
Şebnem Korur Fincancı,
yapılan seçimde Türk

Tabipleri Birliği başkanlığına
seçildi. MHP Lideri Bahçeli'nin
kapatılmasını istediği TTB'nin
yeni başkanına bu kez
CHP'den çok sert bir tepki
geldi. CHP İzmir Milletvekili
Mehmet Ali Çelebi, “Evlatları-
mızın katili Öcalan’a özgürlük
isteyen, yetmez ama evetçi, di-
linden insan hakları ifadesini

düşürmeyip benim de yargılan-
dığım kumpas davası Ergene-
kon’da müdahil olan Şebnem
Korur Fincancı’yı Başkan
seçen Türk Tabipleri Birliğini
tebrik ediyorum” eleştirisinde
bulundu. Şebnem Korur Fin-
cancı, İmralı'da tutuklu bulu-
nan PKK elebaşı Abdullah
Öcalan için kurulan “Öcalan'a
Özgürlük Platformu”nun ku-
rucuları arasında yer almıştı. 

AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, “CHP Genel Başkan

Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün
“Türkiye'den Azerbaycan'a silah 
yardımı yapıldığı ve söylentilere göre
cihatçı grupların da Azerbaycan'a
gönderildiği ifade ediliyor” şeklin-
deki provokatif açıklamasını şiddetle 
kınıyoruz. 
Ermenistan’ın
yalanlarını 
aynı cümlelerle
CHP’den du-
yuyoruz. Erme-
nistanla bu ağız
benzerliği utanç
vericidir” ifade-
lerini kullandı.
I SAYFA 7
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Bu benzerlik
utanç vericidir

ÜNAL ÇEVİKÖZ’E YÜKLENDİO YUMRUK HEPİMİZE ATILDI

lojmanda kaldığı süre içerisinde koronavirüse yakalanan daha sonra ise kendisine yapılan
testin negatif çıktığını belirten hemşire özgür Köneş, "1 eylül'de testim pozitif çıktı. Daha sonra
negatif çıksa da kas ağrılarım devam ediyor. hâlen raporluyum. en az iki ay dinlenmem
lazım. Ne yazık ki dinlenmek yerine akıbeti henüz bilinmeyen bir yolculuğa çıkıyorum" dedi. 

İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi'nde 

maskesini doğru takması uyarısında
bulunduğu kişi tarafında darp edilen
sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit, 3 gün
sonra taburcu oldu. Hastanede bekle-

yen çalışma arka-
daşları, “O
yumruk hepimi-
zin gözüne ve
kalbine atıldı”,
“Emeğe saygı
şiddete sıfır tole-
rans” yazılı pan-
kartlarla sağlıkta
şiddeti protesto
etti. I SAYFA 8
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Sağlıkta şiddete
sıfır tolerans!

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Fatih Molla Gürani Mahal-
lesi'nde İstanbul Tıp Fakülte-

si'ne yürüme mesafesinde bulunan
ve tam adı 'İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi Hemşire 
Lojmanı'nın boşlaltılmasına karar
verildi.  İstanbul'un dışından gelen
hemşirelerin yerleştirildiği lojman 
binası kurulduğu günden bu yana
hemşirelerin hem şehri tanıması

hem de kendilerini güvende hisset-
meleri için adeta bir liman duru-
mundaydı. Pandemi sürecinde canla
başla mücadele eden hemşirelere,
fakülte tarafından lojmanı boşalt-
maları için tebligat gönderildi. 
Lojmanı terk etmek zorunda kalan
hemşirelerden birinin Covid 19 testi
önce pozitif ardından negatif çıktığı
ve istirahatte olduğu öğrenildi. 

ç
FAKÜLTE, LOJMANIN BOŞALTILMASINI iSTEDi

Yaşanan bu duruma tepki
gösteren Sağlık ve Sosyal

Hizmet Emekçileri Sendikası
(SES) Aksaray Kadın Sekreteri
Aynur Gürcan, üniversite yönetimi-
nin zaman içerisinde lojmana bakış
açısının değiştiğini söyledi. 
Lojmana para gözüyle baktıklarını

belirten Gürcan, “Biz-
den istenen paraları
vermedik. Daha sonra

arkadaşlarıma lojman için 'dep-
reme dayanıksız' yazısı geldi ve 
buradan çıkmalarını istediler. Bize
30 Eylül'e kadar burayı boşaltın
yoksa elektriğinizi, suyunuzu, 
doğalgazınızı keseceğiz uyarısında
bulundular” açıklamasını yaptı.
Aynur Gürcan, “Bu dönemde 
hemşirelere sahip çıkılması gerekir-
ken hemşireleri dışarı atıyorlar”
eleştirisinde bulundu. I SAYFA 9
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“SUYUNUZU, GAZINIZI KESECEĞiZ” DEDiLER

rıfat babayiğit

DENİZDE SIKI DENETİM

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü,
deniz polisi ve sahil güvenlik

tarafından denizde geniş kapsamlı de-
netim gerçekleştirildi. Saat 22.00'den
03.00'e kadar süren denetimde Mar-
mara Denizi'nde balık avına çıkan tek-
neler tek tek kontrol edildi. Denetimde
balıkların boyu da ölçüldü. Öte yan-
dan deniz polisi tarafından da 
teknelerde yer alan mürettebatın 
GBT sorgusu da yapıldı. I SAYFA 5
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Kontrol ettiler
boyunu ölçtüler

ömer Çelik

CHP Sözcüsü Faik Öztrak
MYK gündemi ile ilgili basın

toplantısı düzenledi. Ermenistan ve
Azerbaycan arasında yaşanan çatış-
malara değinen Öztrak, “Ermenistan
ateşkesi bir kez
daha bozdu. Si-
villeri hedef aldı.
Ermenistan'ın
bu tutumunu
kabul edemeyiz.
Bu uluslararası
hukukun açık
ihlalidir, bu 
terördür” dedi.
I SAYFA 7
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Ermenistan’ın 
yaptığı terördür

CHP’DEN SERT AÇIKLAMA

Faik öztrak

“Türkiye'den Azerbaycan'a
silah yardımı yapıldığı ve 

söylentilere göre cihatçı grupların da
Azerbaycan'a gönderildiği ifade 
ediliyor” şeklindeki sözleri nedeniyle
eleştirilen CHP'nin Dış Politikalardan
Sorumlu Genel Başkan Danışmanı
Ünal Çeviköz, “Dün katıldığım prog-
ramının videosu ortadadır. Dinlemek
ve anlamak iste-
yenlerin bilgi-
sine sunulur.
Yalan haberlere
inanmak iste-
yenler nasıl olsa
anlamak iste-
meyeceklerdir.
Saygılarımla”
açıklamasını
yaptı. 
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Programın videosu
ortada duruyor

ÇEVİKÖZ KENDİNİ SAVUNDU

Ünal Çeviköz
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DosTlARI YAlNIz
bIRAKMADI

CHP’DEN TTB’YE
COK SERT TEPKi

Canını dişine takarak pandemiye karşı mücadele veren hemşireler, İstanbul Tıp Fakültesi Lojmanı'ndan kovuldu.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Kadın Sekreteri Aynur Gürcan, “Bize 30 Eylül'e
kadar burayı boşaltın yoksa elektriğinizi, suyunuzu, doğalgazınızı keseceğiz uyarısında bulundular” dedi

loJMANDAN
KoVulDulAR!

CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığına seçilen Şebnem
Korur Fincancı'yı hedef aldı. Çelebi, “Evlatlarımızın katili Öcalan’a özgürlük isteyen,
Şebnem Korur Fincancı’yı Başkan seçen TTB'yi tebrik ediyorum” eleştirisinde bulundu

EVLATLARIMIZIN KATiLi 
ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK iSTEDi

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, İstanbul’da

gerçekleştirilen Uluslararası Deniz
Hukuku ve Doğu Akdeniz Sem-
pozyumu’nda konuştu. “Ermenis-
tan işgal ettiği yerlerden çekilmeli.
Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle
başlayan krize artık bir son verilme-
lidir” diyen Erdoğan, “Artık hesap
vakti geldi' diyen Azerbaycan, ister
istemez kendi göbeğini kendisi kes-
mek zorunda kalmıştır” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7
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ARTIK HESAP
VAKTi GELDi

ç

SAYFA 4Osman KÖSE 

Fiskobirlik

SAYFA 9Bahadır SÜGÜR

Sizi kim 
destekledi ise...

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla
başlayan gerilim kısa sürede savaşa 

dönüştü. Çatışmada onlarca insan ölürken 
yüzlerce insan yaralandı. Ermenistan’ın Rusya
Büyükelçisi bir açıklama yaparak, Türkiye’nin 
Suriye’nin kuzeyinden yaklaşık 4 bin savaşçıyı
bölgeye gönderdiğini iddia etti. Bu iddia Azerbay-
can ve Türkiye tarafından yalanlandı. Azerbaycan
ordusu hızla ilerken, Ermenistan işgali altındaki
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyun-
yan'dan itiraf gibi açıklama geldi. Harutyunyan,
“Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları 
kaybettik" açıklamasını yaptı. I SAYFA 11
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oRDusu İlERlİYoR
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HDP HARiÇ HEPSi KINADI
Meclis’te grubu bulunan
AK Parti, CHP, MHP ve

İYİ Parti, Ermenistan silahlı kuv-
vetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde

Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hu-
kuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil
yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırı-
larını ortak bildiri ile kınadı. Sosyal medyadan
ortak bildiriyi paylaşan CHP’li Engin Özkoç,
“Meclis'te grubu bulanan 4 siyasi partiyle, 
Ermenistan'ın Azerbaycan'ı hedef alan saldırı-
larını kınayan ortak bir bildiri imzaladık.
Azerbaycan halkının acılarını paylaşıyoruz,
onların yanındayız” ifadelerini kullandı.
Ortak bildiriye sadece HDP imza atmadı.

ç
Cumhurbaşkanı recep Tayyip erdoğan

PANDEMİYE KARŞI CANINI ORTAYA KOYAN HEMŞİRELERE BÜYÜK HAKSIZLIK

UFUK
ÇObAN

özel
hAber BENiM EN AZ iKi AY 

DiNLENMEM LAZIMMİNİBÜSÇÜLERLE BULUŞTU

Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, Silivri’de faaliyet

gösteren minibüsçü esnafları ile bir
araya geldi. Belediye meclis salo-
nunda gerçekleştiren toplantıda ko-

nuşan Başkan
Yılmaz, “İlçemi-
zin sorunlarıyla
dertlenen biri-
yim. Belediye
olarak bizlerden
talep edilen ko-
nuları planlayıp
ivedilikle çözüme
kavuşturacağız”
dedi. I SAYFA 9
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İvedilikle çözüme
kavuşturacağız

Volkan Yılmaz

Şebnem 
Korur Fincancı

Mehmet 
Ali Çelebi

İTFAİYEDE
YANGIN VAR

Beyoğlu İtfaiyesinde,
itfaiye erlerine mobbing

uygulandığı ve sürgünler yapıldı-
ğını iddia eden grup İstanbul 
İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Fa-
tih'teki binası önünde protesto
eylemi yaptı. Bina önünde topla-
nan “İtfaiyede yangın var” pan-
kartı taşıyan grup adına konuşan
Tamer Yiğit Güler, sendika tem-
silcilerinin iş yerlerinde mobbing
olduğunu ileri sürdü. I SAYFA 9
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İLK GÖNÜLLÜ AŞI YAPILDI

SAYFA 4’TE
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Magazin

M ajör Home Ev Tekstili adlı 2'nci mağazasını
Bakırköy, Cevizlik Mahallesi'nde açan Kara-
duman'ı dostları yalnız bırakmadı. Açılışa

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Umut Yenici,
Cevizlik Mahalle Muhtarı Hülya Özdemir, Kartaltepe
Mahalle Muhtarı Didem Koryürek, Yeni Mahalle
Muhtarı Nihat Şahin, duayen tiyatrocu Ferdi Atuner,
manken Başar Akıncı, güzellik uzmanı Sewinj İsmayı-
lova, tiyatrocu Otans Kıvanç, gazeteci Hikmet Aydo-
ğan, organizasyoncu Vedat Boztoprak ve menajer
Derya Angün katıldı. Ünlülerin fotoğrafçısı Levent
Çekiç'in organizatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe Ba-
kırköylüler büyük ilgi gösterdi. 

Çok etkilendim

Açılışla ilgili düşüncelerini dile getiren Karaduman,
"Biliyorsunuz ki pandemi hepimizi maddi manevi de-
rinden etkiledi. Sahneler durdu, müzisyenler işsiz

kaldı. Hatta intihar edenler oldu. Biz ona rağmen her
gün sahne alıyoruz. Ama müzik sürekli gelir elde ede-
bileceğiniz bir alan değil. Sahne de aynı şekilde. En
ufak bir olayda her şey bitebilir. Pandemi bize bunları
hatuırlattı. Bugün 2'nci şubemizi açmış bulunuyoruz.
Allah yardımcımız olsun. Beni yalnız bırakmayan tüm
dostlarıma teşekkür ederim. Gerçek dostlar böyle et-
kinliklerde belli oluyor. Hep yanımda ve sürprizlere
hazırlıklı olun." dedi. Kurdele kesiminden sonra hay-
ranlarının yoğun isteği üzerine İnanç, mini bir konser
verdi. Bu mutlu günde arkadaşını yalnız bırakmayan
sanatçı Hakan Eser de bir parça seslendirdi. 2 katlı
olan Majör Home'da perdeden battaniyeye, kilimden
mutfak eşyalarına, bornozdan nevresim takımlarına,
yastıktan, halı çeşitlerine kadar birçok ürün bulunuyor.
Ayrıca pandemi kurallarına uygun gerçekleşen etkin-
likte maskeler sadece fotoğraf çekilirken çıkarıldı ve
sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Sahnelerin beğenilen sesi şarkıcı İnanç Karaduman, müziğiyle olduğu
kadar iş dünyasında attığı adımlarla da adından söz ettiriyor
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Ünlüler açılışa akın etti
Ünlü modacı Muammer Ketenci ve mak-
yaj artisti Özgür Karadaş ortak oldu. Ba-
şarılı ikili, Sinanoba’da bulunan 5 katlı
büyük stüdyolarının açılışını geçtiğimiz
haftalarda gerçekleştirdi. Makyajdan kua-
före, kaş tasarımından epilasyona, tırnak
tasarımından cilt bakımına, mesaja kadar
birçok hizmetin verildiği stüdyonun açılı-
şına Ketenci ve Karadaş’ın yakın çevresi
katıldı. Ünlülerin de akın ettiği etkinlikte
şarkıcı Ayta Sözeri, oyuncu İpek Tanrıyar
ve eşi Murat Evler, manken Ece Gürsel,
Banu Noyan, Ece Pirim, sunucu Sinem
Yıldız, Cem Özkök, şarkıcı Hatice,
oyuncu Damla Ersubaşı ve Hakan Ka-
ranfil hazır bulundu. Misafirleriyle özel
olarak ilgilenen Ketenci ve Karadaş gelen-
lere bütün odaları tek tek gezdirdi. Birçok
televizyon kanalının bulunduğu organi-
zasyonda röportajlarda yapıldı. Ünlü mo-
dacı yeni stüdyolarının açılışıyla ilgili şu
sözlere yer verdi: “Büyükçekmece’ye güzel
bir mekân kazandırdık. Birbirinden özel
dostlarım beni yalnız bırakmadı. 5 katlı bi-
namızda birçok hizmet verilecek. Ayrıca
buraya bir yatak odası kurdum. Yol biraz
yoruyor. Bazen burada kalıyorum. Bu zor
günlerde böyle bir girişimde bulunduk.
Hepimize hayırlı olmasını diliyorum.
Gelen herkese teşekkürlerimi sunarım…”

Bütün dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ne-
deni ile evlerine tıkılıp kalan doğa sever tatilcilerin
yeni trendi kamp tatili oldu. Pandeminin etkilerin-
den uzakta doğa ile başbaşa çadır kampı, bunga-
lov ve karavan tatillerini tercih eden doğa
severlerin en büyük tutkusu yaktıkları kocaman
ateş ile yıldızların altında müzik dinleyip dans
etmek…

Herkesi bekliyoruz

Geçtiğimiz yılın sonunda Çin'in Wuhan kentinde
ortaya çıkan Covid-19 virüsü sonrasında bütün
dünyaya yayılmaya başladı. Mart ayının ortala-
rında Türkiye’de de yayılmaya başlayan pandemi
sonrasında yasaklar başlarken herkesi korku
sardı. Pandeminin etkilerinden korkan doğa sever
tatilciler evden dışarı kaçmanın yolunu bulmuş
gözüküyorlar. Bazı kişiler çadır malzemelerini alıp
kendi araçları ile programlı kamp etkinliklerine
katılırken, kimileride aynı etkinliklere karavanları
ile katılıp doğada zaman geçiriyor. Uzun yıllardır
kamp programları yaparak bu konuda büyük bir
deneyime sahip olan Star’s Camping Time adlı
markanın organizatörü Esin Tonbul: “Biz İstan-
bul Şile’de yıllardır çadır, karavan ve bungalov ev-
lerde doğa tatilleri gerçekleştiriyoruz,
pandemiden sıkılan herkese bu tip tatilleri tavsiye
ediyoruz ve bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ünlü modacı Muammer Ketenci ve makyaj artisti Özgür Karadaş ortak oldu. İkilinin
faaliyete geçirdiği güzellik merkezinin açılışına çok sayıda  ünlü isim katıldı
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Pandemi sonrası 
doğaya ilgi arttı

İlk şarkısında başarıyı yakaladı. Türkiye'de ve dün-
yada performanslarıyla adından söz ettiren Murat
İngin, ilk şarkısı "Master Plan"ı temmuz ayında se-
venleriyle paylaşmıştı. İzmir Records etiketiyle yayın-
lanan şarkı, birçok radyodan istek aldı. Türkiye'de ve
dünyada birçok festivalde sahne alan Dj Murat
İngin, gösterilen ilgiden oldukça memnun.

‘Master Plan’ çok sevildi

Uhde Seçil yeni şarkısında düet yaptı. 90'lı yılların Barbie be-
beği olarak anılan Uhde Seçil, 12 ay aradan sonra yeni şarkı
çıkardı. Bayram Yeterler'le düet yapan ünlü şarkıcı Seçil,
"Anlamazsın" parçasının sözlerini kendisi yazdı. Müziği
Zafer Peker'e ait eserin düzenlemesinde Ertuğrul Çelebi im-
zası bulunuyor. Bodrum Meyhanesi'nde çekilen video klibin
yönetmen koltuğunda Hasan Koçak oturdu. Anlamazsın"ın

kurgusu Koray Mısırlı tarafından yapılır-
ken styling Erek Baytekin'in elinden çıktı.

Saç ve
makyaj ko-
nusunda
ise Ahmet
Ozan hari-
kalar 
yarattı.

1 yıl aradan sonra

Solmaz
artık
şarkıcı!
Solmaz yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu. Seda
Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu geçmiş yıllarda yayınla-
nan evlilik programı Evleneceksen Gel'de oryantal dansla-
rıyla tanıdığımız Solmaz'ı, 3 yıl önce Seda Sayan'ın bir
İbrahim Tatlıses cover'ı olan "Tabi Tabi"nin klibinde görm-
üştük. Daha sonra TV8'de yayınlanan "Aşk-ı Roman" di-
ziyle adından söz ettiren Solmaz, "Aşkımız Buraya Kadar
ve Uçurdum Seni" şarkılarının ardından 3'üncü parçası
"Asalet Gaydası"nı yayınladı. Sözü ve müziği Keşanlı Ya-
şam'a ait, parçanın düzenlemesinde Ergün Altun imzası
bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Ferit Çetinkaya'nın
oturduğu şarkı, Melodi Müzik & Zindan Yapım etiketiyle
dijital platformlardaki yerini aldı. Şarkıyı gören Solmaz'ın
hayranları "özlemiştik" yorumlarını yaptı.



şişli'de iki kişi arasında
çıkan kavgada bir kişi
bıçaklanarak öldürüldü.
Gülbahar Mahallesi Galata
deresi Caddesi üzerinde
çıkan kavgada bir kişi,
börekçi dükkanından aldığı
bıçakla yabancı uyruklu bir
kişiyi bıçaklayarak öldürdü
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TAKSİM Meydanı'nda çırılçıp-
lak halde bulunan kadın gö-
renleri şaşkına çevirdi. İhbar

üzerine gelen polis kadının üstünü poşetle
kapattı. Daha sonra ambulansa alınan

kadın hastaneye kaldırıldı. Olay dün saat
11.30 sıralarında yaşandı. Gezi Parkı, Ta-
limhane tarafında çırılçıplak halde olan
bir kadını gören vatandaşlar polise haber
verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ka-

dına üstünü kapatması için renkli poşet
verdi. Daha sonra gelen sağlık ekipleri ka-
dını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Kadının üstünden çıkardığı giysileri de bir
poşete koyularak kendisine verildi. 

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 HalkıNıN 
gÖZdesİ ÖZ keŞaN

TAKSiM'de çıplAK KAdın şoKu!

ESEnYURT'TA düzenlenen operas-
yonda iki şüpheli yaklaşık 2 kilo
uyuşturucu ile yakalandı. Esenyurt

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sokak
satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında
Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1548'inci So-
kak'ta madde bağımlısı bir kişiyi yakaladı. Bu
kişiden elde edilen bilgiler doğrultusunda bir
şüpheli daha yakalanırken bu kişilerin üze-
rinde ve kaldıkları evlerde paketlenmiş halde 1
kilo 980 gram bonzai ele geçirildi. İki şüpheli
Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edilirken, so-
ruşturmaya devam ediliyor. 

O lay, saat 06:00 sıralarında
Gülbalar Mahallesi Galata
Deresi Caddesi üzerinde bu-

lunan Serçe Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre biri Türk, 3'ü yabancı uy-
ruklu kişi arasında henüz belirleneme-
yen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın
ardından Galata Deresi Caddesi'nde
bulunan börekçi dükkanına giren ya-

bancı uyruklu bir kişi, tezgahta bulu-
nan bıçağı alarak dışarı çıktı. Bıçağı
alarak dükkandan çıkan saldırgan,
Serçe Sokak'a doğru koştu. Ardından
da, ismi öğrenilemeyen yabancı uy-
ruklu bir kişiyi defalarca bıçakladı. Ya-
ralanan yabancı uyruklu kişi yere
düştükten sonra ise saldırgan yaya
olarak olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde hayatını kaybetti 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve
polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kişinin
olay yerinde hayatını kaybettiğini be-
lirledi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren
zanlının yakalanması için geniş çaplı
soruşturma başlattı. DHA

sıslı’de bıcaklı
kavga!

Arnavutköy'de
silahlar konuştu
Arnavutköy'de aralarında husumet olan iki kişi, onlarca çocuk ve ailenin bulunduğu parkta
silahlı kavgaya tutuşunca kan aktı. Meydana gelen olayda bir kişi silahla vurularak
yaralandı. Silahlı saldırı sonrası olay yerinden kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.
Bacağından vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

OlAY dün akşam saat
20.30 sıralarında Arnavut-
köy Şehir Parkında mey-

dana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte
şehir parkında oturup sohbet eden
21 yaşındaki Onur A. isimli gencin
yanına gelen S.U isimli kişi ile tar-
tışma yaşadı. S.U., belindeki silahı
çıkararak Onur A.'ya 2 el ateş etti.
Bacağına isabet eden kurşunlarla
yaralanan Onur A. bir anda yere yı-
ğıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren
S.U. ise olay yerinden yaya olarak
kaçtı.

Saldırgan yakalandı

Silahlı saldırı sonucu bacağından
yaralanan 21 yaşındaki Onur A.'nın
arkadaşları durumu polis ve sağlık
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen
sağlık ekipleri yaralı gence ilk müda-
haleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
Aşırı kan kaybeden Onur A. daha
sonra ambulansla hastaneye kaldı-
rıldı. Olay sonrası parkın etrafını gü-
venlik şeridiyle çeviren polis ekipleri,
bir yandan olay yerinde inceleme
başlatırken diğer yandan da saldırıyı
gerçekleştiren kişinin peşine düştü.
Saldırıdan 1 saat sonra Arnavutköy
Emniyetine bağlı ekipler tarafından
yakalanan S.U. Arnavutköy Emniyet
Müdürlüğüne götürüldü. DHA

Korkunç kaza:
3 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kavşakta cip
ile çarpışan otomobil, ters döndü. Kazada,
araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı

KAzA, sabah saatlerinde, Tekir-
dağ- Malkara yolunun Hereke
Mahallesi kavşağında meydana

geldi. Vakıfiğdemir Mahallesi yolundan çıka-
rak, kavşaktan dönmek isteyen Kaan
Üzüm’ün (22) kullandığı 34 LB 5814 plakalı
otomobil ile Tekirdağ yönüne giden Aykut
Uysal (50) yönetimindeki 39 AAS 725 pla-
kalı cip çarpıştı. Kazada ters dönen otomo-
bilin sürücüsü Kaan Üzüm ve yanındaki
arkadaşı Ramazan Şentürk (25) ile cipte bu-
lunan Halil Meriç (48) yaralandı. İhbar üze-
rine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve
itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık
görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardın-
dan ambulanslarla Malkara Devlet Hastane-
si’ne götürülerek, tedaviye alındı.
Yaralılardan otomobil sürücüsü Kaan
Üzüm, buradan Tekirdağ Devlet Hastane-
si’ne sevk edildi.Cipte bulunan Sedat Aydın,
kazayı anlatırken, "Biz Malkara’dan Tekirdağ
yönüne doğru gidiyorduk. Otomobil, ara
yoldan önümüze çıkınca çarpıştık. Herkese
geçmiş olsun” dedi.

Zehir tacirlerine
operasyon

ARnAVUTKÖY'DE meydana gelen
kazada bir otomobil, yolun karşı-
sına geçmeye çalışan adama çarptı.

Kaza akşam saatlerinde Tayakadın-Arnavut-
köy yolunun Çardaktepe mevkiinde meydana
geldi. 60 At 065 plakalı otomobil sürücüsü
Fatih Caddesi'nde seyir halindeyken iddiaya
göre yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı
adamı son anda fark etti. Frene basmasına
rağmen duramayan otomobil yaşlı adama
çarptı. Çarpışmanın etkisiyle önce aracın ka-
putundaki sonra da ön camına vuran adam
yola savruldu. Talihsiz adamın yardımına çev-
redeki vatandaşlar yetişti. Yaralı yayayı düz
zeminde yatıran vatandaşlar durumu sağlık
ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine
gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından
yaralı adamı hastaneye götürdü. Kaza sonrası
Fatih Caddesinde bir süre trafik yoğunluğu
oluşurken yaralı vatandaşın sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenildi. 

Karşıdan karşıya
geçecekti ama...

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde,
yol yapım inşaatında çalışan Ab-
dülmelik Topkaya (23), 8 metre

yüksekliğindeki iskeleden düşerek yaralandı.
Malkara Balabancık - Çimendere Mahallesi
mevkiinde yapımı süren yol yapım inşaatında
çalışan işçilerden Abdülmelik Topkaya, den-
gesini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekli-
ğindeki iskeleden düşerek yaralandı. İhbar
üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Topkaya,
Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vü-
cudunda kırıklar olduğu belirlenen Topkaya,
Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

Az daha ölecekti!

15 YIL SONRA
YAKALANDI

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, işlediği
cinayet nedeniyle 2005 yılında 15 yıl
hapis cezasına çarptırılan firari Olcay

Tezcan, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.
Çorlu'da 1997 yılında İsa Kargıcı'yı öldürdüğü ge-
rekçesiyle tutuklanan Olcay Tezcan, 2000 yılında
af yasasından yararlanarak şartlı tahliye edildi.
Hakkında yargılama süren Tezcan, 2005 yılında

mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarp-
tırıldı. Hapis cezası kararının ardından teslim ol-
mayan Tezcan, yıllardır yakalanamadı. Çorlu İlçe
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri,
yaptığı çalışmada Tezcan'ın zaman zaman yakın-
larını görmek için ilçeye geldiğini belirledi. Teknik
ve fiziki takip başlatan polis, Tezcan'ın yakalan-
mamak için geceleri gezdiğini belirledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren
zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Arama çalışmalarının birçok ekiple devam edeceği bilgisine ulaşıldı.



A şı öncesi açıklama yapan Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sait Gönen, Cerrah-

paşa Tıp Fakültesi için önemli günlerden
bir olduğunu belirterek, "Pandeminin
başlangıcı Mart ayından bu yana Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi'ne 335 bin hasta
gelmiş bunlardan 27 bin tanesi kovid ne-
deniyle müracaat etmiş ve 75 bin test
yapmışız bu süreçte. Ve bu mücadele
diğer hastanelerde ve dünyada olduğu
gibi Cerrahpaşa'da da devam ediyor.
Bugün bu mücadelenin bir farklı pence-
resi, bir farklı cephesi, pandemi ile mü-
cadelede umudumuzu yeşerten aşı
çalışmalarıyla ilgili Çin menşeili çalış-
maların faz 3 aşamasına başlıyoruz"
dedi.

Önemli bir aşama

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobi-
yoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Fehmi Tabak ise, "Pandeminin aşağı yu-
karı 10. ayına girmek üzereyiz. Böyle bir
pandemi 100 yılda olabilecek bir pande-
miyi maalesef tüm dünya olarak yaşıyo-
ruz. Ekonomik olarak, insanlık olarak
geldiğimiz nokta, pandeminin getirdiği
nokta ortada. Böyle bir pandeminin
sonlanabilmesi için iki şey lazım. Bir ta-
nesi sürü bağışıklığı denilen toplumdaki
koruyucu antikor seviyelerinin veya has-
talığı geçirme oranının yüzde 50'lerin
üzerine çıkması lazım. Şu ana kadar 30
milyon civarında  kişiye tanı konuldu-
ğunu biliyoruz, maalesef 1 milyonun
üzerinde de kayıp var tüm dünyada. Bu
30 milyonu dünya nüfusuyla orantılan-
dığımız zaman yüzde 0.5'in bile enfekte
olmadığını görüyoruz. Bu sürü bağışık-
lığı için 8-10 yıl gerekecek. Buna ne dün-
yanın tahammülü var, ne insanlığın
tahammülü var. ikinci oyun değiştirici
olay aşılamadır. Aşı çalışmaları hemen
başlar başlamaz tabi ki olayı kontrol al-
tına alamayacak ama hızlı bir şekilde bu
çalışmaların sonucu da umarım çok iyi
gider ve etkinliği gösterilirse, Aralık-
Ocak ayı gibi tüm dünyada yavaş yavaş
aşılamaların başladığı bir döneme gire-
ceğiz. Aşı çalışmaları gerçekten umut va-

deden çalışmalar. Gerçekten şu anda
dünyada 230'un üzerinde aşı çalışması
devam etmekte. Bunların 30 civarı klinik

öncesi ve klik çalışmaları geçmiş durum-
dadır. Ve 11 aşıda bugün Cerrahpaşa
olarak başlayacağımız faz 3 safhasına
erişmiştir. Faz 3 bir ilacın ya da aşının
geliştirilmesinde önemli bir aşamadır.
Çünkü faz 1 ve 2'deki az sayıdaki insan-
larda nispeten tolere edilebilecek yan et-
kileri olduğu görülüp ve etkinliği de
gösterildiği için faz 3 dediğimiz üçüncü
dönem çalışmaları başlar" diye konuştu.

Aşıdan umutluyuz

Prof. Dr. Tabak, üçüncü dönem çalışma-
ları konusunda ise "Üçüncü dönem ça-
lışmaların dünyanın farklı yerlerinde, çok
daha farklı ırklardaki kişilerde bu çalış-
malar devam eder. Daha nadir bir yan
etkiyi acaba yakalayabilir miyiz ve etkin-
liği acaba faz 1 ve faz 2'de gösterildiği
gibi midir diye bu çalışmalar olur. Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi olarak bugün Çin
menşeili aşının Türkiye'deki 25 merkezle
beraber çalışmalarına başlıyoruz. Cer-
rahpaşa olarak hazırlıklarımızı bitirdik.
Genellikle kabul edilen, eğer bu aşılama
çalışmaları sonrasında yüzde 50 bir et-
kinlik varsa o aşı onay alır anlamına gel-
mektedir. Aşıdan umutlu muyuz? Evet.
Hastalarımızın yüzde 97-98'i iyileşmekte.
İmmün sistem işi kontrol altına almakta.
Zaten yüzde 80'i ufak tefek bulgularla

geçirmekte. İmmün sistemin onlarda çok
daha etkin çalıştığını görmekteyiz ve 10.
gün civarında yakınmaların sürdüğü bu-
laştırıcılık ortadan kalkmakta. Burada da
immün sistem önemli" dedi. 

30 milyon enfekte var

"Dünyada 30 milyon civarından kişinin
enfekte olduğunu biliyoruz, çok az sa-
yıda ihmal edilebilecek şekilde birincisini
hafifi geçirenler ikinci kez bir hastalığa
yakalanmakta" diyen Tabak, "Bu da
ihmal edilebilir ölçülerde, henüz daha
tam veriler çıkmamakta. Yani immün
sistemin oluşturduğu koruyucu antikor-
lar bu işi gerçekleştirmekte. İşte aşı ile de
arzulanan hedef aynı olayı gerçekleştir-
mektedir. Umutlu olmamızı sağlayan
özelliklerden biri aşı çalışmalarında faz 1
ve faz 2 başarılı bir şekilde geçilmiştir ve
faz 3'e erişilmiştir. Yan etkiler her aşıda
olabilecek yan etkilerdir. Koruyucu anti-
korlarında oluştuğu görülmüştür. Bu ça-
lışmalar ülkemizde ve tüm dünyada
hatta 2021'e sarkacak şekilde devam ede-
cektir. Umudumuz bizim ve tüm dünya-
nın bu çalışmaları bir an evvel bitirip
gönüllerimizdeki etkinliğini gösterip tüm
dünyanın bu pandemi belasından bir an
evvel kurtulmasıdır" şeklinde konuştu.
DHA
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K aradeniz’in 'Altını’ en önemli geçim
kaynağı fındık, fındık deyince akla
gelen ilk marka ise her daim Fisko-

birlik olmuştur. Yaz boyunca gezdiğim, gitti-
ğim her yerde karşıma Fiskobirlik ürünleri
çıktı. Anlaşılan o ki Fiskobirlik eski kötü gün-
lerini geride bırakmış. Yeniden yapılanarak
daha güçlü bir şekilde geri dönmüş. Bu sevin-
dirici bir durum. Türk fındığını dünyada daha
ileri taşıyabilmek adına Fiskobirlik, üreticiler,
tüketiciler ve devlet tarafından desteklenmeli-
dir diye düşünüyorum.

Fiskobirlik kurulduğu günden bugüne fın-
dık ile ilgili hemen hemen her konuda öncü
olmuş bir kuruluş. Bir üretici birliği. 1938’de
Giresun’da kuruluyor. O yıllarda dünyada fın-
dık henüz tam olarak bir endüstri bitkisi
değil. Özellikle Avrupa’da çikolata büyük bir
lüks. Toplanan fındıklar genellikle kuruyemiş
olarak tüketilmekte, bu nedenle de hem iç
hem dış piyasada pek de talep yok gibi. İkinci
Dünya savaşının ardından ise Avrupa’da
yavaş yavaş bu alanda endüstriyel adımlar
atılmaya başlanmış. İşte bu dönemde Fisko-
birlik Türk fındığı adına önemli bir rol oyna-
maya başlıyor. 1964 yılına kadar

Kooperatifleri aracılığıyla kendi adına fındık
alımı yapan Fiskobirlik, bu tarihten sonra
devletin de desteğini alarak bakanlar kurulu
kararnameleri ve hazine desteği ile hazine
adına fındık alımlarını sürdürüyor. O yıllarda
fındıkla alakalı üretimi gerçekleştirilen her
ürünün altında kıyısında köşesinde illaki im-
zası bulunuyor ve Türkiye’nin ve Dünyanın
fındık ihtiyacını neredeyse tek başına 
karşılıyor.

Bu durum 2000’li yılların başına kadar
sürdü. O zamana kadar Fiskobirlik Türk Fın-
dığı için bir dünya markası, binlerce insan
içinse ekmek kapısı olmuş. Sonrasında ise
özellikle 2001 ekonomik krizinin de etkisiyle
devlet, tüm kooperatifler üretici birlikleri
üzerinde bulunan inisiyatifinden vazgeçerek,
kooperatiflerin ve üretici birliklerinin devlet
desteği olmadan kendi öz sermayeleri ile,
özerk bir şekilde yollarına devam etmesine
karar verdi. Birçok kooperatif ve üretici bir-
liği bu karar doğrultusunda ‘’ayağını yorga-
nına göre uzatmaya’’ başlarken, Fiskobirlik
devlet desteği aldığı dönemki gibi yoluna
devam etmeyi sürdürdü. Devlet desteği ile
gerçekleştirdiği müdahale alımı görevini, bu

kez devlet desteği olmadan
yapmaya kalktı. Fındığı, piyasanın üzerinde
fiyat vererek regüle etmeye çalıştı. Nitekim o
dönemde neredeyse fındık üreticilerin ta-
mamı fındığını Fiskobirlik’e teslim etti.
Ancak zamanın Fiskobirlik yöneticilerin ‘’ev-
deki hesabı çarşıya uymadı.’’ Fındık piyasası
onların bekledikleri gibi yukarı değil aşağı
yönlü hareket edince çanlar Fiskobirlik için
çalmaya başladı. 2003-2007 yılları arasında
bu çalkantılı süreç devam etti ve sonunda
Fiskobirlik battı. Herkesin severek tükettiği
birçok fındık mamulünün üreticisi ve ham-
madde tedarikçisi olan Birlik, tesislerinin ka-
pısına kilit vurarak kapandı. Fındık
üreticileri alacağının peşine düştü. Fındık pi-
yasası yabancı sermayedarların eline geçti.
Her ne kadar devletimiz Toprak Mahsulleri
Ofisi’ni devreye soksa da, bu hamle yeterli ol-
madı. Çünkü Fiskobirlik üreticilerden aldığı
fındığı işleyerek, fındık ezmesi, fındık kre-
ması, fındık füresi gibi katma değeri yüksek

ürünler üretiyordu. TMO ise aldığı kabuklu
fındığı ya elinde bekleterek çürütüyor, ya da
aldığı şekilde yani kabuklu olarak tekrar pi-
yasaya sürüyordu. Müdahale fiyat noktasında
bir nebze yeterli olsa da uzun vadede etkisi
‘cılız’ oldu.

2007 yılında gerçekleştirilen seçimlerin
ardından Fiskobirlik’in Yönetim Kurulu Baş-
kanlığına Sayın Lütfi Bayraktar seçildi. Bay-
raktar ilk 4 yıllık görev süresinde kurumun
borçlarını ödemek adına radikal ve etkili ka-
rarlar aldı. Taviz vermeden, geri adam atma-
dan inandığı yolda aldığı kararların
arkasında durarak çalışmalarını sürdürdü.
Bayraktar’ın attığı adımlar çok tartışıldı.
2007 yılından 2012 yılına kadar Fiskobir-
lik’in üretici, personel ve tedarikçi firmalara
olan borçlarını ödemek için çalışıldı. Ku-
rumda yeniden yapılanmaya gidildi ve borç-
ların çoğunun ödenmesi ile birlikte, kapısına
kilit vurulan Giresun Entegre Fındık İşleme
Tesisleri, 2012 yılında yeniden açıldı. 2015
yılı itibari ile milyonlarca liralık borç, 7-8 yıl-
lık bir süreçte Başkan Lütfi Bayraktar öncü-
lüğünde ödendi ve Fiskobirlik tekrar yükselişe
geçmeye başladı. Bugün gelinen noktada ise
son 5 yılda atılan doğru adımlarla birlikte
Fiskobirlik tekrar eski günlerine döneceğinin
sinyallerini vermeye başladı. Türkiye’nin her

noktasında bayilikler oluşturulmuş. 100’ün
üzerinde barkotlu ürün üretiliyor ve ürünler
şimdi tüm marketlerin raflarını süslemekte.

Özellikle fındık kreması üretiminde dün-
yada söz sahibi olan bir firmanın son günler-
deki haram helal tartışmalarının ardından,
Fiskobirlik’in ürettiği ürünler daha da ön
plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Halkı-
mız bu tartışmalara kayıtsız kalmayacaktır.
Fındık üreticisinin ve Türk fındığının önemli
markası Fiskobirlik’e daha fazla sahip
çıkacaktır.

Ancak Fiskobirlik devletimiz tarafından
da desteklenmeli. Bugün gelinen noktada fın-
dık artık Türkiye için stratejik bir ürün. İhraç
ettiğimiz tarım ürünleri arasında açık ara her
yıl birinci sırada. Ancak bu ihracatın nere-
deyse yüzde 90'ı doğrudan ya da dolaylı yol-
lardan yabancı sermayedarlar tarafından
gerçekleştirilmekte, fındığımız katma değerli
mamul olarak değil, hammadde olarak ihraç
edilmektedir. Bu durum fındık fiyatlarını ve
dolayısıyla üreticileri de etkilemekte. Fisko-
birlik konumu ve fındık konusundaki uzman-
lığı göz önüne alındığında devletimiz
tarafından kesinlikle teşvik edilmelidir. Güçlü
bir Fiskobirlik, ülkemizi dünyada fındık piya-
sasında çok daha güçlü bir konuma 
getirecektir. 

Karadeniz efsanesi Fiskobirlik

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam
Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin dış
cephesine yerleştirilmiş pano görenlerin dikkatini

çekiyor. 5 katlı iş merkezinin 3. katında bulunan hac ve umre
organizasyon firmasına ait olan panoda Hacer'ül Esved taşına
benzetilmiş bir tabela bulunuyor. Firma yetkisi konu hakkında
olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti. Hacer'ül Esved taşı, Ka-
be'de bulunuyor ve tavaf ibadetinin başladığı nokta olarak be-
lirtiliyor. O tabela havadan görüntülendi.

Önemli bir çalışma

Firma yetkilisi Bekir Aygün, "Bu firmanın açılışı 10. yılına geli-
yor. Açıldığımız yılda arkadaşlarla istişare ettik. Buranın bir hac
ve umre firması olması sebebiyle Hacer'ül Esved taşını koyma
kararı aldık. Genelde hac ve umre firmaları Kabe'nin veya
Mescid-i Nebevii'nin resimlerini koyuyorlar” dedi. DHA

Osman KÖSE

osmankose@hotmail.fr

Kovid-19 Faz 3, gönüllü
aşılamaları İstanbul'da ilk kez

yapıldı. Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi'ndeki aşılama

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sait Gönen, Enfeksiyon
Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Fehmi Tabak'ın katılımıyla

gerçekleştirildi. Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı

olan Asım Baştürk gönüllü 
olarak ilk aşıyı oldu

Hacer'ül Esved'i
tabela yaptılar!

ILK GONULLU
ASI YAPILDI

Prof. Dr. Fehmi Tabak, "Bu çalışmalar sa-
dece bizde olmuyor, diğer bir aşılama Al-
manya menşeili aşılama, 22 Ekim gibi
başlayacak. Orada zaten ABD'de 30 bine
yakın aşılama başlamış durumda. Dünya
Temmuz ayından bu yana faz 2- faz3'lere
geçmiş durumda. Bizdeki ayağa yeni başlı-
yoruz. Bundan sonra da devamı gelecek.
Farklı aşılar Aralık ayından sonra da devam
edecek. Daha fazla etki, daha az yan etki,
daha güvenli aşılar bulunan kadar çalışma-
lar devam edecek. Ama benim görüşüm
genel verilerin görüşü sadece benim değil
sanki bu senenin sonu değilse bile Şubat
aylarında genel aşılamanın başlaması şek-
linde. Burada da en önce riskli guruplardan
başlayarak tüm dünya yavaş yavaş aşıla-
nacak. Bir taraftan da toplumun antikor se-
viyeleri yükselerek her halde daha iyi bir
şekilde, daha sağlıklı bir şekilde 2022'ye
gireceğiz demektir" dedi. Aşı olan Baştürk
ise "Kendim gönüllü oldum, hiç kimsenin
de baskısı olmadan. Tabi ki Türkiye ve dün-
yada olan bu belanın gitmesini bir an önce
istiyoruz. Ben hocama ve Sayın dekanıma
da çok teşekkür ediyorum" şeklinde 
ifade etti.

GENEL AŞILAMA
ŞUBATTA BAŞLAR

Beşiktaş İskele
Meydanı'nda bulunan 
2 büfenin masa ve 
sandalyeleri zabıta 
ekiplerince kaldırıldı, bir
eklenti yıkıldı.  Masa ve
sandalyeler için işgaliye
bedeli ödediklerini 
belirten esnaf ise 
buna tepki gösterdi

istanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), Beşik-
taş İskele Meydanı'nda

faaliyette olan 11 büfenin boşaltıl-
ması için geçtiğimiz günlerde işlet-
melere tebligat göndermişti.
Tahliye kararını yargıya taşıyan iş-
letmelerden 9'u yürütmeyi dur-
durma kararı aldı. İBB Zabıta
Müdürlüğü ekipleri, durdurma ka-
rarı almayan 2 işletmenin işgaliye
ödedikleri alanları kaldırmak için
sabah saatlerinde İskele Meyda-
nı'na geldi. Büfe sahiplerinden biri
masa ve sandalyelerini kendi im-
kanlarıyla kaldırırken bir büfenin

ise eklentileri zabıta ekipleri tarafın-
dan yıkıldı. Yaşanabilecek olumsuz
duruma karşı Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de
hazır bulundu.

'Koyun' dediler koyduk!

Büfe sahiplerinden Hayrettin Şen,
"Haksızlık yapılmaması istiyoruz.
Biz kaldırıyoruz ancak ecrimisil
olan 9 yer var, kaldırmadılar. Ne
yapılıyor onu da anlamadım.
Bugün sadece ecrimisil alanını kal-
dırıyoruz. Masa ve sandalyelerin
olduğu alanı. Buradaki 300 san-
dalye işgaldi, onları kaldırdık. İş-

galdi derken silah zoruyla koyma-
dık, belediye 'koyun' dedi, biz de
bunun karşılığında 12 bin lira ver-
dik her ay. Kiralarımızda yıllık
peşin ödeniyor. Büyükşehir Beledi-
yesi neye istinaden bu kararı alıp
kaldırıyor, bunu bize söylemedi.
Keşke söyleseydi, şu sebepten sizi
kaldırıyorum, deseydi biz de bilin-
çlenirdik, mutlu olurduk. Yetkililere
ulaşmaya çalıştım ancak ulaşama-
dım. Murat Ongun'la görüşmeye
çalıştım, görüşemedim.  Emlak İş-
leri Müdürlüğüne gittim, onlar da
'biz de emir kuluyuz' diyorlar" açık-
lamasını yaptı. DHA

Masalar kalktı eklenti yıkıldı

Ümraniye'de hac ve umre organizasyon şirketinin
panosunda Hacer'ül Esved taşına benzetilmiş bir
tabela bulunuyor. Görenleri hayrete düşüren
tabela havadan da görüntülendi

Covid – 19 tedbirlerini her alanda sürdüren Bü-
yükçekmece Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yı-
lında okula gidecek öğrenciler için ilçedeki tüm

okulları dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Yüz yüze eğitim alacak
1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri için okullardaki tüm sınıflar,
tuvaletler, kütüphaneler ve ortak kullanım alanları belediye
ekipleri tarafından haftasonu dezenfekte edildi. Eğitim ve öğre-
tim dönemine başlayan çocuklara başarılar dileyen Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Corona virüs
önlemlerimize devam ediyoruz. Yüz yüze eğitim alan çocukla-
rımızın sağlığı bizim için çok mühim. İlçedeki tüm okullarımız
hafta sonu dezenfekte edildi” ifadelerini kullandı.

Dezenfekte 
devam ediyor
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RT’de yeni bir dizi başladı; Masumlar
Apartmanı. Yaşanmış bir hayat hikayesi.
Yazan bir psikiyatrist. Hastasını anlatıyor.

Daha ilk bölümden böyle insanlar olur mu, bu in-
sanlar gerçekten bunları yaşamış mı dedirten cins-
ten hayret verici olaylar dizisi. Aslında öz ve öz bir
insan hikayesi! Dizi hem gerçek bir hayat öyküsü
hem içimizden bir hikaye! Adeta devler ligini andı-
ran muhteşem kadrosundan ötürü daha ilk bölüm-
den bir çok kişinin dikkatini çekti, kendinden söz
ettirir hale geldi bile. Henüz dizinin başları. Bir in-
sanın çocukluğunda yaşadıklarının ileriki yaşlarda
nasıl travmalara sebep olduğunu, ruhunda ne
büyük görünmez ve kapanmaz yaralar açtığını en
doğal gerçekliğiyle ortaya koyuyor. Özellikle Ezgi
Mola’nın muhteşem oyunculuğu da dizinin öne çı-
kanlarından.

Bu sezonun en iddialı dizilerinden biri.
İzlenmeye değer bir diğer dizi ise Yazar Gülse-

ren Budayıcıoğlu'nun ‘Madalyonun İçi’ adlı eseri
olan ‘Kırmızı Oda’.

Bugüne kadar ağırlıklı olarak komedi dizilerin-
den hafızalarımıza yer etmiş olan Binnur Kaya bu
kez bir psikiyatristi canlandırıyor. Canlandırmak
değil adeta yaşıyor desek daha doğru olur. Sanki
kırk yıllık deneyimli bir psikiyatrist. Dizi ‘Kırmızı
Oda’ya’ gelen hastaların yaşadıklarını yansıtıyor
ekrana. Bir devler ligi mücadelesi de ‘Kırmızı
Oda’da’ yaşanıyor. Bizler tüm koşturmacamız
içinde arabalarımızın periyodik bakımlarını kaçır-
mıyoruz ama sıra bedenimize gelince ancak bir ye-
rimiz ağrıyınca ağrımız dinsin diye doktora
gidiyoruz. Bedenimizi bile bu denli ihmal ediyorken
ruhumuzda oluşan yaraları, yaşanan travmaları gö-
rebilmemiz mümkün mü? Çoğumuz ruhumuzun
acıdığını, alarm verdiğini fark etmeden, fark ede-
meden yaşıyoruz. Bir çoğumuz kendi ruhsal sıkıntı-
larımızın farkına varabilmenin yanı sıra bir
çoğumuz da sevdiklerimizin, komşularımızın, iş ar-
kadaşlarımızın, patronumuzun yani davranışlarına
anlam veremediğimiz insanları anlamak adına bu
diziyi izleyeceğiz. Kırmızı Oda’da sezonun iddialı
başlayan psikoloji türündeki bir diğer dizi olarak
ilk sıralardaki yerini alacağa benziyor.

Son olarak geçen sezon başlayan bir öğretmenin
öğrencilerine verdiği insanlık dersini anlatan bir
dizi ‘Öğretmen’. Hiiragi's Homeroom isimli Japon
yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi
‘kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla’ der gibi
hepimize unutmaya yüz tuttuğumuz insanı insan
yapan değerlerimizi hatırlatıyor. Geçen sezon koro-
navirüs salgını nedeniyle erken sezon finali yapmak
zorunda kalan dizi, sezona hızlı bir giriş yapmaya
hazırlanıyor. Yeni sezonu Ekim’de başlayacak olan
‘Öğretmen’in’ deneyimli oyuncu kadrosunda Ceren
Moray, İlker Kaleli, Afra Saraçoğlu, Serkan Kes-
kin gibi isimlerin muhteşem performansı da dikkat
çekici.

İlkeli Söz; Değerlerinizin farkında olmayanlar
gibi değerlerinizi bilerek yok saymaya çalışıp de-
ğersiz hissetmenizi sağlamaya çalışanlardan da
uzak durun! Sabahları kalkınca ruhunuza şöyle bir
gülümseyip şükrederek selam verin!

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü,
deniz polisi ve sahil güvenlik ta-
rafından denizde geniş kapsamlı

denetim gerçekleştirildi. Saat
22.00'den 03.00'e kadar süren

denetimde Marmara Denizi'nde
balık avına çıkan tekneler tek
tek kontrol edildi. Denetimde

balıkların boyu da ölçüldü

A v yasağının kalkmasıyla
birlikte bu yıl deniz sezonu
büyük umutlarla açıldı. Bu

umutların devam etmesi, sürdürü-
lebilir balıkçığın yapılması için de
İstanbul İl Tarım Müdürlüğü,
deniz polisi ve sahil güvenlik ekip-
leri tarafından Marmara Deni-
zi'nde geniş kapsamlı denetim
yapıldı. Su ürünleri ve avcılık yö-
netmeliği kapsamında yapılan de-
netimde tutulan balıkların boyu,
ışıkla avcılık yapılıp yapılmadığı,
seyir defleri, tekne ve balıkçıların
ruhsatları tek tek kontrol edildi. Öte
yandan deniz polisi tarafından da
teknelerde yer alan mürettebatın
GBT sorgusu da yapıldı.

Tekneler kontrol edildi

Akşam saat 22.00'de Sarıyer Bü-
yükdere Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğı'nda başlayan denetime katılan
İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet
Yavuz Karaca, "Bugün yaptığımız
denetimlerde teknelerde balık boyu,
zaman ve yasaklarına dikkat ettik.
Gırgır teknelerinin 24 metre ve üze-
rinde derinliği olan yerlerde avlanıp

avlanmadığına baktık. Balıkçılığın
sürdürülebilir olması, bizden son-
raki nesillerin de balık yiyebilmesi
için balıklara yumurta bırakma,
üreme fırsatı verilsin ki onlar da
neslini devam ettirsin. Bilimsel ola-
rak tespit edilen balık boyları, bu
balıkların üreme olgunluğuna gel-
diği boylardır. Bunlar, palamutta
25, istavritte 13, hamside 9 santim-
dir" dedi.

Uskumru çıkmaya başladı

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve
ışıkla avcılığın yasaklanmasını kap-
sayan su ürünleri kanunun iyi so-
nuçlar verdiğini belirten Karaca,
"Geçen yıl ışıkla avcılık yasaklandı.
Ruhsatsız ve kaçak avlanan tekne-
lere el konulup mülkiyeti kamuya
geçiriliyor. Bu zamana kadar 52
tekneye el koyduk. Daha etkili bir
denetim yapılabiliyor bu sayede
Bunun çok ciddi sonuçlarını gör-
meye başladık. Bu sene denizleri-
miz bereketli, hatta 30 yıldır
Marmara'da bulunmayan Mar-
mara Uskumrusu çıkmaya başladı"
diye konuştu. DHA

İstanBul'da, koronavirüsle
mücadele kapsamında kade-
meli mesai uygulaması bugün

başladı. Saat 07.00 ile 09.00 arasında
başlayacak mesai ile toplu taşımadaki
yoğunluğun azaltılması hedeflenirken,
Cevizlibağ metrobüs durağı yine hare-
ketliydi. Bazı yolcular bindiği saate göre
yolcu sayısında azalma olduğunu söy-
ledi. Bazı yolcular ise yine kalabalıktan
şikâyet ederken sosyal mesafenin hiçe
sayıldığını belirterek ek sefer talep etti.

Saat 08.00'de mesaisinin başlayacağını
söyleyen Veysel Örül, "Yine toplu taşıma
kalabalık. Bu İstanbul'un bir gerçeği
zaten. Ama yine de bir azalma olduğunu
hissediyorum. Şu an için iyi görünüyor
insanlar önlemini alıyorlar. Gayet güzel
şimdilik. Ben bugün oturamadım kesin-
likle. Her ne kadar da olsa kalabalık var
tabii bunu aşamayız. Bence sefer sayıları
arttırılmalı. Daha sık yapılmalı" dedi. Bir
başka yolcu ise "Yolculuk iyi geçiyor ama
kademeli mesai olmasına rağmen çok

yoğun. Sürekli yoğunluk var. Servisler
azaldı herhalde. Beylikdüzü'nden geldim
ama oturamadım. Yeterince araç gön-
dermiyorlar zannedersem" şeklinde ko-
nuştu.

Yollar boştu şaşırdım

Trafikte de azalma olduğunu söyleyen
Meral Türk, "Bence gayet iyi şu anda.
Çünkü boştu yollar ben de şaşırdım.
Gayet iyiydi bugün. Genel olarak otura-
mıyorum ama boş olması da bizim için

avantaj sonuçta. Bence gayet başarılı"
diye konuştu. Başka bir yolcu, "Çok bir
fark göremedim ben. Hiçbir zaman otu-
ramıyorum zaten. Öyle metrobüsler yarı
yarıya düştü, minibüsler yarı yarıya
düştü gibi bir şey yok. Çözüm ne bilmi-
yorum. Bilsem dünyada kahraman 
olurdum" dedi. Başka bir yolcu ise kala-
balıktan dert yanarak, "Oturamadık üst
üste geldik. Bu çözüm değil yani ne 
olacak bilmiyorum böyle" ifadelerini 
kullandı.. DHA

Ruha dokunan

İlke DUYAN
İLKELİ KÖŞE

ilkeduyan@gmail.com
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Kademeli mesai
başladı

Kademeli mesai
başladı

Kademeli mesai
başladı

Kademeli mesai
başladı

Kademeli mesai
başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstan-
bul'da kademeli mesai saati uygulaması
başladı. Cevizlibağ metrobüs durağında
bu sabah işe gitmek isteyenler
uygulamanın metrobüs yoğunluğunu
azalttığını belirtirken, bazı yolcular ise
yine kalabalık olduğunu söyledi

Yaman’ın isteği 
yerine getirildi
Yaman’ın isteği 
yerine getirildi
Yaman’ın isteği 
yerine getirildi
Yaman’ın isteği 
yerine getirildi
Yaman’ın isteği 
yerine getirildi
Yaman’ın isteği 
yerine getirildi

Beşİktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpo-
lat’a, geçtiğimiz gün-

lerde sosyal medya üzerinden bir
talep geldi. 12 yaşındaki Yaman
Dünya Barış Parkı’nda yer alan
ve ekipler tarafından düzenleme
sebebiyle farklı bir bölgeye kaldı-
rılan salıncağın yeniden aynı ye-
rine konulmasını istedi. Sadece o
salıncakta ayaklarının yere değ-
mediğini söyleyen Yaman, ken-
disi ve arkadaşları için o bölgede
yer alan ve kaldırılan salıncağın
tekrar aynı bölgeye konulmasını
talep etti. Başkan Akpolat da Ya-
man’ın bu isteğini göz ardı etme-
yerek ekiplere talimat verdi.
Beşiktaş Belediyesi Park ve Bah-

çeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler
bölgeye Yaman’ın istediği gibi
yüksek bir salıncağı yeniden
kurdu. Yaman da ekipler çalışma
gerçekleştirirken parka davet
edildi ve ekiplerin salıncağı
kurma çalışmalarına bizzat şahit
oldu.

Hayatlarını
güzelleştiriyoruz

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat’a isteğini geri çevirme-
diği için teşekkür eden Yaman
Deniz, süreci şu şekilde anlattı;
"Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat’a parkımızda salıncak
olmadığını dile getirdim. Sonra
beni buraya çağırdılar ve istedi-

ğim salıncağı kuracaklarını söy-
lediler. Şu anda işte o bölgedeyiz.
Mesajıma döndükleri için çok
şaşırdım, açıkçası beklemiyor-
dum böyle bir şey. 25 bin takipçi-
sinden beni seçti ben şaşırdım
yani. Beşiktaş Belediyesi’ne ve
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat’a çok teşekkür ediyo-
rum." Beşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat da sosyal medya
hesabından bir paylaşım yaparak
Yaman Deniz’in yeni salıncağına
bindiği görüntüleri paylaştı ve
"Elimizden geldiğince, gücümüz
yettiğince Beşiktaş’taki çocukları-
mızın dileklerini gerçekleştiriyor,
hayatlarını güzelleştiriyoruz" ifa-
delerini kullandı. DHA

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşarak
Dünya Barış Parkı’na salıncak isteyen 12 yaşındaki Yaman Deniz’in isteğini kırmadı

Yelkenliler
Boğaz’a açıldı

İBB’nİn desteği ile 19’uncu kez düzen-
lenen Turkcell Platinum Bosphorus
Cup’ta 50 yelkenli birincilik mücadelesi

verdi. Rengarenk yelkenlilerin İstanbul Boğazı’nı
süslediği yarışlarda Levent Peynirci yönetimindeki
Setur Marinas Cheese isimli tekne birinci oldu.
İstanbul, iki gün süren yelken yarışlarına ev sahip-
liği yaptı. Türkiye’nin en önemli su sporu etkinlik-
lerinden olan Turkcell Platinum Bosphorus
Cup’ın ilk gün yarışı İstanbul Boğazı’nda yapıldı.
Yarış, başlangıç noktası olan Beşiktaş’ta Dolma-
bahçe Sarayı’nın önünden start aldı. Sonrasında
yelkenliler, Çırağan Sarayı’nın önünden geçip,
Anadolu Hisarı şamandırasından dönüşlerini
gerçekleştirdiler ve tekrar başlangıç hattına gele-
rek yarışı tamamladılar.

İBB destek verdi

50 yelkenli ve 500 yelkencinin rekabet ettiği yarışın
ikinci etabında ise Caddebostan açıklarında şa-
mandıra yarışı düzenlendi. İki etaptan oluşan et-
kinlikte, Levent Peynirci yönetimindeki Setur
Marinas Cheese isimli tekne birinci oldu. Turnu-
vada genel klasmanında ikinciliği Mesa Sailing
Team Shak Shuka, üçüncülüğü ise Essentia isimli
yelkenli kazandı. İBB’nin desteği ile düzenlenen
etkinliğin sonunda şampiyonluğu elde eden ekip,
2004 yılında ünlü tasarımcı Can Yalman tarafın-
dan tasarlanan, gümüş Turkcell Platinum Bosp-
horus Cup Döner Trofe Kupası’na bir yıl
boyunca sahip olma hakkını kazandı.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumu verilerinden yapılan derle-
meye göre, ülkede 81,8 milyon

mobil telefon abonesi bulunuyor. Numara
taşıma işlemi sayısı bugün itibariyle 146

milyon 452 bine ulaşırken, bunun 144 mil-
yonu 322 bini cep telefonu, 2 milyon 130
bini sabit telefon numaralarından oluştu.
Dönemler itibarıyla bakıldığında yılın birinci
çeyreğinde mobil numara taşıma sayısı, bir

önceki çeyreğe göre yüzde 5,6 arttı. Mobil
numara taşınabilirliği hizmetiyle ocak-mart
döneminde, Turkcell yaklaşık 24 bin abone,
TT Mobil yaklaşık 15 bin abone, Vodafone
ise yaklaşık 9 bin abone kazandı. Türkiye'de

10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda
numara taşınabilirliği uygulaması ise bek-
lenen ilgiyi görmedi. Bugüne kadar sabit
hatlarda toplam 2 milyon 130 bin numara-
nın taşınma işlemi gerçekleştirildi.

Milyonlarca telefon numarası değiştirildi

1 KILO MANGOSTAN 

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde

çoğunluğu Türkiye'de ilk kez olmak üzere

birçok tropik meyve yetiştiriliyor. Amerika,

Afrika ve Avustralya kıtalarından getirilen

tropikal meyve tohumları, buradaki

çiftçiler tarafından üretilerek hem

Türkiye'ye hem dünyaya pazarlanıyor.

Bu meyvelerden longon kilosu 280, 

mangostan ise 350 liradan satılıyor

A lanya'da yaklaşık 20 yıl önce çiftçi-
nin gelir seviyesini artırmak ama-
cıyla tropikal meyve üretimi

çalışmaları başlatıldı. Deneme ekimlerinin
ardından ilk olarak avokado üretimine ge-
çildi, onu papaya ve mango takip etti. Ya-
pılan çalışmalar sonucu tropikal meyve
üretimi yapan çiftçi sayısı artarken, günü-
müzde Alanya'da avokado, papaya ve
mango başta olmak üzere çerimoya, ka-
rambola (yıldız meyvesi), dragon fruit
(ejder meyvesi), custard apple (Hint ay-
vası), longon (ejder gözü), mangostan,
salak pondoh, star fruit, jambu bangkok,
jambu bıjı, rambutan rapiah, pepino ka-
vunu, passiflora gibi birçok çeşit tropikal
meyve yetiştiriliyor. Bu meyvelerin birço-
ğunda Alanya ve Gazipaşa'da seri üretime
geçirilirken, yetiştirilen ürünler Türkiye ve
dünyaya pazarlanıyor. Gazipaşa ve Alan-
ya'da yeni yeni üretiminde artış gösterilen
longon ve meyvelerin kraliçesi olduğu söy-

lenen mangostan ise pazardaki fiyatlarıyla
hem vatandaşları şaşırtıyor hem de büyük
merak uyandırıyor.

Faydaları saymakla bitmiyor

Kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelen,
tansiyonu düzenleyen longon ile antioksi-
dan etkisi en yüksek meyve olan mangos-
tan faydalarıyla da oldukça dikkati çekici.
Özellikle mangostan, tüm vücut sağlığı için
çok faydalı. Hücre yenileme hızını artırıcı,
gençleştirici, kanserden ve diğer hastalıklar-
dan koruyucu, cilt sağlığını güçlendirici ve
daha pek çok olumlu, faydalı etkiyi içinde
barındırıyor.

Getirisi çok yüksek

Pazarda 15 yıldır tropik meyve satışı yapan
Muharrem Koç (37), haftada sadece 2 gün
pazarda satış yaptıklarını onun dışında
genel olarak internet üzerinden tropik
meyve satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Koç, tezgahında longon ve mangostanın
da bulunduğunu söylerken, "Üretimi
henüz çoğalmadı ama zaman içinde çoğa-

lacağını ümit ediyoruz. Çünkü getiri olarak
çok yüksek. O yüzden çiftçiler de zamanla
çoğaltacaktır" dedi DHA

350 LIRA OLMUS! EYVAH 

EYVAH

Bu iki meyvenin üretimlerinin birçok mey-
veye göre daha kolay olduğunu söyleyen
Koç, sera ortamında yetiştirilmesi gerek-
tiğini aktardı. Longonun pazarda kilosu-
nun 280 TL'ye, mangostanın kilosunun
ise 350 TL'ye satıldığını anlatan Koç, tale-
bin yerli müşteriden çok yabancılardan
geldiğini aktardı. Koç, "Talep yerli müşte-
ride fiyat yüksek olduğu için biraz az ama
zamanla üretim çoğaldığında haliyle fiyat
daha uygun hale gelir, talep de çoğalır. En
fazla turistler rağbet gösteriyor. Yerli müş-
teriler sadece yüzde 30'luk kısmı oluştu-
ruyor" diye konuştu.

Yabancılar talep ediyor

Tekstil sektörü uçuşa geçti
Medikal tekstil ürünlerine pandemi ile birlikte büyük bir talebin olduğuna dikkat çeken iş insanı Fahri Şahin, “Dünyada antibakteriyel ürünlere talepler
artıyor. Tekstilde tüketici davranışları değişiyor. Yeni jenerasyonun talepleri farklılaşıyor. Tekstil sektöründe döngüsel ekonomi trendleri başkalaşıyor” dedi

Bordo Grubu Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Fahri
Şahin, koronavirüs (Covid-19)

pandemisinin ardından hazır giyim ve teks-
til sektöründeki yeni trendler hakkında açık-
lamalarda bulundu. Pandemi ile birlikte her
sektörde olduğu gibi tekstilde de bir dönü-
şüm yaşandığına vurgu yapan Şahin, “Bu
dönemde tekstil sektöründe en çok dijital-
leşme konuşuldu ve konuşulmaya devam
ediyor. Yapay zeka ve dijital dönüşüm ek-
senli tekstil uygulamaları rekabette kritik
öneme sahip oldu. Dijital dönüşüme mesa-
feli olan tekstil işletmeleri rekabette geri kal-
maya başladı." dedi. "Salgının ardından
tekstilde yeni bir düzen bizi bekliyor.” diyen
Şahin, şöyle devam etti “Endüstri 4.0’a
uyumlu altyapısı olan, üretim süreçlerinde
dijitalleşmeyi önemseyen, uzaktan çalışma
iş modeline adapte olan ve tüm bu süreçleri
verimli bir şekilde yöneten tekstil firmaları
riskleri minimize ederek sektörde bir adım
önde olacaktır.”

Dijital strateji vurgusu

Tekstilde Yaşam Döngüsü Yönetimi
(PLM) çözümünün yeni nesil bir uygu-
lama olduğunu hatırlatan Fahri Şahin,
“PLM çözümleri; moda, ayakkabı, spor
giyim, lüks giyim ve ev tekstili gibi alanlarda
faaliyet gösteren firmalara stratejik çözüm-

ler sunuyor. Operasyonel dijital dönüşüm
hedeflerine daha kısa sürede ulaşmalarını
sağlıyor. Yenilikçi bir işletme çözümü olan
PLM ile firmalar tedarik zincirini daha ve-
rimli koordine edebiliyor. Pandemi gibi bek-
lenmedik durumlara karşı da dijital bir
strateji sunması açısından PLM, tekstil
trendleri arasında önemli bir yer tutuyor.”
diye konuştu. 

Güneş enerjisi etkin kullanılmalı

Deneyimli tekstilci Fahri Şahin, yenilenebi-

lir enerji kullanımının önemine de işaret
etti. Özellikle de hazır giyimde güneş enerji-
sinin daha etkin kullanılması gerektiğine
dikkat çekerek, şöyle devam etti; “Yenilene-
bilir enerji, doğa dostudur ve ekolojik bir
sistemdir. Bunların arasında en önemlisi
güneş enerjisi olarak karşımıza çıkıyor.
Ekonomik hayatın lokomotiflerinden biri
olan tekstil sektöründe çok fazla enerjiye ih-
tiyaç duyuluyor. Bu sebeple geleneksel
enerji kaynakları yerine alternatif olarak ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek zo-

rundayız. Ülkemiz, yenilenebilir enerji kay-
nakları potansiyeli açısından zengin bir
ülke. Tekstil sanayisinde üretim ve iklimlen-
dirme aşamalarında yenilenebilir enerji
kaynaklarının daha fazla kullanılması sağ-
lanmalıdır. Böylece tekstilde ekonomi ve
çevre açısından sürdürülebilir bir enerji
stratejisi uygulayabiliriz.”  DHA

3 kıtada birden
bir Türk şirketi
Atık yağdan madeni yağ üreten Özerşah Enerji
ve Petrol Ürünleri, e-ihracat platformu ile
Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarından 15’i aşkın
ülkeye ihracat yaptığını duyurdu

Geçtiğimiz yıl yaptığı 1 milyon liralık yatı-
rımla atık yağdan madeni yağ üretimi limit-
lerini artıran Özerşah Enerji, uluslararası

hedeflerini gerçekleştirme hedefiyle ihracata yöneldi.
Yerli üretici, e-ihracat platformu TurkishExporter ile
adım attığı iş birliği sayesinde madeni yağ ihracatını
Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarından 15’den fazla ülkeye
taşıdığına dikkat çekti. 20 yıldır iç piyasanın madeni yağ
talebini karşıladıklarını kaydeden Özerşah Enerji ve Pet-
rol Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Fetullah Arvas,
“2001 yılında kurduğumuz ilk fabrikamızın ardından
2007 yılında Adana’da ikinci fabrikamızla çalışmaları-
mıza hız verdik. 2015 yılında Kocaeli Dilovası’nda kur-
duğumuz üçüncü fabrika ile dünya standartlarında
üretim gerçekleştirmeye başladık. Otomotiv, sanayi ve
endüstriyel yağları, marin yağları, proses yağları, gres
yağları, oto bakım ürünleri, organik ve konsantre antif-
riz gibi ürün sınıflarında üretim ve satış faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz.” dedi.

Hedefe yaklaşıyoruz

İhracatta ağırlık vererek kendilerine yeni bir ticari yol
seçtiklerini dile getiren Fetullah Arvas, “Hem yurt içi
hem de yurtdışı pazarda Monex, Woil ve Hexon marka-
larımızın kalitesi ve güvenirliliğini daha fazla sayıda tü-
keticiyle buluşturmak ve markalarımızın bilinirliğini üst
seviyelere çıkarmak adına araştırma ve inceleme yapar-
ken TurkishExporter ile tanıştık. Birlikte çıktığımız yol
sayesinde bugün Asya, Avrupa ve Afrika’da 15 ülkeye
ihracat yapar hale geldik. İhracat hedefimizi daha da
büyüterek yolumuza devem edeceğiz. Dünya devi olma
hedefimize her sene daha fazla yaklaşıyoruz. Aynı za-
manda seçkin markaların fason üretimini de başarı ile
sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Borsa ne 
durumda?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açı-
lışta 0,76 puan ve yüzde 0,07 değer kazana-
rak 1.124,93 puana yükseldi. Bankacılık

endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,33 yük-
seliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazan-
dıran yüzde 0,49 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise

yüzde 1,42 ile spor oldu.
Geçen haftanın son işlem
gününde yüzde 0,41 arta-
rak günü 1.124,17 puan-
dan tamamlayan BIST
100 endeksi, haftalık
bazda yüzde 1,1 değer ka-
zancıyla yükseliş eğilimini
3'üncü haftaya taşıdı.
Analistler, Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası
(TCMB) ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme
Kurumu'nun (BDDK)
birbiri ardına attığı adım-

ların piyasaları desteklediğini belirterek, Doğu Akdeniz
konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de risk
iştahını artırdığını söyledi. BDDK'nın bugün Aktif Ras-
yosu'nda (AR) yaptığı düzenlemenin banka pay piyasa-
larını pozitif etkileyeceğini ifade eden analistler, teknik
açıdan BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde ka-
lıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi
olacağını, 1.090 puanın destek konumuna geldiğini kay-
detti. BDDK duyurusuna göre, ayarlandı.

Karadeniz'den güzel bir haber
KPMG Türkiye Petrol ve
Doğal Gaz Sektör Lideri
Hakan Demirelli, çıkla-

mada, Türkiye'nin yıllık doğal gaz tü-
ketiminin 45-50 milyar metreküp
seviyesinde olduğunu ifade etti. Bu
miktarın yüzde 99'unun ithal
edildiğini anımsatan Demi-
relli, ithalatın büyük bir kısmı-
nın Rusya'dan
gerçekleştirildiğini aktardı.
Rusya'nın doğal gaz ithalatın-
daki payının azaltılması için
önemli adımlar atıldığına işa-
ret eden Demirelli, şöyle ko-
nuştu: "Türkiye'nin enerji
üretiminde yenilenebilir kay-
nakların payının da artması

gaza talebi azalttı. Sıvılaştırılmış
doğal gaz (LNG) kullanımımızın art-
masıyla Rus gazının toplam tüketimi-
miz içindeki oranı düştü. Bu yıl açılışı
yapılan TürkAkım boru hattıyla Rus
gazı ilk kez Türkiye üzerinden Avru-

pa'ya ulaşıyor. Bu proje, Türkiye'nin
rolü açısından önemliydi." diye ko-
nuştu. Öte yandan, 2018'de devreye
giren Trans Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı'nın Türkiye'nin kaynak ülke ve
güzergah çeşitlendirmesine büyük

katkı sağladığını vurgula-
yan Demirelli, şunları kay-
detti: "Karadeniz'de
keşfedilen doğal gaz re-
zervi enerjide dışa bağım-
lılığımızı azaltma ve arz
güvenliği açısından çok
önemli bir gelişme. Makro
ekonomik açıdan değer-
lendirildiğinde, cari açığın
en önemli nedeninine dik-
kat çekildi.
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Çiçeklerin suyunu kesmeyin...

2
014 yılında düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne yö-
nelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve
gözaltında olduğu sırada hastaneye kaldırılan

Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, "Buradaki
kosu̧llar da aynı gıdaları almak, tedaviye imkân verme-
yecektir. Bu nedenle bundan sonra, gözaltında bulundu-
ğum süreç boyunca sadece su alacağım" açıklamasında
bulunmasının diğer adı bunca yaşanan baskılara karşı or-
taya konan bir açlık grevidir.

Her ne hikmetse yıllar önce yaşanan ama bugün dur-
duk yerde bir anda gündeme gelen ve aynı savcının sarayı
ziyareti ve MHK toplantısı sonrasında 2014 yılında dü-
zenlenen 'Kobani eylemleri'ne yönelik yürütülen soruş-
turma gerekçe gösterilerek gözaltına alınan eski
milletvekili, şimdiki Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan
Bilgen'in bu duruşu ve hala gözaltında olan, yine bu tür
iddialarla tutuklu bulunan ama bir türlü sonuçlanmayan
davalar dolayısıyla hala mağdur edilen diğer insanların
tek derdi var oda yaşamın birinci kaynağı olan suyun bu-
landırılmaması ve kesilmemesidir.

Instagram hesabından paylaşılan açıklamada, “Hem
buradaki görevliler hem de hastane personeli üzerlerine
düşeni yaptı. Ama buradaki koşullarda aynı gıdaları
almak, tedaviye imkân vermeyecektir. Bu nedenle bun-
dan sonra, gözaltında bulunduğum süre boyunca sadece
su alacağım” ifadelerine yer veren Bilgen'in asıl işaret et-
tiği bu yaşananları dişlerini sıkarak izeleyen dışarıdaki
insanların her şeye rağmen birlikte yaşamak ve bu ülke-
nin hepimizin olduğunu anlatmak, hatırlatmak olurken
her biri birer çiçek olan bu insanlara, insanlığa can veren
suyun kesilip, kurutulmak istenmesine olan dirençten
başka bir şey değil.

Ve aynı inanlar Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırma-
sına verdikleri tepkinin nedeninin savaşı değil, barışı,
komşuluğu, kardeşliği istemelerinden öte bir şey değildir.

Ve bu soruşturmanın asıl diğer bir amacınında diğer
bir çok kentte olduğu gibi Kar Romanının yazıldığı Kars
Belediyesi'ne yönelik kayyum atama düşüncesinden öte
bir şey değildir.

Ama bugün Ermenistan'a arkadan gaz veren ve yüz
elli yıl önce Rus'yanın işgalinde bulunan Kars'ın o dönem-
deki askeri valisinin Kars ile ilgili hatıralarının okunması
halinde Rus Valisinin şehri yönetemeyince Şura kurmak
zorunda kalmasına benzer bir süreç içinde olan iktidarın
bunları bir kenara itip, iktidara geldiği ilk iki dönem ve
bugün hala kendisine su gibi destek verenleri üzüp, ku-
rutmaması gerekir diyorum.

Ve bu soruşturma ve ondan öncekilerinin Feto Darbe
girişimi ardından bir zamanların kahramanı, bugünün
kaçağı Zekeriya Öz ve ekibince hazırlanan karanlık
oyunların devamı olduğu da unutulmamalıdır.

Bir anda gündeme gelen ve HDP'li eski milletvekilleri,
belediye başkanları ve MYK üyelerinin de aralarında ol-
duğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi ile devam
eden bu sürecin aslında birilerince iktidarın suyunu kesme
hesapları olduğunu da iddia ederken, bu iktidarın başında
bulunan ve Barış Süreci'nde ortaya koyduğu cesur ve
olumlu tavrıyla 20 yıla yakındır iktidarda olan Başkan Er-
doğan'ın bu yaşananların önüne geçmesi ve bu yaşanan ve
yaşatılanların HDP'ye, Kürtlere değil kendisine yönelik
ince hesapları yapanların hesabını bozmalıdır.

Bunu yapmak içinde Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan
Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya
Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör,  Beyza Üstün, HDP'li
Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altı-
nörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka,
Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve
Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi
üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gibi Demirtaş ve onunla birlikte
içeri alınan insanların biran önce serbest kalmasını ve
tüm toplumu serinleten ve can veren suyu kesmeden,
Türk, Kürt, Alevi, Çerkez demeden bu ülkeyi oluşturan
halklara sunmalı, ısmarlamalı ve kendi iktidarınında
içinde olduğu umutları yeniden yeşertmelidir diye 
düşünüyorum.

Çünkü Arap Baharı ardından Akdeniz'de başlayıp,
Ege'ye buradanda memleketim Ardahan'ın sınır olduğu
Kafkasya'ya uzanan karanlık oyunun içinde olduğunu dü-
şündüğüm bu son operasyonun diğer bir amacı da soğu-
yan Güneyi yeniden ısıtıp, iktidar üzerinde kardeşçe
yaşamaya alışkın bu ülkeyi oluşturan insanları yormak ve
üzmekten başka bir şey değildir bu son yaşananlar...

Ermenistan’ın 
yaptığı terördür

CHP Parti Sözcüsü Faik Özt-
rak, "Uluslararası hukuka
aykırı olarak Azerbaycan ile

ateşkesi bir kez daha bozdu. Sivilleri
hedef aldı. Ermenistan'ın bu tutumunu
kabul edemeyiz. Bu uluslararası huku-
kun açık ihlalidir bu terördür. CHP ola-
rak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz
Azeri kardeşlerimiz ve Azerbaycan
Cumhuriyeti ile beraberdir. Azerbay-
can'a her türlü desteği vermek zorunda-
yız. Ermenistan daha önce işgal ettiği
bölgelerden askerlerini geri çekmelidir.
Yaşanan saldırıda şehit olan Azeri kar-
deşlerimize rahmet, yaralı kardeşleri-
mize acil şifalar diliyoruz. CHP olarak
kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri
kardeşlerimiz ve Azerbaycan Cumhuri-
yeti ile beraberdir" dedi. 

Yürekli bir savcı yok mu?

Konuşmasının devamında iktidarı eleş-
tiren Öztrak, "18 yıldır bu ülkeyi yöneti-
yorlar, cumhuriyetimizle ve cumhuriyeti
kuran kadrolarla kavga etmekten bık-
madılar. Ülkemizi dış politikada içine
düşürdüğünüz ateş çemberinden nasıl
çıkaracağınıza kafa yorun. TBMM'yi
milli meselelerin çözüm adresi haline
getirin.Koltuğunu korumak için her yolu
mübah görüyor. Saray 6 yıl önceki Ko-
bane olayları üzerinden HDP'ye göz-
dağı vermeye çalışıyor. 6 yıl önceki dava
yeniden açılıyor. 6 yıldır nerelerdeydi-

niz? 6 yıl boyunca bu ülkenin polisi,
savcısı bu işlerle ilgili belgeleri toplaya-
madı mı? Ülkemiz bu siyasilerin elinde
oradan oraya savruluyor. Zamanında
bazı bakanların önüne yatarım dediği
Reza Zarrab'ın kuryesi Amerika'da ko-
nuştu. Kurye, Zarrab'ın rüşvet dağıttı-
ğını açıkladı. İddiaya göre bu rüşvetin
büyük kısmı bir kişiye gitmiş? Bu iddia-
ları araştıracak Türkiye'de yürekli bir
savcı yok mu? Neden bu iddialar yerli
medyada yeterince yer almıyor?" diye
sordu. 

'Açız' diye bağırıyorlar

"Evrensel Hizmet Fonu'nda toplanan
paralar salgın döneminde eğitime erişe-
meyen çocuklar için kullanılsın" öneri-
sinde bulunan Öztrak, "Artık bir nesil
daha kaybetmeye tahammülümüz yok.
Okul servişçileri dertli, kahvehaneciler

dertli, sanat dünyası büyük bir kriz
içinde. Salgından en çok etkilenen ke-
simlerden biri de sanatçılarımız. Özel ti-
yatroların vergi borçlarının silinmesi,
kültür ve sanat dünyası için özel bir des-
tek paketi açıklanması şart. Bu pandemi
sürecinde milletine dünyada en az des-
tek verdiği tescillenen sarayın damadı
çıkmış "o desteği verdik, bu desteği ver-
dik" diye sosyal medya paylaşımı yap-
makla meşgul. Sanatçılar ise "açız" diye
bağırıyorlar, canlarına kıyıyorlar" açıkla-
masını yaptı. 

Neden 6 yıl beklediler?

Açıklamasının sonunda gazetecilerin
sorularını cevaplayan Faik Öztrak, CHP
Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çe-
viköz'ün "Azerbaycan"la ilgili sözlerinin
hatırlatılması üzerine, "Konuşmamda
Azerbaycan'la ilgili duruşumuzu açık
seçik ifade ettim. Burada bir kez daha
söylüyorum, CHP olarak Azerbaycanlı
kardeşlerimizin her zaman yanında ol-
maya devam edeceğiz" dedi.  Öztrak,
Kobane olayları soruşturması ve gözal-
tılar konusunda da "Ben burada şöyle
bir soru beklerdim. İktidarın Kobane'yle
ilgili neden 6 yıl beklediğini düşünüyor-
sunuz? sorusunu beklerdim. Burada iyi
niyet olmadığı açıktır. Burada bir şeyle-
rin üstünü örtmek, bir şeylerin intika-
mını alma amacıyla yargının kullanıldığı
ortadadır" değerlendirmesini yaptı. 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak MYK gündemi
ile ilgili basın toplantısı düzenledi. 

Ermenistan ve Azerbaycan arasında
yaşanan çatışmalara değinen Öztrak,

"Ermenistan ateşkesi bir kez daha bozdu.
Sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın bu tu-

tumunu kabul edemeyiz. Bu uluslararası
hukukun açık ihlalidir bu terördür" dedi 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstan-
bul’da gerçekleştirilen Uluslararası Deniz Hukuku
ve Doğu Akdeniz Sempozyumu’nda konuştu. "Er-
menistan işgal ettiği yerlerden çekilmeli. Bölgede
Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık
bir son verilmelidir" diyen Erdoğan, "Artık hesap
vakti geldi' diyen Azerbaycan, ister istemez kendi
göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır" dedi

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Dolma-
bahçe Ofisi'nde, TBMM

Başkanlığının katkılarıyla İstanbul Üniver-
sitesi ve Marmara Üniversitesi tarafından
düzenlenen Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası
İlişkiler Bakımından "Uluslararası Deniz
Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempoz-
yumu"nda konuştu.

Ermenistan'ı kınıyorum

"Azerbaycan topraklarına saldıran Erme-
nistan'ı bir kez daha kınıyorum" diyerek
sözlerine başlayan Erdoğan, Türkiye'nin
tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kar-
deş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdü-
receğini belirtti. Erdoğan, "Bölgede Dağlık
Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir
son verilmesinin vaktinin gelmiştir. Erme-
nistan'ın işgal ettiği Azerbaycan toprakla-
rını derhal terk etmesiyle bölge yeniden
barışa ve huzura kavuşacaktır. Bunun dı-
şındaki tüm dayatmalar ve tehditler sadece
haksız ve hukuksuz olmakla kalmayacak,
Ermenistan'ı şımartmaya devam edecektir.
Yaşanan son gelişmeler, bölgede nüfuz sa-
hibi tüm ülkelere gerçekçi ve adil çözüm
yöntemlerini devreye sokmaları konu-
sunda bir fırsat tanımıştır. Bu fırsatın en iyi
şekilde değerlendirilmesini umuyoruz" diye
konuştu.

Kimse hesap sormuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk üçlüsü
denilen Amerika, Rusya, Fransa'nın 30 yıl-
dır sorunu çözmediğini belirterek, "Adeta
bu sorunu çözmemek için de ellerinden ge-
leni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar,
zaman zaman da tehdit ediyorlar. Nedir
bu tehdit? 'Türkiye burada mı? Türk askeri
burada var mı?' Bunu söyleyenler güneyi-
mizde, özellikle Suriye'nin kuzeyinde bin-
lerce tır silahı oraya taşıyanlardır. Bunu
söyleyenler, Suriye'nin kuzeyini parselle-
yen, orada üsleri kuranlardır. Bunu söyle-
yenler, koalisyon güçleriyle Suriye'de cirit

atanlardır. Bunlar şimdi gelmişler 'Türk as-
keri burada var mı? Türkiye buraya silah
naklediyor mu?' Şu mantığa bak, şu akla
bak. Adeta İlham Aliyev kardeşimiz sanki
bunlara hesap verecek. Zaten 30 yıla ya-
kındır size hep hesap verdi, 'Bu işi çözelim.
Bunu artık uzatmayalım.' dediler. İşgale
uğrayan topraklar kimin toprakları? Azer-
baycan'ın toprakları. Bunu hepiniz kabul
ediyorsunuz. Dağlık Karabağ'ı kabul edi-
yorsunuz. Buradaki insanlar, 1 milyonu
aşkın topraklarından uzak, şu anda Azer-
baycan'da yaşıyor. İşgalciler ise orada.
Bunun hesabını kimse sormuyor. Artık
hesap vakti geldi diyen Azerbaycan, ister
istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zo-
runda kalmıştır" ifadelerini kullandı. 

Farklı görüşleri dikkate aldık

"Barika-i hakikat, müsademe-i efkardan
doğar" yani hakikatin kıvılcımı farklı fikirle-
rin çarpışmasıyla ortaya çıkan sözünü ha-
tırlatan Erdoğan, "Hangi konuda olursa
olsun, istişare etmek, farklı fikirlere ve tek-
liflere kulak vermek, tenkitleri dikkate
almak gerekir. İstişare eden, Peygamber
Efendimizin buyurduğu üzere, hiçbir
zaman pişmanlık duymaz. Biz de 40 yılı
aşkın süredir içinde bulunduğumuz siya-
sette ve hayatımızın diğer alanlarında
daima istişareye önem verdik. İlim meclis-
lerinin bereketinden istifade etmenin hep
çabası içinde olduk. Özellikle ülkemizi ve
milletimizin geleceğini ilgilendiren mesele-
lerde farklı görüşleri her zaman dikkate
aldık. Bu hassasiyetimizin meyvesini hem
siyasi hayatımızda hem de devlet idare-
sinde sürekli olarak neticesini topladık.
Sizlerden vicdanınız ve fikirlerinizle sözleri-
niz arasına sütre çekmeden, kanaatlerinizi
açık yüreklilikle paylaşmanızı istirham edi-
yorum. Unutmayınız, ülkeyi yönetme so-
rumluluğunu omuzlarında taşıyan devlet
adamları olarak bizim burada dile getirile-
cek önerilere çok ihtiyacımız var. Sizlerin
samimiyetle ortaya koyacağı her alternatif

bizim için değerlidir, yol gösterir. Sempoz-
yumun sonuçlarının sadece bilim insanla-
rımızın, tarihçilerimizin, diplomatlarımızın,
öğrencilerimizin değil, biz siyasetçilerin de
ufkunu genişleteceğine inanıyorum" dedi. 

Misafir değil ev sahibiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'e dair
konuların son dönemde Türkiye ile bera-
ber dünyadaki birçok devletin de ana gün-
dem maddesini oluşturduğunu belirtti.
Kıyısı olsun olmasın pek çok ülkenin, bu-
rada yaşanan hadiseleri yakından takip et-
tiğini aktaran Erdoğan, küresel siyasetin,
özellikle son bir aç aydır Akdeniz eksenli
gelişmelerle şekillendiğini söylemenin yan-
lış bir tespit olmayacağını dile getirdi. Ak-
deniz'in en uzun kıyı şeridine sahip bir
ülkesi olarak elbette Türkiye'nin de günde-
minde bu bölgedeki gelişmelerin önemli
yer tutuğunu ifade eden Erdoğan, "Akde-
niz'de yapılan hem hamlenin, atılan her
adımın ülkemizin güvenliğine, hak ve men-
faatlerine doğrudan etkisi bulunuyor. Şüp-
hesiz bunların başında Doğu Akdeniz'de
var olduğu düşünülen zengin hidrokarbon
kaynakları geliyor. Yapılan bazı araştırma-
lar, bölgedeki çıkarılabilir doğalgaz mikta-
rının 3,5 trilyon metreküpün üzerinde
olduğuna işaret ediyor. Tüm Avrupa'nın
yıllarca doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek
bu rakam, hiçbir ülkenin göz ardı edeme-
yeceği büyüklükte bir ekonomik güçtür.
Son günlerde bazı ülkelerin provokasyon-
larının arka planında işte bu ekonomik po-
tansiyel vardır. Uluslararası enerji
şirketlerinin de devreye girmesiyle Doğu
Akdeniz petrol ve doğalgaz jeopolitiğinin
merkezine oturmuştur. Burada bir gerçeğin
altını çizmek gerekiyor. Türkiye'nin bölgeye
yönelik ilgisini, sadece enerji kaynaklarıyla
sınırlamak, sığ bir değerlendirme olacaktır.
Her şeyden önce Türkiye, bir Akdeniz 
ülkesidir. Biz burada tarih boyunca 
olduğu gibi misafir değil, ev sahibiyiz" 
ifadelerini kullandı. 

AKDENİZ BÜYÜK 
AİLEMİZİN ÇATISIDIR
Son günlerde Akdeniz'de gerilimi
tırmandıranların da yine aynı zih-
niyetin temsilcileri olduğunu ifade
eden Erdoğan, "Akdeniz'de Os-
manlı medeniyetinin ve barışının
mirasçısı bir millet olarak bu coğ-
rafyada huzur ikliminin yeniden
tesis edilmesini istiyoruz. Türkiye,
Akdeniz'de gerilimden değil, barış-
tan, işbirliğinden, hakkaniyet ve
adaletten yanadır. Doğu Akde-
niz'de emperyalist yayılmacılığa
nasıl karşıysak,
tek taraflı emri-
vakilere de aynı
şekilde karşıyız.
Akdeniz bizleri
ayıran değil,
bizi birbirimize
yakınlaştıran,
birleştiren, iş-
birliğimizi güç-
lendiren bir
denizdir. Öyle
olmalıdır, öyle
kalmalıdır. Ce-
zayir'den Mı-
sır'a, Libya'dan Tunus'a,
Filistin'den, Türkiye'den Yunanis-
tan'a, İtalya'dan İspanya'ya kadar
tüm ülkeleri ve halklarıyla Akdeniz
büyük ailemizin çatısıdır, yuvasıdır.
Akdeniz'deki sorunları birbirimizi
dışlayarak değil, bölgedeki tüm ak-
törleri aynı masa etrafında buluş-
turarak çözebiliriz. Türkiye'nin ve
KKTC'nin içinde adil şekilde yer
almadığı hiç bir denklemden Ak-
deniz barışı çıkmaz" diye konuştu.

Bu benzerlik utanç vericidir

AK PArti Sözcüsü
Ömer Çelik sosyal
medya hesabından

açıklamalarda bulundu. CHP
Genel Başkan Başdanışmanı
Ünal Çeviköz’ün "Türkiye'den
Azerbaycan'a silah yardımı yapıl-
dığı ve söylentilere göre cihatçı
grupların da Azerbaycan'a gön-
derildiği ifade ediliyor" şeklindeki
sözlerini hatırlatan Çelik, "Bu
provokatif açıklamasını şiddetle
kınıyoruz. Bu açıklama Türkiye
karşıtı ahlak dışı bir provokasyon-
dur. Ermenistan’ın Dış İşleri Ba-
kanı ve Moskova Büyükelçisi
tarafından dile getirilen bu yalan-
ların maksadı bellidir. CHP söz-
cüsünün eş zamanlı olarak bu
yalanları ifade etmesi manidardır.
Ermenistan tarafı bu yalanları
Türkiye’nin Azerbaycan’la daya-

nışmasının önünü
kesmek için üretiyor.
Ermenistan tarafı
bu yalanları Türkiye
düşmanlığı yapmak
için üretiyor. Erme-
nistan’ın yalanlarını
aynı cümlelerle
CHP’den duyuyo-
ruz. Bu benzerlik
utanç vericidir" eleş-
tirisinde bulundu. 

CHP niye rahatsız oluyor?

"Türkiye düşmanlarının ürettiği
provokasyonları sürekli CHP’nin
sahiplenmesi son yanlıştır" diyen
Çelik, "Bu açıklamayı yaparken
hadi geçmişinizi silip bir kenara
attınız; Asala tarafından şehit edi-
len meslektaşlarınızı da mı hiç ha-
tırlamadınız, onların aziz

hatırasından hiç mi utan-
madınız. Türkiye’nin
Azerbaycan’la dayanış-
ması Ermenistan’ı rahat-
sız ediyor ve Türkiye
hakkında yalan üretiyor-
lar. Türkiye’nin Azerbay-
can’la dayanışmasından
CHP niye rahatsız oluyor
ve Ermenistan’ın ürettiği
yalanlara sahip çıkıyor-
lar? Türkiye’nin bu konu-
daki pusulası

Azerbaycan’la sonuna kadar da-
yanışmadır. CHP’nin pusulasını
şaşırdığına, mihengini kaybetti-
ğine, Türkiye’nin ve dostlarının
sevinmesine üzülüp, düşmanları-
nın sevincine ortak olduğuna her
geçen gün başka bir vesileyle ye-
niden tanıklık ediyoruz" ifadelerini
kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün
"Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların
da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" şeklindeki provokatif açıklamasını şiddetle
kınıyoruz. Ermenistanla bu ağız benzerliği utanç vericidir" ifadelerini kullandı



İ BB ekipleri bölgede yaşanan
park sorununu azaltmak ama-
cıyla Hisar Caddesi 2,4,6 ve 8

numaralarda bulunan evlerin önün-
deki kaldırıma özel bir cep park alanı
için çalışmalara başladı. Ancak ma-
halle sakinleri, evlerinin önündeki
kaldırımın park yeri olmasını isteme-
diklerini belirterek duruma tepki
gösterdi.

Geçiş engelleniyor

Mahalle sakinlerinden
Ömer Faruk Mersi-
noğlu, yürüyüş
yollarının yok
edildiğini söy-
leyerek du-
ruma tepki
gösterdi.
Çalışmanın
başında
nöbet tut-
tuklarını be-
lirten
Mersinoğlu,
"Burası bir yaya
yoluydu. Gördüğü-
nüz gibi kazıldı ve yaya
yolundaki kaldırım daraltı-
larak insanların rahat geçişi engel-
lendi. Kaldırımlarımızın kesilip
daraltılması ve daraltıldıktan sonra
yürüyüş alanlarımızın neredeyse yok
olması bizim sorunumuz. Burası
Rumeli Hisarı ana arteri olduğu için
bu kadar dar bir kaldırımda bu in-
sanların yürüme imkânı kısıtlanıyor.
Ve biz önümüzde bu şekilde bir cep
oluşturulmasını istemiyoruz. 16 tane

arabanın yeri için bu işlem yapılıyor
ve binlerce yürüyen insan hiç kale
alınmıyor. Burada oturan insanların
hiçbir fikri alınmadan bu şekildeki
bir eylem devam ediyor. Ve bu sa-
dece buraya özel olarak yapılıyor
yani 2, 4, 6 ve 8 numaralar" dedi.

Mahkemeye başvurduk

Mersinoğlu, "Benim ailem 100 yıldır
burada yaşıyor. Bundan evvelki

bütün partiler zamanında
böyle bir eylem yapıl-

madı. Bütün her
tarafa başvur-

duk. Bele-
diye,
UKOME,
Trafik İş-
lerine,
Rumeli
Yakası-
nın bu
arterle il-

gili olan
bütün her

yere başvur-
duk. Yürütmeyi

durdurma kararı
için mahkemeye de baş-

vurduk zaten" diye konuştu.

Bu yaptıkları çözüm değil

Mahalle sakinlerinden Ahsen Çapa
da şunları söyledi: "Bu kaldırımları
yaptılar. 'Çok güzel' dedik 'Allah razı
olsun' dedik teşekkür ettik. Dışarıdan
gelen yeni kiracılar dediler ki 'Biz
arabamızı nereye koyacağız, ne ya-
pacağız ne edeceğiz' dediler. Trafik 

arabaları gelip her dakika ceza yazdı.
Doğrudur. Fakat çözüm bu değil.
Bunu yaptığın zaman bütün resto-
ranlar arabasını buraya çekecek, ma-
halle sakinleri yine çekemeyecek. Biz
gayet yer buluyoruz. Daha olmadı
yukarı mahalleye çıkarıyoruz araba-
mızı. Onlar istiyorlar ki hemen aya-
ğımızda olsun. Yok böyle bir şey.
Neden böyle yapıyorlar biliyor mu-
sunuz? Buraya İSPARK yapalım da
para alalım, diye. Çünkü öbür türlü
olursa para alamayacak. İnsanlar
buraya ailece geliyor 3 çocukla me-
sela. Şu darlığa bakın" dedi. DHA
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“ Okumak ve yazmak on dört asır önce
insan için öncelikli bir koşul olarak
ortaya konmuşsa, bu bilinç düzeyine

ulaşmanın yolları aranmalıdır. “
Bu cümleyi, eğitimci ve yazar Canan Mur-

tezaoğlu’nun yeni çıkan “Oku!” adlı kitabın-
dan aldım. Aslında “kitapçık” demek daha
doğru, çünkü sadece 48 sayfa ancak, bu
küçük dev kitabın içeriği Kur’an’ı Kerim’de
yer alan kırk konu başlığından yararlanılarak
günümüz insanına kadar uzanan evrensel me-
sajlarla dolu. Ayrıca Mustafa Kemal Ata-

türk’ün, bugüne kadar uzanan düşünce ışığı-
nın Kur’an mesajlarıyla nasıl buluştuğuna da
vurgu yapılıyor. 

Kitabın sunuş bölümünde “Atatürk’ün, ‘Bir
toplulukta değer ve kuvvet, onu kuran bireyle-
rin kendilerini değer ve kuvvet saymalarında-
dır. Ancak bu gibi bireylerden kurulmuş olan
toplumlardır ki, bütün olarak değer ve kıymet
manzarası gösterebilirler.’ ifadesini yol göste-
rici bilerek hem eğitim alanında hem de ülke
siyasetinde, insan merkezli bir düşünce yapı-
sıyla hizmet ettim.” diyen Canan Murteza-

oğlu, yapılan hizmetlerin öğ-
rettiklerini artık paylaşma zamanıdır de-
mekte ve amacını şöyle açıklamaktadır:

“Amacım; içerikte de görüleceği gibi, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘İnsan doğasını ve
gerçeği bilenler, elinden geldiği kadar, bağlı
olduğu milleti aydınlatıp doğru yolu göstere-
rek, onlara, kurtuluş hedefine yürümekte reh-
berlik yapmayı en büyük insanlık görevi

bilmelidirler.’ çağrısına, bu
toplumun bir ferdi olarak kat-
kıda bulunabilmektir. "OKU!";
kırk konu başlığıyla ülke insa-
nının, toplumun, yönetenin ya
da yönetilenin din adına, insan-
lık adına aşamadıklarının va-
tandaş okumalarıdır! Bir kişiye
ulaşarak, binlere ulaşabilir ve
"gerçekler pandemisi" ni 
başlatabiliriz.

Murtezaoğlu ayrıca, “Kitap,
sadece bir ‘vatandaş okuması’
dır; hiç kimse için bağlayıcılığı yoktur, olamaz
da...” diyerek, bu kitapta yer alan düşüncele-

rinin Kur’an’dan ve Atatürk’ün
sözlerinden kendince çıkarmaya
çalıştığı ve insanın olmazsa
olmaz vasıflarına yüklediği an-
lamlar  bütünü olduğunun da al-
tını çizmektedir.

On dört asır önce Yüce Yara-
tıcı’nın insana yönelttiği
“Oku!” emri gereği, bir başucu
kitabı olarak raflarda yerini
alan “Oku!” kitabı, internet
kitapçılarında satışa çıktı. 

Okuyucusu ve fayda sağlayanı bol olsun.
Yüreğine ve kalemine sağlık Canan 

Murtezaoğlu…

“Gerçekler pandemisi” ni başlatabilmek

PREFARBİK PANDEMİ POLİKLİNİĞİ YAPILMASI İÇİN HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/508792
1-İdarenin
a) Adresi : E-5 KARAYOLU ÜZERI 1 34752 ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165783014 - 2165774044
c) Elektronik Posta Adresi : fsmsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : PREFARBİK PANDEMİ POLİKLİNİĞİ YAPILMASI İÇİN HİZMET 

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

b) Yapılacağı yer : Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimlik Binası Kız Kulesi Toplantı Salonu E-5 
Karayolu Üzeri Ataşehir/İSTANBUL

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 15(OnBeş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma 

Birimi Başhekimlik BinasıKız Kulesi Toplantı Salonu E-5 
Karayolu Üzeri Ataşehir/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 06.10.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Bi-
rimi E-5 Karayolu Üzeri Ataşehir/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taah-
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

PREFARBİK PANDEMİ POLİKLİNİĞİ YAPILMASI İÇİN HİZMET ALIM İŞİ
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1228031)

KALDIRIM NOBETI!

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ

hergunlu@ttnet.net.tr

Sarıyer Baltalimanı Mahallesi'ndeki Hisar Caddesi'nde 2 ay önce başlatılan kaldırım çalışması geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Ancak 15 gün
önce bölgede İBB tarafından başlatılan özel cep park projesi ile yol yeniden kazılmaya başlandı. Mahalle sakinleri ise evlerinin önündeki
kaldırımın yerine araçlar için cep yapılacak olmasına isyan etti. Bölgede oturanlar, çalışma yapılan kaldırımın başında nöbet tutmaya başlad

Konuya ilişkin telefonda bilgi alınan Sarıyer Be-
lediye Başkanı Şükrü Genç, "Özellikle hafta sonu
Sarıyer'in nüfusu 1,5 milyonu aşıyor. Büyükşehir
Ulaştırma Koordinasyon bu şekilde karar alıyor.
Biz mahalle sakinlerinin şikayetlerini bildirdik.
İBB ile yaptığımız görüşmelerde mahalle sa-

kinleri yapılacak olan yeri belediyeden
kiralarlarsa, kendi araçları için kul-

lanabilecekleri söylendi"
dedi.

GENÇ’TEN 
AÇIKLAMA

O YUMRUK HEPiMiZE

VURULDU
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskesini doğru takması
uyarısında bulunduğu kişi tarafında darp edilen sağlık çalışanı Rıfat
Babayiğit, 3 gün sonra taburcu oldu. Hastane bahçesinde bekleyen çalışma
arkadaşları, "O yumruk hepimizin gözüne ve kalbine atıldı", "Emeğe saygı
şiddete sıfır tolerans" yazılı pankartlarla sağlıkta şiddeti protesto etti

Yaşadığı şiddet sonrası
hastaneden taburcu olan
Rıfat Babayiğit o anları

DHA’ya anlattı. Babayiğit, “Bugün
3’üncü günüm. Hastanedeyim.
Cuma günü sabah 10 gibi oldu olay.
Ben rica ettim yani. Israrla maske-
sini takmasını söyledim. Maskemizi
düzgün takalım evdekilere bir şey
bulaşmasın dedim. Güvenliği çağır-
dık ama güvenlik gelmeden bana 2-
3 kere küfretti zaten. Ben yine sesimi
çıkarmadım. 
Dedim normal yani cahildir. Genç-
tir bir şey olmaz dedim. Muayene-
sini oldu geri geldi. Geri geldikten
sonra bana ters bakıyorsun, dedi.
Bakmıyordum gerçekten. Sonra
gözüme yumruk attı. Yumruğu
atınca gözüm patladı. Sağ olsunlar
hemen acile aldılar. Ameliyat ettiler.
Bugün de taburcu oluyorum haf-
taya Cuma yine kontrole gelece-
ğim. Bir ameliyatım daha var.
Bakalım ne olacak hekim arkadaş-
lar nasıl uygun görürse öyle devam

edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yolumdan şaşmayacağım

Sağlığına kavuştuktan sonra maske-
siz insanları uyarmaya devam edece-
ğinin altını çizen Babayiğit, şiddetin
kendisini yıldırmayacağını söyledi.
Babayiğit, “İlk güne biraz daha değil
çok daha iyiyim. Şu an görme kay-
bım hala devam ediyor. Bundan
sonra da yolumdan şaşmayacağım.
Maskesizleri uyarmaya devam ede-
ceğim. Bu babam da olsa yine uya-
racağım. Bir gözümü kaybettim, diye
çekinecek değilim. 
Benim için insanlar önemli. 2 gözüm
gitmiş önemi yok. Önemli olan
bizim insanlarımız. Bizim vatandaşı-
mız. Kimseye zarar gelmesin. Vatanı-
mız zarar görmesin. Milletimiz zarar
görmesin. Hiç korkmuyorum. Her-
kes birbirini uyarsın. Metrolar olsun,
dışarısı olsun, yürüyenler olsun mas-
keleri düzgün kullanmayı söylesinler.
Kimse çekinmesin” ifadelerini kul-
landı. DHA

Kukla gösterisine
müdahale edildi
Koronavirüs nedeniyle uzun süreden bu yana sahneye
çıkamayan gösteri sanatçısı Müseyip Gülen'in Avcılar'da
sokakta yapmak istediği kukla gösterisinde 'Sosyal
mesafe' kuralı unutulunca zabıta müdahale etti

Pandemi nedeniyle aylardan bu yana evde kaldık-
larını, sahne ve izleyici ile buluşamadıklarını belir-
ten Müseyip Gülen, Avcılar'daki Havuz Meydanı'na

yanında taşıdığı kuklaları içerisine doldurduğu çuvalla geldi.
Gülen 'Çilli' ismini verdiği kuklası ile gösterisine başladı. Elin-
deki kuklalarla gösteri yapmaya başlayan Gülen'i gören ço-
cuklu aileler hemen durarak, çevresinde halka oluştururken,
'Sosyal mesafe' kuralı unutuldu. Bu sırada devriye gezen Avcı-
lar Belediyesi Zabıta görevlileri Müseyip Gülen'in sokakta gös-
teri yapması için izni olmadığını belirterek, kukla gösterisini
durdurmasını istedi. Uyarı üzerine kuklaları tekrar torbaya
kolan Müseyip Gülen, "İnsanları sosyal mesafeye uymaları
için uyarıyorum. Çocuklara, 'Maskeniz var mı?, Yoksa takın,
aranızda mesafe olmalı' diyorum. Gösteri başlıyor, kısa süre
sonra aradaki boşluklara birileri geliyor, mesafeyi bozuyor"
diye konuştu. DHA

Koruma
altındalar
İstanbul'da Suriye'deki ailelerinin
çocuklarını kiralayıp kaçak yollarla
ülkeye sokup dilendiren şebekeye 
operasyon düzenlendi. 
Operasyonda 68 çocuk kurtarılırken,
24 kişi gözaltına alındı

İstanbul Çocuk
Şube Müdürlüğü
ekipleri 3 aylık ça-

lışma sonucunda Suriyeli ço-
cukların, yine Suriye uyruklu
suç örgütünce ailelerinden ki-
ralanarak Suriye'nin çeşitli
bölgelerinden yasadışı yollarla
İstanbul'a getirilip, çeşitli ad-
reslerde zorla alıkonularak, il
genelinde zorla dilendirdikle-
rini tespit etti. Çalışmalarını
tamamlayan ekipler olayı ile
Sultangazi'de tespit edilen 9
adrese bu sabaha karşı ope-
rasyon düzenledi. Yapılan
aramada 24 şüpheli yakalandı
ve 68 mağdur çocuk ise kurta-
rıldı. Adreslerde yapılan ara-
malarda 250 bin TL kâğıt
para, 100 dolar, 228 bin 500
Suriye parası ve çok sayıda
madeni para ele geçirildi. Poli-
sin çalışmaları sürüyor. Şebe-
kenin elinden kurtarılan
çocuklar Üsküdar'daki Çocuk
Şube Müdürlüğü'nde koruma
altına alındı. DHA
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F atih Molla Gürani Ma-
hallesi'nde İstanbul Tıp
Fakültesi'ne yürüme me-

safesinde bulunan ve tam adı
'İstanbul Üniversitesi İstanbul
Tıp Fakültesi Hemşire Lojmanı'
olan 5 katlı bina bugünlerde
boşaltılıyor. İstanbul'un dışın-

dan gelenlerin yerleştirildiği lojman binası
kurulduğu günden bu yana hemşirelerin
hem şehri tanıması hem de kendilerini gü-
vende hissetmeleri için adeta bir liman du-
rumundaydı. Kurulduğu günlerde
içerisinde yaklaşık 5-6 metrekarelik odaların
bulunduğu alanlarda 120 hemşirenin kal-
dığı binaya zaman içerisinde yeni hemşire
alınmadığı için sayı 30'a kadar düşmüş. Bu-
günlerde ise pandemi sürecinde zor za-
manlar yaşayan hemşireler, fakülte
tarafından gönderilen tebligatla yaşadıkları
yeri terk etmek zorunda kaldı. Çoğunluğu
şehre yabancı olan hemşireler şimdilerde
nasıl kiraya çıkacaklarını, yeni bir hayata
nasıl başlayacaklarını kara kara düşünür-
ken kendilerine büyük bir haksızlık yapıldı-
ğını söyledi. Lojmanı terk etmek zorunda
kalanların hemşirelerdin birinin Covid 19
testi önce pozitif ardından negatif çıktığı
öğrenildi. 

Yüksek ücret talep edildi

Lojmanda bir dönemler hemşirelerin 4 ila 6
metrekare arasında dört kişilik odalarda
kaldığını belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Kadın
Sekreteri Aynur Gürcan, "İstanbul Tıp Fa-
kültesi'nin açılmasından çok kısa bir süre
sonra lojmanımız hemşireler için açılıyor ve
bu süreçte hemşirelerden para istenmiyor.
Ama hemşirelerden gönüllülük üzerine sa-
dece 20 TL gibi bir para toplanıyordu ve bu
para lojmanla ilgili acil ihtiyaçlar için kulla-
nılıyordu. Daha sonra bizden yüksek ücret-
ler istenmeye başlandı. Önce 300 TL ile
başlandı daha sonra kişi başı 500 TL'ye
kadar çıktı. Biz bu parayı ödemedik. As-
lında bu alan bir lojman değil bir yatak-
hane. Hemşireler nöbetlerinden
çıktıklarında uyuyabilsinler diye kullanılan
bir yer. Yani yemek yiyebileceğiniz, diğer ak-
tivitelerinizi yapabileceğiniz bir lojman alanı
değil. O yüzden bu meblağ çok yüksek. Biz
bu ücreti ödememeye karar verdik" dedi.

Deprem raporu ortada yok

Zaman içerisinde lojmana olan bakış açı-

sının üniversite yönetimi tarafından deği-
şime uğradığını belirten Aynur Gürcan,
"Amacım niyet okumak değil ama daha
sonra lojmanı araştırmaya başladılar. Bu-
rayı yurt yapsak çok daha para getirir, mi-
safirhane yapsanız şu olur diyen yönetim
bu işe nasıl para kazanabilirim gözüyle
baktı. Biz ise bizden istenen paraların hiç-
birini vermedik. Daha sonra arkadaşla-
rıma lojman için 'depreme dayanıksız'
yazısı geldi ve buradan çıkmalarını istedi-
ler. Arkadaşlarda eğer depreme dayanık-
sızsa böyle bir binada kalmak istemeyiz
dedi. Bizde raporu verin lojmandan çıka-
lım dedik. Ardından binadan karot örnek-
leri de alındı. Konuyu dilekçeyle bildirdik.
Ama bize raporun var olduğuna dair bir
dönüş olmadı. Bize 30 Eylül'e kadar bu-
rayı boşaltın yoksa elektriğinizi, suyu-
nuzu, doğal gazınızı keseceğiz uyarısında
bulundular" açıklamasını yaptı. 

Hemşireleri dışarı atıyorlar

Hemşirelerin zor şartlarda görev yaptı-
ğını, bu zorlu göreve birde pandemi ko-
şullarının eklendiğinin altını çizen
Gürcan, "Böyle bir dönemde hemşirelere
yaşadığınız yerden çıkın deniyor. Tıp Fa-
kültesi ve akademik unvanları olan bir
üniversiteye bu durum hiç yakışmıyor. Bu
lojmanda kalanlar çok zor dönemlerde
yönetim tarafından aranır ve arkadaşları-
mız hastaları yaşatmak için göreve koşar.
Buranın en büyük avantajı hastaneye
yakın olmasıdır. Hemşirelerimiz pandemi
döneminde kendi başlarına dahi ne gele-
ceklerini bilmezken, şimdi de sokakta
kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar.
Bu dönemde hemşirelere sahip çıkılması
gerekirken ve burası daha verimli kullanı-
labilecekken hemşireleri dışarı atıyorlar"
eleştirisinde bulundu. 

UFUK
ÇOBAN

ÖZEL HABER

OLUM GOLGESINDE
TASINMA TELASI
Pandemi süreci ile birlikte zor zamanlar yaşayan hemşirelerin zorluğuna bir yenisi daha eklendi. İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışan
hemşireler, kaldıkları lojmandan adeta kovuldu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Kadın Sekreteri Aynur
Gürcan, "Bize 30 Eylül'e kadar burayı boşaltın yoksa elektriğinizi, suyunuzu, doğal gazınızı keseceğiz uyarısında bulundular" dedi

SORUNLARINIZI COZECEGIZ
Sİlİvrİ Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, belediye meclis sa-
lonunda minibüsçülerle bir

araya geldi. Minibüsçülerin talep ve so-
runlarının istişare edildiği toplantıya Si-
livri Şoförler ve Otomobilciler Odası
Başkanı Recep Akıncı ve çok sayıda mini-
büsçü esnafı katıldı. Esnaflar, yaşadıkları
sorun ve talepleri Başkan Yılmaz’a iletti.

Çözüm önerilerini konuşacağız

Esnafın yaşadığı sorunlar için düzenle-
nen toplantıda konuşma yapan Silivri Be-
lediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Sizlerin
yaşamış olduğu sorunları dinlemek ve
çözüm üretmek adına bir araya gelmek
istedik. Ben Silivri’nin problemlerini gör-
memezlikten duymamazlıktan gelmeye-
ceğim. Kimin ne derdi sıkıntısı varsa o
benim de derdim sıkıntım. Çözebileceği-
miz sorunlarınız olduğu gibi, çözemeye-
ceğimiz sorunları da sizinle açık
yüreklilikle paylaşacağız. Şoförler Odası
Başkanımız Recep Akıncı Bey de burada.
Hep birlikte sizlerin yaşamış olduğu so-
runları ve bunlara yönelik çözüm önerile-
rini konuşacağız. Daha sonra ortak bir
akılla, ortak bir yol haritası belirleyip çö-
zülmesini arzu ettiğimiz sıkıntıların hep-
sini kronolojik bir sıralama ile çözelim
istiyorum" ifadelerini kullandı.  

Sizlerin yanında olacağım

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası
Başkanı Recep Akıncı, minibüsçülerin ya-
şadıkları sorunları ve çözüm önerilerini

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile
paylaştı. Sorun ve taleplerin istişare edil-
diği toplantının sonunda konuşan Baş-
kan Yılmaz, “Sizin probleminiz bizim
problemimiz. Sizin probleminiz ile dert-
lenmek tasalanmak da bizim görevimiz.
Bir yanda minibüsçü esnafımız, bir yanda
oda başkanımız, bir yanda biz, bir yanda
İBB, bir yanda hükümet. Çok paramet-
resi olan ve problemlerin çözümü nokta-
sında bizim çözebileceklerimiz var,
odamız marifeti ile çözülebilecek konular

var, İBB eliyle çözebileceğimiz konular
var, Ulaştırma Bakanlığı ile çözülecek ko-
nular var. Belediyemizi ilgilendiren konu-
ların çözümü için çok hızlı bir şekilde
çalışma başlatacağız. Kaymakamlık, Jan-
darma ve Emniyet Müdürlüğümüzle ilgili
konuları ben kendileri ile konuşacağım.
İBB ile ilgili konularda oda başkanımla
koordineli bir şekilde Milliyetçi Hareket
Partisi Grup Başkanvekili olarak takipçisi
olacağım. Mantıklı ve makul bütün prob-
lemlerinizin çözümü için sizlerin yanında

olacağım. Siyasi görüşü, memleketi ne
olursa olsun, her birinize eşit mesafede
duran bir belediye başkanıyım. Her
zaman ifade ettiğim gibi ilçemizin sorun-
larıyla dertlenen biriyim. Nerede hangi
sorun varsa çözmek adına tüm gayretleri-
mizi ortaya koyuyoruz. Belediye olarak
bizlerden talep edilen konuları planlayıp
ivedilikle çözüme kavuşturacağız. Diğer
kurumların alanında olan konular için de
görüşmeler yaparak çözülmesi için esnaf-
larımızın sesi olacağız" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de faaliyet gösteren minibüsçü esnafları ile bir araya geldi. Be-
lediye meclis salonunda gerçekleştiren toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, “İlçemizin sorunlarıyla dertlenen
biriyim. Belediye olarak bizlerden talep edilen konuları planlayıp ivedilikle çözüme kavuşturacağız" dedi.

gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

Sizi kim destekledi ise...

B aşlık biraz ilginç geldi di mi ? Evet yerel 
seçimlerde sizi kim destekledi ise, öncelik
her daim onların diye düşünülür? Hizmette

ayrım yapmıyorum" demek söylemle değil eylemle
olur... Yerel üreticiyi destekleme noktasında bizim il-
çemizde partisine hic bakılmıyor şu an... Örnek ise; 

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner pozitif ay-
rımcılığını öncelikli olarak " Yerel Üretici" olan 
vatandaşlarımıza yaptı.

Hatırlayın seçimlerin bitmesinin hemen ardından
bir " Yerel Ürünler Pazarı" kurmuştu. İlk kurulduğu
günlerde bir çok kişi " Tutmaz" derken bugün o
alanda tezgah alabilmek için 40 takla atan var
desem yeridir.

Peki bu pazarın haricinde? Tüm mahallelerimizde
kapı önlerinde bile tezgah açanlar için Mesut
Başkan " Dokunmayın" talimatını bizzat zabıta 
müdürlüğüne kendisi verdi.

Çünkü yerel üretici demek Çatalca Halkı demek!
Çatalcalı ürettiğini gerekirse kapısının önünde bile
satabilmeli idi. Ve bu artık tüm mahallelerimizde
gördüğümüz bir görüntü. Traktör kasalarında kar-
puz, kavun ve ürettiği her türlü ürünü satan vatan-

daşlarımız bu
sene ki hasat ve
hasılatlarından
memnun mu
bunu bilmem
ama, Çatalca
Belediye Baş-
kanı Mesut
Üner'in yaklaşı-
mından gayet

memnunlar. Bir çok kişi fide satışlarının yapıldığı
caddelerde trafik sıkışıklığından şikayetçi iken bile "
Bırakın fide üreticisi iş yapsın, parklanmanın önüne
geçelim" diyen bir anlayışla yaklaştı. 

Üreten çiftçiye, köylüye destek olan Baskan
Üner'e ben bir Çatalcalı olarak teşekkür ediyorum. 

Seneye inşallah seçimlerde " İlçelerde Çatalca
Yerel Ürün Standı Açacağız" sözünü de tutarsa,
iddia ediyorum, ilçemizde bağ, bahçe üreticisi çok
daha fazla artacaktır. 

Yukarıda dediğim gibi, siyasi açıdan sizi destekle-
miş yada desteklemenin, hiç buna bakmadan yerel
üreticiyi desteklemek demek, gelecek yıllar açısın-
dan,  Çatalca ekonomisine şimdide destek vermek,
onu geliştirmek demek. 

O sebeple tarımsal noktada projelerin cok daha
hızlı bir şekilde hayata geçmesi dileği ile tekrar 
başkana yerel üretici noktasındaki destekleri için 
teşekkürler diyorum. 

Lojmanda kaldığı süre içerisinde
koronavirüse yakalanan daha sonra
ise kendisine yapılan testin negatif
çıktığını belirten Hemşire Özgür
Köneş, "1 Eylül'de pozitif sonucum
çıktı. Ben bu durumu yaşarken birde
üzerine lojmandan çıkmam istendi.
Neyse ki sonra negatif çıktı testim.
Ama kas ağrım devam ediyor, hâlen
raporluyum. En az iki ay dinlen-
mem lazım. Ne yazık ki dinlenmek
yerine akıbeti henüz bilinmeyen bir
yolculuğa çıkıyorum" diyor.

Dinlenmek yerine 
yolculuğa çıkıyorum

İsmini vermek istemeyen bir hemşire
ise lojmanın kendileri için çok lüks
olduğunun ifade edildiğini söyledi.
Ancak lojmanda odaların bulun-
duğu katlarda sadece iki banyo ve üç
tuvalet bulunuyor. Hemşireler bina-
nın bir bağışçıya ait olduğunu savu-
nuyor. Binanın kime ait olduğunu
soran hemşireler yönetim tarafından
kendilerine resmi bir cevap verilme-
diğini ifade ediyor. Hemşireler ayrıca
lojmanda kendi paralarıyla aldığı
bazı eşyalarında demirbaşa kayde-
dildiğini ifade ediyor.

Burası size çok lüksLojmanın boşaltılması için kendilerine bir ay süre verildiğini bu sürenin son
tarihinin de 30 Eylül olduğunun altını çizen hemşireler, "Çoğumuz İstanbul'un
yabancısı ve üstelik pandemi süreci devam ediyor. Bu süreçte ev bulmakta
zorlanıyoruz. Biz ek süre istedik ancak vermediler" diyor.

EK SÜRE VERMEDİLER

Beyoğlu İtfaiyesinde, itfaiye erlerine
mobbing uygulandığı ve sürgünler yapıl-
dığını iddia eden grup İstanbul İtfaiye

Daire Başkanlığı'nın Fatih'teki binası önünde pro-
testo eylemi yaptı. Bina önünde toplanan "İtfaiyede
yangın var" pankartı taşıyan grup adına konuşan
Tüm Yerel- Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM
Yerel-Sen) Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler, sen-
dika temsilcilerinin iş yerlerinde mobbing ve baskı-
lar olduğunu ileri sürerek "Sayın Daire Başkanı ile
kendisiyle bu süreçten önce yüz yüze ve telefonla
görüştük. Kendisi bize söylediği hiçbir sözde dur-
mamıştır" dedi.

Eylemlerimiz durmayacak

Tamer Yiğit Güler, "İtfaiyecilik mesleği yazboz tah-
tası gibi oynanacak bir meslek kuruluşu değildir.
Sonuçta itfaiyecinin attığı her adımın ucunda bir
can vardır. Bu canlara mal olmanın sebebini sayın
daire başkanı bir gün kendisi yaşar. İtfaiye şoförün-
den itfaiye amiri olmayacağını, yangın söndürmede
çalışmayan insandan yangın söndürme amiri yapıl-
mayacağını mutlaka öğrenmelidir. Kendi geldiği
meslek kuruluşu ile itfaiye teşkilatının arasındaki
farkı anlamıyorsan bu işi de yapmayacaksın o
zaman" diye konuştu. Güler, "Bütün bürokratik yol-
ları denedik ama çözüm bulamadık. Son olarak ilk
defa uyarı anlamında basın açıklaması yapıyoruz.
Bu eylemlerimiz durmayacak. Geçmişte itfaiye çalı-
şanlarına sendikal baskının devamını bir kez daha
görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Sürgüne gönderildiler

Tüm Yerel-Sen 3 Nolu İstanbul Şube Başkanı İt-
faiye eri Sezgin Sevinç de mobbinge uğradığını ileri
sürdüğü konuşmasında, Beyoğlu İtfaiyesinde bulu-
nan yaklaşık 10-12 arkadaşının sürgüne gönderildi-
ğini iddia etti. DHA

ITFAIYEDE
YANGIN VAR
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E rmenistan ordusunun dün sabah
saatlerinde başlattığı saldırılara
sert yanıt veren Azerbaycan or-

dusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbay-
can ordusu, sınır hattındaki harekat
merkezinden ilk görüntüyü yayınladı.
Cephe hattında operasyonu komuta eden
Azerbaycan Ordusu’nda görevli Tümge-
neral Mayıs Barkhudarov, yaptığı açıkla-
mada, “Ordumuz, topraklarımızı
işgalden kurtarma görevini yüksek müca-
dele kararlılığı ve cesareti ile yürütmekte-
dir” dedi. Tümgeneral Barkhudarov,
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifa-
delere yer verdi:  "Düşmanın saldırısını
engellemeye yönelik karşı saldırı operas-
yonumuz başarıyla devam ediyor. Yoğun
savaşlar sürüyor. Ordumuz, toprakları-
mızı işgalden kurtarma görevini yüksek
mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürüt-
mektedir. Komuta ettiğim birimin perso-
neli düşmanı tamamen yok etmek ve
kazanmak için son kan damlasına kadar
savaşacaktır”

Kısmi seferberlik ilan edildi 

Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan
edilmesine yönelik kararı imzaladı. Ka-
rara göre Azerbaycan Seferberlik ve As-
kerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli
bulunan vatandaşların seferberlik için as-
kere alınmasını ve askeri nakliye konula-
rıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.
Cumhurbaşkanı Aliyev, kararla ilgili tüm
konuların çözümünü de Bakanlar Kuru-
luna gönderdi.

Ermeni Ordusu ağır yara aldı

Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan
çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı
açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı ka-
yıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade
edildi. Bakanlık, operasyonun başlangı-
cından şu ana kadar Ermenistan ordusu-
nun ağır kayıplar verdiğini kaydetti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı
açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Er-
meni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece
22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15
OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız
hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha
edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sa-
yıda yaralandı. Düşman ordusuna ait 3
mühimmat deposu farklı yönlerde imha

edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda
düşman hava taburunun komutanı Yar-
bay Lernik Babayan öldürüldü ve komu-
tasındaki askeri birlik personeli ağır
kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok
sayıda yaralı olması nedeniyle askeri has-
tanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı
yaşanmakta, kan bankasında yedek kan
sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman ol-
duğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki ka-
yıpların gerçek sayısını halktan gizliyor"

Ermenistan telaş içinde

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Kara-
bağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Ha-
rutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi.
Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki
tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce
ölü var." dedi. Azerbaycan- Ermenistan
hattında sıcak çatışma sürüyor. Azerbay-
can ordusu hızla ilerken, Ermenistan iş-
gali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde
lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi
açıklama geldi. Harutyunyan, "Kara-
bağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kay-
bettik. Düzinelerce ölümüz ve yarılarımız
var.Azerbaycan F-16 ve Türk İHA Bay-
raktar kullanıyor. Azerbaycan yalnız 
değil, Türkiye'de var" diye konuştu. DHA

Azerbaycan- Ermenistan sınır
hattında çatışma sürüyor. Cephe

hattında operasyonu komuta
eden Azerbaycan Ordusu’nda

görevli Tümgeneral Mayıs Bark-
hudarov, yaptığı açıklamada,

“Ordumuz, topraklarımızı işgal-
den kurtarma görevini yüksek

mücadele kararlılığı ve cesareti
ile yürütmektedir” dedi

ABD’De faaliyet gösteren ‘Shark Allies’ sivil
toplum örgütü koronavirüs aşısı çalışmala-
rında yarım milyon köpekbalığının katledile-
bileceğini açıkladı. Dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs (Covid-19) salgını için bir çok
ülke aşı çalışması için çaba sarfediyor.
ABD’de faaliyet gösteren ve köpek balıkları-
nın neslini korumak için kurulan ‘Shark Al-
lies’ sivil toplum örgütü koronavirüs aşısı
çalışmalarında yarım milyon köpekbalığının
katledilebileceğini açıkladı. Sivil toplum ku-
ruluşu,   köpekbalıklarının karaciğerinden
yapılan “Squalene” adlı doğal yağın yar-
dımcı etken madde olarak koronavirüs aşıla-
rında kullandığını belirtti.  Shark Allies
yöneticisi Stefanie Brendl yaptığı açıkla-
mada, köpekbalıklarının karaciğerinde bulu-
nan ve mevcut grip aşıları da dahil olmak
üzere birçok ilacın yapımında kullanılan
doğal yağ “Squalene” için yüzbinlerce kö-

pekbalığının katledilebileceğini vurguladı.
Yağın bileşenindeki güçlü yağlar aşıdaki ba-
ğışıklık etkisini arttırdığını ifade eden  Brendl,
mevcut bazı koronavirüs aşısı adaylarında
bu yağın kullanıldığını ifade etti.

250 bin köpekbalığı!

Squalene maddesinin kullanılan bir korona-
virüs aşı adayının piyasaya sürülmesi ha-
linde tek bir kişi için kullanılacak bir doz aşı
üretimi için yaklaşık 250 bin köpekbalığının
katledilmesi gerektiği kaydedildi.  Bir kişinin
koronavirüse karşı bağışıklık kazanması için
iki doz aşının gerektiğini belirten Brendl,
bunun yaklaşık yarım milyon köpekbalığının
katledilmesi anlamına geldiğini ifade etti.
Stefanie Brendl, “Aşı çalışmalarını yavaşlat-
mak veya engellemek niyetinde değiliz.
Ancak, Köpekbalıkları bu sebeple verimli bir
tedarik zinciri değil” dedi. DHA

Bu kadar da olmaz dedirten haber!

AZERBAYCAN
KARARLIDIR!

Azerbaycan'ın yanındayız
Ekonomik ve siyasi olarak ciddi bir kal-
kınma hamlesi ortaya koyan Azerbay-
can’ın varlığından rahatsız olan Ermeni
yöneticilerin terörist mantığı ile hareket
ederek saldırgan tutum içerisine girdi-
ğini belirten Hikmet Eren, ’’Asırlar boyu
tarih önünde mücrim, uluslararası
hukuk karşısında suçlu ve savaş hukuku
önünde her daim sınıfta kalmış olan Er-
menistan, Taşnak, Hınçak ve ASALA
mantığı ile yönetilmeye devam eden bir
terör devletidir. 29 yıldır sivil yerleşim
yerlerini hedef alarak sal-
dırı gerçekleştiren Erme-
nistan, bölgede istikrarı
ortadan kaldırarak em-
peryal güçleri Kafkas-
ya’ya çekmenin haince
planlarını yapmaktadır.
Terör mantığına sahip
olan Ermeni yöneticiler
geçmişte atalarının yap-
mış oldukları vahşilikleri
21. Yüzyılda da perva-

sızca sürdürmeye utanmadan devam
etmenin gayreti içerisindedirler. Erme-
nistan uluslararası hukuk karşısında
suçlu olduğu halde, insan hakları savu-
nuculuğu yapan Batılıların bölgede
meydana gelen olaylara sessiz kalması
da maalesef anlaşılacak durumda değil’’
ifadelerini kullandı.  Türkiye’nin bütün
kurum ve kuruluşları ile Azerbaycan’ın
yanında olduğuna dikkat çeken Hikmet
Eren, ’’Bizler, sivil toplum örgütleri ola-
rak sorumluluğumuz olan sivil hayatın

sabitliği durumunu esasa koyup,
yapılan bu saldırıları lanetle-
mekle kalmıyor, sesimizin ulaşa-
cağı tüm mecralarda avazımız
çıktığınca haykıracağımızı ilan
ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin tüm vakarı ile beyan
ettiği ‘Azerbaycan nasıl isterse o
şekilde yanında olacağız.’ açıkla-
ması bizim rehberimiz, hak da-
vada haklının yanında olmak ise
yolumuzdur” dedi.

Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt
veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan Sa-
vunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan
askerlerinin listesini paylaştı. Azerbaycan Ordusu tarafaından öldürülen
Ermeni askerlerinin listesi: Lernik Aregovich Vardanyan, 1978 doğumlu
Mmnasyan Georgi Levaevich, 1979 doğumlu
Khachatryan Hovik Levaevich, 1990 doğumlu
Mnatsakanyan Ashot Kolyaevich, 1979 doğumlu
Harutyunyan Aksen Andranikovich, 1997 doğumlu
Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985 doğumlu
Mardiyan Arsen Garikovich, 1999 doğumlu
Galstyan Ruben Mnatsakanovich, 2000 doğumlu
Trosyan David Mkhitarovich, 2001 doğumlu
Filiposyan Taron Hrayrovich, 2000 doğumlu
Grigoryan Mais Makarovich, 2001 doğumlu
Khlqatyan Garnik Edgarovich, 2001 doğumlu
Sahakan Eric Smbatovich, 2001 doğumlu
Margaryan Karen Vahramovich, 2000 doğumlu
Ohanyan David Eduardovich, 2000 doğumlu
Barseghyan Vrej Arsenovich, 2001 doğumlu
Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonun bilançosuna
ilişkin yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksa-
var, 18 İHA,  imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla as-
kerin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Vay uyanık Trump vay
ABD’nin prestijli gazetelerinde New York Times,
ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 yıl boyunca hiç
vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise yal-
nızca 750'şer dolar vergi ödediğini yazdı. ABD med-
yası, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçmiş vergi
borçlarına ilişkin haber yayınladı. New York Times
gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süre-
dir tartışma konusu olan vergi kayıtlarını ele geçiren
gazete, Trump'ın ödemesi gereken milyonlarca dolar
borcu olduğu ve mülklerinin zarar ettiğini iddia etti.

10 yıldır vergi ödemiyor

ABD Başkanı Trump'ın şirketlerinin zararının karın-
dan daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca
hiç vergi ödemediği iddia edilen haberde, 2016 ve
2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediği
belirtildi. ABD Başkanı Trump ise New York Times'ın
haberini yalanlayarak ''Tamamen uydurma haber.''
değerlendirmesinde bulundu. Ne kadar vergi ödediği
yönündeki soruları yanıtlamayan Trump, vergi beya-
nının şu an denetimde olduğunu ve denetimin ta-
mamlanmasının ardından vergi kayıtlarını
açıklayacağını kaydetti. DHA

Katar kendinden emin

Yaşlılıkta gelen talih

KAtArmerkezli Al Jazeera televizyonundaki "Sıfır
Mesafe" programına konuk olan Atiyye, ABD ile
Katar arasında karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara da-
yalı stratejik bir ittifak ilişkisi bulunduğunu belirtti.
"Washington ile Doha yönetimleri arasındaki stratejik
ilişkilerin derinliğini hemen anlayan Trump, Katar'a
abluka uygulayan ülkeleri destekleyen tutumundan
geri adım attı." diyen Atiyye, ablukacı ülkelerin Ka-
tar'a askeri bir saldırı düzenleme niyetinde olduğuna
ilişkin devlet başkanları tarafından da teyit edilen is-
tihbari deliller bulunduğunu söyledi. Atiyye, Türki-
ye'nin ise abluka başlamadan çok önce askeri iş
birliği anlaşması yaptıkları kardeş ve müttefik bir ülke
olduğuna dikkati çekti.

Yalan haberler var

Öte yandan programda yayınlanan bir raporda,
Katar ve başta Türkiye olmak üzere Katar'ın mütte-
fiklerini hedef almak için yalan haberler ve hikayeler
uyduran gizli ağların bulunduğu aktarıldı. Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın, Katar'ı
hedef almak ve askeri saldırı planlamak amacıyla
araştırma merkezleri ve sahte hesapları desteklediği
yönünde de gizli belgelerin olduğu belirtildi. Program
ekibinin bir buçuk yıl boyunca yalan haber ve sahte
video içeriği üreten kaynakları takip ettiğine işaret
edilen raporda, ekibin, bu ağlardan birini kırmayı ve
sahte elektronik platformları yönetenlerin listesine
ulaşmayı başardığı kaydedildi. Raporda ayrıca, Mı-
sır'ın başkenti Kahire'de, Katar ve Türkiye'yi hedef
almak için çalışan bir BAE ağının da bulunduğu
ifade edildi. Katar'a abluka uygulayan ülkelerden ise
söz konusu programda anlatılanlara ilişkin herhangi
bir açıklama yapılmadı.

ABD’De yıllardır kuryelik yapan Derlin Newey tur-
nayı 89 yaşında vurdu. New York'ta yaşayan Valdez
ailesine pizza götüren kurye Newey, 12 bin dolarlık
(yaklaşık 92 bin TL) bahşişi kaptı. Kibarlığı ve güler
yüzüyle tanınan Newey için Valdez ailesi TikTok he-
saplarında bir bağış kampanyası başlattı. Newey’in
bu kadar çok çalışmaması gerektiğini düşünen aile
topladıkları 12 bin doları ‘TikTok ailesi’ adlıyla imzalı
bahşiş çekini Newey’e teslim etti. Newey, "Teşekkürler
dışında ne söyleyeceğimi bilmiyorum.Yıllardır bu işi
yapıyorum. Böyle bir şeyle karşılaşmamıştım" diye-
rek, yaşadığı olayla ilgili şaşkınlığını dile getirdi.

Azeriler liste paylaştı
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E serlerindeki konu seçimi, olaylara yakla-
şımı, anlatımındaki farklılık ve Türk tiyat-
rosunda gösterdiği çaba ile ardında

onlarca eser bırakan kültür insanı Turgut Özak-
man, vefatının 7'nci yılında anılıyor Ankara'da
Hikmet Bey ile Münevver Hanımın ilk çocukları
olarak 1 Eylül 1930'da dünyaya gelen Özak-
man'ın daha sonra Güner ve Serpil isminde iki
kız kardeşi oldu. Özakman ve ailesi, 1933'te ba-
baannesi Lütfiye Hanımın ölümünün ardından
İstanbul Çengelköy’de kiraladıkları bir yalıya
yerleşti. Büyükbaba Ertem Beyin tekrar evlen-
mesi ve Hikmet Bey ile iş konusunda yaşadıkları
anlaşmazlık üzerine, Özakman'ın halaları Anka-
ra’ya giderken, kendileri önce Beşiktaş'a, daha
sonra Münevver Hanımın ailesinin yaşadığı Ba-
kırköy'e taşındı. Küçük yaşlarında kanun ve bale
dersleri alan, ev işlerinden artakalan zaman-
larda öyküler yazan Münevver Hanım, Özak-
man'ın yetişmesinde önemli bir rol oynadı.
Yazar, okul hayatına 1936'da Bakırköy Taş
Mektep’te başlarken, okula başlamadan önce
okuma ve yazmayı söktü, birinci ve ikinci sınıf
matematiğini de annesinin yardımıyla öğrendi.

Sanırım, çocukluğum o gün sona erdi

Özakman, ailesinin maddi gücünü yitirmesi
üzerine eşyaların birer birer satılmasıyla boş
kalan evin alt katında ve bahçesinde, mahalle-
deki çocuklarla birlikte okuduğu öyküleri ve ma-
salları oyunlaştırmaya başladı. Babası,
çalışmaya başladığı Bakırköy Barut Fabrikası
1940'ta kapatılıp Kırıkkale'deki barut fabrikasına
tayin edilince Kırıkkale'ye gitmek zorunda kalan
Özakman, o zamanları şu sözleriyle anlatmıştı:
"Sanırım, çocukluğum o gün sona erdi. Babam,
annem, kız kardeşim ve ben, iki denk bir tahta
sandıkla Kırıkkale’ye geldik. Babam çabuk ısındı
çevresine. Biz de mutsuz olmadık. Tavuk 25,
üzümün kilosu 3 kuruştu. Bir gece sinemada
Ahmet Nuri Sekizinci’nin Hisse-i Şayia adlı
oyunu oynandı. Oynayanların, öğretmenler ve
işçiler olduğunu sanmaktayım. Bu benim, baş-
tan sona, dışarı atılmak korkusu olmadan sey-
rettiğim ilk oyundur. Çok heyecanlandığımı
anımsıyorum." Özakman ilkokulu Kırıkkale'de
bitirirken, eğitiminin devamı için Ankara'da olan
büyük halası Kıymet Hanımın yanına gönde-
rildi ve 1941'de Kurtuluş'taki Birinci Ortaokul'a
kaydoldu. Ortaokulun son sınıfındayken İkinci
Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve babasının An-
kara Kayaş’taki Askeri Gaz Maske Fabrikası’na

atanmasıyla ailesi tekrar bir araya geldi. Özak-
man, 1944'te Ankara Erkek Lisesi’ne başladı ve
arkadaşlarıyla birlikte Halkevinde sergilenen
oyunları izleyip, derslerine Halkevi kitaplığında
çalıştı, 1945’te Ankara Atatürk Lisesi’nde Mae-
terlinck'in "Evin İçi" oyunuyla ilk kez sahneye
çıktı ve yönetmenlik denemelerinde bulundu.

"Masum Katiller" 1946'da sahnelendi

Edebiyat öğretmeninin etkisiyle yazmanın öne-
mini fark eden Özakman, 1946'da okulun me-
zunlar derneği tarafından düzenlenen 1.
Edebiyat Yarışması’nda "Bir Bayram Sabahı"
öyküsüyle birinci oldu, lise son sınıfta kaleme al-
dığı bir öykü de 1946'da Ulus gazetesinde çıktı.
Aynı yıl, yazdığı ilk oyun olan "Masum Katiller",

Atatürk Lisesi öğrencileri tarafından Ankara
Halkevi Sahnesi’nde oynanan Turgut Özak-
man, büyük ilgiyle karşılanan bu oyunun ardın-
dan Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği
tarafından 1947'de düzenlenen 2. Edebiyat Ya-
rışması’nda da birinci oldu. Özakman, o yıl An-
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu
ve 19 Ağustos
1948'de, 30
Ağustos Zafer
Bayramını kutla-
mak ve Kurtuluş
Savaşıyla ilgili
anılar toplamak
amacıyla on ar-
kadaşıyla birlikte

Polatlı'dan Afyon'a yürüdü. Bu gezi, onun araş-
tırmacı yönünün bir başlangıcı olurken, "Hisar"
dergisinde öykülerinin de çıkmaya başladığı
1951'de "Pembe Evin Kaderi" oyunuyla kısa za-
manda tanınmaya başlayan yazarın bu eseri
önce Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi, ardından
ise Şehir Tiyatroları repertuvarına alındı. Özak-
man, üniversiteden 1952'de mezun oldu, asker-
lik görevinin ardından bir süre avukatlık yapsa
da tiyatro tutkusu ağır bastı.
Üçüncü oyunu olan "Güneşte On Kişi" ocak
1955’te Nihat Aybars yönetiminde Ankara Dev-
let Tiyatrosu’nda sahnelenen yazar, aynı yıl ti-
yatrodan Sevim San ile evlendi.

"Duvarların Ötesi"

Eşiyle birlikte Almanya'ya giden ve Köln Tiyatro
Bilimi Enstitüsü'nde tiyatro öğrenimi gören
Özakman, Sevim Hanımın hamileliği nedeniyle
Türkiye'ye döndü ve ikiz oğulları Can ile Kerem
dünyaya geldi. Özakman,
Türkiye'ye döndükten sonra
Basın Yayın Genel Müdür-
lüğü, Devlet Tiyatrosu ve
TRT'nin de aralarında bu-
lunduğu pek çok kurumda
farklı görevler üstlendi.
Oyunları ödenekli ve özel ti-
yatrolarda sahnelenmeye
devam eden Özakman, 27
Mayıs 1960 Darbesinin ar-
dından Basın Yayın Genel
Müdürlüğü İç Basın Şubesi
Müdür Vekilliğine getirildi,
aynı yıl eylül ayında da
Basın Ateşe Vekili olarak Al-
manya Bonn’a gönderildi.
Özakman yaklaşık bir yıl
sonra da Ankara Radyosu
Söz ve Temsil Yayımları
Şefliği görevine atandı ve
1962'de Radyo'da açılan
prodüktörlük kursunda
radyo yazarlığı dersini ver-
mekle görevlendirildi. "Du-
varların Ötesi" adlı oyunu
1964'te Orhan Elmas yönetiminde sinemaya
uyarlanırken, Erol Taş'ın büyük çıkış yakaladığı
filmin senaryosunda Özakman ve Elmas'ın
yanı sıra Vedat Türkali imzası yer aldı. Özak-
man, aynı yıl Orhan Kemal ve Halit Refiğ ile
birlikte "Gurbet Kuşları" adlı filmin senaryo-
sunu hazırladı, "Hisar" dergisinde iki yıl bo-
yunca yayınlanacak olan "Gençlere
Mektuplar" başlıklı yazılar yazmaya başladı.

Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü yaptı

Yine 1964'te, yeni kurulan TRT'de görev al-
maya başlayan yazar, 1967'de ilk eşinden bo-
şanarak Ayla Hanımla evlendi ve Elif
isminde bir kızı dünyaya geldi. Turgut Özak-
man aynı yıl TRT'de vekaleten genel müdür
yardımcılığı görevine atanırken, 1970'te ku-
rumdan ayrılarak reklamcılık-film yapımcı-
lığı işine girdiği bu dönemde daha çok
senaryo yazarlığıyla ilgilendi ve çalışmaları-
nın en bilineni "Keloğlan" serisi oldu. An-
kara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi Tiyatro Kürsüsü'nde de görev
alan Özakman, 1970'lerin sonlarına doğru
tekrar oyun yazmaya başladı ve çok ses ge-

tiren "Fehim Paşa Konağı" ilk kez 1980-1981 se-
zonunda tiyatroseverlerle buluştu. Özakman,
1983'te verilen Devlet Tiyatroları Genel Müdür-
lüğü görevini 12 Ocak 1987'ye kadar yürüttü ve
bu süreçte tiyatro belgeliği ile çocuk ve gençlik
tiyatrosu birimini kurdu. Görevde olduğu sü-
rede yerli oyunların oranını yüzde 60'a çıkaran
Özakman, bunun nedenini şu sözlerle açıkla-
mıştı: "Milli tiyatronun özünü, milli repertuvar
oluşturur. Yani Türk tiyatro yazarlarının bugüne
kadar yazdığı oyunlar ve bundan sonra yaza-
cakları oyunlar milli tiyatroyu oluşturacaktır.
Devlet Tiyatrosu'nun temel görevi milli repertu-
varın oluşması için her türlü tedbiri almak, zen-
ginleşmesini sağlamak ve bu repertuardan
seçilecek örnekleri en iyi şekilde temsil etmektir."
Özakman, 1988'de Radyo Televizyon Yüksek
Kurulu üyeliğine seçilirken, roman olarak tasar-
ladığı bir konuyu, öneri üzerine 1989'da 20
bölüm halinde TRT'ye teslim etti. Ziya Öztan'ın

yönetmen koltuğunda
oturduğu "Kurtuluş"
dizisi, 6 bölüm halinde
çekildi ve 22 Mart
1994'te ilk bölümü ya-
yınlandı.

Şu Çılgın Türkler
rekor kırdı 

Özakman, 1993'te ilk
romanı "Korkma İn-
sancık Korkma" ile
okuyucu karşısına çıktı
ve bir yıl sonra Radyo
Televizyon Yüksek Ku-
rulu üyeliğinden ayrıla-
rak, Atatürk ve
Kurtuluş Savaşı konu-
ları başta olmak üzere
tarihi konularda çalış-
maya ağırlık verdi.
Sonrasında pek çok
kitap yazan usta isim
için 2005 yılı, "Şu Çıl-
gın Türkler" kitabını
yayımlamasıyla haya-

tında bir dönüm noktası haline geldi. Kurtuluş
Savaşı'nı konu edinen bu romanla beklenmedik
bir başarı elde edilirken, kitap uzun süre çok sa-
tanlar listesinin başında yer aldı ve eserin
400'den fazla kez basımı yapıldı. "Şu Çılgın
Türkler", yazarın "Türkiye Üçlemesi"nin ilk eseri
olurken, "Diriliş-Çanakkale 1915" 2008'de,
"Cumhuriyet-Türk Mucizesi 1-2" ise 2009 ve
2010’da yayımlandı. Özakman, 1999’da aldığı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük
Ödülü'nün yanı sıra birçok ödüle ve fahri dok-
tora unvanına layık görüldü. Edebiyat ve sana-
tın farklı yönleriyle ilgilenen, tiyatronun daha
çok ders verme kısmını seven Özakman, çok sa-
yıda öğrenci yetiştirdi. Turgut Özakman, rahat-
sızlığından dolayı 14 Eylül 2013'te hastaneye
kaldırılırken, koroner arter hastalığı ve kalp yet-
mezliği sebebiyle 28 Eylül'de vefat etti. Eserle-
riyle edebiyat ve tiyatro dünyasına önemli
katkılarda bulunan Özakman'ın cenazesi 30 Ey-
lül'de Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa
verildi. Turgut Özakman, konu seçimi, olaylara
yaklaşımı, anlatımındaki farklılık ve Türk tiyat-
rosunda gösterdiği çaba ile ardında onlarca eser
bırakan bir kültür insanı oldu. 
HABER MERKEZİ
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Türkiye-Kazakistan ortak yapımı film, başta Kazakistan olmak üzere, Rusça konuşulan ülkelerde çokça izlenen 2017
yapımı "Kazakh Business in America"nın Türkiye uyarlaması olarak sinemaseverlerin beğenisine sunulacak

Başrollerinde Kadir Doğulu
ve Nurlan Koyanbyaev'in yer al-
dığı filmin, Kazakistan ve Rusça

konuşulan tüm çevre ülkelerde vizyona gir-
mesi planlanıyor. Filmin aynı zamanda ortak
yapımcısı Doğulu yaptığı açıklamada, "Kazak
İşi Türkiye'de" filminin Türk ülkeler birliği açı-
sından önemine değinerek, "Kazak dostla-
rımla çalışmaya başladığımda, iki ülkenin
inanış ve kültür açısından birbirine bu denli
benzer olduğunu görmek beni hem şaşırttı

hem de çok memnun etti." dedi.
Doğulu, ilk gö-

rüşmelerde sadece oyuncu olarak filmde yer
almasının istendiğine işaret ederek, şunları
kaydetti: "Görüşmeler ilerledikçe ortak amaç-
lar ve bir olma hissi her iki tarafı da ortak ya-
pımcılığa itti. Geleceğe yönelik istekler ve
taleplerin de aynı olduğunun farkına vardığı-
mızda, beraber çalışma yolculuğuna koyul-
duk. Filmin Türk-Kazak halkı için güzel
işlerin başlangıcı olacağını umuyorum. Türk
toplumlarının birlikte çalışarak ne kadar güzel
işlere imza atabileceğini anlatan, sembol bir iş
haline gelmesini temenni ediyorum." Filmin
Türkiye'de vizyona girmeyeceğini aktaran ba-
şarılı oyuncu, "Alim yapım olarak elimizden

geldiğince bu coğrafyanın
insanına

ve tarihine hizmet eden işler yapmak istiyo-
ruz. Araştırıyoruz, okuyoruz ve bugüne uygun
işler yapmak istiyoruz. Çünkü medeniyeti
dünyaya armağan etmiş bir milletiz. Sanıyo-
ruz ki batı, bizim armağan ettiğimiz medeni-
yet ve güzellikleri hala kullanıyor. Onun
kaynağı biziz. Biz insanlara bu gerçekliği ha-
tırlatacak işlerle var olmaya gayret gösteriyo-
ruz." değerlendirmesinde bulundu.

Biz kardeş milletiz

Kazak oyuncu Nurlan Koyanbyaev ise yurtdı-
şında film çekmenin zorluklarına değinerek,
"Biz 'Kazak İşi' filminin 5'incisini çekiyoruz.
Daha önce Türkiye'ye 5-6 kez geldim fakat bu
kez film yapımı için mayıs ayından beri Türki-

ye'de bulunuyorum. Rahatlıkla söyleyebi-
lirim ki bugüne kadar

çek-

tiğimiz filmler arasında en rahat ettiğimiz ya-
pımı Türkiye'de gerçekleştirdik." diye konuştu.
Türkiye'yi özellikle İstanbul'u çok beğendiğini
söyleyen Koyanbyaev, dünyanın farklı ülkele-
rinde filmler çektiklerini fakat Türkiye'de çalış-
manın hepsinden farklı bir deneyim olduğunu
belirtti. Nurlan Koyanbyaev, birlikte çalıştık-
ları süre boyunca Kadir Doğulu'nun oldukça
profesyonel olduğunu ve yapıma çok büyük
katkılar sunduğunu vurgulayarak şunları söy-

ledi: "Burada çalışırken kardeş
milletler ol-

duğumuzu ve birbirimize ne kadar yakın ol-
duğumuzu hissettim. Türkiye'de çalıştığımız
ekip, alanında uzman ve dünya çapında pro-
fesyonel bir ekip. Onlardan çok fazla şey öğ-
rendik. Ayrıca Türk dizi ve filmleri
Kazakistan'da çok seviliyor. Türk oyuncuları
çok iyi tanıyorlar. Ben de pek çok filmi ve di-
ziyi biliyorum ve izledim. Gelecekte bir gün
Türk dizi veya filmlerinde rol almayı çok iste-
rim." Yönetmen koltuğuna Anvar Matzha-
nov'un oturduğu filmin senaryosunu Nurlan
Koyanbyaev, Sabit Rakhimbayev ve Iliaz

Dzhaparov kaleme aldı, yapımcılığını ise
Alim Yapım üstlendi.

Kazak İşi artık yayınlanmayı bekliyor

"Şu Çılgın Türkler" kitabıyla büyük çıkış yakalayan, eserleriyle edebiyat ve tiyatrodünyasına önemli katkılarda bulunan Turgut Özakman'ın vefatının üzerinden 7 yıl geçti

Turgut
Özakman'ın 

Eserleri
Kaleme aldığı bazı roman-
lar: "Korkma İnsancık
Korkma", "Romantika", "19
Mayıs 1999 Atatürk Yeni-
den Samsun'da", "Şu Çılgın
Türkler", "Diriliş-Çanakkale
1915", "Cumhuriyet - Türk
Mucizesi 1-2" Araştırma-İn-
celeme ve meslek kitapları-
nın bazıları: "Dr. Rıza Nur
Dosyası", "Atatürk, Kurtuluş
Savaşı ve Cumhuriyet Kro-
nolojisi", "Vahidettin, Mus-
tafa Kemal ve Milli
Mücadele", "Oyun ve Se-
naryo Yazma Tekniği",
"Radyo Notları"
Bazı oyunları: "Üç Destan",
"Delioğlan", "Ah Şu Gençler",
"Hastane", "Karagöz'ün Dö-
nüşü", "Kardeş Payı", "Darıl-
maca Yok", "Berberde", "Ben
Mimar Sinan", "Pembe Evin
Kaderi", "Ocak", "Kanaviçe",
"Paramparça", "Sarıpınar
1914", "Fehim Paşa Konağı",
"Resimli Osmanlı Tarihi", "Bir
Şehnaz Oyun", "Güneşte On
Kişi", "Duvarların Ötesi", "Töre",
"Tufan", "Bulvar", "Ulusal Kolej
Disiplin Kurulu", "Deliler"
İmzası bulunan senaryoların ba-
zıları: "Keloğlan Aramızda", "Tuz-
suz Deli Bekir", "Keloğlan'la
Cankız", "Mevlana", "Yatık
Emine", "Keloğlan İz Peşinde",
"Turhanoğlu", "Kanije Kalesi",
"Son Akın", "Kurtuluş", "Rıza Bey-
ler", "Cumhuriyet", "Dersimiz:
Atatürk".

Turgut Özakman 
UNUTULMUYOR
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Selçuk Pamucak Sahili'nde U18 Avrupa
Plaj Voleybolu Şampiyonası'ndan sonra
CEV U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampi-
yonası'na da ev sahipliği yapan İzmir,
tam not aldı. Koronavirüs pandemisi ön-
lemleriyle oynanan U22 Plaj Voleybolu
Şampiyonası, heyecan dolu final maçla-
rıyla sona erdiİzmir Büyükşehir Beledi-
yesi ve Türkiye Voleybol
Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV)
U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyona-
sı'nda kadınlar yarı finalinde ilk maçta İs-
viçre'den Esmee Böbner-Mara
Betschart'ı 2-0 yenen Rusya'dan Maria
Voronina-Marija Bocharova ikilisi ilk fi-
nalist oldu. Diğer yarı final maçında da
Sofila Rylova-Yeva Serduk (Ukrayna) ile
karşılaşıp maçı 2-0 kazanan yine Rus-
ya'dan Anastasila Frolova-Aleksandra
Ganenko çifti finale yükseldi. Final ma-
çında Rusya'nın iki takımından Anasta-
sila Frolova-Aleksandra Ganenko; Maria
Voronina-Marija Bocharova ikilisini 2-0
yenerek altın madalyaya uzandı. Üçün-
cülük kürsüsüne ise Sofila Rylova-Yeva
Serduk çiftini 2-1 yenen İsviçreli Esmee
Böbner-Mara Betschart ikilisi çıktı.

Kıyasıya bir mücadele

Erkekler yarı final ilk maçında Alman-
ya'dan Mio Wüst-Rudy Schneider ikili-
sini 2-1 mağlup eden Polonyalı Milosz
Kruk-Mikolaj Miszczuk adını finale yaz-
dırdı. İkinci yarı finalde Alman Lukas
Pfretzschner-Robin Sowa ikilisini 2-0
mağlup eden Rusya'dan Nikolay Chukh-
nenkov-Nikita Evert finale çıktı. Final
maçında Milosz Kruk-Mikolaj Miszczuk
ikilisini 2-0 ile geçen Rusya'dan Nikolay
Chukhnenkov-Nikita Evert şampiyon
oldu. Almanya'nın iki takımı arasında oy-
nanan üçüncülük maçında gülen taraf
Mio Wüst-Rudy Schneider çifti oldu.

Ödülleri Soyer verdi

Erkekler ve kadınlarda şampiyon olan
Rusya'ya şampiyonluk kupası ile altın
madalyalarını İzmi Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Tunç Soyer ile Voleybol Federas-
yonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş
verdi. Erkekler ikincisi Polonya'ya gümüş
madalyalarını ve kupalarını Genel Sekre-
ter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile İzmir
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube
Müdür Vekili Enver Yılmaz verirken, ku-
payı Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceri-
toğlu Sengel takdim etti. DHA

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında evinde
Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 bera-
bere kalan Göztepe, attığı 8 golle 21
takım arasında en skorer ekip oldu. Özel-
likle son 2 sezonda gol yollarında büyük
sıkıntılar çeken sarı-kırmızılılar geride
kalan 3 haftada bu sorunu aştı. Süper
Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'u
konuk eden Göz-Göz, rakibini Gürsel
Aksel Stadı'ndan 5 golle uğurladı. Ertesi
hafta Yeni Malatyaspor'a misafir olan
İzmir ekibi bu maçı 1-1 eşitlikle tamam-
ladı. Göz-Göz, son maçta ise Gaziantep
FK ile de 2-2 berabere kaldı. Oynadığı 3
maçta da gol sevinci yaşayan Göztepe,
özellikle Gaziantep Futbol Kulübü karşı-
sında net fırsatları harcadı. Göztepe'de
atılan 8 golün 2'sine Halil Akbunar imza
attı. 

Başarılı bir gidişatı var

Göztepe geçen sezonun ilk 4 haftasında
ise hiç gol atamamıştı. Sarı-kırmızılılar
gol orucunu 5'inci hafta 1-0 kazanılan İt-
tifak Holding Konyaspor müsabakasında
bozmuştu. Göztepe bu hafta ise henüz
galibiyet alamayıp gol dahi atamayan
son şampiyon Medipol Başakşehir dep-
lasmanına çıkacak. Hazırlıklarına başla-
yan İzmir ekibinde sağ dizinden
sakatlanan yeni transfer orta saha oyun-
cusu Nwobodo yaklaşık 4 hafta forma-
sından uzak kalacak ve taraftarları
maalesef üzecek.

FERNANDO MUSLERA'NIN ACI GÜNÜ
Galatasaray'ın 34 yaşındaki Uruguaylı milli ka-
lecisi Fernando Muslera'nın annesi Norma
Muslera hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp-
ten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Fernando

Muslera'nın değerli annesinin hayatını kaybetti-
ğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve
başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

T ecrübeli teknik adam, Türk Telekom
Stadı'nda yapılan derbinin ardından
düzenlenen basın toplantısında açık-

lamalarda bulundu. Bu sezon derbiye
kadar oynadıkları 4 maçı da kazandıklarını
hatırlatan Fatih Terim, "Oyun istikrarı 4
maç artarak gitti. Beşinci maç hem oyun
istikrarı hem oyuncunun performans istik-
rarı maalesef aynı olmadı. Derbi öncesi
beklenen futbol coşkusu maçta pek yoktu."
dedi. Orta sahada geçen sezon forma giyen
Jean Michael Seri gibi bir futbolcuları ol-
madığını aktaran sarı-kırmızılı takımın tek-
nik direktörü, "Öne çıkışlarda Seri gibi
regista rolü profile sahip bir oyuncumuz
yok. Baskı yememize rağmen çıktık.
Zaman zaman sıkıntılar yaşadık ama iste-
ğimizden vazgeçmedik. Luyindama geldik-
ten sonra geçiş savunmasında çok daha
kabiliyetli hale geldik. Fenerbahçe'yi her-
hangi bir pozisyona sokmayarak cevap ver-
dik. Oyunumuzdaki en büyük tehlike geçiş
savunması zaafımızdı. Bu sene onu hallet-
tik. Bugün top kaptırdıktan sonra kontra
presi çok fazla yapamadık. Buna rağmen 5
veya daha üstü gol pozisyonumuz var."
diye konuştu. Terim, maçta 5 gol pozisyo-
nuna girdiklerini ancak değerlendiremedik-
lerini belirterek, "Herhangi birini gol
yapsak öne geçmenin moraliyle oyunu
daha da domine edebilirdik ama olmadı.
Yüzde 100 de pozisyon vermedik. Rakibi-
mizin birçok önemli hücum oyuncusu var.
Kazanmak en büyük isteğimizdi ama ol-
madı. Bazen de olmuyor. Bugün tadı ve
keyfi getirecek olan goldü. Gol bizi yüksel-
tebilir, coşkuyla eski oyunumuza döndüre-
bilirdi. Buna rağmen iyi mücadele oldu.
Her 3-4 günde bir maç oynamak çok kolay
olmuyor. Kazanmayı çok arzu ettik ama
olmadı." ifadelerini kullandı.

Hiç defansı düşünmedim 

Fatih Terim, gol pozisyonuna girmelerinin
önemine değinerek, Fenerbahçe'ye karşı

herhangi bir defansif anlayış düşünmedi-
ğini söyledi. Gol pozisyonu üretmenin
önemli olduğunu vurgulayan Terim,
"Hangi maç olursa olsun gol pozisyonuna
girmek çok önemli. Mühim olan üretmek.
O üretim sonucunda muhakkak golü veya
golleri bulursunuz. Bu sezonki maçlar

içinde golsüz oynadığımız tek maç. Güçlü
bir rakip karşısında gol pozisyonu bulmak
önemliydi, gol yapamadık. Bütün ayakları
da denedim. Rakiple ilgili herhangi bir da-
kikada tedbir ve defansif anlayış düşünme-
dim. Bugün arkadaşlarımız vurdu ama
olmadı. Girdiğimiz net pozisyonlar dışında

çabuk ve doğru geldiğimiz ama buluştura-
madığımız ya da yanlış seçim yaparak
heba ettiğimiz pozisyonlar vardı. Onlar da
gol pozisyonu olmaya aday çok önemli
ataklardı. Daha dikkatli olacağız, daha çok
çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
DHA

Galatasaray 
Teknik Direktörü

Fatih Terim, Süper
Lig'de 0-0 sonuç-

lanan Fenerbahçe
derbisinde kazan-
mayı çok isteme-

lerine rağmen
galibiyet alama-
dıklarını söyledi

COK ISTEDIK
AMA OLMADI

MALATYA Belediyespor adıyla
1986'da kurulan ve 2010'da Yeni
Malatyaspor adını alan sarı-siyahlı
takım, ilk kez 2017-2018 sezonunda
Süper Lig'e adım attı. Süper Lig'deki
ilk sezonunu 43 puanla 10. sırada
tamamlayan, ikinci sezonunda ise
gösterdiği performansla dikkatleri
üzerine çeken Malatya temsilcisi, ligi
47 puanla 5. sırada tamamlayarak
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek
için ön eleme maçları oynamaya hak
kazandı. Yeni Malatyaspor, UEFA
Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise
Sırbistan'ın Partizan takımına elendi.
Yeni Malatyaspor, geride kalan
sezon ise özellikle ikinci yarıda aldığı
kötü sonuçlarla ligi 32 puanla 16. sı-
rada tamamladı ve küme düştü.
Türkiye Futbol Federasyonu Yöne-
tim Kurulunun yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını etkilerini göz
önüne alarak tüm profesyonel lig-
lerde küme düşmeyi kaldırmasının
ardından Malatya ekibi, yeniden
Süper Lig'de mücadele etme şansı
buldu.

2020'de 20 maçta 15 yenilgi

Özellikle 2020 yılının başından bu
yana kötü bir grafik çizen sarı-siyah-
lılar, söz konusu süreçte oynadığı 20
lig maçında beklenilen performansı
gösteremedi. Malatya ekibi, 2020'nin
başından bu yana oynadığı 20 maçta
2 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 15
mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlılar,
2020-2021 sezonunda 3. hafta itiba-
rıyla 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 1
puan toplayabildi. Malatya ekibi

Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 se-
zonda ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 be-
raberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan,
2018-2019 sezonunda 2 galibiyet ve
1 beraberlikle 7 puan, geçen sezon
ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3
puan toplamıştı.

Kolay gol yiyoruz

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın
Sözcüsü Hakkı Çelikel, yaptığı açık-
lamada, aldıkları kötü sonuçlar ne-
deniyle üzgün olduklarını söyledi.
Büyük şanssızlıklar yaşadıklarını an-
latan Çelikel, bunu üzerilerinden
atabilmek için bir galibiyete ihtiyaç-
ları olduğunu ifade etti. Çelikel,
geçen haftaki Trabzonspor maçında
ilk gole kadar dengeli oynadıklarını
ancak golden sonra demoralize ol-
duklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Zor gol atıp, kolay gol yiyoruz.
Trabzon maçında göze hoş gelen bir
oyun sergileyemedik ama ikinci yarı
farklı bir oyun tarzı yaptık. Üzgünüz,
önümüze bakacağız. Kaliteli bir ta-
kıma sahibiz. İki, üç takviye ile bu
takım daha dirençli ve kaliteli hale
gelecek. Bugün yarın en az iki stoper
transferi yapıp kamuoyuyla paylaşa-
cağız. Kaliteli oyuncular alabilmek
için bekledik. Ligin henüz başı. Takı-
mımız iyi oyunculardan kurulu, tek
sorunumuz uyum ve defans. Bunu
aştığımız zaman takımımız çok iyi
yerlere gelecek. Moral bozuklukla-
rını üzerimizden atıp tekrar keyifli bir
Yeni Malatyaspor izlettireceğiz. Ka-
liteli bir takımımız var ilk 5'te yer ala-
bilecek bir takımız." 2020 yılında

kötü sonuçlar aldıklarını dile getiren
Çelikel, "Çok da eksiye bakıp, konuş-
mak istemiyoruz. Yapacaklarımızı
konuşalım. Biz takımıza odaklandık,
daha iyi yerlere getirmeye çalışıyo-
ruz. Şu anki tek hedefimiz ve düşün-
cemiz eksik yerlere transferleri
yaparak önümüze bakmak. Bundan
sonra kolay gol yemeyen, dirençli bir
Yeni Malatyaspor göstereceğiz. Şu
an tek eksikliğimiz kolay gol yeme-
miz. Bunu üzerimizden atmamız
lazım. Bugün yarın transferleri açık-
layacağız." değerlendirmesinde
bulundu. 

Ah Malatya vah Malatya
Süper Lig'de 2020 yılında şu ana kadar oynadığı 20 maçta sadece 2
galibiyet alan Yeni Malatyaspor, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor

Plajlar tam
not aldı

En golcü
takım Göztepe

Son dakikaların efendisi
Gaziantep ekibi, bu sezon çıktığı 3 maçtan birinde uzatma-
larda yediği golle 1 puana razı olurken, bir maçta da uzatma
dakikalarındaki golüyle 1 puana ulaştı. Bu sezon Süper Lig'e
istediği başlangıcı yapamayan Gaziantep Futbol Kulübü, son
iki sezonda çıktığı 11 maçta uzatma dakikala-
rında yediği ve attığı gollerle izleyicilerine heye-
canlı dakikalar yaşattı. derlediği bilgiye göre,
geçen sezon ilk kez çıktığı Süper Lig'i 46 pu-
anla 8. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip,
bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Geride
kalan 3 haftada sadece 2 puan toplayabilen
Gaziantep FK'nin maçları incelendiğinde
uzatma dakikaları heyecanlı maçların ortaya
çıktığı görülüyor. Geçen sezon 9 lig maçının
uzatmalarda gol sesi çıktı.
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S üper Lig'in ilk haftasında deplas-
manda Trabzonspor'u 3-1 yenen siyah
beyazlılar, o maçta taraftarlarını

umutlandırsa da daha sonrasında düşüşe
geçti ve 3 resmi karşılaşmada galibiyet ala-
madı. Ligde ikinci hafta karşılaşmasında sa-
hasında Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1
berabere kalan Sergen Yalçın'ın öğrencileri,
UEFA Avrupa Ligi'nde de toplam değeri 6-
7 milyon Euro civarında olan Portekiz ta-
kımı Rio Ave'ye, penaltılarla yenilerek eylül
ayında Avrupa'ya veda etti. Beşiktaş'ın 30
gün sonunda dip yaptığı maç ise dün 4-1'lik
skorla sahadan mağlup ayrıldığı İttifak Hol-
ding Konyaspor mücadelesi oldu. Konyas-
por'dan fark yenilmesinin
değerlendirmesi sadece 90
dakikalık maç üzerinden ya-
pılmazken, transfer yetersiz-
liğinden yönetim
yanlışlarına, takım çalışma-
sından konsantrasyon ek-
sikliğine kadar birçok etken
üzerinde duruldu.

2 ayda neler yaşandı?

İşte Beşiktaş'ta geçen sezo-
nun bitiminden bu yana ya-
şananlar ve yapılamayanlar:
1- Sezon bitiminde Burak
Yılmaz, Gökhan Gönül,
Caner Erkin, Mohamed El-
neny ve Victor Ruiz gibi
doğrudan onbir oynayan
beş oyuncu takımdan ay-
rıldı. Sol bek ve stopere We-
linton ile N'Sakala alınsa
da, birinci ve tüm dünyadaki takımların en
önemli önceliği olan santrfor transferi en
sona bırakıldı ve 60 gün bu bölgeye takviye
yapılmadı.
Aynı 60 gün içinde sağ bek de alınmadı ve
PAOK maçında bu mevkide görev yapan
Lens'in yaptığı 3 hata ile 3 gol yenilerek,
idare etmenin bedeliyle Şampiyonlar Ligi
rüyası sona erdi.
2- Geçen sezonun en belirgin yetersizlikle-
rinden biri olan kanat forvet transferi hiçbir
şekilde yapılmadı. Kronik sakat olduğu
açıklanan N'Koudou ile sezona başlandı.
Sağ kanat yine Lens ve Boyd'a kalırken, al-
ternatif olarak genç Atakan ve Gökhan Töre
alındı. Gönderilmek istenmesine rağmen
her maçta şans bulan Lens, 105 dakika sa-
hada kaldığı Rio Ave maçındaki yenilginin
sorumlusu ilan edilerek kadro dışı bırakıldı.
3- Yüksek maaşları sebebiyle gönderilmek
istendiği açıkça ilan edilen Vida-Ljajic-Lens
üçlüsüyle hiçbir şekilde uzlaşma sağlana-
madı. Rio Ave maçının sorumlusunun Lens
olup kadro dışı bırakıldığı ortamda tarafta-
lar, Konyaspor mağlubiyetinin sorumlusu
kabul edilen Vida'nın da kadro dışı bırakılıp
bırakılmayacağını merakla bekliyor.
4- Siyah beyazlılar, 3-1 kazandıkları Trab-
zonspor karşılaşması dahil, 5 resmi maçta
da geçen sezonun son bölümündeki oyun-
dan bir hayli uzakta kaldı. Trabzon'da alı-
nan galibiyet kötü oyunun üstünü örtse de,
Antalya ve Rio Ave maçlarında yaşanan ve
Konya'da doruğa çıkan oyundaki düşüş,
fizik kondisyon çalışmalarını sorgulatmaya
başladı.
5- Fizik kondisyonun yanı sıra futbolcuların
da itiraf ettiği 'rakibi küçümseme ve kon-
santrasyon eksikliği' siyah beyazlılarda belki
de en önemli sorunlardan biri.Buna en
büyük sebep olarak, teknik patron Sergen
Yalçın'ın koronavirüse yakalanmasında do-
layı 15 gün Ümraniye'ye gelememesinin

büyük bir boşluk yaratması gösteriliyor.
Ancak; teknik direktörün olmadığı zaman-
larda takım içinde neredeyse hiçbir otorite-
nin kalmaması ve 28 kişilik kadroda
otoriteyi ve konsantrasyonu sağlayacak tec-
rübeli futbolcuların da olmadığının görül-
mesi, ciddi anlamda sorgulanması gereken
bir konu.

Takım sil baştan

Beşiktaş Avrupa kupalarına erken veda
etse de Süper Lig'in 3'üncü haf-
tası olduğu için ilerisi için ka-
ramsar bir tablo henüz
söz konusu değil.

Transferin bitmesine
8 gün kala sağ bek ve bir
santrfor transferinin daha
yapılmasına kesin gözüyle bakılı-
yor. Beşiktaş'ta ayrıca kanat forvet
transferi de büyük ihtimalle değerlendiri-
lecek bir konu olacak. Yeni transfer edi-
len Aboubakar ve Gökhan Töre'nin
kondisyon kazanması ve Atiba'nın iyi-
leşmesi, Josef de Souza'nın da ta-
kıma katılmasıyla, teknik direktör
Sergen Yalçın'ın farklı bir Beşiktaş
yaratması ihtimali, taraftarın en
büyük güvencesi durumunda.
Diğer yandan gönderilmek iste-
nen 5 futbolcu var ve hiçbiri git-
meyi kabul etmiyor. Vida ve
Ljajic henüz takımda kalırken,
Lens, Mirin ve Douglas kadro
dışı. Bu futbolcuların gitme-
meleri halinde ya sözleşme-
leri tek taraflı feshedilecek ya
da dondurulacak. Çünkü
kadroda 15 yabancı bulu-
nuyor.

Sergen de 
çare olmadı 

Beşiktaş, teknik direktör
Sergen Yalçın'la devam
ettiği yeni sezonda sa-
vunmada önemli so-
runlar yaşıyor.
Siyah-beyazlı ekip,
geçen sezonun 20.
haftasında göreve
gelen Yalçın yöne-
timindeki 15
maçlık bölümü
14 gol yiyerek
tamamladı.
Beşiktaş, söz
konusu dö-

nemde 0,9 gol yeme ortalamasıyla başarılı
bir görüntü sergiledi. Beşiktaş, Yalçın'ın tek-
nik direktörlüğünde bu sezonki 5 resmi ma-
çında ise kalesinde 10 gol gördü ve
ortalamanın 2'ye çıkmasını engelleyemedi.

Savunma değişti

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon kadro-
sunda bulunan tecrübeli oyuncular Caner

Erkin ve Gökhan Gönül
ile yollarını

ayırdı.

Enzo Roco ile de devam etmeme kararı alan
Beşiktaş'ta Victor Ruiz sezon bitmeden ay-
rıldı. Beşiktaş, bu sezon sol beke Aytemiz
Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı, stoper
pozisyonuna da aynı takımdan Welinton'u
transfer etti. Kulüp ayrıca Francisco Monte-
ro'yu kadrosuna kattı. Teknik direktör Ser-
gen Yalçın, savunmanın göbeğinde ağırlıklı
olarak Domagoj Vida ile Welinton'u görev-
lendirdi. Vida, özellikle İttifak Holding Kon-
yaspor maçındaki performansıyla eleştirilere
maruz kaldı.

İkinci yarı daha da düşüyor

Siyah-beyazlı takım, bu sezonki 5 maçın
ikinci yarısında daha kötü savunma

yaptı.
Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda

yediği 10 golün 6'sını ikinci yarı-
larda kalesinde görürken, bu gol-
lerin 4'ü ise son 10 dakikalarda
geldi. Ligde Trabzonspor'dan
86. dakikada gol yiyen Beşiktaş,
Fraport TAV Antalyaspor'un
85. dakikadaki golüne de engel
olamadı. Ağır bir yenilgi aldığı
İttifak Holding Konyaspor'un
bir golünü de 84. dakikada ka-
lesinde gören siyah-beyazlı
ekip, Avrupa Ligi'nde ise Rio
Ave'nin 85. dakikada gol sevin-

cine tanık oldu. Beşiktaş, ikinci
yarılardaki diğer golleri ise 78 ve

63. dakikalarda İttifak Holding
Konyaspor'dan yedi. DHA

aldıRma 
KaRtal aldıRma!

Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımın
organize ve iyi bir oyun çıkararak galibiyet elde ettiğini dile getirdi. Konyaspor'u teb-
rik eden Yalçın, "Bugün oynadığımız oyunun açıklamasının olacağını düşünmüyorum.

Bizim açımızdan açıklanacak bir yanı yok. O yüzden oyun anlamında kendi açımızdan bir
şey söylemem gerçekten çok zor. Ağır bir mağlubiyet aldık. Öncelikle bununla ilgili camia-

mızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz." diye konuştu. Önlerinde daha zorlu günler olaca-
ğını ve bir an önce bunun altından kalkmaları gerektiğini aktaran siyah-beyazlı teknik adam,

sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki hafta bu oyun ve skorun altından kalkmak için çok ciddi
bir şekilde çalışmamız gerekecek. Oyunla ilgili çok üzgünüz. Bizim için iyi bir gün olmadı. Zor
bir dönemden geçiyoruz ve geçerken de bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Sahaya baktığımız zaman,

oyun anlamda gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız var. Buraları çözmeye çalışacağız. Kolay olma-
yacak ama elimizden geleni yapacacağız. Alınan skorun ve oynanan oyunun çok da bahane

edilecek tarafı yok. Belki sezonun başı olması bizim için bir avantaj. Belki herkesin aklı başına
gelir. Oyuncu grubu için söylüyorum, herkes için talihsiz bir 90 dakika oldu. İnşallah  böyle
bir maç tekrar yaşanmaz." Bir gazetecinin, "Takımın fiziksel ve mental olarak düşük gö-
rünme sebebi, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave ile yapılan maç mı?" so-

rusuna Yalçın, "Perşembe günü tabii ağır bir maç oynandı. Ancak bu tür konularda
çok bahane üretmek istemiyorum. Mesela orada oynatmadığımız bir sürü
oyuncu vardı. Çok da sahanın içerisine girmek istemiyorum. Bu takımın

teknik direktörü benim. Oynanan oyunun da sorumlusu benim.
Mağlubiyetin de sorumlusu benim. Biz bunu telafi etmek

için elimizden gelen her şeyi yapacağız." yanı-
tını verdi. 

Sergen: 
Özür diliyoruz

Gururumuz Nevin
Romanya'nın Cluj kentinde 19-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü olan Vanlı
atlet Nevin İnce, eğitim gördüğü Özel Van Bilim ve Teknoloji Lisesi'nin idareci ve öğretmenleri tarafından alkışlarla karşılandı

VAN'IN Edremit il-
çesindeki Özel Van

Bilim ve Teknoloji Li-
sesi'nde 10'uncu sınıf

öğrencisi Nevin İnce,
1-2 Eylül tarihlerinde

32 sporcunun katılı-
mıyla İstanbul'da gerçek-

leştirilen U20 400 metre
Atletizm Şampiyonası'nda

şampiyon oldu. Altın ma-
dalya alan İnce, milli ta-

kıma seçilerek Romanya'nın
Cluj kentinde 19-20 Eylül ta-

rihleri arasında düzenlenen
Balkan Atletizm Şampiyona-

sı'na Türkiye'yi temsilen katıldı.
13 ülkenin katıldığı yarışmada

İnce, kadınlarda 400 metrede 55
ve 94'lük derecesiyle bronz ma-

dalya kazanarak Balkan üçüncüsü
oldu. Bugüne kadar birçok ma-

dalya alan İnce, koleksiyonuna yeni
madalya ekledi. Büyük başarı elde

eden Nevin İnce, okulunda idareci ve
öğretmenler tarafından alkışlarla kar-

şılandı. Okulun önünde maskelerini
takıp, sosyal mesafeye göre dizilen öğ-

retmenler, milli sporcu İnce'yi okula ge-
lişi sırasında alkışladı. Okulun kurucu

müdürü Kenan Sevgin tarafından plaket
ve altınla ödüllenderilen İnce, bundan

sonraki hedefinin daha büyük başarılar ol-
duğunu dile getirdi.

Hedefim olimpiyat derecesi 

Nevin İnce, "Romanya'nın Cluj kentinde
yapılan Balkan Atletizm Şampiyonası'ndü
üçüncü oldum. Bu başarıyı ülkeme, ilime
ve okuluma kazandırdığım için çok mutlu-
yum. Beni destekleyen Sayın Valim başta
olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Okulumun öğretmenleri beni
çok güzel karşıladılar. Bu karşılama beni
oldukça mutlu etti. Hedefim, 2024'te yapı-
lacak olan olimpiyatlarda derece almak.
İnşallah bu olimpiyatlarda herkese İstiklal

Marşı'nı okuturum ve bayrağımı dalgalan-
dırırım" dedi.

Büyük bir onur yaşattı 

Milli sporcu Nevin İnce ile gurur duydukla-
rını söyleyen Kenan Sevgin ise "Nevin kızı-
mız küçük yaştan beri vermiş olduğu
emeğinin karşılığını yavaş yavaş almaya
başlıyor. Dikkat çeken en belirgin başarısı
kendisinden yaşça büyük olanlarla yarışıp
önce Türkiye birincisi, daha sonra Balkan
üçüncüsü olması. Özelde Vanımızı, ge-
nelde de ülkemizi onurlandırmıştır. Kendi-
sine başarılar diliyorum. Her daim onun
yanında olacağız" diye konuştu.

Yolu açık olsun

Antrenör Sibel Abalı da öğrencisi Nevin'le
gurur duyduklarını ifade ederek, "Gayet ba-
şarılı ve azimli bir kız çocuğumuz. Her
zaman üstün başarılarıyla bizi gururlan-
dırdı. En son katılmış olduğu müsabakada
da üstün bir başarı elde ederek, ülkemizi,
ilimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil
etmiştir. Bu konuda emeği geçen başta
Sayın Valimiz, il müdürümüz, okulun ku-
rucu müdürümüze desteklerinden dolayı
teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, Avrupa
Şampiyonası'nda olimpiyatlara kızımı gön-
dermek" şeklinde konuştu.

Rüzgar gibi esti
TFF 1'Ligin 3'üncü haftasında sahasında Yılport Sam-
sunspor ile 2-2 berabere kalan Royal Hastanesi Bandır-
maspor'da Yonathan Del Valle performansıyla yönetim ve
teknik ekipten tam not aldı. Venezuelalı hücuma dönük
kanat oyuncusu, geride kalan 3 maçta da rakip ağları ha-
valandırmayı başardı. Sezon başında Giresunspor'dan
transfer edilen Del Valle şimdiden 3 maçta 3 gole ulaştı.
Bordo beyazlıların ataklarında kilit oyuncu rolünü üstle-
nen Del Valle'den sezonun kalan kısmında beklentiler 
yüksek.

Daha da iyi olacağız

Bu arada Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direk-
törü Serdar Bozkurt, Samsunspor karşısında sıcak ha-
vada zor bir maç oynadıklarını söyledi. Bozkurt, ''Sıcak
havada 90 dakika temposu yüksek maç oynayan her iki
takım oyuncularını da kutluyorum. Ligde şampiyonluğa
kurulmuş takımlarından biri olan Samsunspor'un önemli
silahlarının olduğunu biliyorduk ve fırsat vermemeye ça-
lıştık. Bunda da büyük ölçüde başarılı olduk. Maçta ön-
deykende geriye düştüğümüzde de asla disiplinden
kopmadık ve yüksek konsantrasyonla oynamaya devam
ettik. 8'inci haftadan sonra oyun olarak daha iyi konuma
geleceğimize ve  ligde önemli işlere imza atacağımıza
inanıyorum'' dedi. Serdar Bozkurt ayrıca Samsunspor
maçının hakemi Turgut Doman'ın yedikleri gollerden önce
ciddi hatalı kararlar verdiğini sözlerine ekledi.

Serdar'a İngiliz
kulübü talip oldu
İngiltere Championship ekibi Derby County forvet
transferi için gündemine Serdar Dursun'u aldı. Almanya
Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen ve bir yıl söz-
leşmesi kalan golcü oyuncu için resmi teklif sunuldu.
Geçen sezonu 36 maçta 19 gol atarak tamamlayan
Serdar Dursun, Çin başta olmak üzere, Bundesliga ve
Süper Lig'den de teklifler aldı ancak bonservis bedeli
nedeniyle transferi gerçekleşmedi. İngiliz kulübü, 28
yaşındaki oyuncu için Darmstadt'a 1 milyon Euro'luk
teklifte bulundu. Derby County Teknik Direkörü Phillip
Cocu'nun da deneyimli golcüyü özellikle takımda gör-
mek istediği öğrenildi. İngiltere'de forma giymeye sıcak
bakan Serdar Dursun, kulüplerin anlaşması durumunda
Ada'nın yolunu tutacak. 

Resmi 
maçlara 25

Ağustos'taki
UEFA

Şampiyonlar
Ligi elemesi
olan PAOK

karşılaşmasıyl
a başlayan
Beşiktaş, 

1 aylık süreçte
oynadığı 
5 resmi 

mücadelede
sadece 

1 galibiyet
alabildi




