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Arkadan vurmak
bizlere yakışmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Amerika Müs-

lüman Cemiyeti'nin 23. Yıllık
Kongresi'ne video konferans yo-
luyla bağlandı. Filistin meselesi
üzerinden İsrail'e destek veren
müslüman ülkelerin olduğunu
anımsatan Erdoğan bu durumun
kendisini derin bir üzüntüye sevk

ettiğini söyledi.
Böylesi bir tu-
tumu asla kabul
edemeyecekle-
rini anlatan 
Erdoğan, 
“Kardeşine sırt
çevirme, karde-
şini sırtından
hançerleme bir
Müslümana
asla yakışmaz"
dedi.  I SAYFA 9
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Recep Tayyip Erdoğan

OTOBÜSler İeTT’Ye BaĞlandI

Bizler her zaman
hizmeti savunuruz

İETT ve İstanbul’a hizmet
sağlayan özel halk otobüsü

şirketleri, İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun tanıklığında “dönüşüm”
anlaşması imzalandı. İmamoğlu,
“Biz; adaleti, hizmeti, eşitliği 
savunan insanlarız. Biz, var olan
haklarını koruyan ama günün ko-
şullarında, çağın koşullarında 16
milyon insanın daha iyi hizmet al-
ması konusunda da yenilikleri mut-
laka masaya koyup, tartışmak
zorunda olan da bir yönetimiz. Bu-
rada yaptığımız şey tam da buydu.
İnşallah bu iş birliği, farklı meslek
kuruluşlarına, dallarına ya da farklı

ulaşım araçlarına
da örnek olur.
Gerçekten sis-
temi bütünleştir-
mek, entegre
etmek ve bir
bütün gibi süreci
yönetebilmek,
büyük bir kabili-
yet olacak İstan-
bul adına” diye
konuştu.
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Ekrem İmamoğlu

ÖnCe SİlİVrİ Gelİr

Hemşehrilerimiz
her şeyden değerli

Haftasonunu ilçe sakinle-
riyle ve esnafla birlikte geçi-

ren Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, vatandaşlardan gelen istek
ve talepleri değerlendirmeye aldı.
Kendileri için önceliğin her zaman
Silivri ve Silivri halkı olduğunu
kaydeden Yılmaz, “Bizim için
hemşehrilerimiz her şeyden de-
ğerli. Bugün de hem pandemi sü-
recini nasıl geçirdiklerini sorduk
hem de belediye olarak neler yapa-
bileceğimizi konuştuk” dedi.
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İnSanlar zOrda

esnaf bakanlığı
kurulması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Adana'da es-

nafla buluştu. Esnafın devlet tara-
fından korunması için anayasada
düzenleme olduğunu ifade eden
Kılıçdaroğlu, “Esnaf bakanlığı ola-
cak ki esnafın doğrudan doğruya
derdini anlatabileceği çözmediği
zaman da şikayet edebileceği bir
makam olsun. Böyle bir şey yok.
Bütün esnaflar-
dan isteğim, so-
rununuzu önce
bu bağlamda
dile getirin. Der-
dimizi anlatacak
bir makam ol-
malı, bakanlık
olmalı, benim
derdimi bilmeli"
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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Kemal Kılıçdaroğlu

MeCBur KalaCaKlar

Akşener: Seçim şart
İYİ Parti
Genel

Başkanı Meral
Akşener, erken
seçim hakkında,
"İktidar partisi,
bu sistemle par-
tileri taşıyamı-
yor, bu sistem
de Türkiye'yi ta-
şıyamıyor. Do-
layısıyla seçime
gitmek mecburi-
yetinde kalacak"
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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Meral Akşener

Maskesini çenesine indirmiş
halde yürüyen bir kadın, kendi-

sini durdurarak ceza yazmak isteyen
polislere zorlu anlar yaşattı. Polislerin
kendine doğru geldiğini gören kadın,
maskesini taktıktan sonra bir telefon
mağazasına girdi. Arkasından mağa-

zaya giren bir polisin maske takmadığı
için kendisine ceza yazılacağını söyle-
mesinin ardından dışarı çıkan kadın,
maske takmadığının ispatlanmasını is-
tedi. Polisin kimlik istemesine rağmen
kimliğini vermemek için uzaklaşmaya
çalışan kadın maskeyle yürüdüğünü
iddia ederek “Metrodan çıktım, bir
nefes aldım, kapattım. Bu kadar basit.
Maskesiz dolaştığımı ispatlayın” dedi.

Tekellerin akşam 20:00 son-
rası kapatılması kararının ta-

mamen ideolojik olduğunu ve
hükümetin sosyal yaşama müda-
hale arzusuyla hareket ettiğini belir-
ten Tekel Bayiler Platformu, “Akşam
saat 20.00’den sonra sadece alkollü
satış yapan küçük esnafın ve içkili
restaurant kapatılması, tamamen
ideolojik duygularla alınmış özel ya-
şamada müdahale şeklinde bir ka-

rardır. Alkol satmayan zincir market-
lere, bakkallara, kuruyemişçilere,
hafta içi ruhsat saatine kadar ça-
lışma izni, bizlere TPDK ruhsatında,
‘alkollü içki perakende satışı’
yazan 150 bin tekel bayisine
akşam 20.00’de kapatma ya-
sağı” açıklamasını yaptı. Twit-
ter üzerinden çağrı yapan çok
sayıda tekel bayi esnafı da söz
konusu açıklamayı paylaştı.
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KARAR TAMAMEN İDEOLOJİK

Alınan karar dolayısıyla
büyük bir mağduriyet yaşa-

dığını söyleyen Avcılar'daki tekel ba-
yilerde Damga'ya konuştu. Tekel

bayi sahibi Cahit Akkuş,
“Akşam sekizden sonra dükkan
kapatmak bizim için büyük bir
kayıp. Biz ne yapacağız? Taş
mı yiyeceğiz? Diğer marketlere
izin veriliyor ama bize izin ve-
rilmiyor büyük adaletsizlik var”

dedi. Bir başka tekel bayi sahibi
Ragıp Aydeniz de tekellere yapılan
kısıtlamanın hükümetin alkole karşı
tutumunun bir göstergesi olduğunu
savundu. Aydeniz, “Koronavirüs
bahanesiyle alkolü yasaklıyorlar.
Bizi de vatandaşı da mağdur edi-
yorlar” diye konuştu. Sosyal medya
üzerinden hükümete seslenen çok
sayıda tekel bayici ise kısıtlamaların
kaldırılması çağrısında bulundu.
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BİZ TAŞ MI YİYECEĞİZ?

TEKELCILER
ISYAN ETTI!
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Sabah Gazetesi'nin Beylikdüzü Beledi-
yesi'nin gazeteci ve sanatçılara 987 bin

lira ödenmesi için bir firmaya belediye kasasın-
dan ödeme yapıldığı iddiası yalanlandı. Ko-
nuyla ilgili açıklama yapan Beylikdüzü
Belediyesi, “Sanat Ara-
lığı etkinlikleri kapsa-
mında; mahallelerde
tiyatro ve sinema göste-
rimleri, çocuk atölye ça-
lışmaları, bayrak
süslemeleri, müzik grup-
ları, etkinliklere katılan

vatandaşlara yiyecek ikramı, vatandaşlara he-
diye dağıtımı, canlı yayın hizmeti, sanatçı ve
yazarlarla söyleşi, şehitlerimiz için mevlüt
okunması ve lokma dağıtımı gibi 46 kalem iş
yapılması planlanmıştır. Fakat canlı yayın hiz-

meti ve sanatçı – yazar söyle-
şileri yapılmamıştır. Birim
fiyat teklif cetvelinde 17 sa-
natçı ve yazar söyleşileri için
yüklenici firma tarafından
teklif edilen tutar 38.250 TL
+ KDV şeklindedir” ifadele-
rine yer verildi. I SAYFA 13

ç
GERÇEK RAKAM 38 BİN 250 LİRA

IDDIALARIN ASLI YOK!

Koronavirüsle
mücadele kapsa-

mında getirilen
kısıtlamalar 

nedeniyle akşam
sekizden sonra

dükkanlarını ka-
patmak zorunda

olan tekelciler
isyan etti. Türkiye

Tekel Bayiler
Platformu tara-
fından yapılan

yazılı açıklamada,
“Koronavirüsle

mücadelede
durum; virüs ile

mücadeleden
çıkıp, alkol ve 

sigara ile
mücadeleye

geldi” denildi

ANIL BODUÇ

HABER

KANArYA MI
KArTAL MI?

Süper Lig'de Fenerbahçe ile
Beşiktaş bu akşam karşı kar-

şıya gelecek. ülker Stadı'ndaki mü-
cadele saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan
Numanoğlu yönetecek. Ligde 9
maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve
bir yenilgi alan sarı-lacivertli

takım, 20 puanla ikinci sırada
bulunuyor. I SAYFA 15
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SAYFA 5 

Salgında ilk
sıradayız...

Oktay APAYDIN SAYFA 9

“Söyle
abem...”

İlhami IŞIK

POLİSTEN İSPAT TALEP ETTİ
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İstiklal Caddesi'nde, maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın
polise zor anlar yaşattı. Kimliğini vermemek için uzun süre direnen kadın,
saç rengi nedeniyle durdurulduğunu iddia ederek polise, "Orada renkli
saçlı, güzel görünür kamerada diye insan seçme. Kaç saniye gördün ya, 2
saniye görmüşsündür en fazla. Kameraları getirip şov yapıyorsun" dedi

Sahte kimlikle dolaşan ve 
evlilik vaadiyle kadınları 

kandırarak, binlerce lira dolandıran
Medet Batal, Beşiktaş, Ortaköy'de
binanın terasında bir kadını dolandı-
racağı sırada Beşiktaş İlçe Emniyet
Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafın-
dan suçüstü yakalandı. I SAYFA 3
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Vay uyanık vay!

Talihsiz
kadın
dehşet
yaşadı

Beylikdüzü Belediyesi, Sabah Ga-
zetesi'nde yayınlanan “Gazeteci-
ler Üstünden Milyonluk Vurgun”

başlıklı haberle ilgili açıklama
yaptı. Haberde belirtilen, “Sanat-

çılarla yapılacak söyleşi etkinliği
için ihaleye giren firmaya 987 bin
lira ödendi” yönündeki iddiaların

aslı olmadığı belirtilen açıkla-
mada “Hiçbir şekilde kamu za-

rarı söz konusu değildir” denildi

İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu'nun kayın-
biraderi Cevat Kaya, Trab-
zon Çarşıbaşı eski Belediye
Başkanı Mehmet Turan'ın
kızı Handan Turan'la dünya-
evine girdi. İBB Florya Sos-
yal Tesisleri'nde gerçekleşen
nikahı İmamoğlu kıyarken,
çiftin nikah şahitliklerini ise
İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, CHP İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu ve İmamoğlu'nun
eşi Dilek İmamoğlu yaptı.
Çiftin aileleri, arkadaşları ve
sevenlerinin katıldığı nikah
töreni renkli görüntülere
sahne olurken, koronavirüse
karşı alınan tedbirlere de har-
fiyen uyuldu. I SAYFA 16
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AKŞENER
ŞAHİT OLDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya,
Handan Turan'la hayatını birleşti. Çiftin nikahlarını İmamoğlu
kıyarken, Akşener ve Kaftancıoğlu da şahitliklerini yaptı

Sayfa 3

Esenler’de tra-
fiğe çıkan renga-
renk vosvoslara
maske takılarak
koronavirüsle
mücadele kap-
samında farkın-
dalık oluşturdu. 

Maskeli
vosvos
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ANKARA'DA oturan Rifat Teceren (63),
küçük yaşlardan itibaren yaşadığı yorgun-
luk hissinin son dönemde artmasıyla baş-

vurduğu hastanede kalbinin delik olduğunu öğrendi.
Teceren, ameliyatla sağlığına kavuştu. Evli ve 3
çocuk babası emekli Rifat Teceren, küçüklüğünden
bu yana yaşadığı yorgunluk hissi nedeniyle 2006 yı-
lında hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan kont-
rollerin ardından ilaç ve oksijen tüpü kullanmaya
başlayan Teceren, yaklaşık 2 ay önce şikayetinin art-
ması üzerine yeniden Medicana Ankara Hastane-
si'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Teceren'in
kalbinin doğuştan delik olduğu tespit edildi. 63 ya-
şında kalbinin delik olduğunu öğrenen Teceren, has-
tanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Tuvaletimi bile yapamıyordum

Rifat Teceren, ameliyat olmadan son 15 gün önce
hiçbir ihtiyacını karşılayamadığını, başkasına ba-
ğımlı olarak yaşadığını söyleyerek, "Rahatsızlıklarım
ilkokul çağlarımda vardı. O zamanlarda da yorgun-
luk hissederdim, oturur dinlenir yorgunluk hissi ge-
çerdi. Koştuğumda, çalıştığımda yorgunluk hissi
oluyordu. Bunu 50 sene boyunca yaşadım. 2006 yı-
lından bu yana farklı zamanlarda birçok hastaneye
gittim, tedavi aradım. 6 ayda bir kontrollere gidiyor-
dum. En son Engin hocamla denk geldik. Çok peri-
şandım. Yemek yiyemiyordum, oturduğum yerden
kalkamıyordum. Oksijen tüpüyle yaşıyordum. Hiç-
bir ihtiyacımı karşılayamıyordum. Son 15 gün baş-
kasına bağlı bir şekilde yaşadım. Son zamanlarda
tamamen bitkin duruma gelmiştim. Tuvaletimi bile
yapamıyordum. En son gittiğim hastanede 1 hafta
kaldım. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Şükür-
ler olsun şimdi çok rahatım" diye konuştu.

DOÇ. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, D vi-
tamini eksikliğinin diyabeti tetiklediğini be-
lirterek, “D vitamininin bağışıklık sistemi

hastalıklarından, kanserlere, kalp damar sağlığından
şeker hastalığına kadar birçok hastalıkla ilişkili ol-

duğu kanıtlandı. Astım hastaları açı-
sından da D vitamini düzeyleri
önemlidir. Bazı çalışmalarda D vita-
mini hem astım gelişiminde hem de
tedavisinde önemli bir faktör olarak
görülür” dedi. Çamlıca Medipol Üni-
versitesi Hastanesi Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları Bölümün-
den Doç. Dr. Mahmut Muzaffer
İlhan, başta bağışıklık sistemi olmak
üzere genel vücut sağlığında hayati
öneme sahip D vitaminine ilişkin uya-

rılarda bulundu. Doç. Dr. İlhan, D vitamininin
kanda ve başta kemik olmak üzere tüm dokularda
kalsiyum düzeylerinin dengeli bir şekilde korunması
için elzem olduğunu belirterek “Vücutta en çok bulu-
nan mineral olan kalsiyumun birçok doku üzerine
önemli işlevleri vardır.” diye konuştu.
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Meğer kalbi
delikmiş

Pankreas kanserinin en etkin tedavi yönteminin cerrahi olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Gönenç, tümörün, çevreye yaymadan yani 
parçalamadan veya patlatmadan, olası yayılım alanları ile birlikte bir bütün olarak çıkarılması ile tedavi başarısının da arttığını belirtiyor

ZEYNEP VURAL

G örülme sıklığı giderek artıyor,
sinsi bir şekilde ilerlediği için
hemen belirti vermiyor, bu ne-

denle de tanısı geç konuyor. Üstelik
ölümcül kanserler listesinin üst sırala-
rında yer alıyor... Tüm bu olumsuz ha-
berlere karşın yeni gelişmeler sayesinde
tedavisinde başarı oranı yükseldiği için
hekimler hastalarından asla umudunu
kesmiyor. “Bu hangi hastalık?” diye
merak ediyorsanız cevap, pankreas kan-
seri. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 4
bin 500 yeni pankreas kanseri tanısı kon-
duğunu belirten Acıbadem Altunizade
Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof.
Dr. Murat Gönenç, “Ancak tıptaki geliş-
meler sayesinde pankreas kanseri tedavi-
lerinde yaşam süresi giderek uzuyor.
Dolayısıyla, pankreas kanseri eskiden
düşünüldüğü kadar çaresiz bir kanser
tipi değildir” diyor. 

Riski azaltmak mümkün

Pankreas, vücudumuz için çok önemli
salgıları üreten bir organ. Çok farklı
hücre tipleribarındırdığı için de yapı-
sında farklı tümörler de gelişebiliyor.
Pankreas kanserlerinin yüzde 85-90’ının
“duktal adenokarsinom” adı verilen tür
olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Gö-
nenç, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Pankreas kanseri sıklığı gerek ülke-
mizde gerekse dünyada giderek artıyor.
En sık görülen kanserler arasında 11. sı-
rada ve ve kansere bağlı ölümlerin de
yaklaşık yüzde 5’inden sorumlu. Bu has-
talığın riskini artıran birçok faktörden
söz edebiliriz. Ancak en önemlileri kro-
nik pankreas iltihabı, uzun süreli diya-
bet, ailesel yatkınlık, ileri yaş, obezite,
sigara ve alkol olarak sıralanıyor. Hasta-
lığı önlemek mümkün olmasa bile risk-
leri azaltmak ve erken tanı mümkün
olabilir. Bu nedenle sigara içmemek,
alkol tüketmemek, ideal kiloda olmak ve
sağlıklı beslenmek riski azaltmaya yar-
dımcı olur.”

Ani gelişen diyabet de haberci olabilir

Pankreas kanseri sarılık, sırt ağrısı, ani
ortaya çıkan diyabet ya da var olan di-
yabetin kontrol edilememesi gibi şika-
yetlere yol açsa da genellikle bu
yakınmalar dikkate alındığında tanı için
geç kalınmış oluyor. Hastalığın tanı-
sında temeli, radyolojik görüntüleme

yöntemleri oluşturuyor. BT (Bilgisayarlı
Tomografi) veya MR (Manyetik Rezo-
nans Görüntüleme) sayesinde pankreas
kanserleri yüksek doğrulukta tanılanıyor.
Kan testlerinde de CEA (KarsinoEm-
briyonik Antijen) ve CA 19-9 (Karbon-
hidrat Antijen 19-9) gibi tümör
belirteçlerinin tanı için kullanılabildiğini
kaydeden Prof. Dr. Murat Gönenç, sık-
lıkla sorulan “Pankreas kanserinde bi-
yopsi ile daha kolay tanı koymak
mümkün mü?” sorusuna şu cevabı veri-
yor: “Pankreastaki kanser şüphesi olan
dokudan biyopsi almak rutin bir uygu-
lama değildir. Çünkü pankreas kanse-
rinde kanser dokusunun her yeri aynı
yapıya sahip değildir. Bu nedenle, bi-
yopsi eğer doğru yerden alınmamışsa,

sonuç yanlış negatif çıkabilir yani kişi
kanser olduğu halde değilmiş gibi görü-
lebilir. Dolayısıyla diğer tanı yöntemleri-
nin pankreas kanseri tanısını
desteklediği hastalarda biyopsi yapılmaz
çünkü biyopsi sonucu temiz gelse dahi
ameliyat kararını değiştirmez. Ayrıca,
özellikle ciltten girilerek yapılan biyopsi-
lerde, teorik olarak tümörün bütünlüğü-
nün bozulması ve etrafa yayılması riski
mevcuttur. Bu nedenle, biyopsi tercihen
endoskopik yolla alınır ve iki grup has-
tada tercih edilir; ön planda cerrahi te-
daviden ziyade kemoterapi uygulanması
planlanan hastalar ve pankreas kanserini
taklit eden selim hastalıklar açısından
şüphe bulunan hastalar.” Belirtileri geç
dönemde ortaya çıktığı için pankreas

kanserine yakalananların yüzde 75'inden
fazlası, hastalığı tek etkili tedavisi olan
cerrahi tedaviden fayda görebilecekleri
evreyi geçmiş oluyor. Dolayısıyla, hasta-
ların yüzde 25'inden az bir kısmında cer-
rahi tedavi uygulanabildiğini belirten
Prof. Dr. Murat Gönenç, “Pankreas
kanserinin tek etkili tedavisi cerrahi yani
ameliyattır. Zira, pankreas kanseri teda-
visinde en iyi sonuç, kanserli dokuların
tamamen temizlenmesini sağlayan cer-
rahi ile elde edilir. Ancak pankreas kan-
seri oldukça hırçın bir tabiata sahip
olduğu için, tek bir tedavi yöntemi ile
hastalığı tedavi etmek mümkün değildir.
Bu nedenle, cerrahi tedavi, kemoterapi
ve radyoterapi (ışın tedavisi) bir arada
kullanılır” diyor.

PANKREASA CARE
CERRAHI YONTEM

HAVALARIN soğumasıyla
güneşin kendini gösterme-
mesi bazı kişileri mutsuz edi-

yor. Medicana International İstanbul
Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uz-
manı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, soğuk
havalarla birçok enfeksiyon hastalığının
artığına da dikkat çekerek, mutluluğun
formülünün yeterli ve dengeli beslen-
mek olduğunu söyledi. Mutluluk veren
besinleri anlatan Dyt. Yıldız Melek Ak-
soylu, bazı beslenme alışkanlıklarının
kişileri mutsuz ettiğini belirterek öneri-
lerde bulundu. Toplum olarak az su tü-
ketildiğini söyleyen Aksoylu, “Az su
tüketimi kişiyi mutsuz eder, çalışma
kapasitemizi düşürür. Aynı zamanda
çok fazla kafein tüketimi de mutsuzluğa
neden olur. Kahveyi aşırıya kaçmadan
içmeliyiz. Asitli içecekler, meyve suları,
çay su grubunda yer almıyor. 100 kilo
olan bir kadın günlük 3 litre, erkek ise
3,5 litre su içmeli. 60 kiloda olan bir
kadın 1,5-2 litre erkek ise 2-2,5 litre su
tüketmeli. Suyu fazla içmek de zararlı
çünkü vücuttaki bazı mineral dengesini
bozuyor. Aşırı kafein tüketimi de mutlu
olmamızı sağlayan minerallerin vücu-
dumuzdan ayrılmasına neden olur. Bir
tane filtre kahve, 2 Türk kahvesi, 2 de
çay içtiniz bu günlük kafein ihtiyacınızı
karşılıyor” diye konuştu.

Yeterli beslenin 

Uyku düzeninin kişinin psikolojisini et-
kilediğini belirten Dyt. Aksoylu, “İçinde
serotonin olan gıdalar bizi mutlu eder.
Yeterli ve dengeli beslenme bizi mutlu-

luğa götürecek en önemli unsurdur.
Makarna, tatlı, çikolata yemeği çok se-
viyoruz bunları dengeli tüketirsek zarar
vermezler. Fakat şekerli gıdaları yüksek
miktarda yersek mutsuz oluruz. Kakao
oranı yüksek çikolata yerseniz mutlu
olursunuz ancak fazla tüketirseniz mut-
suz olursunuz” ifadelerini kullandı.

Muz ve nar tüketin 

Sebze ve meyvelerin çok iyi bir antioksi-
dan olduğunu vurgulayan Dyt. Ak-
soylu, “Vitamin ve mineral kaynağıdır,
hepsi mutluluk verir. Bunların en ba-
şında muz geliyor, nar, yazın çilek, ahu-
dudu, böğürtlen, kivi de mutlu eder.
Meyvelerin vitamin ve mineralinden ya-

rarlanmak için mevsiminde tüketmeli-
yiz. Kefir, yoğurt, ayran gibi probiyotik
içeren ürünler de kişiyi mutlu eder”
dedi.

Sürekli karbonhidrat olmaz

Karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin ba-
ğışıklığı sistemini zayıflattığını aktaran
Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, “Sabah
simit veya poğaça yediyseniz yanına
peynir ve yumurta ekleyin. Öğlen sebze
tüketin, böyle dengelersek hem sağlığı-
mız bozulmaz hem de zararsız olduğu
için mutsuzluğun önüne geçilir. Yu-
murta en elzem besin kaynaklarımızdan
biridir, her sabah tüketilebilir. Çok iyi bir
protein kaynağıdır, tok tutar”dedi. DHA

İnsanı mutlu eden yiyecekler
Yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, “Az su tüketimi
kişiyi mutsuz eder, çalışma kapasitesini düşürür. Vitamin ve mineral açısından zengindir, sizi mutlu eder” diye konuştu
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ciddi deneyim istiyor
Pankreas kanseri ameliyatları tümörün çı-
karılmasının mümkün olmadığı ya da has-
talığın uzak organlara metastaz yaptığı
durumda uygulanamıyor. Bu hastalarda
kemoterapi ve radyoterapi yöntemlerine
başvuruluyor. Bu tedaviye iyi yanıt veren
hastalarda cerrahinin yeniden bir seçenek
haline gelebildiğini anlatan Prof. Dr. Murat
Gönenç, “Ancak bu kararın mutlaka hasta
bazında ve multidisipliner toplantılar eşli-
ğinde verilmesi gerekir. Pankreas cerrahisi
teknik açıdan zor ve ciddi deneyim gerekti-
ren bir cerrahidir. Bu ameliyatlara bağlı
sorun çıkma olasılığı halen yüksektir ancak
anestezi ve cerrahi tekniklerdeki devasa
gelişmeler sayesinde pankreas cerrahisine
bağlı ölüm oranı belirgin ölçüde düştü”
diye anlatıyor. Onkolojik cerrahi, sadece tü-
mörün alındığı ameliyat anlamına gelmi-
yor. Tümörü temiz sınırlarla yani kanserin
görülmediği mümkün olan en az dokuyla,
çevreye yaymadan yani parçalamadan
veya patlatmadan, olası yayılım alanları
ile birlikte bir bütün olarak çıkartmayı ta-
nımlıyor. Bunun için bazen tümörle sarılmış
bazense tamamen masum olan dokuları,
organları veya damarları feda etmek gere-
kebildiğini belirten Prof. Dr. Murat Gönenç,
“Pankreas kanserinin cerrahi tedavisinde
de tüm bu prensiplere uygun hareket edil-
mesi gerekir” diye vurguluyor.

D vitamini şart
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sAhTE kimlikle dolaşan ve evlilik
vaadiyle kadınları kandırarak, bin-
lerce lira dolandıran Medet Batal,

Beşiktaş, Ortaköy'de binanın terasında bir
kadını dolandıracağı sırada Beşiktaş İlçe
Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafın-
dan suçüstü yakalandı. Medet Batal isimli
şüpheli İstanbul başta olmak üzere Sakarya,
Mersin, Ankara ve İzmir'de ünlü firmaların
adını taşıyan kartvizitler bastırarak kadınları
evlilik vaadiyle dolandırdı. Batal'ın Başakşe-
hir'de Tolga Saygın adını kullanarak bir ka-
dını evlilik vaadiyle 30 bin lira, Şişli'de film
setlerine yemek verme vaadiyle 3 adet cep
telefonu ve bin lira, Sakarya Hendek'te yurt-
dışından uygun araç satışı iddiasıyla internet
sitesi üzerinden 10 bin 250 lira, Mersin Me-
zitli'de filmlerde oynatma vaadiyle 10 bin
lira dolandırdığı, Ankara'nın Mamak ilçe-
sinde ise çalıntı otomobili satma ile İzmir
Bergama'da tehdit suçlarına karışması üze-
rine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne
bağlı ekipler, çalışma başlattı. Batal'ın Ş.G.
isimli kadını kandırarak 33 bin lira dolandır-
dığının ihbarını alan ekipler, 24 Ekim Cu-
martesi günü saat 13.30 sıralarında
Ortaköy'de bir binanın terasında olduğunu
belirledi. Burada genç bir kızı sahte kimlik
kullanarak evlilik vaadiyle dolandırmaya ça-
lışan Batal, polisi tarafından düzenlenen
baskınla suçüstü yakalandı. Operasyon anı
ise güvenlik kameralarına saniye saniye yan-
sıdı. 6 farklı "dolandırıcılık" suçundan aran-
ması olan Medet Batal, emniyete götürüldü.
Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan Batal,
işlemlerinin tamamlanmasının ardından
sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAlTEpE'DE dün akşam saatlerinde
market alışverişinin ardından evine
dönen Hatice Türkoğlu (48), yolda

yürürken tanımadığı bir kişinin saldırısına uğ-
radı. Bir anda kendisini yerde bulan Türkoğ-
lu'nun yüzü gözü yara bere içinde kaldı. Etrafta
yetişenlerin yardımı ile kurtulan Türkoğlu, olay
yerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü.
Darp edildiğine ilişkin rapor alan Türkoğlu,
önce karakola, ardından da İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek saldırgan
hakkında şikayetçi oldu. Hatice Türkoğlu,
"Marketten eve gidiyordum, hiç tanımadığım
arkamdan bana saldırdı. Yani insanlar tut-
mazsa beni öldürebilirdi. Hiç tanımadığım bir
insan evimin yakınında bana saldırdı. Arkadan

sessizce yaklaşmış bana saldırmış. Hiç habe-
rim yok, tanımıyorum. hiç görmedim. Ve beni
yerlere vurdu. Sonra insanlar araya girdi. Belki
beni öldürebilirdi. Bir şeyler mırıldanıyordu
ama sesini alamadım. O anda şoktaydım. Şok
geçiriyordum. Böyle bir şey beklemiyordum.
Güvenli diye düşünüyordum yolları. Sonra-
sında kaçtı herhalde. Bilmiyorum. Oradan in-
sanlar aldı kenara götürdü. Çok korkuyorum.
Bu gece ilaçla uyudum." dedi. Sonrasında
çağrı üzerine olay yerine polisin geldiğini, am-
bulans ile hastaneye götürüldüğünü ve darp
raporu aldığını söyleyen Hatice Türkoğlu,
rapor aldıktan sonra Küçükyalı emniyetine git-
tiğini, ardından da savcılığa gelerek suç duyu-
rusunda bulunduğunu kaydetti.

K aza, önceki gün saat 07.45 sırala-
rında Şile Yolu Taşdelen mevkiinde
meydana geldi. Şileden Ümraniye

istikametine giden 34 GH 4388 plakalı oto-
mobilin sürücüsü bilinmeyen nedenle di-
reksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden
çıkan otomobil, yol kenarındaki demir ba-
riyerleri parçaladıktan sonra yaklaşık 3
metre yükseklikten sokağa uçtu. Otomobil

defalarca takla attıktan sonra ters dönerek
durabildi. Kazayı gören çevredeki vatan-
daşlar hemen yardıma koştu. Sürücü hur-
daya dönen otomobilden kendi
imkanlarıyla çıkmayı başardı. İhbar üze-
rine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü olay
yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından
hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobil kul-

lanılamaz hale geldi. Kaza olduğu sokakta
esnaf olan Sedat Par, "Kaza, dün sabah
07.40 sıralarında oldu. Araç yoldan hızlı
gelerek önce demirlere çarpıp aşağı düştü.
Bir tek araç sahibi yaralıydı. O da kendi
imkanlarıyla araçtan çıktı. Kendisinin du-
rumu iyi hastanede tedavisi devam ediyor.
Sabah saatlerinde iş yerleri kapalı olduğu
için kazadan zarar görmedik" dedi.

Kameralar kaydetti

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına
saniye saniye yansıdı. Görüntüde, sürücü-
sünün kontrolünden çıkan otomobili, bari-
yerleri parçaladıktan sonra sokağa uçarak
taklalar atıyor. Çevredeki vatandaşlar yar-
dıma koşarken, sürücü kendi imkanlarıyla
hurdaya dönen otomobilden çıkıyor. DHA

İsTANBUl'DA 4 ilçede eş za-
manlı düzenlenen yasa dışı bahis
operasyonunda 14 kişi gözaltına

alındı. Yaklaşık 1 milyon 360 bin lira para
ile çok sayıda cep telefonu, sim kart ve diz-
üstü bilgisayarın ele geçirildiği operasyon
anları kameralara yansıdı. İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri internet orta-
mında yasa dışı bahis oynatan şebekeyi
tespit etti. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ar-

dından hazırlıklarını tamamlayan ekipler
Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve
Esenyurt'ta eş zamanlı operasyon düzen-
lendi. Geçen salı günü özel harekat polisle-
rinin de destek verdiği operasyonlarda 14
şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve şüp-
helilerin üzerlerinde yapılan aramalarda  1
milyon 313 bin lira , 3 bin 400 Amerikan
doları, 1960 Euro nakit para ile 65 cep tele-
fonu, 505 sim kart, 7  dizüstü bilgisayar ,1
adet ruhsatsız tabanca, 208  banka kartı, ve

para sayma makineleri ele geçirildi. Ope-
rasyon kapsamında gözaltına alınan ve
emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bıra-
kıldı, 6 kişi hakkında adli kontrol hüküm-
leri uygulandı. Diğer 6 şüpheli ise
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ope-
rasyon anları polis kamerasına yansırken,
şebeke üyeleri ise sanal bahisten elde ettik-
leri paraları ATM'den çekerken de güven-
lik kameralarına yakalandı. DHA

Yasa dışı bahis operasyonu Vay uyanık vay

Köprüde
can pazarı 

KADIKÖY'DE maketler zincirinin şubesine girerek
kasiyere silah doğrultan 1 kişi, kasada bulunan nakit
parayı alarak kayıplara karıştı. Olay, saat 22.00 sıra-

larında sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bu-
lunan marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Edinilen

bilgiye göre marketi kapatmak için hazırlık yapan çalışanlar
kasadaki parayı sayarken, içeri siyah giyimli, maskeli silahlı 1
kişi girdi. Kasiyere silah doğrultarak kasada bulunan yaklaşık
4 bin lirayı alan şüpheli, yaya olarak kaçtı. Haber verilmesi
üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüp-
heliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri in-
celeme ekipleri soygunun gerçekleştiği markette inceleme
yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çekmeköy Şile Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri parçaladıktan sonra yaklaşık
3 metre yükseklikten sokağa uçtu. Sürücü taklalar atan otomobilden şans eseri hafif yaralı olarak kendi imkanlarıyla çıktı

Talihsiz kadın dehset yasadı

ALLAH KURTARDI!

Maltepe'de market alışverişinden evine dönen Hatice Türkoğlu, yolda
bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı ile yere kapaklanan Türkoğlu'nun
yüzü yara bere içinde kaldı. Saldırgandan şikayetçi olan Türkoğlu, "Hiç
tanımadığım bir insan evimin yakınında bana saldırdı. Arkadan ses-
sizce yaklaşmış bana saldırmış. Hiç haberim yok, tanımıyorum. Ve
beni yerlere vurdu. İnsanlar tutmazsa beni öldürebilirdi" dedi

FATİh Sultan Mehmet(FSM)
Köprüsü Avrupa yakasından
Anadolu yakasına geçişte 2 oto-

mobilin çarpışması sonucu meydana gelen
kazada 3 kişi yaralandı.  Kaza, 23.00 sıra-
larında Avrupa yakasından Anadolu yaka-
sına geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, An-
kara istikametine seyir halinde olan 34 VV
3744 plakalı otomobil, önünde seyreden
34 BDR 570 plakalı otomobile arkadan
çarptı. Otomobillerde bulunan 3 kişi yara-
landı. Kazayı gören vatandaşların haber
vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve
polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri,
otomobilde bulunan 3 yaralıyı bulunduk-
ları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine tes-
lim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi
yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kal-
dırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karı-
şan 2 otomobil çekici yardımıyla olay
yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakası
istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

ZEYTİNBURNU'NDA bulunan geri
dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik

çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, saat
15.00 sıralarına Maltepe Mahallesi Litros
Yolu Sokak'ta çıktı. Sokakta bulunan geri dö-
nüşüm tesisinde elektrik kontağından çıktığı
iddia edilen yangın kısa sürede tüm alanı
kapladı. Geri dönüşüm kapsamında kullanı-
lacak olan kâğıt parçalarının tutuşmasıyla
birlikte dumanlar yükseldi. Vatandaşların ih-
barı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve
polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede
güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yan-
gına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren
çalışmalar sonucu yangın kontrol altına aldı. 

Markette silahlı soygun

Zeytinburnu yandı
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B ugün ele alacağım yazımın konusu,
bakanların tek, tek gitmeye başla-
dığı ve birilerinin alt yapısını hazır-

ladığı yeni bir projenin hazırlandığını
düşündüğüm ve benim de şimdiden o projeyi
anlayıp, hemşerim, meslektaşım, gazeteci
Doğan Şentürk'ün başında bulunduğu haber
programı en çok izlenen tv kanalındaki ola-
ğanüstü aksiyonlar olacaktı.

Ama 'Başkan Fox'a Çıkacak' başlıklı ya-
zımı tamamlamaya çalıştığım sırada gaze-
temizin emektarı ve geleceğin iyi bir
gazetecisi diye umut bağladığım Şahin Şi-
rin'in 'Abi yazı hazır mı yarın cumartesi, si-

yasetten uzak o güzel cumartesi yazıların-
dan birini istiyorum' demesi ile hem gülüm-
sedim hem de pandemiden sonra yönetimi
değişen ABD seçimi ardından yaşanan ola-
ğanüstü değişimleri bir kenara bırakıp, cu-
martesi yazıma geçtim.

Ve sanki bugünkü yazım için hazırlanmış,
çekilmiş fotoğrafları ve şehirde olmamasına
karşın köyde olan müzeyi ziyarete gittiğim
köyde gördüğüm gravyer peyniri, değirmen-
ciliği ve birçok kültürü, sanatı bizlere miras
bırakıp, giden Malakanlar tarafından yapıl-
mış olan Kars'ın Boğatepe köyünün çeşme-
sinde yine Şahin'in çekimleri ile çekilen
fotoğraflarımı hatırlayıp, Ferdi Tayfur'un,
İbrahim Tatlıses'in o güzel sesleri ile seslen-
dirdikleri şarkısını mırıldamaya başlayarak
bir cumartesi yazısını yazmaya başladım.

Gerçi aynı fotoğrafları aynı gün içinde
güzel bir satır ile whatsap durumumda pay-
laşınca hanımdan fırça yesem de o satırlara
ve cumartesi yazılarıma hep kızan ama
benim yaşadıklarımı da okuruyla paylaşan,
anlatan olduğunu bilmesine bağışlayıp,
çeşme başındaki fotoğraflara, fotoğrafıma
bakarak yazıma oto kontrol, sansür koyma-
dan devam ettim.

Ve yazımı uzatmadan bir zamanlar ka-

setleri milyonlar satan, aşk filmlerine konu
olan 'Susadım Çeşmeye Varmaz Olaydım'
adlı şarkıyı bulup, bir kez de okuyarak her
insanın yaşadıklarını anlatan o çeşmelerin
başında yaşananların artık anı olduğu ve sa-
nalın messengerine, instragramına, what-
saplarına kurban edildiğini anlıyordum.

Evet, uzatmadan ve hızla değişen gün-
deme takılmadan o birçok aşkın, anın ya-
şandığı ve tüm alt yapısızlıklara,
yatırımsızlıklara karşın başta köylerde
olmak üzere insanların yanı sıra hayvanla-
rın susuzluğunu gideren, kuruyan dudakları
ıslatan akışlarına devam eden ve hala
ayakta olan çeşmeleri en güzel anlatan şar-
kının sözlerine ve o çeşmelerden birinde gör-
düğüm, benimde içinde yer aldığım
fotoğraflara yer bırakmak isterim.

İşte o varmaz olaydım diye iç geçiren
çeşmelere yazılan şarkının sözleri ve 
konuşan fotoğraflar...

Susadım çeşmeye varmaz olaydım
Elinden bir tas su içmez olaydım
Yolum düştü köyünüzden geçmez olaydım
Gelmez olaydım güzel yüzüne bakmaz

olaydım
Çeşmenin başına bir güzel inmiş
Eğilmiş zülfünü suya düşürmüş
Mevlam bu güzeli kime yar etmiş
Gelmez olaydım güzel yüzüne bakmaz

olaydım
Gönülden gönüle gözler yol bulur
Aşıkların yüreğinde ateş kor olur
Bir garibim bu yerlerde vuran çok olur
Gelmez olaydım güzel yüzüne bakmaz

olaydım.

Çeşmeye varmaz
olaydım Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

T örende açılış konuşmasını
yapan Naip Mahallesi
Muhtarı Ferat Ataç "Köyü-

müze yapmış olduğu hizmetler-
den dolayı Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Albay-
rak'a teşekkür ediyorum." dedi.
TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim
İçöz de içme suyu hattı ve paket
arıtma tesisi hakkında teknik bil-
giler verdi. Törende konuşma-
sını yapmak üzere kürsüye davet
edilen Tekirdağ Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Albayrak,
"Naip, sebze ve meyve yetiştirici-
liği olarak Tekirdağ'ın önemli bir
mahallesi. Bu nedenle yatırım
planlarımızı bu doğrultuda yapı-
yoruz. İlk olarak da su sorununu
ele aldık. Naip'in su sorunu or-
taya çıktığında hemen harekete
geçtik. TESKİ Genel Müdürü İb-
rahim İçöz de işi titizlikte yürüttü.
Yakın zamanda Naip Mahallesi
ve Kumbağ'ın kanalizasyonunu
Batı Atık Su İleri Biyolojik Arıtma

Tesisi'ne bağlayacağız. Ben açılı-
şını yaptığımız içme suyu hattı-
nın vatandaşlarımıza hayırlı
olmasını diliyorum." dedi. İçme
Suyu Hattı Açılış Töreninde Te-
kirdağ Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Albayrak, TESKİ
Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz,
Naip Mahalle Muhtarı Ferat Ataç
ve vatandaşlar yer aldı.

Somut bir çözüm geldi

TESKİ ekipleri tarafından 25
Eylül 2020 tarihinde başlatılan
projenin çalışmaları, 45 gün gibi
kısa sürede tamamlanarak ma-
halledeki su sorununu çözülmüş
oldu. Proje kapsamında, ulaşım
güzergâhlarından, tarım arazile-
rinden ve sit alanı yakınından
geçiş izinleri de alınarak 3 bin
175 metre uzunluğunda ve 160
milimetre çapında HDPE hat bo-
rusunun imalatı tamamlandı.
Ekipler ayrıca Naip Mahalle-
si'nde içme suyu paket arıtma
tesisini de vatandaşların hizme-
tine sundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ 
tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda Süleyman-
paşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi'nde yaşanan su sorunu kalıcı 

olarak çözüme kavuşturuldu. Bu kapsamda yapımı tamamlanan
içme suyu hattı düzenlenen törenle hizmete açıldı

NAIP MAHALLESI 
SUYA KAVUSTU

İRFAN DEMİR

Cadde bitti sırada
bisiklet yolu var
Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, kentin önemli arterlerinden biri olan Özgürlük Caddesi’ndeki
asfalt çalışmalarında son aşamaya geçti. Başkan Gerenli’nin yakından takip ettiği çalışmalar
tamamlandıktan sonra caddeye bisiklet yolu çizgileri yapmak için çalışma başlatılacak

LüLeburgaz Belediyesi
Su ve Kanalizasyon Mü-
dürlüğü’nün yaz aylarında

altyapısını tamamen yenilediği Öz-
gürlük Caddesi’nin asfaltlama çalış-
malarında son aşamaya geçildi. Fen
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler
caddede aşınma asfaltı dökümü için
çalışma başlattı. Ekiplerin hummalı
bir şekilde sürdürdüğü çalışmaların
en kısa sürede tamamlanması bekle-
niyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürer-
ken, Lüleburgaz Belediye Başkanı

Murat Gerenli ekiplerden bilgi aldı.
Bir süre caddedeki çalışmaları ye-
rinde takip eden Gerenli, daha sonra
kent genelindeki diğer çalışmaları
takip etmek üzere caddeden ayrıldı.

Bisiklet yolu geliyor

Son aşamanın da tamamlanmak
üzere olduğu Özgürlük Cadde-
si’nde, asfalt işlemi sona erdikten
sonra bisiklet yolu çizimi için çalış-
malar başlayacak. Caddenin büyük
bir bölümünde olacak olan bisiklet

yolu, Lüleburgaz’ın dört bir yanını
bisiklet çevreyolu gibi bağlayacak
yolların ilki olma niteliği taşıyor. Öz-
gürlük Caddesi’ndeki çalışmalar
devam ederken Başkan Gerenli bele-
diye temizlik personeli için yapılan
temizlik şantiyesi binasını incele-
meye geçti. Gerenli, temizlik perso-
nelinin daha konforlu ve rahat bir
çalışma ortamının olacağı şantiye bi-
nası hakkında Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerinden bilgi aldı.
İRFAN DEMİR

Koronavirüs ile mücadele kapsa-
mında, pazar esnafına yönelik HES
kodu denetimi gerçekleştiren Esenyurt

Belediyesi zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşlara da
maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda hatırlat-
malarda bulundu. Esenyurt Belediyesi zabıta ekip-
leri, salgın riskine karşı vatandaşın sağlığı için pazar
yerlerinde denetimlerini artırdı. Vatandaşları koro-
navirüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe
gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçe
genelinde denetim yapan ekipler, pazar esnafının
HES kodlarını sorguladı. HES kodu olmayan es-
nafa uyarıda bulunarak, HES kodu almalarını sağ-
layan ekipler, esnaf ve vatandaşları maske, sosyal
mesafe ve hijyen konusunda da bilgilendirdi. Pazar
yerlerinde alınan önlemler ile Esenyurtluların sağ-
lıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağla-
yan ekipler, denetimlerin ilçe genelinde hız
kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Gölet incelemesi

Kuaförler dertli

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas 
beraberinde Ergene Belediye Başkan Yardımcısı
Ayça Albayraktar ile birlikte Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Ergene
Belediyesi’ne devredilecek olan Marmaracık
Göleti Projesi’nde incelemelerde bulundu

TeKirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Ergene İlçesi Marmaracık Göleti Ka-
feterya ve Mesire Alanı Projesi

kapsamında Marmaracık Göleti’nde yapılan çalış-
maları yerinde inceleyen Ergene Belediye Başkan Ve-
kili Salih Tıknas gölet projesindeki tesisler ve
alanların önümüzdeki dönemde Ergene Belediyesi’ne
devredileceğini açıkladı.  Projenin toplam inşaat ala-
nının bin 973 metrekare olduğunu bodrum kat ve
zemin kattan oluşan bir restoran binası bulunduğunu
ifade eden Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tık-
nas, “Restorant içerisinde çocuk oyun alanı da bulu-
nuyor. Gerekli teknik hacimler, depolar, tuvaletler,
bebek emzirme odası gibi birimler de projede bulu-
nuyor” dedi.  Marmaracık Göleti Mesire Alanı’nda
yer alan göletin temizliğinin de periyodik aralıklarla
yapıldığını kaydeden Ergene Belediyesi Başkan Vekili
Salih Tıknas, “Marmaracık Mesire Alanı kısa süre
içerisinde Ergene Belediyesi’ne devredilecek. Yapıla-
cak son düzenleme ve çalışmaların ardından Ergene
ve bölge halkına yaraşır bir tesis daha kazandırmış
olacağız. Aileler hafta sonlarını çocuklarıyla birlikte
burada keyifle vakit geçirecekler” dedi.

Koronavirüs sebebiyle etkilenmiş olan
kuaför salonları destek beklemekte. Salon
işletenler çok kısa bir zaman içinde destek

gelmezse çok fazla sayıda kuaförün mesleğini yapa-
maz bir hale geleceğini açıkça ifade ediyor. Ülke-
mizde yaklaşık olarak 5 milyar lira tutarındaki bir
ekonomik büyüklüğe ulaşmış olan kuaför salonları
pandemiyle alakalı süreci de en derinden yaşamış
olan işletmelerden bir tanesi oldu. Sektörde yer alan-
lar yakın bir zaman içerisinde bir destek verilmemesi
halinde pek çok işletmenin kapısına kilit vuracak ol-
duğunu da açık bir şekilde ifade ediyor. İstanbul ilinin
pek çok bölgesi üzerinde hizmet vermeye devam eden
The Most Kuaför Salonları'nın sahibi Ünal Demir
yaptığı açıklamasında sektör olarak çok zor bir dö-
nemden geçilmekte olduğunu ve güçlü portföye
sahip olan markaların ayakta kalabileceklerini ifade
etti. Ünal Demir, koronavirüs pandemisi sürecinin
pek çok işletmeye darbe vurmakta olduğunu da belir-
tip, 'Bu süreç içerisinde işini iyi yapan ve portföyü
geniş olanlar ayakta durabilmeyi başaracak. Birçok
meslektaşımız ise ne yazık ki kapısına kilit vuracak.
Bu sektörde 100 binden fazla kişi çalışıyor. Dolaylı
olarak milyonlarca kişi ekmek yiyor. Korona süre-
cinde işletmelerin gerekli önlemleri aldığını düşünü-
yoruz. Ancak sektöre acil bir şekilde destek verilmesi
gerektiğini düşünüyorum' ifadelerine yer verdi.

Esenyurt’ta
denetim var

Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, içme
suyunu deneyen ilk isim oldu.
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G eçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamerala-
rın karşısına geçerek aylardır söylediğimiz "Rakam-
lar gizleniyor" iddiamızı  yaptığı açıklama ile

kanıtladı. Kötü ile mutlu olunur mu?  Mutlu değil sıkıntılıyız,
geleceğimizden kaygılıyız ve korkuyoruz. Bir günde Dünyada
ve Avrupa'da en alt sıralarda vede Koronavirüs Pandemisi
mücadelesinde en başarılı ülkeler arasında iken  en kötüler
içinde ilk sırsaya yükseldik. Avrupa 'da vaka sayında 1. Dün-
ya'da ise 3. sıraya yerleştik. Konulan yasaklar ne olursa olsun
toplumdaki "Bize bize şey olmaz. Grip bu yahu" algısını kır-
madan da bu salgını önleme noktasında ben başarılı olacağı-
mıza en azından kısa dönemde hiç umutlu değilim.  Bu işin
birinci ayağı.İkinci ayağı ise Bilim Kurulu. Bilim kurulu üye-
leri bu işte enaz siyasi iktidar kadar gerçekleri gizlemekten
sorumludur.  Sorumludur ki sayın Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan geçen gün çıkıp yeni tedbirlerle alakalı olarak bu
işin birinci derecede sorumlusunun Bilim Kurulu olduğunu
söyledi. "Bilim Kurulu her türlü hazırlığı, çalışmayı yürütüyor"
dedi.Yani sevgili Bilim Kurulu üyeleri salgını önleme konu-
sunda sınıfta kaldı. Prof. Dr. Ahmet Saltık konuyla ligili ola-
rak "Erdoğan  "Bilim Kurulu 1. derecede sorumlu" buyurdu.
Üyelerin kulakları çınlasın; "sizi kullanır, harcarlar" diye uyar-
dık aylar önce. Haydi bakalım, onbinlerce masum insanın ölü-
münün hesabını verin! 1. derece sorumlu iktidar mı, vitrinde -
siyasetin güdümünde bilim kurulu mu?" dedi.Rakamları da
demek ki Bilim Kurul gizledi. Adına Normalleşme denilen
Anormal Normalleşmeyi de Bilim Kurulu kararları doğrultu-
sunda uyguladık demek ki. CHP Lideri kemal Kılıçdaroğlu
sanki bugünü görerek geçen hafta "Herkes aklanacak ama so-
rumlu Bilim Kurulu olacak" demişti. Haklı çıktı. Erdoğan
topu biranda Bilim Kurulu üyelerinin kucağuna atıverdi. Ba-
kalım şimdi neler göreceğiz. Haftaya daha da durum netleşe-
cek.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 25 Kasım’da açıkladığı
korona virüs Covid-19 tablosu bir anda ne kadar vahim bir
durumda olduğumuzu resmi planda da ortaya çıkardı. Tür-
kiye bir anda dünyada en kötü durumda görünen ülkeler sıra-
lamasına düştü. Durumun böyle olduğunu Türk Tabipler
Birliği (TTB) aylardır söylüyordu. Koronavirüs salgınında bu-
laşma, hasta ve vefat sayılarının açıklanandan kötü olduğunu
büyükşehirlerin belediye başkanları söylüyordu.Korona gerçe-
ğinin hükümetin açıkladığı gibi olmadığı kuşkuları yazıldıkça,
söylendikçe AK Parti hükümeti öfkeleniyordu. Öfkeyi dile ge-
tirense daha çok Erdoğan’ın ittifak ortağı MHP lideri Devlet
Bahçeli oluyordu. Daha bir gün önce İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şehrindeki bulaşıcı hastalık
kaynaklı vefatın Bakanlığın açıkladığı toplam ülke rakamın-
dan fazla olduğunu söyledi diye bozgunculukla suçlanmıştı.
Bahçeli daha önce de TTB’ye teröristlik ithamında bulun-
muştu.Gerçeklerin dile getirilmesini sesinizi yükselterek bir
yere kadar engelleyebilirsiniz.Koca’nın gecikerek de olsa
“açık” hasta ve vaka sayılarını ilanı, adını koyalım ki gerçek-
lere teslim olmaktır.

Korona önlemlerine korkutarak hazırlama

Peki, neden şimdi? Erdoğan hükümeti korona gerçeğine
neden daha önce, yaz aylarında ortalık alev alev yanmaya
başlamışken değil de şimdi teslim oldu?Bakan Koca, itiraf
gibi açıklamalarında korona yayılmasının Kurban Bayramı
(31 Temmuz-3 Ağustos) sonrasında hızlandığını söyledi. Hü-
kümet bütün uyarılara rağmen, kendisi de turizm şirketleri
sahibi olan Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un ve inşaat-AVM
lobisinin özel çabalarıyla “her şey serbest”
moduna geçmişti. Yayılmadaki bütün suç
maske takmayı ihmal eden
vatandaştaydı.Erdoğan için de önemli olan
dükkanların açık tutulmasıydı. Böylece ti-
caret odalarının, turizm dernek ve birlikle-
rinin başkanları, üyelerine “İşte bastırdık,
Cumhurbaşkanımız açık tutuyor” diyebili-
yordu. Erdoğan dükkân kapatan, sokağa
çıkma yasağı koyan lider olmayacaktı.Ama
dükkanlar siftahsız kapanmaya başladıktan
sonra ve esnaf hükümetten para yardımı is-
temeye başladıktan sonra işin rengi değişti.
Nitekim İstanbul’da esnaf dernekleri, eğer
işçiler gibi tartaklanarak dağıtılmazsa, 27
Kasım’da taleplerini dile getirecek bir mi-
tinge hazırlanıyor.Şimdi Erdoğan hükümeti
esnafın, tüccarın ve küçük sanayicinin gö-
zünü, gerçek tabloyu açıklamak zorunda
kalma pahasına korkutarak “tam ka-
panma” uygulamasına geçmenin psikolojik
zeminini hazırlamaya çalışıyorSert tedbir-
ler geliyorSalgının yayılmasında sorumlulu-
ğun birinci derecede yurttaşa ait olduğunu anımsatan
Erdoğan, "Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen va-
tandaşlarımızın hâlâ kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat
etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye
varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske tak-
madıklarını görüyoruz. Özellikle maske, mesafe ve hijyen,
bunlar çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece,
hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz
hale geliyor. Tabii biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı
bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız"
dedi.

Virüs salgınını yavaşlatmak zor görünüyor

Erdoğan’ın Covid-19 virüs salgınına karşı açıkladığı yeni
tedbirler Haziran’da alınsaydı daha etkili olurdu. Kapanma
olmadan bulaşma hızını yavaşlatmak zor. Grafik artan ölüm-
leri gösteriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 17
Kasım’daki Kabine toplantısı ardından duyurduğu ek tedbirle-
rin Covid-19 virüs salgınının artan bulaşma hızını kesmekte
yeterli olup olmadığından önce dünyadaki tablonun Türkiye’yi
nasıl etkilediğine kısaca değinelim. Dünya Sağlık Örgütü
Genel Direktörü 16 Kasım tarihli basın toplantısında kuzey
yarımkürede salgın sarmalındaki -Türkiye dahil- bütün ülke-
lere çok net bir mesaj verdi: “Rehavet zamanı değil. Şimdi
harekete geçin, çabuk harekete geçin ve kararlı
davranın”.Tekrarlamakta fayda var, sahada çalışan hekimler
bulaşmanın son haftalarda çok hızlandığını söylüyor. Anlaşıl-
madıklarını düşünerek “çığlığımızı duyun”, “kırmızı alarm”,
“bu bir imdat çağrısı” gibi ifadeler kullanıyorlar. Hepimizin
çevremizde hastalanan insanlar var. Hastalananların önemli
bir kısmı maske kullanmaya özen gösteriyor, ama ortamda
çok fazla virüs olduğu için normalde düşük risk içeren kısa
karşılaşmalarda bile virüsü alıyorlar. Özetle bulaşma çok
hızlı.Bulaşmanın bir kez hızlanınca olağan önlemlerle durma-
dığını, tersine giderek hızlandığını da biliyoruz. Sonuçta
durum kötü ve virüs hakkında bugüne dek öğrendiklerimiz, iş-
lerin daha da kötüleşeceğini söylüyor.

Beklenenden fazla ölümlerin gösterdiği

Türkiye’de vaka sayıları kamuya açık değil. Ama başka ve-
riler var. Örneğin yazılım uzmanı Güçlü Yaman Ağustos ayın-
dan beri düzenli aralıklarla güncelleyerek 19 il merkezi için
2020 yılı için “fazla ölüm” sayılarını yayınlıyor.Basitçe anla-
tırsak, e-devlet ve mezarlık kayıtlarından bulduğu bu yılın
ölüm sayılarını, geçen yılların ölüm sayıları ortalamalarıyla
karşılaştırıyor ve bu sene gözlenen ölüm sayısı artışlarını gra-
fiklere döküyor. Onun grafiğine bakarsanız, bu “fazla ölümle-
rin” özellikle 21 Ekim haftasından başlayarak hızlı bir
yükselmeyle, iki hafta içinde neredeyse iki katına çıktığını gö-
rüyorsunuz. Ortada açıklayıcı başka bir neden yok, ölümler-
deki bu yüksek artış salgına bağlı, yıl içinde gösterdikleri seyir
de Covid vakalarının artışıyla uyum gösteriyor.Geçen yılların
ortalamasından daha yüksek olan ölümler Nisan ayındaki
artıp, Haziran’da düşmüş, Temmuz ayından başlayarak yeni-
den yükselmiş. Özellikle 21 Ekimde başlayan hızlanma büyük
olasılıkla Eylül ayının üçüncü haftasından sonra hızlanan Ko-
ronavirüs bulaşmasına bağlıdır.Grafiklerin bize gösterdiği en
önemli şey, sonbahar aylarında (ölümlerden dört hafta geriye
gidersek), Eylül’ün son haftalarında bulaşmanın çok hızlan-
dığı. Daha sonraki haftalarda ne olduğunu, -ölümlere baktığı-
mız için- maalesef ancak önümüzdeki günlerde, canlar
kaybolduktan sonra söyleyebileceğiz. Ama virüs bir kez hızla-
nınca hemen yavaşlamıyor; tersine giderek hızlandığı görülü-
yor.

Salgın Eylül’ün ikinci yarısında hızlandı

Güçlü Yaman ayrıca 30 Eylül-10 Kasım arasında gözlenen
8756 “fazla ölüm”ün illere göre dağılımını vermiş. Bu kayıp-
ların %30’u İstanbul’da, %12’si Ankara’da, %10’u Bur-
sa’da, %7’si İzmir’de yaşanmış. Onları Denizli, K. Maraş,
Konya, Gaziantep, Malatya ve Sivas izliyor. Bu şehirler, para-
lel bir şekilde, sağlık personelinin hızlanan Covid vakaların-
dan şikâyet ettiği iller. 30 Eylül -10 Kasım arası beklenenden
fazla gerçekleşen ölüm sayılarının illere dağılımı, sağlık per-
sonelinden  gelen bilgilerle örtüşüyor.Kısacası ölüm verileri de
sahadan gelen gözlemleri doğruluyor: Türkiye’de İstanbul
merkezli, ama birçok başka büyük ili de etkileyen salgının Ey-
lül’ün ikinci yarısından itibaren giderek hızlandığı
görülüyor.Sağlık Bakanlığının, salgın yönetiminin elindeki ve-
riler de bunlarla paralel olmalı ki 17 Kasım akşamı bir dizi
yeni tedbir ilan edildi. Gecikmiş de olsa harekete geçilmiş ol-
ması kuşkusuz olumlu. Üzerinde düşünmemiz gereken bu ted-

birlerin Covid-19 virüs salgınının yayılmasını durdurup geri
çevirmeye yetip yetmeyeceği.Gelelim yeni tedbirlereOldukça
karmaşık bir dizi yeni tedbir var, anlayabilmek için sınıfla-
maya çalıştım:Birinci sınıf tedbirler, yaş gruplarına yönelik
kısıtlamalar. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı aktif olmayan nüfus,
hafta sonları geceleri sokağa çıkamayacak. Bakanlığın elinde
bulaşmanın özellikle geceleri olduğuna ilişkin bir veri yoksa
bu tedbirin ne işe yarayacağını anlamak zor.Bakanlık açıkla-
malarının satır aralarından öğrendiğimize göre başka ülke-
lerde olduğu gibi Türkiye’de de bulaşma en çok evlerde
oluyor. Türkiye’de yaşlıların yaklaşık üçte ikisi, çocukları ve
torunları ile ya aynı evde ya aynı bina içinde ya da aynı sokak
üzerinde yaşıyor. Yemekleri çoğunlukla birlikte yiyorlar. Dola-
yısıyla yaşlıları korumanın yolu onların sokağa çıkışlarını kı-
sıtlamak değil, toplum içindeki bulaşmanın hızını düşürmek,
yaygınlığını azaltmak.Gençlerin gece partilerini engellemek
için gece sokağa çıkma yasağı Ekim ayında Avrupa’da bazı
ülkelerde alınan bir tedbir. Bu ülkeler filyasyon çalışmaları sı-
rasında bu tür gece partilerini bulaşmanın önemli kaynakla-
rından biri olarak saptadıklarını söylemişlerdi. Türkiye’de
benzer bir bulgu var mı? Bilemiyoruz.

Bu tedbirler Haziran’da alınmalıydı

İkinci grup tedbir hizmet sektöründen işyerlerine yönelik.
Kahvehaneler ve sinemalar tamamen kapatılıyor. Kalabalık-
ları bir araya getiren kapalı mekanların kapanması içinde bu-
lunduğumuz durumda kaçınılmaz. Kafe ve restoranlar paket
servise geçecek. Bu da bulaşmayı azaltabilir. Ancak AVM’ler,
marketler, restoranlar, kuaförler vb açık. Gece 22:00’den
sabah 10:00’a kadar kapalı olacaklar, ama bu mekanlar
zaten geceleri değil, gündüz kalabalık saatlerde riskliler.İşyer-
lerine esnek mesai uygulaması tavsiye ediliyor. Zorlayıcı bir
karar değil.Bu tedbirleri Haziran ayında uygulasaydık, çok
faydalı olurlardı. Zira o zaman yeni vaka sayıları düşmüştü,
bulaşma hızı yavaşlamıştı. İçinde bulunduğumuz durum ise
çok farklı. Etrafta bilerek ya da bilmeden enfeksiyonu taşıyan
insan sayısı çok fazla, bulaşma hızlanmış durumda, hastane-

ler alarm veriyor. Kesintili alınan tedbirlerin fazla işe yarama-
dığını ABD’nin durumu gösteriyor. Daha önce dediğim gibi
bugüne kadar salgını yönetemediler, ama en azından iyi veri
topluyor ve açıkça yayınlıyorlar. Zaman kaybetmeden, kararlı
bir şekilde işe yarayacak tedbirler almamız lazım. Hızlanmış
bulaşmayı durdurup geri çevirmeyi başarmış ülkelerin dene-
yimlerinden yararlanarak.En azından ölümlerin fazla olduğu
10 büyük ilde, en azından 4 hafta kapanarak (iki hafta önce
iki hafta kapanmak lazım demiştim, ama o noktayı
geçtik.Maalesef virüs bulaşma hızı arttıkça ve yayıldıkça
daha uzun süreli kapanmalar gerekiyor). Hayati sektörler dı-
şında ekonomik faaliyeti durdurarak, evin etrafında yürümek,
spor yapmak dışında sokağa çıkmayı kısıtlayarak, büyük
grupların bir araya gelmesini yasaklayarak. Küçük esnafı,
gündelikle yaşayanları, işsizleri mali yönden destekleyerek.
Devlet bugünler için var.Salgının kontrol altına alınamadığını,
gidişatın iyi olmadığını bu konunun uzmanı bir grup insan yaz
aylarından beri söyledi. Politikacılar başta, büyük çoğunluk
kulağının üstüne yatmayı tercih etti

Salgın, hızlandırılmış bir halk sağlığı problemi

Halk sağlığının görünmezliğinin kısmen azaldığı en önemli
alan salgın hastalıklar. Çünkü hızlılar. Gerçi salgında da
sorun, gerekli önlemleri uygun zamanda almazsanız, yani sal-
gını kontrol altına alamazsınız görünür olması. Yine de bir-
çok politikacının bugün bazı can yakıcı tedbirleri almazlarsa
çok yakında büyük bir belanın içinde olacaklarını göremedik-
lerini düşünüyorum. Bir anlamda, her konuda yaptıkları gibi
virüsle de pazarlık yapmaya çalıştıklarını izliyorum. En belir-
gin örneği seçim yılında, en önemli seçilme şansı olan ekono-
mideki canlılığı, ufacık bir virüse kurban etmeyi göze
alamamış olan ABD başkanı. Bu yanlış karar seçim yenilgisi-
nin en önemli nedeni.Kulaklarının üzerine yattılarTürkiye’de
de aynı süreci yaşıyoruz. Salgının kontrol altına alınamadı-
ğını, gidişatın iyi olmadığını bu konunun uzmanı bir grup
insan yaz aylarından beri söyledi. Politikacılar başta, büyük
çoğunluk kulağının üstüne yatmayı tercih etti. Ağustos
ayında, Ankara, Diyarbakır, Urfa, Mardin’de işler çığrından
çıktı. Bir grup uzman, en örgütlüleri Türk Tabipler Birliğinde,
kamuyu bilgilendirmeye çalıştı. Hain ilan edildiler. Bugün gel-
diğimiz noktada, bırakın başka kanıtları gerçeğin yalnızca
ufak bir bölümünü yansıttığını bildiğimiz Bakanlık verileri
bile, hastalananların da ölenlerin de Nisan ayından daha yük-
sek bir noktada olduğunu gösteriyor.Yaz aylarında tedbir alıp

bugünlere gelinmesini önlesek iyi
olurdu. Ama dediğim gibi bu “görün-
mez bir kahramanlık” olma riski ta-
şıyordu, en azından politikacıların
gözünde. Ama bugün artık önlem al-
mamanın görünür olduğu bir nokta-
dayız. Son üç haftada yeni hasta
sayılarının da ölüm sayılarının da
hızla arttığını gözlüyoruz.

Yapılması gerekenler

Vakit geçirmeden atılması gere-
ken üç somut adım var:Birincisi ger-
çekleri vatandaşa açıklamak.
Bakanlığını elinde olduğunu bildiği-
miz vaka sayılarını il il açıklamak.
Toplumda var olan vurdumduymaz-
ları da, yerel yöneticileri de harekete
geçirmenin yolu, içinde bulunduğu-
muz durumun vahametini bütün
açıklığıyla, net, anlaşılır bir şekilde
ortaya koymak.İkincisi verileri bilim
insanlarıyla ve kurumlarla paylaş-
mak. Türkiye’de, bulaşma hızını bire

düşürmek için gerekli önlemlerin süresini hızla ve hassasiyetle
tahmin etme yeteneğinde çok sayıda ekip var. Onların uzman-
lığından istifade edilmesi, önlemlerin işe yarar olma olasılığını
arttırır. Bu katılım kamuya açık bir şekilde yapılırsa, salgın
yönetimine duyulan güven kaybının bir miktar da olsa tami-
rine katkıda bulunur. Güven önemli, geniş kesimlerin tedbir-
lere canı gönülden uymasını ancak böyle
sağlayabilirsiniz.Üçüncüsü küçük esnafa, gündelikle yaşayan-
lara ve işsizlere maddi yardım yapmak.Virüsle inatlaşmanın
alemi yok. Virüs açıkça şunu söylüyor: “Beni hafife almaya
devam edin. Hem canınızı alacağım, hem o çok sevdiğiniz
ekonominin temellerini kemireceğim”.  Gerçek vefat kaç ola-
bilirGÜven tele konan kuş gibidir derler ya, teker teker konar,
ürkünce hep birlikte uçar giderlermiş. Fahrettin Koca’nın ba-
şına gelen de bu oldu anlaşılan. Vaka sayılarını eskisi gibi
açıklamaya başladığını söyledi ve arttırdı geniş bir kitle
“Mızrak çuvala sığmamaya başlayınca böyle yaptılar ama
hala eksik açıklıyorlar” diye düşünüyor. Hele hele vefat sayı-
larına inanan hiç yok desem yeridir. Açıkçası ben de vefat sa-
yılarının açıklananın yaklaşık yüzde 40 üzerinde olduğunu
zannediyorum.Böyle düşünmemin nedeni ise PCR testlerinin
yanılgı oranı. Testlerde yüzde 60 civarında doğruluk var ise,
corona negatif görünen ama aslında corona tedavisi görenle-
rin de listeye eklenmesi halinde sayı bu olur.Tabii bu arada bir
garabet daha var. Sayma yöntemi değişti ve sayılar arttı ama
3,5 aylık eksiklik turkuaz tabloya yansıtılmadı. Onu da me-
rakla bekliyoruz.

İŞTE İSTANBUL TABLOSU

İstanbul'da son 7 gün içerisindeki bulaşıcı hastalık ölüm-
leri:21 Kasım: 16022 Kasım: 18523 Kasım: 20124 Kasım:
21125 Kasım: 20326 Kasım: 23127 Kasım: 179İstanbul'da
son 7 gün içerisinde yaşanan toplam ölümler:21 Kasım:
40622 Kasım: 39423 Kasım: 44224 Kasım: 43525 Kasım:
45426 Kasım: 49327 Kasım:397Biz söylemiştik ama..Sağ-
lık Bakanı Dr. Fahrettin Koca çıktı basının karşısına ve yap-

ması gerekeni yaptı.Doğruyu söyledi. Vaka, hasta, ağır hasta,
yarım hasta zırvalıklarına girmeden, kaç test pozitif çıktıysa
söyledi İlk bilanço 28 bin 351 yeni vaka. Sonra, 29,132
ve  29.845 yeni vaka tespit edildi. Günlük vaka sayısı ile
dünya genelinde en yüksek vaka sayısı bildiren ülkeler liste-
sinde TürkiyeYani benim burada haftalardır ısrarla söylediği-
min doğruluğu en resmi ağızdan teyit edilmiş oldu.
“İktidardan çok iktidarcı” gazetecilerin ve çevrelerin benimle
ilgili yaptığı suçlamalar da böylelikle çöpe atılmış oldu. Belki
bir özür dilerler ama zannetmiyorum. Çok da önemli değil.
Çünkü umurumda değiller. Gerçi Bakan Koca’nın yaptığı
açıklamalar, bu köşenin okurları için pek de yeni bir şey içer-
miyordu.Bakan Koca kaybettiği güvenilirliği önemli ölçüde
geri kazandı.Bakan’ın kazandığı toplantıda kaybeden ise
Türk medyası oldu.Bakan’ın karşısına oturan onca gazeteci,
üstelik en muhalif olanlarına bile Koca tarafından söz hakkı
tanındığı halde şu soruyu soramadılar:“Sayın Bakan ne oldu
da yeniden eski yönteme geçtiniz ve vaka sayılarını açıkla-
maya başladınız? 29 Temmuz’dan beri niye saklıyordunuz,
şimdi niye açıklıyorsunuz?”Türk medyası bu soruyu bile sora-
mayacak hale gelmiş.Öyle ki, AK Parti’ye yakın isimler bile
bu sorunun yanıtını merak ediyordu.Korkutulmuş basından
onlar bile meraklarını giderecek soruyu duyamadılar!

Sayı çok ölüm az

Bu kötü tabloya rağmen tek olumlu şey, vefat sayılarında
durumumuzun vaka sayısı bizden neredeyse yarı yarıya az
olan ülkelere oranla bile daha az olması. Ölümlerin saklan-
dığı, yarı yarıya eksik yazıldığı varsayılsa bile yine de tablo
AB ülkelerinin pek çoğundan daha olumlu. Bu da yapılan tüm
hatalara ve halkın vurdumduymazlığına rağmen sağlık çalı-
şanlarımızın başarılı olduğunu gösteriyor.İlaçları kutlaka kul-
lanınKorona virüsü evde hafif atlatan bazı vatandaşlar, tedavi
için verilen ilaçları çeşitli gerekçelerle kullanmakta tereddüt
ederken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksi-
yon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cey-
han, "Bunlar daha önce başka hastalıklarda denediğimiz
bunda da etkili olabileceğini düşündüğümüz ilaçlar. Eğer bu
ilaçlar önerilmişse kullanılmalı" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca da erken dönemde ilaç kullanımının önemine değindi.
Bakan Koca, nisan ayında zatürre oranının yüzde 30'lara
yakın olduğunu şu an ise yüzde 3,4 olduğunu belirterek,10
kat azaldığını söyledi. Bakan Koca, zatürre oranının azalmış
olmasının en büyük sebebinin önceden ve erken dönemde kul-
lanılan ilaçlar olduğunu belirterek, "Bu ilaçları vatandaşımı-
zın hassasiyetle uygulamasını özellikle söylemek istiyorum.
Vatandaşımızın yüzde 80'e yakınının hafif geçirdiğini biliyo-
ruz. Hafif geçirenler, 'ben ilaç almadan da bunu hafif atlattım'
diye düşünüyor olabilir; ama bize özellikle müracaat eden,
ağır gelen hastaların ilaç kullanmayan hastalar olduğunun al-
tını çizmek istiyorum. Yani hastaneye yatan, yoğun bakıma
geçişi olan, cihaza bağlanan ve erken dönemde kaybetmek
durumunda kaldığımız hastaların önemli kısmı erken dö-
nemde tedavisi başlanmayan ve erken dönemde ilacını alma-
yan kişiler olduğunu bilelim. 'Eğer kötüleşirsen bu ilacı al' diye
bir yaklaşım doğru değil. Çünkü zaten 7'nci, 8'inci gününde
aldığınızda artık etkisi olmuyor. O nedenle erken dönemde
ilaçlarımızı mutlak alalım. Vatandaşlarımız ilaçlarını kullan-
maktan vazgeçmesinler" dedi.Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da
Covid-19 tedavisi evde süren bazı kişilerin tedavi için verilen
ilaçları kullanmakta tereddüt etmesini değerlendirdi. Prof.
Dr. Ceyhan, hekim kontrolünde ve hekimin önerisi ile verilen
ilaçların kullanılması gerektiğini söyleyerek, "İnsanlar başka
ülkelerde bu ilaçların kullanılmadığını görüyor. Aslında birbir-
lerinden farkı yok. Başka ülkelerde kullanılan ilaçlar bizim
kullandıklarımızdan iyi değil. Böyle bir genelleme yapıp 'hiç
kimse o ilaçları kullanmasın' ya da 'herkes kullansın' deyince
sıkıntı doğuyor. Bunun iyi anlatılması lazım. Bu ilacı neden
almasının önemli olduğunu, onda nasıl bir fayda sağlayaca-
ğını iyi anlatmak lazım" dedi.

Tablo çok vahim gençler ölüyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Çok kaybettiği-
miz vakalarımız var. Hem genç hem kronik rahatsızlığı yok
ve çok ağır şekilde seyrediyor ve kaybediyoruz. Ben bildiğim
için korkuyorum.” dedi. Özlü, ağır hasta sayısına dikkat çeke-
rek vefat sayısının önümüzdeki günlerde daha da artabilece-
ğini söyledi.Özlü; “Maalesef artışlar devam ediyor. Bundan 1
hafta-14 gün önceki durumları yansıtıyor. Henüz daha son kı-
sıtlamaların etkisinin görüleceği zamana yeni yeni gireceğiz.
Bu artışlar beklenen bir durum. Bu artışlar olduğu için bu
tedbirler geldi. Üzücü ama şaşırtıcı değil. Bu artışlar bu ted-
birlerin ne kadar lüzumlu olduğunu gösteriyor. Muhtemelen
önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren duraklama ve düşüş
başlayabilir. Umarım bunu başarırız. Başaramazsak daha
sıkı tedbirlere ihtiyaç duyulabilir. Ben böyle olmasını hem is-
temiyorum hem de olmaz diye umut ediyorum.Mutlaka işe
yarar. Ama bu 30 milyon insan evde bir araya gelirse konu-
komşu, eş-dost, akraba, arkadaşlar birlikte oturup kalkıp, ye-
meler-içmeler, kutlamalar, birlikte maç seyretmeler olursa bu
tedbirler işe yarmaz  hale gelebilir. O zaman daha sıkı tedbir-
lere ihtiyaç duyulabilir. Bunu yapmamak lazım. Hepimiz zor-
luk çekiyoruz, bedel ödüyoruz bari boşa gitmesin çektiğimiz
bu sıkıntılar, sonuç alalım da en az hasarla çıkalım. Yoksa
hem bu kısıtlamalardan maruz olacağız hem de yeni kısıtla-
malara ihtiyaç duyulacak. Gerek yok. Bu süreçte yalnız ola-
cağız, evimizde olacağız. Eş-dost-akrabalarla birlikte
olmayacağız. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.”

"Ben korkuyorum"

Özlü; “Maalesef böyle bir algı var. Sosyal medyada işi bil-
mediği halde cesurca konuşan insanlar var. Grip gibi hastalık,
abartılıyor, hafif seyrediyor gibi ifadeler yayılıyor. Evet bazıla-
rında hatta çoğu kişide hafif seyrediyor. Ama sizde nasıl sey-
redeceğini önceden bilmiyorsunuz ki. Çok dramatik
hastalarımız var maalesef. Çok kaybettiğimiz vakalarımız
var. Hem genç hem kronik rahatsızlığı yok ve çok ağır şekilde
seyrediyor ve kaybediyoruz. Ben bildiğim için korkuyorum.
Benim için en iyisi hasta olmamak, enfekte olmamak. En gü-
venli yol bu. Hasta olduğumda hafif mi ağır mı seyredecek?
Tekrar hayata dönebilecek miyim? Bunlar belli değil. Dedi.
Özlü açıklamalarında şöyle konuştu: Türkiye’de şu anda
4500’den fazla ağır hasta var. Bu vefatlar buradan oluyor.
Önümüzdeki günlerde daha çok vefat sayıları ile karşı karşıya
kalabiliriz. Bunu görebiliyoruz. Yoğun bakım doluluk oranla-
rımız yüzde 70’i geçti. Ama özel yoğun bakımlar var. Oraları
dışarıda bırakırsanız bu doluluk oranı daha yüksek. Kimse
kendini güvende hissetmesin. Ben hasta olursam hafif atlatı-
rım ya da hasta olursam hastanede tedavi olurum iyileşirim
diye düşünmesin. Öyle olmayabiliyor. Bu hesap doğru çıkma-
yabilir. Garantisi yok ki. Kimse nasıl seyredeceği belli değil.
Hayat bu kadar ucuz değil. Böyle bir riske bir insan nasıl gi-
rebilir?” Sağlık çalışanları çok yoğun bir yük ve stres altında.
Hastanelerdeki yoğunluk artıyor. Yoğun bakım doluluğu artı-
yor. Kapasitemizi zorlamamalıyız. Şu anda yönetilebilir du-
rumda gidiyor. Hastalarımızın hepsine gerekli hizmeti
veriyoruz.Ama hasta ve ağır hasta sayısında artış var. Bu sür-
dürülemez. Bu şekilde devam ederse illa bir yerde tıkanaca-
ğız. O zaman isteyen hastaneye yatamayabilir ya da yoğun
bakım yatağı bulunamayabilir, tedavisiz kalabilir. Böyle so-
runlar yaşanabilir. Tedbirler bunu önlemek için alındı. Ne
kadar yorulsak da stres altında kalsak da canla başla çalışı-
yoruz. Enfekte olan, maalesef kaybettiğimiz meslektaşlarımız
var. Ama moral motivasyonlarımız iyi. İşimizi yapmaktan çok
mutluyuz ama sağlık konusunda tedbir alarak toplumun bize

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

Salgında Avrupa'da 
ilk sıraya yerleştik
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7 KALEM NÜKLEER TIP KLİNİĞİ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2020/654676 
1-İdarenin 
a) Adresi : Darülaceze Cad. No:27 OKMEYDANI ŞİŞLİ/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 02123145555 Dahili:710059 - 
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@okmeydani.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM NÜKLEER TIP KLİNİĞİ TIBBİ SARF MALZEME  

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

b) Teslim yerleri : Medikal Depo Birimi ve Nükleer Tıp Kliniği 
c) Teslim tarihi : Malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip  

  ihtiyaca göre peyderpey olarak teslim edilecektir.  
  Hastabaşı alımlarda teslimat: Planlı vakalarda kesin 
  siparişi izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde, acil vakalarda ise  
  kesin siparişin gönderildiği gün mal teslim edilmediği  
  taktirde sözleşmede yazılı cezai müeyyide uygulanacaktır.  
  Normal alımlarda teslimat: Kesin siparişi izleyen 5 (Beş) iş  
  günü içerisinde mal teslim edilmediği taktirde  
  sözleşmede yazılı cezai müeyyide uygulanacaktır.  
  Malzeme teslimatı iş günlerinde 09:00-16:00 arası  
  yapılacak olup; nakliyat ve depoya taşınması yüklenici  
  tarafından gerçekleştirilecektir. Firma yetkilisi olmadan  
  mal teslimi yapılmayacaktır. Kargo ile mal teslimi  
  yapılmayacaktır. Yüklenici teslim ettiği tıbbi sarf  
  malzemelerini miadı dahilinde kullanılmadığında son  
  3 (üç) ay kala, ileri miadlı ürünlerle değiştirecektir. Ayrıca  
  istekliler, kullanım sırasında üretimden kaynaklanan, son  
  kullanma tarihi gelmeden (ambalaj ve üründe) bozulma  
  meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirilecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi İdari Birimler  

  İhale Salonu Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul 
b) Tarihi ve saati : 09.12.2020 - 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belge-
ler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest 
bölge faaliyet belgesi. 
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul 
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite Raporu, 
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik 
belgesi, 
ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği 
mala ilişkin yerli malı Belgesi, 
d)Tıbbı Cihaz üreticisi OEM(Orig inal Equipment Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi ) tarzı ürün  
ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme, 
e)Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya 
kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 
Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. 
4.3.2. 
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
a) İstekli, teklif edilen ürünün imalatçı / ithalatçısı olduğunda dair firma tanımlayıcı numarasını gösterir 
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydına ait dokümanı ya da bayisi olduğuna dair bayi numarasını gösterir 
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydına ait dokümanı ihale dosyasında sunacaktır. 
b) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan 
Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin ÜTS sisteminde Sağlık Bakanlığı  
tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İsteklilerin bahsedilen kayıt işlemi  
tamamlanmış UBB (Ulusal Bilgi Bankası)/ÜTS kayıtlarına ait bilgileri içeren dokümanları (ÜTS çıktıları) 
ihale dosyasında sunması zorunludur. İlgili belgelerin üzerinde İhtiyaç Listesi (ektedir) Sıra Numarası  
belirtilmelidir. 
Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydına ait belgeler 
verilmelidir. 
Ürün set olarak isteniyorsa; sete ait  UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da 
UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa; set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydına ait belgeler  
sunulmalıdır. 
Teklif edilen malzemelerin ilgili mevzuat gereğince ÜTS kaydı gerekmiyorsa imalatçı / ithalatçı firma  
tarafından ÜTS kapsamında olmadığına dair belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bu durum Birim Fiyat 
Teklif Cetvelinde “Kapsam Dışı” ibaresi düşülerek belirtilecektir. 
c-) İsteklilerce teklif edilen ve SGK tarafından bedeli karşılanan tıbbi malzeme listelerindeki ürünlerin SUT 
kodu ile barkod eşleştirmesi yapılarak ilgili belge (SGK medulla sorgulaması) ihale dosyasında ihtiyaç 
listesi sıra numarası belirtilerek sunulacaktır. 
ç-) İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi 
Yetki Belgesi”ni ihale teklif dosyasında sunacaklardır. 
d-) İsteklilerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ürünün isminin yanına UBB KODUnu, SUT KODUnu ve teklif 
edilen ürünün MARKASInı yazmaları zorunludur. Ürüne ait teknik şartnamede farklı diyoptri, boy, ölçü, 
kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı 
UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB/ÜTS Barkod numaraları Birim Fiyat Teklif  
Cetvelinde belirtilmelidir. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve 
açıklamaları içeren doküman: 
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik 
 bilgilerin yer aldığı katalog (broşür, tanıtıcı belge vs.) ve kendi antetli kağıdına imzalı olarak cevaplayacakları 
"Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini" içeren dokümanı ihale dosyasında sunacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında  
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
 zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi İdari Birimler İhale  
Salonu Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli  
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır. 

7 KALEM NÜKLEER TIP KLİNİĞİ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-PROF.DR.CEMİL TAŞCIOĞLU 

 SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: (1267800)

BLOOMBERG Billionaires Index'ten 
elde ettiği verilere göre, ABD'li iş in-
sanı Elon Musk, Microsft Kurucusu 

Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin 2. iş 
insanı oldu. Listede bulunan ilk 10 iş insanının 
7'si teknoloji işi ile uğraşırken, 8'i ise Amerikalı 
iş insanlarından oluşuyor. Listenin ilk sıra-
sında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yer alı-
yor. İndex'e göre 2019 Aralık ayında 110 
milyar dolar olan Bezos'un serveti özellikle 
pandemi dönemi ile birlikte büyük bir artış 
göstererek 187 milyar dolara çıktı. 5 Temmuz 
1994'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle 
şehrinde Bezos tarafından kurulan Amazon da 
piyasa değeri açısından dünyanın en büyük 
alışveriş sitesi konumunda bulunuyor. Ama-
zon'un en çok kullanılan servisi olan e-ticaretin 
yanında şirketin dijital video izleme platformu 
Amazon Prime Video, Amazon Music, bulut 
bilişim hizmeti sağlayan Amazon Web Servi-
ces, e-kitap okuyucu Kindle ve sesli ev asistanı 
Amazon Alexa gibi diğer ürünleri de bulunu-
yor. Listenin ikinci sırasında ise Bill Gates'i 
geçen Elon Musk bulunuyor. Index'e göre ser-
vetini 140 miyar dolara çıkaran Musk, bütün 
dünyada çok konuşulan Tesla, Space ve Neu-

ralink gibi şirketlerin CEO'su. 
Kasım ayı ortası itibarıyla serveti 102 milyar 
dolar olan Musk, Tesla hisselerinin en büyük 500 
Amerikan şirketini kapsayan S&P 500 endeksine 
dahil edilmesi kararının ardından çok hızlı bir 
yükseliş göstererek servetini 140 milyar dolara çı-
kardı. Musk'ın hemen ardından Microsoft'un ku-
rucusu Bill Gates geliyor. 4 Nisan 1975 yılında 
Bill Gates ve daha sonra şirketten istifa edecek 
olan Paul Allen tarafından kurulan Microsoft, 
bugün bilgisayarlarda en çok kullanılan işletim 
sistemlerinden biri olan Microsoft Windows ile 
adını bütün dünyaya duyurmuştu. Index'te uzun 
yıllar ilk sırada yer alan Gates, yerini Bezos'a 
kaptırırken, şu anda 129 milyar dolar serveti ile 
şu anda 3. sırada. Listenin 4. sırasında Fransız iş 
insanı Bernard Arnault 105 milyar dolarlık ser-
veti ile yer alırken, 5. sırada yine teknoloji işi ile 
uğraşan Facebook'un kurucusu Mark Zucker-
berg yer alıyor. Facebook, Instagram ve What-
sApp'in sahibi olan Zuckerberg'in serveti ise 104 
milyar dolar oldu. Listede ilk 10'u oluşturan 
diğer kişiler ise şu şekilde oldu: Warren Buffett 
(farklı iş kolları), Larry Page (teknoloji), Sergey 
Brin (teknoloji), Steve Ballmer (teknoloji) ve 
Mukesh Ambani (enerji)

ZENGiNLERiN  
iŞi TEKNOLOJi

T ürkiye'yi yılın son ayında 
yoğun bir ekonomi gün-
demi bekliyor. Gözler, bir 

yandan büyüme, ihracat ve enflas-
yon gibi rakamlara çevrilirken bir 
yandan da ekonomide yeni yol hari-
tasına ilişkin adımlar takip edilecek. 
Yapılan derlemeye göre, yılın son 
ayıyla ekonomi gündemi daha da 
hareketlenecek. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 30 Kasım Pazar-
tesi yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin bü-
yüme rakamlarını açıklayacak. 
Temmuz-eylül dönemine ilişkin dö-
nemsel gayrisafi yurt içi hasıla 
(GSYH) verileri saat 10.00'da du-
yurulacak Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye 
Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuş-
mada "Üretim, istihdam, ihracat ve 
büyümede ülkemizin olumlu yönde 
ayrıştığını göreceğiz. Eylül ayına 
ilişkin gelen öncü verilerle ise 
üçüncü çeyreği güçlü bir büyümeyle 
kapatacağımız artık kesinleşmiş 
oldu." mesajını vermişti Türkiye 
ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde 
yeni tip koronavirüs salgını ve kısıt-
lama tedbirlerinin etkisiyle yüzde 
9,9 küçülmüştü. 

Gelecek hafta gözlerin çevrileceği 
diğer veriler ise enflasyon ve ihracat 
rakamları olacak. 
Ticaret Bakanlığı tarafından da 2 
Aralık'ta kasım ayına ilişkin geçici 
dış ticaret verilerinin açıklanması 
bekleniyor. Kovid-19 nedeniyle tüm 
dünyada ekonomilerin daralması-
nın olumsuz etkileri ihracata da 
yansırken bu olumsuz etkiler hazi-
ran ayından itibaren ortadan kalk-
maya başlamıştı. Türkiye, ekimde 
17,3 milyar dolarlık ihracatla sadece 
2020'nin değil, tüm zamanların en 
yüksek aylık ihracat tutarını yakala-
mıştı. TÜİK, 3 Aralık Perşembe 
günü kasım ayına ilişkin tüketici 
fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat 
endeksini açıklayacak. Tüketici fiyat 
endeksi (TÜFE) ekimde yıllık yüzde 
11,89, aylık yüzde 2,13 artmıştı. 

İşsizlik endeksi takip edilecek 

Kovid-19'un etkileri bakımından 
gözlerin çevrileceği bir diğer veri 
olan işsizlik rakamları ise 10 Ara-
lık'ta belli olacak. TÜİK, eylül dö-
nemine ilişkin iş gücü istatistiklerini 
açıklayacak. İşsizlik oranı ağustosta 
geçen yılın aynı ayına göre 0,8 

puan azalışla yüzde 13,2 olmuştu. 
Pandeminin özel sektör üzerindeki 
etkileri bakımından 14 Aralık Pa-
zartesi duyurulacak ciro endeksleri, 
perakende satış endeksleri ve sanayi 
üretim endeksi de yakından takip 
edilecek. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı da 
kasım ayının bütçe gerçekleşmele-
rini 15 Aralık Salı açıklayacak. 
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası da aralık ayı içinde 
"2021 Yılı Para ve Kur Politikası" 
metnini açıklayacak. Bu metin, gele-
cek yıla ilişkin para ve kur politika-
larının belirlenmesi açısından büyük 
önem taşıyor. Metinle birlikte, gele-
cek yılın finansal istikrar raporları, 
enflasyon raporları ve Para Politi-
kası Kurulu toplantılarına ilişkin 
takvim de açıklanmış olacak. 
Yılın son Para Politikası Kurulu 
toplantısı da 24 Aralık'ta gerçekleş-
tirilecek. Kurul, son toplantısında 
bir hafta vadeli repo ihale faiz ora-
nını (politika faizi) 475 baz puan 
artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e 
yükselmişti. Merkez Bankası, ekim 
ayına ilişkin ödemeler dengesi veri-
lerini de 11 Aralık'ta duyuracak.

Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, dünyanın en zengin 
500 insanın yer aldığı listenin ilk 10 sırasındaki iş adamlarının 7'si 

teknoloji merkezli işler yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanı 
Elvan ile Adalet Bakanı 
Gül'ün reform adımları 
için iş dünyasıyla görüş-
melerinin yanı sıra, gele-
cek hafta başından 
itibaren gözler, ekono-
mide açıklanacak önemli 
verilere çevrilecekGOZLER  

EKONOMIDE 



İSTANBUL
PAZAR 29 KASIM 2020 7

Yerli korona aşısında
umut verici adımlar

H
EP beraber yaşıyoruz... SARS-Cov-2 virüsü-
nün yol açtığı COVİD-19 salgınından bahsedi-
yorum... Bu salgının yol açtığı ekonomik,

psikolojik, sosyolojik, insani sonuçları yan yana ya da
üst üste koyunca tablo ortada, gayet net... Net olmak-
tan öte faturası çok ağır... Bu tartışma götürmez... Ra-
kamları herkes biliyor... Virüsün bulaşması sonucu
hayatını kaybedenlere rahmet, sevenlerine sabır, hasta-
nelerde tedavi görenlerin de bir an önce sağlıklarına
kavuşmasını diliyorum...* * * *

Vakalar artıyor.... Artış durup azalma eğilimine geç-
meli... Sağlık sistemi bu yükü taşıyamaz sınırına dahi
gelmemeli... Bu her ülke için geçerli... Yaşadığım Al-
manya’da da böyle... Şansölye Angela Merkel, Per-
şembe sabahı bir kez daha halka seslendi... Şansölye
Merkel, ‘Enfeksiyon sayısında acil olarak eğilimin ter-
sine çevrilmesinde henüz başarı sağlanamadı. Bu bizim
elimizde, güçsüz değiliz’ dedi... Türkiye’de Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca da her akşam yineliyor aynı çağ-
rıyı... Maske, mesafe, hijyen kuralını sürekli
hatırlatıyor...

* * * *
Bu salgına karşı tek çare aşı... İlk müjdeli haber Al-

manya’dan geldi... Almanya’da kurucuları arasında
Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Turacı’nın olduğu bi-
yoteknoloji şirketi BionTech ile ABDli ilaç şirketi Pfizer
ortaklaşa geliştirdikleri aşı yarışta ipi ilk göğüsledi...
Ardından Çin, İngiliz ve ABD’li şirketlerin geliştirdiği
aşılar da peyderpey geliyor... Bunlar umut verdi insan-
lığa... Aşılar sorunu hemen çözmeyecek, ancak bunlar
‘tünelin sonundaki ışık’... Aşılar sayesinde muhtemelen
gelecek yılın yaz aylarından sonra, belki de sonlarına
doğru bu salgın büyük ölçüde önlenmiş olacak.* * * *

Aşı tamam da... Başta herkese yetecek kadar yok...
Her ülke kendisi kurtaracak miktarda doz aşı tedarik
etmeye bakıyor... Savaş gibi... Herkes kendi cephesini
tahkim ediyor… Türkiye’de aynı çabayı gösteriyor...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği bilgiye göre,
50 milyon doz aşı için anlaşma sağlanmış... Yani 25
milyon kişi aşılanacak... Salgının ilk dönemindeki
maske, solunum cihazı gibi şimdi de aşı kontenjanı sa-
vaşı yaşanıyor gibi... Çünkü bu salgından ilk önce çıkan
ülkeler yeniden kurulacağına kesin gözüyle bakılan
dünyada ilk sıralarda olacak. Bunun için aşı tedarik
kavgası da çok büyük...

* * * *
Aşı, ilaç dünyada hep stratejik birer ürün olmuştur...

Gelecekte de böyle olacak... Aşı, ilaç, gıda, temiz su,
enerji, bigdata, yüksek teknoloji... Bunlar bir ülkenin
olmazsa olmazları arasında ilk sırada yer alanlar...
Otuz yıldır aşı ithal eden Türkiye’de şimdi beşeri aşı ge-
liştirme çalışmaları sürüyor... Önce meslektaşım Mu-
harrem Sarıkaya’nın 23 Ekim 2010 günü Habertürk
gazetesindeki köşe yazısına bakalım... Şöyle yazıyor...
‘O günlerde tartıştığım dönemin sağlık bakanı merhum
Halil İbrahim Özsoy, dışardan 25-50 Cent’e satın
almak varken, neden 2 Dolar harcama yaparak aşı üre-
teceklerini sorgularken, ‘Stratejik de onun için’ yanıtını
vermiştim. Bakan Özsoy da ‘dünyada aşı üretenlerin
çoğaldığını, dolayısıyla stratejik ürün olmaktan çıktı-
ğını’ söylemişti. Merhum Özsoy üç dönem Anavatan
Partisi’nden Afyon Milletvekilliği, 1997 – 1999 arası
Sağlık Bakanlığı yapmış... Yorumu size ait’* * * *

Türkiye’de 15 civarında yerli aşı projesinin devam
ettiği açıklandı.... Bunlardan Erciyes Üniversitesi'nde
Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nde geliştirilen ‘ERUCOV-VAC’ aşı adayı sanı-
rım öne gidiyor... İlk fazda 44 gönüllüye uygulandığı
bildirildi... Perşembe günü de ikinci faz için gönüllüler
üzerine denenmeğe başlandığı açıklandı. Koçak
Farma’da GMP şartlarında üretimi yapılan inaktif aşı
adayını başarıya ulaşacağını umuyorum... Hayırlısı di-
yelim... Çünkü teknoloji tüketicisi olduğumuz aşikar...
Ama üreticisi olmalıyız... Bu aşı da umarım tıp ala-
nında örneği olur... Almanya’da yaşıyorum... Almanca
bir deyiş var... ’Not macht erfinderisch’ yani ‘Zor du-
rumlar insanı yaratıcı yapar’... Bu da böyle bir şey oldu
galiba.... Dünyanın salgın ile birlikte bilginin çok de-
ğerli olduğu bir türbülanstan geçtiğini unutmayalım...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçim hakkında, "İktidar partisi, bu sistemle partileri taşıyamıyor,
bu sistem de Türkiye'yi taşıyamıyor. Dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kalacak" ifadelerini kullandı

SECIM MECBUR 
İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener,
"Bu sistemin arızalarını düzeltelim ve tam
bir kuvvetler ayrılığı şeklinde, vesayet sis-

temlerinin de ortadan kalktığı bir parlamenter sis-
tem, arızaları giderilmiş bir sistem inşa edelim" dedi.
Akşener, Beşikdüzü ilçe Belediye Başkanı Ramis
Uzun'u ziyareti sırasında yaptığı konuşmada
Uzun'un, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere
girdiğini ve  kazandığını söyledi. Millet İttifakı işbirli-
ğinin güzel sonuçlar getirdiğini belirten Akşener,

"Dikkat edin, ayda bir kez
bu sisteme ateş eden

tavır ve davranış-
larla karşılaşı-

yoruz biz.
Ayda bir, hiç
sekmiyor.
Böyle bir al-
goritma var,
her taraftan
bir şey çıkı-

yor. Biz de alış-
tık bu tür işlere.

Kompetan olduk
bu işi atlatma ko-

nusunda,
uzman

olduk

hepimiz" diye konuştu. Yomra Belediye Başkanı
Mustafa Bıyık'ı da makamında ziyaret eden Akşener,
partiyi kurarken de seçime girerken de hep zora talip
olduklarını ifade etti. Belediye seçimlerinde de ben-
zer bir durum olduğunu dile getiren Akşener, şu de-
ğerlendirmede bulundu: "Millet İttifakı'nın, 31 Mart
Projesi partimize ait. Sonuçta orada İstanbul, An-
kara gibi yerlerde, bunları ben söyleyince hemen ha-
tırlatıyorlar Yomra'yı, Beşikdüzü'nü, onlar da elbette
çok önemli ama İstanbul başka bir şeydi ve o 'değiş-
mez' denilen bir kanaati değiştiren bir sonuçtu. Do-
layısıyla bundan sonra Trabzon'un büyükşehir
kısmı da dahil olmak üzere her konuda umut
etme, hayal etme ve gayret ettiğimizde 'kesin-
likle alabiliriz' deme imkanımız doğuyor."

Bu sistem Türkiye'yi taşımıyor

Akşener, bir gazetecinin erken seçimle ilgili
sorusu üzerine şunları kaydetti: "Zorlama-
yın bu milleti. Adına 'iyileştirilmiş, güçlen-
dirilmiş parlamenter sistem' diyorsunuz.
Başka bir isim de konabilir, önemli değil
ama bu sistemin arızalarını düzeltelim
ve tam bir kuvvetler ayrılığı şeklinde, ve-
sayet sistemlerinin de ortadan kalktığı
bir parlamenter sistem, arızaları gide-
rilmiş bir sistem inşa edelim, hep bir-

likte inşa edelim diyoruz.
Anlaşılıyor ki bu noktaya adım
atma imkanları yok. Sayın Arınç,

Sayın Cemil Çiçek, onların yaptığı
konuşmaların üzerine üç gün
sonra Sayın Erdoğan'ın rencide

olması enteresan bir durum. Böyle
bir durumda iktidar partisi, bu

sistemle partileri taşıyamıyor,
bu sistem de Türkiye'yi taşı-
yamıyor. Dolayısıyla se-
çime gitmek
mecburiyetinde 
kalacak."

Halit çelİkbudak

hcelikbudak@gmail.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk
payın Katarlılara satılmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Borsa İstanbul’un

yüzde 10’unu Katarlılara kaça sattık? Bilmiyorsunuz. 600 vekil bile bilmi-
yor” dedi. 10 ayda dışarı ödenen faizin 178 milyar dolar olduğunu belirten

Kılıçdaroğlu, “O parayla 2. bir Türkiye inşa edilir” ifadelerini kullandı
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C HP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, 'Adana
Esnaf Buluşması'nda gün-

deme ilişkin açıklamalarda bu-
lundu. Kılıçdaroğlu, "Esnaf
kardeşlerimin CHP’ye biraz mesa-
feli olduklarını da biliyorum. Eğer
siz var olan sorunlarının çözülme-
sini istiyorsanız oyunuzun rengini
değiştireceksiniz" dedi. Kılıçda-
roğlu, "Birlikte Türkiye'yi aydan-
lığa çıkarmak zorundayız, bu işin
partisi yok. Türkiye kan kaybedi-
yor. Devletin bütün kurumlarını
sattılar, nereye gitti bu para?" ifa-
desini kullandı. Borsa İstanbul'un
yüzde 10'unun Katar'a devredil-
mesine sert tepki gösteren Kılıçda-
roğlu, "Kaça sattık, bilen yok. 600
milletvekili de bilmiyor ben de bil-
miyorum. Katarlılara satıyorsu-
nuz, ihale yaptınız mı? Belki başka
bir ülke şu kadar veriyorum diye-
cekti. Niye ihale yapmadınız?" diye
sordu.

Esnaf zor durumda

Esnafın ciddi anlamda sıkıntı çek-
tiğini anlatan Kılıçdaroğlu, “Ana-
yasa’da esnaflarla ilgili özel bir
düzenleme var. Esnafın korunması
için. Neden, çünkü esnaf orta di-
rektir. Devlet dediğimiz kurumun
ana omurgasını esnaf oluşturur.
Esnaf, bütün coğrafyada vardır.
Esnafın bir başka geleneği daha
var. Bir dayanışma kültürü var es-
nafın. Komşusu gelir elde edemi-
yorsa, onun gelirinin olması için
özel bir çaba oluşturur esnaf. Peki
bu süreçte esnafın hangi sorunu
çözüldü? Şunu rahatlıkla söyleye-

bilirim. Pandemi sürecinde esnafın
hiçbir sorunu çözülmedi. Banka-
larda kredi verildi diyebilirsiniz
ama o zaten vardı. Krediniz faizsiz
verildiyse, kiranızı devlet ödediyse
tamam diyebilirdim. Sadece size
borç verdi. Dükkanı kapattı. Dük-
kanı kapatmasına haklı diyorum
ama kirasını karşılamamasına
haksız diyorum. Diğer ülkelerde
dükkanı kapat dedilerse parasını
hesabına yatırdılar. Eğer Türki-
ye’de esnaf gerçekten korunma is-
tiyorsa, esnaf gerçekten
Türkiye’nin orta direğiyse onun
sorunlarını, beklentilerini dinlemek
zorundayız. Esnaf arkadaşlarımız,
bazen sorunlarımız çıkıyor, hangi
bakanlık bizimle ilgileniyor diyor-
lar. Mutlaka bir esnaf bakanlığı
kurulması lazım. Esnaf Bakanlığı
neden yok? Esnafların önce bunu
sorması lazım. Esnafın derdini an-
latacağı bir makamı yok. Esnaf
Bakanlığı kurmak çok mu zor?
Anayasa’da esnafın korunması
için özel hüküm var, koruyacak
bakanlık yok. Esnaf Bakanlığı ku-
rulacak ki derdini anlatacağı bir
makam olsun” dedi.

Halk Bankası sorunlu 

Hükümetin Halk Bankası'nı so-
runlu hale getirdiklerini de kayde-
den Kılıçdaroğlu, “Halk
Bankası’nın kuruluş gerekçesi es-
nafa destek vermektir. Halk Ban-
kası, esnaf bankası olmaktan
çıkarıldı. Bütün esnaflarla konu-
şurken, ortak talepleri sicil affının
çıkması. Hükümet bize kolaylık
sapğladı kredi için ama sicil yü-

zünden alamıyoruz dediler. Esnaf
kardeşlerimin CHP’ye biraz mesa-
feli olduklarını da biliyorum. Eğer
siz var olan sorunlarının çözülme-
sini istiyorsanız oyunuzun rengini
değiştireceksiniz. Vatandaşını dü-
şünen bir siyaset anlayışımız var.
Siyaset, vatandaşa hizmet etme
yeridir. Siyasetçi halktan koptuğu
zaman halkın derdini dinleyemez.
Bizim eksiğimiz olabilir, yanlışımız
olabilir ama bir şeyden emin ol-
manız lazım: Kim alın teriyle çalı-
şıyorsa başımızın üstünde yeri
vardır. Alın teri mübarektir” diye
konuştu.

Borsa İstanbul tepkisi

Borsa İstanbul'un satışına da tepki
gösteren CHP Lideri, “Birlikte ça-
lışmak, birlikte mücadele etmek
zorundayız. Eski alışkanlıklarımızı
geride bırakmak lazım. Türkiye
artık eskisi gibi değil. Her şeyi sat-
tık. İstanbul Borsası’nın bile yüzde
10’u sattık. Ödediğiniz vergi ne-
reye gitti? Borsa İstanbul’un yüzde
10’unu Katarlılara kaça sattık?
Bilmiyorsunuz. 600 vekil bile bil-
miyor. Neden ihale yapmadılar?
Siz bu soruyu sormazsanız, siya-
setçiler o sorunun cevabını ver-
mezse, verdiğiniz her oy haram
oydur. O şirketlerin tamamı bizim
vergilerimizle kurulmuşsa bunun
hesabını vermek zorundalar. Vergi
veren sizsiniz, vergilerinizle maaş
alan benim, ben itiraz ediyorum,
vatandaş itiraz etmiyor. Sesimizi
birlikte yükseltmek zorundayız. Bu
mücadelenin yapılması lazım”
diye konuştu. DHA

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri
kullandı; “Siz, Türkiye’nin ekonomik olarak Lon-
dra’daki bir avuç tefeciye teslim edildiğini biliyor
musunuz? 10 ayda dışarı ödenen faiz 178 milyar
dolar. O parayla 2. bir Türkiye inşa edilir. O para
sizden ödenen paralarla ödendi. Türkiye için, çocuk-
larımız için çalışacağız. Allah’ın verdiği en değerli
hazine akıldır. İnsan dışında aklını sorgulamak için
kullanan bir canlı yoktur. İnsan, aklıyla hareket eder.
Hepimiz, hayatı, siyaseti sorgulamak zorundayız."
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Arınç için yeşil ışık

Mavi vatan vurgusu

GeLecek Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Selçuk Özdağ, “Bülent Arınç’a
bir teklif söz konusu olabilir mi" soru-

suna "geri çevirmeyiz" yanıtını verdi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk
Özdağ, KRT’de katıldığı programda, Cumhur-
başkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’nden

(YİK) istifa eden Bülent Arınç
için dikkat çeken açıklama-
larda bulundu. Cumhurbaş-
kanı Tayyip Erdoğan’ın,
tutuklu iş insanı Osman Ka-
vala ve HDP eski Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş
hakkındaki sözleri nedeniyle
isim vermeden eleştirdiği Bü-
lent Arınç, Cumhurbaşkanlığı
YİK üyeliğinden istifa etmişti.

İstifa edenle konuşuruz

Arınç’ın isitifası gündemdeki yerini korurken Ge-
lecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Öz-
dağ’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. KRT
ekranlarında konuşan Özdağ, “Bülent Arınç’a bir
teklif söz konusu olabilir mi? Partinizde siyasete
devamı söz konusu olabilir mi” sorusuna "geri çe-
virmeyiz" yanıtını verdi. Özdağ, “Sayın Arınç şu
anda AK Parti’nin üyesi. Bir partinin üyesi ora-
dayken hiç kimseye teklifte bulunmayacağız. Ama
partiden istifa edenlerle konuşuruz. Birileri bi-
zimle konuşmak istiyorsa biz konuşma yapmazlık
yapmayız. Konuşuruz, herkesle konuşuruz” dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, "Mavi vatanımızın
kıymetini çok daha iyi anladığımız bir

tarihi dönemeçten geçiyoruz. Denizci bir millet
olarak üç yanımızı çevreleyen denizlerimizdeki
hakimiyetimizi dünyaya göstermek, bizler için
son derece kutsal bir vazife haline dönüşmüştür"
dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere
Tekirdağ'a geldi. İlk olarak Marmara Ereğlisi ilçe-
sindeki Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale
Merkezi'ni (UDEM) ziyaret eden Bakan Karais-
mailoğlu'nu Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK
Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğ-
dem Koncagül ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü
Durmuş Ünvar karşıladı. Yetkililer ile yaptığı top-
lantının ardından açıklamalarda bulunan Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
"Mavi vatanımız çok kıymetli” dedi.

Tek dil tartışması
Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı
Fuat Oktay,

TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonu'nda HDP Diyar-
bakır Milletvekili Garo
Paylan'ın 'tek dil' eleştirisi
üzerine, "Bu vesileyle Sayın
Paylan'ın öğrendiği dilleri de
öğrenmiş olduk, memnun
olduk. Bayağı sayıda dil biliyor.
Şunu da arzu ederim; öğrendi-
ğiniz, bildiğiniz bu dilleri, ekme-
ğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz,
havasını kokladığınız, toprağın-
dan beslendiğiniz bu güzel ülkeyi
dışarıda şikayet etmek için değil,
ülkemizin lehine de kullan-
manız, inşallah bir gün gelir,
nasip olur" dedi. TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu,
Cumhurbaşkanlığı ve 2021
Mali Yılı Bütçesi'nin maddele-
rini görüşmek üzere toplandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Komisyon'da mil-
letvekillerinin eleştiri ve sorularını
yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi ile ilgili eleştirileri

cevaplayan Oktay, Türkiye'nin bürokrasi,
reformlar ve sürdürülebilir büyümeyi, poli-
tikaların merkezine alındığı bir yılı geride
bıraktığını belirterek, "Bu süreçte Türkiye,
sınırlarımızın yanı başında sürüp giden ça-
tışmalar, uluslararası ticarette artan koru-
macı güçler ve ekonomimize yönelik
manipulatif saldırılar gibi pek çok badire-
lerle mücadele etmiş, Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kal-
kınmış ve güçlenmiştir. Bölgesindeki her
türlü istikrarsızlığa ve çatışmalara rağmen.
Süre gelen başarıları taçlandıran bir hamle
olarak milletimizin idaresiyle desteklediği
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiş. İş
yapma süreçleri hızlanmış, sonuç almanın
kolaylaştığı yeni bir dönemin kapıları ara-

lanmıştır. Bazı kesimler tarafın-
dan kabul edilmese bile bu bir
gerçektir. Bürokrasi değil, hiz-
met üreten devlet anlayışı ile ge-
liştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi ülkemizin en
önemli kamu yönetimi reformu
olup toplumsal refahı artırma
hedeflerimize büyük katkılar
katmaktadır. Parlamenter sis-
tem döneminde birçok tartışma
olmuştur” diye konuştu.

ZAYİ İLANI
AKIN GRUP  Müc. Gıda ve hediyelik eşya San Tic Ltd Şti şirketimiz adına Milli piyango
idaresi tarafından alınmış 34001665 numaralı piyango bayi ruhsatımız ile 34360030

numaralı sayısal loto bayilik ruhsatımız kayıptır. Hükümsüzdür
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, 849 Ada, 577 Parsel, DOĞU Mahallesi, 1/1 (TAM) hissesi, 15/1000
arsa paylı , zemin kat, 1no'lu ve dükkan nitelikli bağımsız bölümün 13.73m2 arsa miktarlı taşınmaz. 
GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI: 
Pendik Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 12.03.2019 tarih ve 72695723-120.04.02-E.1194212 sayılı tapu
kaydına göre; Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, 849 ada, 577 parsel sayılı, 915,35m2 miktarlı, arsa vasıflı ana
taşınmazın üzerindeki binanın, 15/1000 arsa paylı, zemin kat, 1 no'lu ve dükken nitelikli bağımsız bölümünün
1/1 (Tam) hissesidir. 
ANA GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU:
Pendik İlçesi, Doğu (Kaynarca) Mahallesi, 104 pafta, 849 ada, 577 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli,
16.05.2008 T.T'li Pendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planına göre,
TAKS:0,35,KAKS:1.60,Hmax24,50m  yapılanma şartlarında KONU ALANInda, cüzi miktarının da YOL ALA-
NInda kaldığı" anlaşılmıştır.
ANA GAYRİMENKULUN KONUMU, ULAŞIMI VE ÇEVRE BİLGİLERİ: 
Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, 849 Ada, 577 parsel sayılı taşınmazın "Pendik İlçesi, Kaynarca (Doğu) Mahal-
lesi, Kanuni Sultan Süleyman Cad. Karakısrak Apt. no:14/2" adresinde bulunan ve üzerinde 1 adet beto-
narme bina bulunan ana taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge , yoğun konut amaçlı
binaların bulunduğu bir bölgedir. teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur.
Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. Bölge sosyal açıdan orta sınıf
gelir düzeyine saip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Söz konusu parselin güney batı cephesinden
geçen Kanuni Sultan Süleyman caddesinden yaklaşım 230m güney doğu istikametine gidildiğinde Sahil Bul-
varına , buradan yaklaşım 1100m güney doğu istikametine gidildiğinde E-5 yolu Tersane kavşağına ulaşıl-
maktadır. Söz konusu parselin denize kuş bakışı mesafesi yaklaşık 520m ve treni istasyonuna 375m2dir.
Taşınmazın yakın çevresinde ; Öğretmenevleri ilk ve ortaokulu, Kaynarca kız Anaokulu İmam hatip lisesi,
Özel Akaylar İlkokulu, The Green Park Otel, Deniz askeri lojmanları sitesi, Özüm Sitesi, Pendik tersanesi ve
Sultan Süleyman cami bulunmaktadır. 
ANA GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ:
Taşınmazın üzerinde kurulu bulunan betonarme bina ile ilgili Pendik Tapu Müdürlüğü arşivinden yapılan araş-
tırmada, binanın kat irtifakına esas mimari projesinin 24.03.2008 tarih ve 1013 sayı ile onaylandığı , Pendik
Belediyesi imar arşivinden yapılan araştırmada binanın yapı ruhsatı 09.04.2008 tarih ve 375 sayı ile verildiği
görülmüştür. Bina; bodrum katında; normal kat olmak üzere toplam 7 katlıdır. Mimari projeye göre binanın
bodrum katında; sığınak, tesisat odası, su deposu, toplantı salonu ve depo alanları, zemin katında; 1 adet
dükken, 2 adet daire ve bina ana girişi ve diğer normal katlarda her katta 2 adet daire vardır. Binada toplam 1
adet dükkan ve 12 adet daire bulunmaktadır. Keşif tarihinde yapılan incelemede binanın dış cephe izolay-
sonu yapılmıştır. Binada 1 adet asansör vardır. Ana giriş kapısı demir profilli camlı kapıdır. Bina içi merdiven
ve sahanlık zeminleri mermer kaplıdır. Arşiv dosyasında yapılan incelemede binanın %80 seviye tespiti
19.09.2014 tarihinde onaylanmış olup iş bitirme tutanağı yoktur. Dairelerin ısınması doğalgazlı kombi kalorifer
sistemi ile sağlanmaktadır Bina yaklaşık 11 yaşındadır.
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ:
Taşınmazın üzerindeki binanın zemin kat, 1 no'lu ve dükken nitelikli bağımsız bölümü boş olup, kat irtifakına
esas mimar projesine göre dükkenın net alanı; 9.95m2 ve brüt alanı yaklaşık 12.00m2dir. Projesinde dükken
içinde arka cephede wc olduğu görülmüştür. Keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede, dükkan camekanı
alüminyum profilli camdır. Ön cephede büyüme yapılmış olup mevcuttaki dükkan net alanı yaklaşık 2.00m2
büyütülmüş olup, toplam net alanı; 11.95m2 ve brüt alanı yaklaşık 14.00m2 olmuştur. Dükkan zemini sera-
miktir ve duvarlar boyalıdır. 1 no"lu dükkan binanın ön cephesine göre zemin katta ve sol köşedeki dükkandır.
Dükkan girişi yüksek giriştir. Söz konusu 15/1000 arsa paylı , zeman kat, 1 no'lu dükkan nitelikli bağımsız bö-
lümün arsa 13.73m2dir.
Adresi : İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kaynarca (doğu) Mahallesi, Kanuni Sultan

Süleyman Cad. Karakısrak Apt. No:14/2 
Yüzölçümü : 13,73 m2  
Arsa Payı : 15/1000
Kıymeti : 84.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz, 
1. Satış Günü : 25/01/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 22/02/2021 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ B-4 1 NOLU MEZAT SALONU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-

den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-
tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırma-
dan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif veri-
lebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar milli bir banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye elektronik ortamda iştirak edecek veya tek-
lifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılmadan önce T. Vakıflar Bankası TAO
Nezdindeki TR 1700 0150 0158 0072 9049 7035 İban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC kimlik veya
vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerek-
mektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin
hesabına yapılacaktır. İhaleye fiilen katılanlar ise teminatı banka hesabına yatırmanın yanı sıra nakit olarak
da satış saatinden önce yatırabilirler.  Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu alım harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâliye resmi, 1/2 tapu
satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler ihale alıcısı tarafından ödenerek makbuzlarını ibraz et-
mesi halinde satış bedelinden ihale alıcısının hesabına havale edilir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin fes-
hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer za-
rarlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- İİK nun 127. Maddesi uyarınca ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu sici-
line kayıtlı bulunan ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsı bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı
olmaması halinde varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dı-
şında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede ve elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin  2016/1141 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları
ilan olunur.26/11/2020

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1268009)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

3. İCRA DAİRESİ
2016/1141 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Koronavirüs salgını 
nedeniyle evinde 

karantinada bulunan
vatandaşlara, Tuzla 

Belediyesi Aşevi’nde
günün ilk ışıklarıyla bir-
likte pişirilen yemekler

evlerine bırakılıyor. Sal-
gın tedbirlerine uyula-
rak her gün hazırlanan
3 çeşit yemek belediye
ekipleri tarafından tek

kullanımlık kaplar ile
karantinada olan ve 

ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara servis ediliyor

TUZLA’DA HER EVE
YEMEK GIRIYOR

T
uzla’da koronavirüs testleri
pozitif çıkan ve Sağlık Bakan-
lığı’na bağlı filyasyon ekipleri

tarafından temaslı oldukları için ev
karantinasına alınan vatandaşların
yemek ihtiyaçları, Tuzla Belediyesi
tarafından karşılanıyor. Tuzla Bele-
diyesi Aşevi’nde, ihtiyaç sahiplerine
ve karantinada bulunan vatandaş-
lara götürülecek üç çeşit yemeğin
pişirilmesine sabahın ilk ışıkları ile
başlanıyor. Pişen yemekler ekipler
tarafından, koronavirüs salgını ne-
deniyle alınan tedbirlere uyularak
paketleniyor ve araçlara yükleniyor.
Sabah 9:00’da Aşevi’nden ayrılan
araçlar, adresleri belli olan ve ka-
rantinada bulunan vatandaşların
evlerine gidiyor. Bina girişine bırakı-
lan yemekler, Tuzla Belediyesi’ne
bağlı ekiplerin binadan ayrılmasının
ardından karantinada bulunan va-
tandaşlar tarafından alınıyor. Ku-

rulduğu günden itibaren Tuzla’da
yaşayan ihtiyaç sahiplerine günde
iki öğün yemek ulaştırılan Tuzla Be-
lediyesi Aşevi’nde, koronavirüs sal-
gınının başladığı ilk günden itibaren
de karantinada olan vatandaşların
yemek ihtiyacı gideriliyor.

Çok güzel bir duygu

700 metrekare alan içerisinde hiz-
met veren ve günde yaklaşık 2 bin
ihtiyaç sahibi kişinin sıcak yemek
ihtiyacını karşılayan Tuzla Beledi-
yesi Aşevi’nde görevli olarak çalışan
Mihrican Buldu, “Koronavirüs
hastalarına ve ihtiyaç sahiplerine
yemek götürüyoruz. Buradaki ha-
zırlıklarımız bu yöndedir. Ustaları-
mız sabah saat 5 gibi geliyorlar ve
iş başı yapıyorlar. Bizler de gelip
porsiyon olarak paketleyip, şoförle-
rimiz ile yemekleri ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırıyoruz. Yardıma ihtiyacı

olan insanlara başkanımız vasıta-
sıyla böyle güzel bir hizmet verebil-
mek bizim için çok önemli ve güzel
bir duygu” dedi.

Hastalar direk evine dönüyor

Tuzla Belediyesi Aşevi’nde şef ola-
rak çalışan Mehmet Usta, “Üç çeşit
yemek yapıyoruz. Çorbamız, pilavı-
mız ve ana yemeğimiz. Vefa
Grubu’nda bize telefon geldiği
zaman hastalarımızın direk evine
gidiyor. Her Sabah 4 aracımız dağı-
tıma çıkıyor” dedi. Aşevi’nde gö-
revli Hülya Canbaz ise,” İnşallah
bu zor zamanları hep birlikte aşa-
cağız. Böyle bir şey başımıza gelsin
istemezdik. Maalesef geldi. Allah’ın
izniyle bunun üstesinden geleceğiz.
Hastalarımıza Allah’tan şifalar dili-
yorum. Yakınlarına sabırlar diliyo-
rum. Elimizden geldiğince yardım
etmeye çalışıyoruz” dedi. DHA

başakşehir Beledi-
yesi, yol yapım ve ye-
nileme çalışmalarına

aralıksız devam ediyor. Çalış-
malar kapsamına bin 800
metre uzunluğundaki Doğa
Parkı Caddesi yenilendi. Prestij
caddede inceleme yapan Baş-
kan Kartoğlu, mutluluğun
şehri Başakşehir’e ışıl ışıl bir
cadde daha kazandırdıklarını
söyledi. Cadde boyunca var
olan ağaçların tamamının ko-
ruma altına alındığına dikkat
çeken Başkan Kartoğlu, “Bir
tek ağacımıza dahi zarar ver-
meden yenileme işlemlerimizi
tamamladık” dedi. Toplam
uzunluğu bin 800 metre olan
caddenin genişliği 15 metre
olacak şekilde düzenlendi.

Caddenin sağ ve sol tarafı,
beşer metrelik yaya yolu olarak
tasarlandı. Yolun her iki tara-
fında toplam 3 metrelik alan
ise yeşile ayrıldı.  Caddedeki
altyapı sorunlarını gidermek
için 516 metre uzunluğunda
atık su hattı ve 626 metre
uzunluğunda yağmur suyu
hatları yeniden inşa edildi. Yıp-
ranan kaldırımlar, 6 bin 293
metre ayırma bordürü ve 4 bin
98 metrekare doğal küçük
parke taşı ile yenilendi. Kaldı-
rım zemini için 4 bin 20 metre-
kare fonolit taş kullanıldı.
Yoldaki aydınlatma sistemi de,
114 dekoratif aydınlatma direği
ile yenilendi. Çalışmalar, yola 2
bin 351 ton asfalt serimi yapı-
larak tamamlandı.

Isıl ısıl Basaksehir
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kısa süre
önce yenileme çalışmaları tamamlanan Doğa Parkı
Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Yeşil ve yürüyüş
yolu konseptinde yepyeni bir görünüme kavuşturulan
cadde, ilçe sakinleri tarafından beğeniyle karşılandı

Jandarma denetim yaptı
iStanbul'da jandarma koro-
navirüs tedbirleri kapsamında
toplu ulaşım araçlarında dene-

tim yaptı. Denetimlerde vatandaşlara
HES Kodu sorgulaması yaparak riskli
olup olmadıkları kontrol edildi. İçişleri
Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge
kapsamında 26-29 Kasım tarihleri ara-
sında pazar yerleri, toplu ulaşım araçları
ve alışveriş merkezleri gibi vatandaşların
yoğun olduğu noktalarda denetimler sık-
laştırıldı. Bu kapsamda İstanbul İl Jan-
darma Komutanlığı ekipleri 865 ekip ve
toplam 2 bin 748 personelle İstanbul ge-
nelinde denetimlerini sürdürüyor. Bugün
Sarıyer'de toplu ulaşım araçlarında yapı-
lan denetimlerde yolculuk yapan vatan-
daşların HES Kodu sorgulanarak riskli
olup olmadıkları kontrol edildi. HES
kodu olmayan yolcular uyarıldı. Öte
yandan vatandaşlara maske ve mesafe
konusunda uyarılarda bulunuldu.

Silivri D-100 Karayo-
lu'nda üst geçitler olmasına
rağmen üstgeçidi kullan-

mayanlar canları pahasına bariyer-
den atlayarak yolun karşısına geçiyor.
Birçok ölümlü kazaların meydana
geldiği yolda bariyerleri aşarak karşı-
dan karşıya geçenler yürekleri ağza
getiriyor. Silivri D-100 Karayolu'nda
belirli aralıklarla üst geçit bulunma-

sına rağmen bazı vatandaşlar canla-
rını hiçe sayıp, D-100'ü kullanarak
yolun karşısına geçti. Bariyerleri aşa-
rak yolun karşısına geçenlerin ara-
sında, Silivri Devlet Hastanesi'ne
gitmeye çalışanlar da yer aldı. Bisik-
letle karşıdan karşıya geçmeye çalışan
da. 65 yaşlarında olan bir kişi de  üst
geçit yerine D-100'den yolun karşı-
sına geçmeye çalıştı.

Deli misiniz divane mi?
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www.superhaber.tv

‘Söyle abem, biz  
nasıl yaşayacağız?’

Sabah erkenden kalkıp Muş'u bir dolaşayım 
dedim. Kaldığımız otelin bitişiğindeki markete 
uğrayıp yürüyeyim derken otelin 15-20 metre ile-

risindeki çay ocağının önünde çömelmiş 40’lı yaşlarında 
bir beye ‘’günaydın’’ dedim. Daha nasılsınız demeden, 
kendi Diyarbakır şivesi ile başladı çaresizliğini 
anlatmaya. 

"Abe ne deyeyim sana. 
Biz aslen Diyarbakırlıyık.  
Babam kahvehanelerde garsonluk yapıyordu.  
Biz yoksulluk içerisinde büyüdük.  
Ben de babamın yanında çırak olarak işe başladım.  
O zamanlar cafeler yoktu.  
Kıraathaneler ve çay ocakları vardı.  
Geçinip gidiyorduk.  
Sonra evlendim, Muş'a geldim.   
Bildiğim tek meslek çaycılık.   
Sadece ilkokulu okuyabildim.   
Ömrüm çay ocaklarında çalışmakla geçti.   
Muş'a gelip bu gördüğün çay ocağını açtım.   
Allaha çok şükür geçinip gidiyorduk.   
İki kızım, bir oğlum var.   
Kızlar okuyor.   
Erkek çocuk daha 5 yaşında.   
Kirada oturuyorum.   
Çay ocağı da kiralık yani mülkü bana ait değil.   
Benden başka çalışanım da yok.   
Allah’ını seversen sen söyle;   
Biz ne edek?   
Nasıl yaşıyak?   
Evimize ekmeği nasıl götürek?   
Bir yol göster abim benim.   
Sen söyle;   
Üç çocuk, hanım ve ben, etti mi 5 nüfus?  
Ne olacak halimiz?   
Kapatın dediler büyüklerimiz.   
Baş göz üstüne.    
Kapatalım, ya sonrası?   
Kim evin kirasını verecek?   
Kim çay ocağının kirasını verecek?   
Kim elektrik,   
Doğalgaz,   
Su faturalarını ödeyecek?   
Kim eve ekmek getirecek?   
Ne olur söyle güzel abem?   
Bir çaresi yok mudur?  
Bir şey söyle bize?   
Ne edek?  
Nereye gidek?   
Kime ne diyek?   
Siz bilirsiniz gazetecisiniz.   
Bir yol çaresini söyle bize abem benim.  
Bak görüyorsun benim çay ocağımı.  
Evimin nefesi burası.   
Evim nefessiz kaldı.   
Nefessiz yaşayabilir misiniz güzel abem?   
Söyle bana,   
Ben ne edem?   
Kime şikayet edem?   
Derdimi kime anlatam?   
Ne olur söyle bana?   
Ben niçin ağlıyorum biliyor musun?  
Kendim için değil;  
Evde ki üç evladım ne olacak diye.  
Onların varı yoğu benim.  
Evin direğiyim.  
Ve direk yıkıldı abem benim.  
Ben yanlış yapmadım.  
Her gün sabah beşte de çay ocağımı açtım.  
Hiç tatil yapmadım.  
Daha ne yapayım abem benim?” 
Söyleyecek söz, konuşacak derman bulamadım.  
Karşımda işi için çırpınan, evlatları için göz yaşı 

döken çaresiz bir baba vardı.  
Ve çarenin adresi ben değildim.  
Bu durumda olan yüzbinlerce insan gibi.  
Çaresizliğin ateşi içinde kıvranan,   
Sesini duyuramayan.  
Ve seslerini duymak istemeyenlerin ülkesi burası.  
Evet insanlar evlerine ekmek götüremiyor artık. 

C umhurbaşkanı Erdoğan, Amerika 
Müslüman Cemiyeti'nin 23. Yıl-
lık Kongresi'ne video konferans 

yoluyla bağlandı. Erdoğan, "Türkiye'deki 
83 milyon kardeşinizin selamlarını sizlere 
iletmek istiyorum. Sizlerin vasıtasıyla 
dünyanın dört bir yanındaki kardeşleri-
mize, dostlarımıza, büyük bir heyecanla 
toplantımızı takip eden mazlum ve mağ-
durlara, selam ve muhabbetlerimi gönde-
riyorum" dedi. Erdoğan, Amerika 
Müslüman Cemiyeti'nin 23. Yıllık Kon-
gresi'nin başarılı geçmesi temennisinde 
bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Gönül isterdi ki, bu güzel buluşmayı, yüz 
yüze gerçekleştirelim, siz kardeşlerimle ru-
beru hasbihal edelim. Ancak tüm dün-
yayla beraber ülkelerimizi de etkileyen 
koronavirüs salgını, bu sene böyle bir ku-
caklaşmaya izin vermiyor. Bu yıl hem bu 
tarz programlarımızı hem de cihanşümul 
kardeşliğimizin timsali olan bayramları-
mızı biraz buruk yaşıyoruz. Gönüller ara-
sına sınır çizilemeyeceğinin de gayet iyi 
farkındayız. Kalpleri, yürekleri bir olanlar, 
bir atanlar için mesafelerin de engellerin 
de hiçbir kıymeti yoktur. Fiziken bir arada 
olmasak da şu an ekranları başında bizi 
izleyen tüm kardeşlerimle gönüllerimizin 
bir ve beraber olduğunu biliyorum. İnşal-
lah kısa zamanda fiziken de bir araya ge-
leceğimize inanıyorum" diye konuştu. Bu 
sene insanlığın büyük bir sağlık kriziyle, 
koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini 
vurgulayan Erdoğan, "Şimdiye kadar yak-
laşık 1,5 milyon insanın hayatına mal 
olan salgın, dalgalar halinde yayılmaya 
devam ediyor. Hemen her gün bir sevdiği-
mizin, yakınımızın, komşumuzun veya 
varlığıyla huzur bulduğumuz kadim bir 
dostumuzun vefat haberini alıyoruz. 
Dünya hayatının varlıkla ve yoklukla sı-
nanmak olduğunu bilen insanlar olarak 
kaybettiklerimizin acısı yüreğimizi yaksa 
da sabrediyor, Rabbimizden bizi ve tüm 
insanlığı bu musibetten bir an önce kur-
tarmasını niyaz ediyoruz. Kovid-19 hasta-
lığına kurban verdiğimiz tüm 
kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınla-
rına başsağlığı, hastalarımıza acil şifalar 
diliyorum" şeklinde konuştu 

ABD'ye 2 uçak dolu malzeme verdik 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Nisan ve 1 
Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne 
gönderdikleri iki uçak dolusu tıbbi yardım 
malzemesiyle, Kovid-19'la mücadele eden 
sağlık çalışanlarına destek olduklarını be-
lirtti. Ataların 'İyilik et denize at, balık bil-
mezse halik bilir' dediğini hatırlatan 

Erdoğan, Türkiye olarak farklı coğrafya-
larda yürüttükleri yardım çalışmalarına 
bu nazarla baktıklarını söyledi. Erdoğan, 
"Yardımlarımızı, bir kamu diplomasisi 
veya koronavirüs diplomasisi olarak değil, 
inancımızın ve imanımızın, elbette Müs-
lümanlığımızın gereği olarak yapıyoruz. 
Amerikan İslam Toplumunun da bu sü-
reçte gerçekten takdire şayan bir duruş 
sergilediğini görüyoruz. Amerika'da yerle-
şik vakıf ve dernekler, düzenledikleri yar-
dım kampanyalarıyla farklı şehirlerdeki 
ihtiyaç sahiplerinin imdadına koştular. 
Online psikolojik destek hizmetinden sal-
gın nedeniyle evinden çıkamayan yaşlıla-
rın ihtiyaçlarının giderilmesine kadar çok 
geniş bir yelpazede hepsi birbirinden kıy-
metli çalışmalara imza attılar. Müslüman 
olmanın güzelliğini yaşayışlarıyla Ameri-
kan toplumuna gösteren tüm kardeşlerimi 
gönülden tebrik ediyorum. Sizlerin bu 
örnek davranışının, İslam'ı terörle, şid-
detle, cehaletle özdeşleştirmeye çalışan-
lara verilmiş en esaslı cevap olduğuna 
inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

İnsanlar olumsuz etkileniyor 

Bu sene sadece Kovid-19 virüsüyle değil, 
ondan daha hızlı yayılan 'İslam düşman-
lığı' virüsü ile de mücadele etmek zorunda 
kaldıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Uzun yıllar demokrasinin be-
şiği olarak nitelendirilen ülkelerde kültürel 
ırkçılık, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük artık 
gizlenemez boyutlara ulaşmıştır" dedi. 
İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığının, 
siyaseti esir alan, günlük hayatı zorlaştı-
ran, devlet politikalarına yön veren bir 
akıma dönüştüğünü kaydeden Erdoğan, 
birçok ülkede inancından, dilinden, adın-
dan veya kılık kıyafetinden dolayı Müslü-
manların ötekileştirilmesinin artık sıradan 
hale geldiğini aktardı. İsveç'te Kur'an-ı 
Kerim yakılması, Norveç'te Kur'an-ı Ke-
rim'in yırtılması, Fransa'da ise basın öz-
gürlüğü adına Hazreti Peygamberi tahkir 
eden karikatürlerin teşvik edilmesinin 
Müslümanların kutsallarına yönelik saldı-
rılardan sadece birkaçı olduğunu dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen yıl 
Yeni Zelanda'da 52 kardeşimizin şehit 
edildiği terör saldırısı, insanlık olarak karşı 
karşıya olduğumuz tehdidi gözler önüne 
sermiştir. 2017 yılında Kanada'daki cami 
saldırısında 6 Müslüman hayatını kay-
betti. Daha önce 2015 yılında Chapel Hill 
kentinde pırıl pırıl 3 evladımız, yine bir 
ırkçı tarafından evlerinde vurularak şehit 
edildi. Irkçı eylemlerin hedefinde elbette 
sadece Müslümanlar bulunmuyor. Kim-

liği, görünüşü, dini aidiyeti farklı olan 
diğer kesimler de bu saldırılardan olum-
suz etkileniyor" şeklinde konuştu. 

Devlet başkanı teşvik ediyor  

Erdoğan aşırı sağcı grupların Türkler 
kadar Afrikalı, Asyalı göçmenleri, Müslü-
manlar kadar Musevileri de hedef aldı-
ğına dikkati çekerek,  "Zihniyet itibarıyla 
DEAŞ veya FETÖ'den hiçbir farkı olma-
yan bu ideolojik fanatizmin, giderek daha 
fazla zemin kazandığını, hatta devlet baş-
kanı seviyesinde teşvik edildiğini görüyo-
ruz. Son günlerde Fransa'da fikir 
özgürlüğü adı altında Peygamber Efendi-
mize yönelik alçaklıkları sizler de yakın-
dan takip ediyorsunuz. İnsanların 
kutsallarını aşağılamanın özgürlükle ala-
kası yoktur. Çünkü düşünce farklıdır, ha-
karet farklıdır. Hakarete fikir muamelesi 
yapmak, en başta düşünceye hakarettir. 
Kur'an-ı Kerim'i yakanların sırtını sıvazla-
yanlar, Peygamber Efendimize hakareti 
teşvik edenler, mescitlere yönelik saldırıları 
görmezden gelenler, tüm bunları özgürlük 
adına değil, içlerindeki faşizmi gizlemek 
için yapıyor. Dikkat edin, bizim mukaddes 
değerlerimize yönelik her türlü saldırıyı 
fikir ve basın özgürlüğü parantezine alır-
larken, kendileriyle ilgili en küçük bir eleş-
tiriye dahi tahammül gösteremiyorlar. 
Kimi zaman tehdit ederek, kimi zaman 
gazetecileri azarlayarak, kimi zaman da 
güvenlik kuvvetleriyle bizzat gazeteleri ba-
sarak, çıkarlarına zarar verenlere hadlerini 
bildiriyorlar" dedi. Erdoğan,  İslam ve in-
sanlık düşmanlarının bu kadar pervasız-
laşmasının en büyük sebebinin 
Müslümanların içinde bulunduğu atalet 
ve gaflet olduğuna değinerek, Müslüman-
ların sadece ekonomi, siyaset, savunma ve 
diplomaside değil, en çok da kendi arala-
rında ayrılığa düşmüş durumda olduğunu 
kaydetti Müslümanların birbiriyle uğraş-
maktan, hak ve hukukl arını savunmaya 
maalesef fırsat bulamadığını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu; 
"Özellikle gayrimüslim ülkelerde yaşayan 
Müslüman azınlıkların, Şii-Sünni, siyah-
beyaz, Afrikalı-Asyalı, Arap-Acem olarak 
kendi aralarında tefrikaya düştüğünü gö-
rüyoruz. Oysa Rabbimiz Hucurat Sure-
sinde 'İnnemel müminune ihvetun', 
'Müminler ancak kardeştirler.' diyerek 
Müslümanlar arasındaki ilişkinin çerçeve-
sini belirliyor.  
Peygamberimiz de veda hutbesinde, 'Ne 
Arap'ın Arap olmayana, ne de Arap ol-
mayanın Arap olana üstünlüğü vardır. 
Üstünlük ancak takvadadır.' buyurarak, 
bu konuda net bir sınır çiziyor" diye ko-
nuştu. 

Arkadan vurmak bize yakışmaz 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hal böyley-
ken, her kim etnik aidiyetini dini kimliği-
nin önüne koyuyorsa, o "asabiyyet-i 
cahiliyye" yani kavmiyetçilik hastalığına 
yakalanmış demektir" ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim kar-
deşini kökeninden, ırkından veya ten ren-
ginden dolayı hor görüyorsa, o İslam'ın 
ruhunu, rahmet ve merhamet, Peygam-
beri Efendimizin kutlu mesajını kavraya-
mamıştır. Çünkü biz Türk, Arap, Acem, 
Afrikalı, Malay, Hintli, Amerikalı olma-
dan önce 'Bezm-i Elestte Kalü Bela' 
demiş Müslümanlarız. Kutsallarımıza yö-
nelik saldırılar karşısında tüm farklılıkları-
mızı bir tarafa bırakıp İslam ortak 
paydasında buluşmak hepimizin görevi-
dir. Müslüman hak yemediği gibi, hak-
kına, hukukuna, onuruna el uzatılmasına 
da müsaade etmez. Müslüman şiddete 
bulaşmadığı gibi, kör şiddetle birilerinin 
haklarını gasbetmesine de rıza göstermez. 
Müslüman, barış için, adalet için, tüm in-

sanlığın huzur ve esenliği için sorumluluk 
üstlenen bir misyonun temsilcisidir. Müs-
lüman çevresine güven aşılayan, insanla-
rın elinden ve dilinden emin olduğu 
insandır. Başka bir dinden olduğu için in-
sanların canına, malına, haysiyetine el 
uzatma, hatta saygı göstermeme Müslü-
mana yakışmaz. Kimden gelirse gelsin 
haksızlık ve hukuksuzluk karşısında sus-
mak, bir Müslümana yakışmaz. Karde-
şine sırt çevirme, kardeşini sırtından 
hançerleme bir Müslümana asla yakış-
maz" dedi. 

Kudüs'ü savunacağız 

"Biz ümmetin bir ferdi olarak şahsımızla, 
ailelerimiz ve komşularımızla beraber, 
milyarlarca kardeşimizin de mesuliyetini 
taşıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Suriyeli mazlumların, açlıktan ve 
hastalıktan kırılan Yemenli çocukların, Fi-
listinli yetimlerin hukukunu da korumakla 
mükellefiz" diye konuştu. Erdoğan, şöyle 
devam etti: "Bizler İslam ümmetinin 
harim-i ismeti, namusu, gözbebeği olan 
Kudüs'ün hakkını, canımız pahasına sa-
vunmak zorundayız. Türkiye olarak Filis-
tin'den Libya'ya, Dağlık Karabağ'dan 
Suriye'ye kadar İslam coğrafyasının farklı 
yerlerindeki sıkıntılara bu anlayışla yakla-
şıyoruz. Zalimler karşısında dik duruyor, 
sağlam duruyor, mazlumun kimliğine 
bakmadan elinden tutuyoruz. Terör ör-
gütleriyle amansız bir mücadele yürütür-
ken, kutsallarımıza yönelik hadsizlikler 
karşısında da tepkimizi göstermekten çe-
kinmiyoruz. Asırlardır farklı kültürlere ve 
inançlara ev sahipliği yapan bir ülke ola-
rak, etnik ve mezhep temelli çatışmaları 
engellemek için gayret gösteriyoruz. Özel-
likle dini özgürlükler konusunda tüm in-
sanlığa örnek olacak dengeli, adaletli ve 
özgüvenli bir politika izlemeye çalışıyoruz. 
Kimsenin inancına, hayat tarzına müda-
hale etmediğimiz gibi, ülkemizde yaşayan 
tüm vatandaşlarımızın ibadet hürriyetini 
garanti altına alıyoruz. 86 yıl boyunca 
müze olarak kullanılan Ayasofya Camii'ni 
asli kimliğine kavuştururken, 1600 yıllık 
mazisiyle ülkemizin sembollerinden olan 
Sümela Manastırı'nın restorasyonunu da 
ihmal etmiyoruz." 

Amerikalı Müslümanları destekliyoruz 

"Müslüman ortak paydasında buluşmak-
tan, birbirimizi Allah için, Allah rızası için 
sevmekten başka bir çıkış yolumuz yoktur. 
Kardeşliğimiz ne kadar kaviyse, Müslü-
manlığımız o derece muhkemdir" ifadesini 
kullanan Erdoğan, imkanlarla beraber so-
runların da küreselleştiği günümüzde, sı-
kıntılara kalıcı çözümler bulmanın yegane 
yolunun ortak değerler etrafında birleş-
mek, kenetlenmek ve iş birliğini arttırmak 
olduğunu dile getirdi. 
 "Bizi içeriden çökerten, bizi güçsüz bıra-
kan tuzağı ancak bu şekilde boşa çıkarabi-
lir, gerçek İslam kardeşliğini ancak bu 
şekilde tesis edebiliriz." diyen Erdoğan, 
 "Bu temel düsturları hayata geçirdiğimiz 
zaman hem kendi aramızda birlik ve bera-
berliğimizi perçinleyeceğimize hem de kü-
resel planda çok daha güçlü bir konuma 
geleceğimize inanıyorum. Amerika Müs-
lüman Cemiyeti'nin 'Vakti Kuşan' tema-
sıyla düzenlediği bu seneki toplantısının 
bu çabalara katkı vereceğini düşünüyo-
rum. Amerikan Müslüman toplumunun, 
giderek daha örgütlü hale geldiğini gör-
mekten ayrıca bahtiyarlık duyuyorum. 
Esasen bugünkü toplantı da bunun en 
büyük göstergelerinden biridir.  
Bugün bizleri bir araya getiren Amerika 
Müslüman Cemiyeti başta olmak üzere, 
Amerika'daki Müslüman kuruluşların ça-
lışmalarını desteklediğimizi bilmenizi  
isterim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
"Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü  
adı altında Peygamber Efendimize yönelik 
alçaklıkları sizler de yakından takip ediyor-
sunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın 
özgürlükle alakası yoktur. Çünkü düşünce 
farklıdır, hakaret farklıdır" dedi
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ERDOĞAN, Amerika'da yaşayan Türk 
toplumunun, diğer Müslüman grup-
larla geliştirdiği yakın kardeşlik ilişkisini 
memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti. 
2016 yılında açılışını yaptıkları, Mary-
land eyaletinde bulunan Diyanet Ame-
rika Merkezi'nin de tüm ABD'de 
yaşayan Müslümanların hizmetinde ol-
duğunu hatırlatmakta fayda gördüğünü 
dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: 
"New Haven Diyanet Camisi'ne yönelik 
geçen yıl gerçekleştirilen kundaklama 
sonrasında birlik ve dayanışma içinde 
hareket ederek, gerek saldırıya verdiği-
niz hızlı tepki, gerekse camimizin onarı-
mına yaptığınız değerli katkılar için 
teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız 
seçimlerde, kongredeki Müslüman tem-
silcilerin tekrar seçilmiş olmalarından 
ötürü duyduğumuz memnuniyeti hu-

zurlarınızda dile getirmek istiyorum. 
Halihazırdaki Müslüman temsilci sayı-
sının giderek artmasını ve bu sayede 
Müslüman toplumun, kongre ve Ame-
rika siyasetinde daha görünür olmasını 
temenni ediyorum. Amerikan Müslü-
man toplumunun bu yönde yaptığı her 
türlü girişime ve projeye Türk Devleti 
olarak, bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da her türlü desteği vermeye 
hazır olduğumuzu belirtmek isterim. 
Allah kardeşliğimizi daim kılsın, mu-
habbetimizi ebedi eylesin diyorum. 
Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. 
yıllık toplantısı vesilesiyle oluşan kardeş-
lik ikliminin, İslam ümmetine umut ve 
güç vereceğine inanıyorum. Allah'ın se-
lamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun 
diyor, hepinizi Allah'a emanet ediyo-
rum. Kalın sağlıcakla." DHA

Her türlü desteği veririz 

KORONAVİRÜS salgının önüne geçmek için kafe ve 
restoranlarda oturmak yasaklandı ancak güneşli 
havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar kamp sandalye-
lerini alıp Beylikdüzü Sahili'ne akın etti. 
Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri ba-
kanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genel-
geyle kafe ve restoranlarda oturarak yeme ve içme 
yasaklandı. Ancak güneşli havayı fırsat bilen bazı 
vatandaşlar kamp sandalyelerini alarak Beylikdüzü 
sahiline akın etti. Birçok kişinin sahil şeridinde 
maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı 
görüldü. Öte yandan hem güneşli havanın tadını çı-
karmak isteyen hem de salgından korunmaya çalı-
şanlar ise otomobillerinin içinde oturdu.

Beylikdüzü sahili doldu taştı
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D ünya genelinde yansımaları büyük 
olan ABD Başkanlık Seçimini 
büyük bir merakla takip eden ül-

kelerin başında İsrail geliyor. Ülkenin inatçı 
Başbakanı Binyamin Netanyahu kısa bir 
zaman diliminde (9 Nisan 2019 ile 2 Mart 
2020 aralığında) yaşadığı üç farklı genel se-
çime ve birçok entrikaya rağmen koltuğunu 
-şimdilik- muhafaza etmeyi başardı. Ülke içi 
muhalefet tarafından ABD’deki Cumhuri-
yetçi blokla fazla angaje olduğu iddiasıyla 
suçlanan Başbakan Netanyahu’nun, ABD 
seçimlerini çok büyük bir dikkatle takip etti-
ğini söylemek pek de spekülatif bir tahmin 
olmayacaktır. Her ne kadar resmî olarak 
açıklanmasa da seçimi Demokrat Parti 
adayı Joe Biden’ın kazandığının fiilen net-
leştiği dünya kamuoyunda kabul edilmiş 
durumda. Biden’ın eşi benzeri görülmemiş 
Trumpizm döneminin ardından nasıl bir dış 
politika ajandasına sahip olacağı gündemin 
yeni maddesi olarak karşımıza çıkıyor. 
Biden dönemine dair projeksiyon yapan 
analizlerin mutabık kaldıkları nokta, dış po-
litikada keskin bir dönüşümün gelmekte ol-
duğu yönünde. Bu muhtemel değişimle en 
çok ilgilenen ülke liderlerinin başında ise 
Binyamin Netanyahu geliyor. Obama’nın 
mirası Biden yönetimini ne kadar etkileye-
cek? Yeni Demokrat Parti dönemine dair 
değerlendirmeler yapmadan önce Biden’ın 
yardımcılığını yaptığı 44. Başkan Barack 
Obama devrini de (2008-2016) masaya ya-
tırmak gerekiyor. Dört yıllık bir aranın ar-
dından benzer politik anlayış ve kadrolarla 
yola çıkacak olan Biden’ın, Obama dönemi-
nin mirasını ne ölçüde benimseyeceği en yol 
gösterici ipuçlarından olacaktır. Obama ve 
Trump yönetimlerinin dış politikadaki en 
temel farklarının başında dış politikayla ilti-
saklı meselelerde izlenen siyaset biçiminin 
farklı olması geliyor. Büyük bir değişimin 
sancaktarı olma beklentisiyle göreve başla-
yan Obama’nın dış politikadaki öncelikleri 
arasında dünya genelinde ihtilaflı tarafları 
uzlaştırma stratejisi geliyordu. Tarihin en 
kadim sorunlarından olan Filistin-İsrail me-
selesi de öncelikli dış politika gündemleri 
arasında yer aldı. Ancak yüksek kredisi ve 
kamuoyu desteğine rağmen Obama, böl-
geye vaat ettiği pozitif değişimi getiremedi. 
Filistin yönetimiyle genel olarak iyi ilişkiler 
kurulsa da bu durum yapısal bir çözüme 
tahvil edilemedi. İsrail özelinde, Trump dö-
nemi boyunca devam eden “balayından” 
farklı olarak Obama ve Netanyahu yönetim-
leri arasında yaşanan gerilimi canlı tutan iki 
temel konu oldu: İsrail yönetiminin işgal al-
tındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yasa-
dışı yerleşimleri inşa etmede ısrarcı tavrını 
her koşulda sürdürmesi ve İran’la 2015’te 
yapılan nükleer anlaşma. Biden da 
Obama’nın politikalarına paralel olarak ya-
sadışı Yahudi yerleşimlerine karşı tavır ala-
cağını ve İran’la anlaşma zemini 
arayacağını taahhüt etti. Sekiz yıllık Obama 
döneminde Filistin cephesinin mağduriye-
tini sona erdirecek, statükoyu bozacak ezber 
bozan somut bir aksiyon alınamadı. Yerle-
şimlerin inşasını kalıcı bir şekilde önleyeme-
yen Obama, görevi devretmesine günler 
kala 23 Aralık 2016’daki Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi (BMGK) oylamasında 
İsrail aleyhine çıkan kararı veto etmeyip, 
yerleşim faaliyetlerinin durdurulmasını iste-
yen kararın çıkmasına katkı sağladı. Ancak 
bu karar kınamanın ötesine geçemedi. 
Karar İsrail cephesinde tepkiyle karşılansa 
da günler sonra göreve başlayacak olan yeni 
Başkan Donald Trump yaralarına fazlasıyla 
merhem olacaktır. 
İronik bir şekilde Obama’dan beklenen radi-
kal hamleler aksi istikamete yönelecek şe-
kilde (Filistinlilerin hakları yok sayılmak 

pahasına) Trump döneminde devreye so-
kuldu. Taraflar arasında kalıcı sulhu sağla-
yacak umut olarak görülen Obama’dan 
geriye Netanyahu hükümetiyle yaşadığı kişi-
sel husumet ilişkisi kaldı. 
Obama döneminde başkan yardımcısı olan 
Joe Biden, İsrail dostu bir politikacı olarak 
biliniyor. Daha önce yaptığı bir açıklamada, 
1973’te ilk kez ziyaret ettiği İsrail’de döne-
min başbakanı Golda Meir’la tanışmasının, 
siyasi kariyerinin en önemli görüşmelerin-
den biri olduğunu söylemişti. 2015’te yap-
tığı bir konuşmada da ABD’nin “kutsal 
vazifelerinden” birinin de “Yahudilerin ana-
yurtlarını korumak” olduğunu ifade etmişti. 
ABD’de Demokrat ve Cumhuriyetçi parti 
kanatlarının temel olarak İsrail dostu bir 
çizgide oldukları söylenebilir. Her ne kadar 
Demokrat Parti’nin mevcut yönetiminde 
“progresif (ilerici) kanat” olarak da adlandı-
rılan ve ihtilaflı konularda İsrail’in mevcut 
politik duruşuna epey mesafeli olan (ve Ver-
mont Senatörü Bernie Sanders’ın başını 
çektiği) bir damar olsa da, iş icraata gelince 
Joe Biden ve ekibi daha dengeli bir yakla-
şıma sahip olacaktır. Biden yönetiminin, 
temel meselelerde İsrail cephesinden atılan 
tek taraflı adımlara set çeken ve tarafların iş-
birliğine kapı aralayan bir pozisyonda ol-
ması en rasyonel tahmin gibi duruyor. 

“Damat doktrini” sonrası ilişkiler 

Trump döneminde, başkanın damadı ve da-
nışmanı olan Jared Kushner’in lokomotifli-

ğinde yürütülen icra dozu yüksek stratejik 
çerçeve neticesinde İsrail cephesi uzun yıl-
lardır beklediği edinimlere kavuştu. Dönem 
içinde Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak 
kabul edilmesi, İsrail’in Batı Şeria’da inşa 
ettiği yeni yerleşimlere göz yumulması ve Fi-
listin yönetimine yapılan para yardımlarının 
kesilmesi gibi pek çok hamle, Netanya-
hu’nun hayallerini süsleyen adımlar olarak 
kayıtlara geçti. 
Yeni dönemde merakla beklenen konuların 
başında Arap ülkelerinin İsrail’le normal-
leşme sürecinin nasıl devam edeceği sorusu 
var. Bu stratejinin sonucunda şu ana kadar 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn 
ile normalleşme anlaşmaları imzalandı. 
Biden yönetiminin atılan bu adımlara yakla-
şımı pozitif. Biden, BAE’yle ilişkilerde atılan 
normalleşme adımlarını “cesur ve ihtiyaç 
duyulan bir devlet adamlığı hamlesi” olarak 
nitelendirmişti. Bu konuda en gerçekçi var-
sayımın, İsrail devletinin Trump döneminde 
elde ettiği bölgesel meşruiyete Biden kana-
dının da destek vereceği ve somutlaşan bu 
momentumu (Suudi Arabistan, Umman 
gibi) körfez ülkelerinde de devam ettirmek 
isteyeceği öngörülebilir. 
Biden’ın ABD elçiliğini yeniden Tel Aviv’e 
taşıması ise pek muhtemel gözükmüyor. 
Biden, 1995 yılındaki bir senato oturu-
munda ABD elçiliğinin Kudüs’e taşınması 
teklifine şifahen destek vermişti. Buna karşı-
lık olarak yeni Washington yönetiminin, 
Trump döneminde kapatılan ve Filistinlilere 

de hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu 
yeniden açabileceği belirtiliyor. Yine aynı şe-
kilde iki senedir kapalı olan Washing-
ton’daki Filistin misyonunun yeniden 
açılması da diplomatik tıkanmayı aşma 
noktasında katkı sağlayacaktır. Biden kana-
dının atacağı en somut adımlardan biri de 
Filistin yönetimine yapılan ekonomik yar-
dımları (Trump bunları da geri çekmişti) 
geri getirmek olacaktır. 
İsrail’de bazı uzmanlar Biden’ın seçilmesi-
nin İsrail için orta ve uzun vadede daha 
olumlu olacağını düşünüyor. Bu fikrin al-
tında, Biden döneminde ABD-İsrail ittifakı-
nın uluslararası prestijinin daha yüksek 
olacağı ve olası Netanyahu sonrası iç politik 
iklimde bu ortaklığın daha kalıcı kazanım-
lara evrileceği düşüncesi yatıyor. Netanya-
hu’nun yeni yılın başlarında devam edecek 
olan mahkeme süreci ve İsrail iç siyasetin-
deki hükümet krizinin kırılgan bir koalis-
yonla tedrici bir çözüme ermiş olması da 
siyasi arenada orta vadede farklı yüzlerin 
sahne alma olasılığını gündemde tutuyor. 

Trump döneminin mirası: Eksen kayması 

Filistin ve İsrail arasındaki en hayati sorun 
olarak karşımıza çıkan realite ise İsrail’in 
1967 öncesi sınırlara dönmeyi kabul etme-
mesi. Altı gün savaşı (1967) sonrasında Batı 
Şeria ve Doğu Kudüs’ün İsrail tarafından 
işgal edilmesiyle başlayan süreç, yasadışı 
inşa sürecinin hız kesmeden devam etme-
siyle gittikçe derinleşen bir sorun halini aldı. 
BM kararları başta olmak üzere uluslararası 
hukuka göre, İsrail’in işgali altındaki Doğu 
Kudüs ve Batı Şeria’da inşa ettiği Yahudi 
yerleşimleri yasa dışı olarak kabul ediliyor. 
Ancak tüm bu hukuksal çerçeveyi göz ardı 
eden Trump ekibinin şapkasından çıkan tav-
şan “Yüzyılın Anlaşması” oldu. Anlaşma 
metni, “bağımsız bir Filistin devleti” olgu-
sunu ıskartaya çıkarıyor ve İsrail devletinin 
şemsiyesi altına giren Filistin halkını ekono-
mik açıdan sunulan mali havuçlarla ikna et-
meyi vaat ediyor. 
Biden’ın geçmiş karnesine bakıldığında iki 
devletli çözüm önerisine destekleyici bir tu-
tuma sahip olduğu görülüyor. Nitekim hem 
Biden hem de yardımcısı Kamala Harris, iki 
devletli çözümün destekleyicisi olduklarını 
kampanyaları sırasında da yenilemişti. 
Trump kendinden önceki tüm ABD yöne-
timlerinin adeta içtihat teşkil eden politika-
sını bir kenara koyarak, geçen yıl Mart 
ayında işgal altındaki Golan Tepeleri’ni “İs-
rail toprağı” olarak gören kararı imzala-
mıştı. Trump yönetimi, yine benzer bir 
şekilde işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan 
Yahudi yerleşim birimlerini “yasa dışı gör-
meme” kararını da Kasım 2019’da almıştı. 
Ancak bu tek taraflı ve dayatmacı politika-
lar, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi 
dünya kamuoyunda da tepki gördü. 
Biden yönetiminin yasadışı yerleşimlerde 

yapılan inşaatlara karşı baskıyı arttıracağı 
yönünde genel bir beklenti bulunuyor. 
Ancak Obama döneminde tedrici olarak 
fayda sağlayan bu söylem siyasetinin kalıcı 
çözüme tahvil edilmesi zor görünüyor. Son 
olarak İsrail’de, Biden’ın henüz resmi olarak 
görevine başlamaması fırsat bilinerek Doğu 
Kudüs’te bulunan Ramat Shlomo Yahudi 
yerleşim biriminde 108 yeni konut inşa edil-
mesi planı onaylandı. Bu hamle, Biden yö-
netiminin getireceği yerleşim faaliyetlerini 
kısıtlama politikasına karşı bir ön alma giri-
şimi olarak yorumlanıyor. 

Odadaki fil: İran 

ABD’de yaygın kullanılan bir deyim olan 
“the elephant in the room”, yani odada ol-
masına rağmen görmezden gelinen büyük 
sorun ABD-İsrail ilişkilerinde uygun bir me-
tafor olarak karşımıza çıkıyor. İki ülke ara-
sındaki tüm diyaloglarda İran realitesi, aleni 
ya da zımni olarak tarafların politikalarına 
tesir ediyor. Obama döneminde hazırlanan 
ve diplomatik bir zafer olarak lanse edilen 
İran Nükleer Anlaşması, İran’la gerilimi 
daha barışçıl bir zemine taşımayı amaçla-
mış ve müzakere sanatının sorun çözücü 
misyonunu yeniden gösteren bir model ola-
rak sunulmuştu. Ancak Trump yönetimi 
2018 yılında anlaşmadan çekildiğini açık-
ladı, İran’a karşı ekonomik yaptırımları tat-
bik etmeye devam etti ve son olarak Devrim 
Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü 
Komutanı Kasım Süleymani’ye suikast dü-
zenleyerek diplomatik çözüm odaklı olma-
yan aksiyonlar silsilesine imza attı. ABD’nin 
ekonomik yaptırımları İran ekonomisine 
büyük zarar verse de ana hedef olan, İran’ın 
nükleer programı dahilinde uranyum stoku 
zenginleştirmesinin önüne geçemedi. 

BIDEN’IN ISRAIL  
POLITIKASI NE OLUR?

ABD’de her ne kadar Demokrat 
Parti’nin ilerici kanadında, ihtilaflı 
konularda İsrail’in mevcut politik 
duruşuna epey mesafeli olan bir 
damar olsa da, iş icraata gelince 

Joe Biden ve ekibi daha dengeli bir 
yaklaşıma sahip olacaktır

ABD ile İsrail arasındaki müttefiklik 
ilişkisi siyasal aktörlerin de ötesinde ya-
pısal bir derinlik taşıyor. Netice itiba-
riyle ABD siyasetinde aktörlerin 
yaklaşımı değişse de İsrail’i önceleyen 
politikaların mevcudiyeti değişmiyor. 
Trump döneminde atılan tek taraflı, bir 
tarafı yok sayan uygulamaların Biden 
döneminde atılmayacağını tahmin 
etmek kolay olsa da işbirliğine dayalı 
yeni politik ajandanın yapısal bir deği-
şime yol açacağını söylemek de fazla 
iyimser bir öngörü olacaktır. İsrail tari-
hinin en uzun süreli başbakanlık yapan 
ismi olan Netanyahu Demokrat baş-
kanlar Bill Clinton ve Barack Obama 
ile de çalışmıştı. O dönemlere nazaran 
bugün fark ise, Netanyahu’nun mevcut 
siyasi pozisyonunun daha zayıf ve kırıl-
gan olması. Haftalardır ülke çapında 
devam eden protestolar ve güven veren 
bir koalisyonun işbaşında olmaması 
Netanyahu yönetimini zora sokuyor. 
Netanyahu’nun resmi Twitter hesabı-
nın arka planında Trump’la birlikte çe-
kilmiş bir fotoğraf bulunuyor. 
Netanyahu’nun önümüzdeki dört yılın 
sonunda bu mutlu fotoğraf karesini Bi-
den’lı versiyonuyla değiştirmesi ise pek 
mümkün gözükmüyor. Daha gelenek-
sel kodlara sahip olan Biden’ın İsrail’le 
ilişkilerde Trump döneminin bazı kaza-
nımlarını içselleştirip, Filistin cephesiyle 
de daha sıcak bir diyalog sürecine gir-
mesi en öngörülebilir senaryo olarak 
karşımıza çıkıyor. 
Bu yazı aa.com.tr adresinden alınmıştır. 

Sonuç nası olacak? 
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B eylikdüzü Belediyesi, Sabah Ga-
zetesi'nin “Gazeteciler üstünden 
milyonluk vurgun” başlıklı ha-

berle kendilerine yönelik yaptığı suçlama 
ve iddiaları yalanladı. Belediyeden yapı-
lan açıklamada, “2016/429603 ihale 
kayıt nolu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü Sanat Aralığı Organizasyon 
hizmet alım işi ihalesi 23 Kasım 2016 
tarihinde açık ihale usulüne göre yapıl-
mıştır. İhaleye 2 istekli katılmış, ekono-
mik açıdan en avantajlı teklifi veren 
Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Ta-
nıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi 
ile 19 Aralık 2016 tarihinde 987.830.00 
TL + KDV bedelle sözleşme imzalan-
mıştır. Organizasyon içindeki bazı etkin-
liklerin gerçekleşememe olasılığından 
dolayı söz konusu ihale götürü bedel 
üzerinden değil birim fiyat üzerinden ya-
pılmıştır. (Hava muhalefeti, alan uygun-
suzluğu, planlanmış sanatçı-yazarların 
müsaitlik durumlarının olmaması vb. et-
kenlerden dolayı birim fiyat teklifli yapıl-
mıştır.) Sanat Aralığı etkinlikleri 
kapsamında; mahallelerde tiyatro ve si-
nema gösterimleri, çocuk atölye çalış-
maları, bayrak süslemeleri, müzik 
grupları, etkinliklere katılan vatandaş-
lara yiyecek ikramı, vatandaşlara hediye 
dağıtımı, canlı yayın hizmeti, sanatçı ve 
yazarlarla söyleşi, şehitlerimiz için mev-
lüt okunması ve lokma dağıtımı gibi 46 
kalem iş yapılması planlanmıştır. Fakat 
canlı yayın hizmeti ve sanatçı – yazar 
söyleşileri yapılmamıştır.  
Birim fiyat teklif cetvelinde 17 sanatçı ve 
yazar söyleşileri için yüklenici firma tara-
fından teklif edilen tutar 38.250 TL + 
KDV şeklindedir. Sabah gazetesinin ha-
berinde geçen 987 bin 830 TL tutarı sa-
dece 17 sanatçı ve yazara ödenen ücret 
gibi yazılmıştır. Halbuki bu tutar 46 iş ka-
lemi için teklif edilen toplam bedeldir.  
Bu haberde bahsi geçen söyleşiler, Sabah 
gazetesinin muhabirine de söylendiği gibi 
ilk etapta planlanmış fakat hayata geçiril-

memiştir. Bahse konu ana organizasyon 
ise  gerçekleşmiş olup hakedişi düzenle-
nip ihale ve satın alma süreci tamamlan-
mıştır. Daha sonra yapılan kontrollerde 
yüklenici firmaya söyleşiler için 38.250 
TL + KDV tutarındaki ödemenin sehven 
yapıldığı idaremizce tespit edilmiştir.  
Sehven ödenen 38.250 TL + KDV tutarı, 
yüklenici firmadan talep edilmiş ve  
Belediyemize iadesi sağlanmıştır. Dolayı-
sıyla herhangi bir KAMU ZARARI 

OLUŞMAMIŞTIR” denildi. Belediyeden 
yapılan açıklamanın devamında ise şu 
ifadelere yer verildi; “Bahsi geçen ihale 
dosyası; kamu müfettişleri ve 2018 yı-
lında da İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı  
tarafından incelenmiş ve dosyada her-
hangi bir mevzuata aykırılık saptanma-
mıştır. Haberde adı geçen sanatçı ve 
yazarlar, kurumumuz tarafından söyleşi 
etkinliği iptal edildiği için aranmamıştır. 
Doğal olarak kendilerinin bu etkinlikler-

den haberdar olmamaları da gayet nor-
maldir. İsmi geçen sanatçı ve yazarların 
haberi yapan gazete tarafından böyle bir 
amaçla aranıp rahatsız edilmeleri ise 
üzücü olmuştur.  Bu tür haberlerle yapıl-
mak istenenin gazetecilik olmadığı orta-
dadır. Asıl amacın itibarsızlaştırma 
olduğu çok açıktır. Hesabını veremeyece-
ğimiz tek bir kuruş dahi yoktur.   
Beylikdüzü Belediyesi olarak takdiri  
kamuoyuna bırakıyoruz.” 

İSTANBUL
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Can dostumuz 
köpekler

İnsanoğlunun can dostu köpekler... İzmir'i 
 sarsan depremle birlikte köpeklerin insanlık 
için ne kadar kritik bir rol aldığı bir kez daha 
kanıtladı. Arama kurtarma köpekleri sadece 

insan değil, enkaz altında kalan ya da doğada 
kaybolan herhangi bir canlıyı bulmaları için 
özel olarak eğitiliyor. Afet ve Acil Durumu  
Yönetim Başkanlığı (AFAD)'nın eğitimli  
köpekleri İzmir'de de önemli rol üstlendi 

İZMİR'DEKİ depremin ardın-
dan, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB)'nin yapı tarama 

testi çalışmalarına talep arttı. Binalarının 
dayanıklılığını ölçtürmek isteyen İstanbul-
lulardan talep aldıklarını söyleyen İBB 
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileş-
tirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahra-
man, önümüzdeki hafta analizlere 
başlayacaklarını belirtti. Şu anda Avcılar 
ve Silivri'de çalışmaların başladığını ve va-
tandaşların oturdukları binadan kuşku 
duyduklarını ifade eden Kahraman, en 
çok başvurunun Bahçelievler, Bakırköy ve 
Avcılar'dan geldiğini belirtti. İstanbul'da 
olacak olan bir depremde can kaybını en-
gellemek için çalışmaların devam ettiğini 
kaydeden Kahraman, "İstanbullular şu 
anda binalarından kuşku duyuyorlar. 
Özellikle 2000 yılı öncesinde yapılmış 
olan binalarımız risk potansiyeli anla-
mında gerçekten yüksek riskler barındırı-
yorlar. Bu anlamda bizde başlatmış 
olduğumuz çalışma ile birlikte şu anda İs-
tanbul'da özellikle 2000 yılı öncesinde eski 
yasal mevzuata dayanarak yapılmış olan 
binaları tek tek giderek tespitlerini yapıyo-
ruz. Buradaki amacımız şu, özellikle en 
yüksek riskli binaları, göçme riski olan bi-
naları tespit ederek bu binaları bir an önce 
müdahale edilmesini sağlamak. Özellikle 
İstanbul'da asıl amacımız can kaybını en-
gellemek. Her İstanbullunun olası bir İs-
tanbul depreminden sonra burunları 
kanamadan bu depremin atlatılmasını 
sağlamak. Bu nedenle şu an sahadayız. 
Avcılar ve Silivri ilçelerimizde yani İstan-
bul'daki en riskli ilçelerden başladık. Bu 2 
bölgede arkadaşlarımız bina denetimlerini 
gerçekleştiriyorlar. Bu bina denetimleri so-
nucunda da bizler bu alanlara ilişkin hem 
finansal anlamda hem teknik anlamda 
kolaylaştırıcılığında bu binaların dönüştü-
rülmesi için İstanbullulara yol haritalarını 
sunacağız" ifadelerini kullandı. 

2022 önemli bir tarih 

İstanbul'da 790 bin bina olduğunu ifade 
eden Tayfun Kahraman, "Bu çalışma 
bittiğinde 39 ilçemizde aslında progra-
mımıza göre 2022 yılı sonunda tüm bi-
nalara girmiş, İstanbul'daki 790 bin 
binayı incelemiş ve bunun sonucunda 
da yol haritalarını oluşturmuş olacağız. 
Böylece İstanbul'da depremi bir felaket 
olmaktan çıkartıp, bunu İstanbul'u etki-
lemeyecek bir duruma getirmek. Bütün 

amacımız bu" dedi. Kahraman sözle-
rine şöyle devam etti: "Şu anda özellikle 
İzmir depreminden sonra 2000'e yakın 
başvuru aldık. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi'ne İstanbullular gidip yapılarını 
kontrol etmemiz için bizlere başvuruda 
bulundular. İzmir depremi İstanbul'a 
depremi yeniden hatırlattı. Bu anlamda 
İstanbulluların paniği bize ulaştı. Ve biz 
de bize müracaat edenlerin, daha önce 
ilçe sıralaması ile gidiyorduk ama korku 
yaşayan İstanbulluların bu ihtiyaçlarını 
gidermek üzere arkadaşlarımız önü-
müzdeki haftadan itibaren tek tek bu 
yapılara giderek, şikayette bulunan ve 
binasını kontrol ettirmek isteyen kişile-
rin yapılarına tek tek giderek bu binaları 
kontrol edecekler" 

Avcılar liste başı oldu  

"En yoğun talep Bahçelievler, Bakırköy 
ve avcılar ilçelerimizden geldi" diyen Tay-
fun Kahraman, "Depremin özellikle en 
fazla etkilemesini beklediğimiz ilçeleri-
mizden geldi. Vatandaşlarımız da aslında 
bunun farkındalar. Binalarının farkında-

lar. Bu yüzden bu ilçelerimizden gelen 
talebin çok yoğun olması normal. Bu 
analizler tamamen ücretsiz olarak yapı-
lacaktır" dedi. Kahraman, "Biz bizden 
önce yapılan istatistik dayanakları hasar 
tahmin çalışmalarını şu an yerinde ad-

resleyerek 4 katına ulaşıyoruz. Bugün  
İstanbul'da AFAD'ın yaptığı çalışmayla 
45 bin binanın göçme riskiyle karşı kar-
şıya olduğu söyleniyor. Bizim alanda 
yaptığımız tespitlere göre bu sayılar çok 
daha yükselebilir" şeklinde konuştu.

DEPREM TEDiRGiNLiĞi

AFAD'IN Yeşilköy'deki merkezinde ve-
rilen iki yıllık eğitim, köpekleri görev 
yapmaya hazır hale getiriyor. Köpek-

ler bu süre içinde zorlu sınavlardan geçiyor. İlk 
aşama olan eğitim yeterlilik sınavını geçen kö-
peklerin itaatine, yönlendirmesine, çevikliğine ve 
'odaklı havlama' denilen belli bir süre havlama-
sına bakılıyor.  Eğitimdeki köpeklerin küçük bir 
enkazda iki kişiyi bulma zorunluluğu var. Eğitim 
yeterlilik aşamasını geçen köpekler ise, görev ye-
terlilik sınavlarına girmeye hak kazanıyorlar. 3 
aşamalı bu sınavda da köpeklerden, enkaz altın-
daki 6 kazazeden 5'ini bulmaları bekleniyor. 
Arama-kurtarma köpeklerinin zorlu eğitimini, 
DHA kameraları görüntüledi. Eğitim hakkında 
bilgi veren İstanbul AFAD Köpekli Arama Ekibi 
Amiri Tamer Ünal, "Köpeklerimiz, enkazda 20 
dakika kesintisiz arama yapmak zorundalar. 
Herhangi bir emareye rastladıklarında ki havla-
yarak bize uyarıda bulunurlar, havladıkları 
zaman, işaret verdikleri zaman ikinci köpeğimizi 
de yönlendiriyoruz. Malum, kurtarma faaliyeti 
çok daha uzun bir zaman aldığı için köpekleri-
miz bize kazazedeye en yakın noktadan havlaya-
cak, işaret verecek şekilde eğitiliyor. Kurtarma 
çalışması, bu faaliyetten sonra başlıyor zaten. 
Enkaz kaldırıldıkça, kazazedeleri tespit etmek 
için yine köpekleri zaman zaman enkazda çalış-
tırıyoruz. Her aşamada köpekler çalışıyor. 
Bunun bize hissettirdiği çok fazla şey var ama 
bulması yetmiyor, oradan sağ salim dışarıya çı-
kartmamız gerekiyor. Çünkü zamanla yarışıyo-
ruz aslında bu konuda. Dünyada köpeklerin 
burnu üzerine herhangi bir cihaz yok. 20 dakika 
bizim için çok küçük bir zaman ama  bir kaza-
zede için çok büyük zaman. Enkazda aramaları-
mızı yapıp, en kısa sürede köpeklerimizin canlı 
kişilere ulaşmasını bekliyoruz" dedi. 

Eğitimler 2 yıl sürüyor 

Köpeklerin aldığı eğitimlerle ilgili bilgi veren 
Ünal, şunları söyledi: "Burada arama köpeği, as-
lında enkazda canlı insan bulan köpekler yetişti-
riyoruz. İstanbul AFAD Köpekli Arama Eğitim 
Merkezindeyiz. Bu merkezimiz köpeklerin temel 
eğitimlerini vermek için kurgulanan bir merkezi-
miz. Eğitimler köpeklerin oyun oynama güdüle-
rini kullanarak yapılıyor zaten. Köpek sahibiyle 
eğlenmeye başlıyor, oyun oynamaya başlıyor. 
Sonra sahibi yerine kazazede geliyor, kazazede 
ile çeşitli alanlarda oyun oynayıp, ondan sonra 
aynı şeyi enkazda da yapıyor. En sonunda, ki 
uzun süren bir eğitim. 1,5-2 sene süren bu eğiti-
min sonunda köpek hangi alanda, hangi mev-
sim şartlarında olursa olsun fark etmez,  enkaz 
alanına getirdiğinizde orada mahsur kalan kaza-
zedeyi bulmak üzere eğitilmiş oluyor" 

Görev yetisine sahip oluyorlar 

AFAD Başkanlığı'nın 2011 yılında yayınladığı 
yönetmelikle, Türkiye'deki olağanüstü durum-
larda görev yapacak köpeklerin, yetkinliğini ispat 
etmesi gerektiğini ifade eden Ünal, sınav aşama-
larını ise, "Bunun için de her yıl düzenlenen sı-
navlar oluyor. Bir köpek ve eğitmeni o sınavlarda 
başarılı olurlarsa, çeşitli görevlerde çalışma yet-
kisine sahip oluyorlar. Ve bu sınavlara biz iki se-
nede bir girmek zorundayız.  
Hem kendimizi dinamik tutmak, hem de görev 
yetkinliğimizi ispatlamak adına. İki aşamalı bir 
sınav bu, ilk aşama eğitim yeterlilik sınav aşa-
ması. Bu aşamada köpeklerin agrasyonundan, 
itaatine, yönlendirmesinden çevikliğine, odaklı 
havlama dediğimiz yani belli bir süre havlama-
sına bakılıyor. Ve daha göreceli olarak küçük bir 
enkazda iki kişiyi bulma zorunluluğu var. Eğitim 
yeterlilik aşamasını geçen köpekler, görev yeterli-
lik sınavlarına girmeye hak kazanıyorlar. Göreve 
yeterlilik sınavı da 3 aşamalı bir sınav, toplamda 
6 kazazede var. Eğitmen kazazede sayılarının ne 
olduğunu bilmiyor. Çünkü 3 enkaz etabı var, her 
etapta saklı olan kazazedeleri bulmak zorunda. 
Burada da 6 kazazededen 5'ini bulması  
gerekiyor" diye anlattı. 

KAMU ZARARI YOK! 
BARIŞ KIŞ

Beylikdüzü Belediyesi, Sabah Gazetesi'nde yayınlanan “Gazeteciler üstünden milyonluk vurgun” başlıklı haberle ilgili 
açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada söz konusu haberde belirtildiği gibi bir şaibenin olmadığı ve kamunun 
zarara uğratılmadığı ifade edildi

İzmir'deki depremin ardından İstanbul'da 2 bine yakın kişinin yapı tarama testi  
başvurusu yaptığı öğrenildi. En çok başvuru ise Bahçelievler, Bakırköy ve Avcılar'dan geldi

BİNALARINI hala test ettirmediklerini 
söyleyen bazı vatandaşlar ise tedirgin 
olduklarını belirtti. Fatih'te yaşayan 
Orhan Akdeniz, "Hayır ettirmedik. 
Her zaman bir endişemiz var tabi ki. 
Düşünüyoruz biz de. Fırsatımız ol-
duğu sürece biz de kendi imkanları-
mızla bir şeyler yapmaya çalışacağız. 
12 yıldır oturuyorum binamda ama 
bina bayağı eski. 30-35 yıllık bina. 
İzmir depreminden sonra belediyeye 
başvurduk henüz bir dönüş olmadı" 
diye konuştu.  Yavuz Taşkın ise, "Dev-
let bize imkan sağlamıştı. Oturduk 

konuştuk. Ama o binanın içindeki in-
sanlar 'Bugüne kadar olmamış. Bu-
günden sonra da olmaz' dedi. Şimdi 
bu insanlarımızın duyarsızlığı ile ilgili 
ne yapabiliriz ki. Duyarlı olmaları  
gerekmez miydi?" dedi. DHA 

Vatandaşlar korkuyor 



T rabzonspor, Süper Lig'in 10. hafta-
sında MKE Ankaragücü'nü 1-0 ye-
nerek deplasmandaki galibiyet 

hasretine son verdi. Eryaman Stadı'nda oy-
nanan ve oldukça temposuz geçen ilk ya-
rıda iki takım da pozisyon üretmekte 
zorlanırken, Trabzonspor soyunma odasına 
Lewis Baker'ın 45+1. dakikada attığı frikik 
golüyle 1-0 önde gitti. Pozisyonun yine az 
olduğu ikinci yarıda üstünlüğünü koruyan 
Trabzonspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrı-
larak puanını 12'ye yükseltti. Daha önce 
deplasmanda 3 beraberlik, 1 yenilgi alan 
Trabzonspor, bu sezon 5. dış maçında ilk 3 
puanını başkentte elde etti. 

İlk kez üst üste kazandı 

Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste maç 
kazandı. Geçen hafta Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, 
MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçe-
rek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. 
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah 
Avcı da bordo-mavili takımın başında çık-
tığı ikinci maçı da kazanarak iyi bir başlan-
gıç yaptı. Trabzonspor'un maç boyunca 
kaleyi bulan tek şutu gol oldu. Karşılaş-
mada pozisyon üretmekte zorlanan ve net 
bir fırsat bulamayan bordo-mavililer, Ba-
ker'ın kaleyi bulan tek şutuyla 3 puanı elde 
etti. 

Baker'dan ilk gol 

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin 
Chelsea takımından kiraladığı Baker, 
bordo-mavili formayla ilk golünü attı. İlk 
yarının sonunda kazanılan serbest vuruşu 
kullanan İngiliz futbolcu, şık bir gol atarak 
takımına galibiyeti getirdi. MKE Ankara-
gücü, galibiyet hasretini yine dindiremedi. 
Ligde çıktığı 8. maçında 6. yenilgisini alan 
sarı-lacivertliler, yine galip gelemedi ve 2 
puanla son sırada kaldı.
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KADIN A Milli Takımı, Avrupa 
Şampiyonası Grup Eleme ma-
çında karşılaştığı Estonya'yı 4-0 
mağlup etti. Tallinn'de Sportland 
Arena'da oynanan karşılaşmada 
Milli Takım'ın gollerini 29'uncu 

dakikada Ece Türkoğlu, 55'inci 
dakikada İlayda Civelek, 76'ncı 
dakikada Gülbin Hız ve 81'inci 
dakikada Yağmur Uraz attı. Es-
tonya Milli Takımı'nda Pille Raa-
dik 88'inci dakikada kırmızı kart 

görerek oyun dışında 
kaldı.Kadın A Milli Takımı,  
1 Aralık Salı günü Rusya ile 
kendi sahasında karşılaşacak ve 
Avrupa Şampiyonası Grup 
Eleme maçlarını tamamlayacak.

Kentte, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 
ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 
kayak öğretilmesi için başlatılan çalış-
malar sürüyor. Bu kapsamda Büyük-
şehir Belediyesinin açtığı Kış Spor 
Okulları'nda eğitim alan yetenekli ço-
cuklar, geleceğin kayak sporcusu olma 
hedefiyle ilk olarak patenle kaymayı 
öğreniyor. Sezonun açılmasıyla Pa-
landöken Kayak Merkezi'nde çalışma-
larını sürdürecek olan çocukların, 
geleceğin şampiyon kayakçısı olması 
amaçlanıyor. 

Asfalt parkur 

Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Par-
kı'nda çalışmalarını sürdüren 7-9 yaş 
arasındaki çocuklar, deneyimli antre-
nörler eşliğinde asfalt parkurlarda 
paten üzerinde slalom yaparak kayak 
sezonuna hazırlanıyor. Erzurum Bü-
yükşehir Belediyesi Altyapı Kayak An-
trenörü Oktay Ceylan, yaptığı 
açıklamada, öğrencileri kayak sezo-
nunda değerlendirmek istediklerini 
söyledi. Yaklaşık 6 senenin ardından 
aralarından seçtikleri çocukları bir üst 
seviyede sporcu olarak yetiştirdiklerini 
ifade eden Ceylan, şöyle konuştu: 
"Çocukları yazın kondisyon antren-
manlarına alıyoruz. Kışın da teknik ve 
taktik olarak kayak antrenmanları ya-
parak yarışlara hazırlıyoruz. 7 ila 9 
yaşındaki çocukları alıyoruz çünkü 
eğitimleri en az 2 sene sürüyor. Tek-
nik, taktik ve kondisyon antrenman-
ları var. En az 2 sene eğitim veriyoruz 
ve bundan sonra da yarışlara katılı-
yorlar. Bizim hedefimiz çocukları milli 
takıma sokarak ileride ülkesini temsil 
edecek sporcu olmalarını sağlamak. 
Bu da iki yıllık bir eğitimle oluyor." 
Paten teknik olarak kayağa yakın 
Ceylan, yaz aylarında çocuklara pa-
tenle kayak yaptırdıklarını belirterek, 
minik yeteneklere hız, güç ve kuvvete 
dayalı antrenman yaptırdıklarını dile 
getirdi. Kışın da kayakta çocuklara 
taktik öğreterek yarışlara dahil ettikle-
rini anlatan Ceylan, "Bu çocukların 
özellikle yaz aylarında antrenman 
yapmaları çok önemli. Paten teknik 
olarak kayağa yakın olduğu için kar 
yağmadan kışa hazırlık yapıyoruz." 
ifadelerini kullandı. Öğrenci velile-
rinde Neslihan Kaptan ise oğlunu 
kayak öğrenmesi için kursa gönderdi-
ğini aktardı. Erzurum'un kış sporla-
rında öne çıktığına işaret eden 
Kaptan, "Belediyenin ara tatillerde 
sunduğu imkanla oğlum kayak yap-
mayı öğrendi. Yetenekli çocuklar ara-
sında benim de oğlum var. Oğlumun 
ileride milli kayakçı olarak ülkesini ve 
Erzurum'u en iyi şekilde temsil etme-
sini istiyorum." diye konuştu. Kayak 
eğitimi alan minik sporculardan Nehir 
Kabay da milli takım sporcusu olmak 
istediğini aktararak, "Paten teknik ola-
rak kayakla aynı olduğu için patenle 
kayak öğreniyoruz. Dolayısıyla pa-
tenle antrenman yapmak kayak yap-
mamızı kolaylaştırıyor." şeklinde 
görüş belirtti.

SP   R

KAYAK SPORU  
SEVDASI

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Zi-
raat Türkiye Kupası 5. tur kura çeki-
mine katılan Hamit Altıntop, basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı. 
Milli takımın FIFA dünya sıralama-
sında bir basamak yükselmesiyle ilgili 
soruyu yanıtlayan Altıntop, "UEFA 
Uluslar Ligi'nde grubumuzda birinci 
olabilirdik maalesef dördüncü olduk 
ve C Ligi'ne düştük. İnşallah ilerleyen 
süreçte bu olmaz. Şenol hocamızla ve 
bu takımla daha iyi yerlerde olacağı-
mıza inanıyorum." dedi. A Milli Ta-
kım'ın elde ettiği başarıların ardından 
beklentilerin yükseldiğini vurgulayan 
Altıntop, "Dördüncü olmak bizi de şa-
şırttı. Karamsarlığa gerek yok. Hoca-
mızı en iyi şekilde desteklemeye devam 
edeceğiz." ifadelerini kullandı. Şenol 
Güneş'in hedefinin de Dünya Şampi-
yonası olduğunu anlatan Altıntop, 
sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa 
Şampiyonası'na katılmamız, Uluslar 
Ligi'nde önemler maçlar oynamamız, 
dostluk maçlarında Almanya ve Hır-
vatistan karşısında dönem dönem iyi 
performans göstermemiz olumlu şey-
ler. Olumsuz konuları da iyi analiz 
edip yolumuzda ilerlemek istiyoruz. 
Dünya Şampiyonası'na grup lideri ka-
tılabiliyor. Grup ikincisi play-off oyna-
yacak. Bu da ayrı bir zorluk 
getirecektir. Hedefimiz 2022'de Ka-
tar'da yapılacak Dünya Şampiyona-
sı'nda yer almak. Onun için 
çalışıyoruz." 

Sistemi koruyabilmemiz önemli 

Salgın süreciyle ilgili bir soru üzerine 
Altıntop, "3-4 ay içinde bunun geçece-
ğine inanıyorum. Anormal bir durum 
yaşanıyor. Bu süreçte her türlü kararı 
desteklemek lazım. Futbolun devam 
etmesi, sistemi koruyabilmemiz 

önemli. Kulüplerin hangi şartlarda oy-
nadıklarının farkındayız. Hayat devam 
ediyor. Tedbiri alarak en iyisini yap-
maya çalışmamız lazım. Futbol sadece 
saha içinde değil, saha dışında da bir-
leştirici." şeklinde konuştu. İnsanların 
bu zor dönemde de takımlarını takip 
ettiğine dikkati çeken Altıntop, "Bunun 
kıymetini bilmek lazım. Hakkını da 
vermek gerekiyor. TFF olarak futbolun 
kültürünü artırmaya çalışıyoruz. Güzel 
hikayeler çıkarmak için işimizi gönül-
den yapıyoruz. Eksiklerimiz varsa 
bunları da ilerleyen zamanlarda azalt-
mak istiyoruz." değerlendirmesinde 

bulundu. Avrupa kulüplerinde kariyer-
lerini sürdüren Türk oyuncuları da he-
yecanla ve keyifle takip ettiklerini 
belirten Altıntop, "Bu kardeşlerimle 
her zaman iletişim halindeyiz ve onları 
destekliyoruz. Onları daha fazla iyi ta-
kımlarda görmek istiyoruz. En önem-
lisi Şampiyonlar Ligi'nde onları 
görmek istiyorum. Eleştiriyi de kabul 
etsinler, onların iyiliğini istiyoruz. 
TFF'nin ve takımlarımızın iyiliğini isti-
yoruz. Milletimizin iyiliğini istiyoruz. 
Olumlu eleştirilere ve önerilere kulak-
larını kapatmasınlar." diyerek sözlerini 
tamamladı. 

Hamit’in güveni tam

KADIN MİLLİ TAKIMI EZİP GEÇTİ: 4-0

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) sürecini ve 
sonrasındaki dönemi değerlendir-
mek için düzenlenen Global Turizm 
Forumu'na katıldı. Çırağan Palace 
Kempinski'de gerçekleştirilen orga-
nizasyonun bir bölümü salgın ted-
birleri kapsamında çevrim içi 
düzenlendi. Kovid-19'un turizme et-
kilerinin ve çıkış yollarının konuşul-
duğu forumda, ülkeler arası iş 
birliği de görüşüldü. Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, organizasyonda yaptığı 
konuşmada, Kovid-19'un ardından 
gelişme stratejilerinde gençlik ve 
sporun rolünü anlattı. Yaşanan 
zorlu süreci fırsata dönüştürmek 
adına daha çok çalışılması  
gerektiğini vurguladı. 

VİRÜS SPOR  
CAMİASINI ZORLADI

FIRTINA TEK GOLLE 
ESTI

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın 
daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 
ilkokul ve ortaokul öğrencilerine  

yönelik düzenlediği Kış Spor Okulla-
rı'nda keşfedilen yetenekli çocuklar, 
patenle antrenman yaparak kayak 

sporcusu olmaya hazırlanıyor 

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 
10. haftasında MKE Ankara-

gücü'nü 1-0 yenerek bu sezon 
deplasmanda ilk kez 3 puan 

sevinci yaşadı

Altıntop, "UEFA  
Uluslar Ligi'nde  
grubumuzda birinci 
olabilirdik maalesef 
dördüncü olduk ve  
C Ligi'ne düştük” dedi.
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Ligde 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 
bir yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 20 
puanla ikinci sırada bulunuyor. Fener-

bahçe rakip fileleri 17 gol atarken, kalesinde 9 
gol gördü. Bu sezonki lig maçlarında rakiple-
rini 4 kez konuk eden sarı-lacivertli ekip, 2 
galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan 
toplayabildi. Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ 
beki Gökhan Gönül, sakatlığını geride bı-
raktı. Sakatlığı sebebiyle milli arada takımın-
dan ayrı kalan ve Gençlerbirliği mücadelesini 
kaçıran Gökhan, teknik direktör Erol Bu-
lut'un şans vermesi halinde derbide eski takı-
mına karşı forma giyebilecek. 

Fenerbahçe'de 6 eksik 

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusun-
dan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sa-
katlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım 
Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta 
ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia Be-
şiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Öte 
yandan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart 
ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, 
derbide kart görmesi durumunda Yukatel 
Denizlispor deplasmanında takımını yalnız 
bırakacak. 

Fenerbahçe'de muhtemel 11 

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un 
Beşiktaş karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekle-
niyor: 
Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tis-
serand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gus-
tavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Dimitris 
Pelkas, Diego Perotti, Papiss Cisse. 

Beşiktaş ligde 7. sırada 

Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir bera-
berlik ve 3 yenilgiyle 13 puan elde eden siyah-
beyazlı ekip ise 7. sırada yer alıyor. Süper 
Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve bera-
berlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 
4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle 
sahadan ayrıldı. 
Beşiktaş, ligin 9. haftasında son şampiyon 
Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. 

Savunmada sıkıntılı 

Siyah-beyazlı ekip bu sezon savunmadaki sı-
kıntılarıyla dikkati çekiyor. Oynadığı 8 maçta 
14 gol yiyen Beşiktaş, sadece Yeni Malatyas-
por karşısında gole izin vermedi. 

Ersin ve Dorukhan cezalı 

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu kırmızı, 

Dorukhan Toköz ise sarı kart cezası 
nedeniyle derbi maçta görev alama-
yacak. Gaziantep FK maçında kır-
mızı kart gören Ersin, Medipol 
Başakşehir maçının yanı sıra Fener-
bahçe mücadelesinde de takımını 
yalnız bırakacak. Medipol Başakşe-

hir maçında gördüğü sarı kartla bu sezon 
dördüncü kez aynı durumu yaşayan Doruk-
han da yarınki derbide forma giyemeyecek. 

Kalede yine Utku olacak 

Ersin'in yokluğunda Medipol Başakşehir 
maçında kalede görev alan Utku Yuvaku-
ran'ın derbi maçta da görev alması bekleni-
yor. Utku, Medipol Başakşehir karşısında 2 
gol yemesine rağmen kritik kurtarışlarıyla be-
ğeni toplamıştı. 

Eksikler dönüyor 

Milli maç arasında 8 oyuncusunun Kovid-19 
test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla Medipol 
Başakşehir karşısına eksik çıkan siyah-beyazlı 
takımda hafta içinde oyuncuların bir bölümü 
ekibe dahil oldu. Medipol Başakşehir ma-
çında forma giyemeyen Valentin Rosier, 
Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala, Welin-
ton ve Atakan Üner hazır hale geldi. 

Gökhan Töre oynayamayacak 

Sakatlığı bulunan Gökhan Töre, yarınki kar-
şılaşmada forma giyemeyecek. Kovid-19 test 
sonucu bir kez daha pozitif çıkan Ajdin Hasic 
de derbi mücadelesinde görev alamayacak. 
Medipol Başakşehir maçı öncesi Kovid-19 
testleri pozitif çıkan diğer oyuncuların ise son 
sonuçlarının negatif olduğu açıklanmıştı. 

Kadıköy'de 58. maç 

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak 
üzere Ülker Stadı'nda 57 kez karşılaştı. Kadı-
köy'deki maçlarda Fenerbahçe biri hükmen 
olmak üzere 22, Beşiktaş 18 kez kazandı, 17 
karşılaşma da berabere sonuçlandı. Kadı-
köy'de Fenerbahçe 80, Beşiktaş 72 kez gol se-
vinci yaşadı. 

Lig maçları 

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçla-
rında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbah-
çe'nin 7 farkla üstünlüğü var. Taraflar, Ülker 
Stadı'nda 39 kez lig maçlarında karşılaşırken, 
Fenerbahçe 16, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 14 
maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 
evindeki lig maçlarında 54 gol attı, Beşiktaş 
deplasmanda 46 kez fileleri havalandırdı. İki 
takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapı-
lan lig maçı 3-1 sona erdi. 

Beşiktaş'tan farklı galibiyetler 

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye  
lig tarihinin en ağır yenilgilerinden  
bazılarını tattırdı. 

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapı-
lan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir 
skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini 
Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skor-
larla yendi. 
Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hük-
men galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi 
başardı. 

İkinci yarı bir başka 

Süper Lig'de 29 Kasım Pazar günü oynana-
cak maçta rakip olacak Fenerbahçe ile Beşik-
taş, ikinci yarıda daha çok gol attı. Ligde 
oynadığı 9 maçta 17 gol kaydeden Fener-
bahçe, bunların 12'sini karşılaşmaların ikinci 
yarısında buldu. Bu sezon 3 maçta gol ata-
mayan sarı-lacivertli ekip, ilk yarının 15 daki-
kalık bölümünde sadece bir kez fileleri 
havalandırabildi. Fenerbahçe, 16-30 ve 31-
45. dakikalarda ise ikişer defa gol sevinci ya-
şadı. Ligde ikinci yarıya daha etkili başlayan 
sarı-lacivertli ekip, 46-60. dakikalar arasında 
5 gol attı. Sonraki bölümde 3 gol bulan Fe-
nerbahçe, son 15 dakikada ise taraftarlarını 4 
kez sevindirdi. 

Beşiktaş tutuk başlıyor 

Beşiktaş ise ligde 8 maçta attığı 13 golün 
7'sini ikinci yarıda kaydetti. Karşılaşmaların 
ilk 15 dakikasında sadece bir gol atabilen 
siyah-beyazlı ekip, sonraki bölümde de file-
leri aynı şekilde havalandırabildi. İlk yarının 
son 15 dakikasında 3 kez gol sevinci yaşayan 
Beşiktaş, birinci devrenin uzatma dakika-
sında ise bir defa fileleri havalandırdı. İkinci 
yarının başında 2 gol atan siyah-beyazlılar, 
61 ve 75. dakikalar arasında 4 gol buldu. Lig 
maçlarında son 15 dakikada rakip kalede et-
kili olmakta zorlanan Beşiktaş, bir golü de 
90+1. dakikada kaydetti. 

Kötü savunma yapıyor 

Bu sezon kalesinde 14 gol gören Beşiktaş, 
özellikle son bölümdeki kötü savunmasıyla 
dikkati çekiyor. İlk 15 dakikanın yanı sıra bi-
rinci devrenin diğer 15 dakikalık bölümle-
rinde de kalesinde birer gol gören Beşiktaş, 
ikinci yarıya da iyi savunmayla başlamasına 
rağmen sonraki dakikalarda büyük sıkıntı ya-
şadı. 61-75. dakikalar arasında 2 gol yiyen 
siyah-beyazlı takım, sonraki 15 dakikada ise 
rakiplerin 6 golüne engel olamadı. Beşiktaş 3 
golü de uzatma dakikalarında yemekten kur-
tulamadı. 

Fenerbahçe kaybetmiyor 

Sarı-lacivertli takım, Türk futbolundaki en 
önemli rakiplerinden Beşiktaş'a karşı son yıl-
larda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Fe-
nerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a karşı son 
mağlubiyetini 17 Nisan 2005'te yaşadı. 
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sahasında oynadığı 
son 18 derbide yenilgi yüzü görmedi. Beşik-

taş'a karşı Kadıköy'de son ye-
nilgisini 17 Nisan 2005'te  
4-3'lük skorla yaşayan sarı-la-
civertli takım, bu tarihten 
sonra rakibine iç sahada mağ-
lup olmadı. Fenerbahçe, Ülker 
Stadı'nda siyah-beyazlı ta-
kımla oynadığı son 18 resmi 
maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet 
aldı, 7 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. 

Fenerbahçe'den büyük üstünlük 
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında iç sahada 
çıktığı son 18 müsabakada gollerde de raki-
bine büyük üstünlük kurdu. Söz konusu 18 
maçın sadece 2'sinde gol atamayan sarı-laci-
vertliler, biri hükmen galip ilan edildiği maç 
olmak üzere diğer 16 karşılaşmada fileleri 
havalandırmayı başardı. 
Fenerbahçe, hükmen galip ilan edildiği karşı-
laşma da dikkate alındığında Beşiktaş ağla-
rını 18 karşılaşmada 31 kez havalandırdı, 
kalesinde ise 14 gole engel olamadı. 

19 derbide 3 kez yenildi 

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ve Galata-
saray'a karşı oynadığı son 19 derbide sadece 
3 yenilgi yaşadı. Süper Lig'in 10. haftasında 
29 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk ede-
cek sarı-lacivertliler, son 5 yılda oynadığı 19 
lig derbisinde 5 galibiyet, 11 beraberlik aldı, 3 
maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, 
bu süreçte Beşiktaş karşısında 2, Galatasaray 
karşısında ise 1 yenilgi yaşadı. 
Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk 
Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 
3-2 kaybettikten sonraki 19 maçta siyah-be-
yazlılara 2, sarı-kırmızılılara ise bir kez mağ-
lup oldu. 
Fenerbahçe, söz konusu 19 maç içinde Beşik-
taş'a 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 
ve 19 Temmuz 2020'de aynı statta 2-0 mağ-
lup olurken, Galatasaray'a 23 Şubat 2020'de 
Kadıköy'de 3-1 yenildi. 

Son 9 derbide 6 beraberlik 

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 
derbi maçta sahadan 6 kez bir puanla ayrıldı. 
Sarı-lacivertliler, 25 Şubat 2018'de Beşiktaş'a 
yenildikten sonra Galatasaray'la 5, siyah-be-
yazlılarla ise 4 kez ligde karşılaştı. Fener-
bahçe, bu mücadelelerden 6'sında eşitliği 
bozamadı. Fenerbahçe, 29 Kasım Pazar 
günü konuk edeceği Beşiktaş karşısında son 
6 resmi maçta sadece 1 kez yenilgi yaşadı. 
Sarı-lacivertliler, ligde 25 Şubat 2018'de Vo-
dafone Park'ta 3-1 yenildiği Beşiktaş ile daha 
sonra 2'si Türkiye Kupası, 4'ü lig olmak üzere 
6 kez rakip oldu. Fenerbahçe, söz konusu 
karşılaşmalarda 3 beraberlik alırken, 2 galibi-
yet (biri hükmen) ve 1 yenilgi yaşadı. 
İki takım arasında 3 Mayıs 2018'deki Ziraat 
Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarıda 

kalan maçın devamına siyah-beyazlı takım 
çıkmayınca, sarı-lacivertliler 3-0 hükmen 
galip sayılmıştı. 

Kaleciler fark yaratacak 

Fenerbahçe'de geçen yıldan beri görev alan 
Altay ile Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep 
FK maçında kırmızı kart görmesiyle bu sezon 
ilk kez siyah-beyazlı kaleye geçerek 32 dakika 
sahada kalan ve geçen haftaki Medipol Ba-
şakşehir maçında 90 dakika süre alan Utku 
Yuvakuran'ın derbide ortaya koyacağı müca-
dele, takımları adına büyük önem taşıyacak. 

Altay 9 maçta 9 gol yedi 

Bu sezon ligde Fenerbahçe'nin oynadığı 9 
maçta da kalede yer alan Altay Bayındır, top-
lam 9 kez rakiplerin gol sevinci yaşamasını 
engelleyemedi. Atakaş Hatayspor ve Galata-
saray maçlarında kalesini gole kapatan Altay, 
en fazla bir maçta 2 gol yedi. Genç kaleci, 
Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor karşı-
laşmalarında kalesinde 2'şer golle görürken, 
Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Trab-
zonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Genç-
lerbirliği maçlarında rakiplerinin golüne 
engel olamadı. 

Utku'nun ilk derbi heyecanı 

Bu sezon ilk kez geçen haftaki Medipol Ba-
şakşehir maçında siyah-beyazlı kaleyi 90 da-
kika koruyan Utku Yuvakuran, pazar günü 
de derbi heyecanını ilk kez yaşayacak. Ersin 
Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında gör-
düğü kırmızı kartın ardından mücadelenin 
57. dakikasında siyah-beyazlı takımın kalesini 
korumaya başlayan Utku, 3-1 kaybedilen bu 
müsabakada 2 gol yedi. 
Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de 
başlayan Utku, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı bu 
maçta da rakibinin 2 golüne engel olamaya-
rak, görev altığı toplam 123 dakikada kale-
sinde 4 gol gördü. 

Altay'ın Beşiktaş'a karşı 3. derbisi 

Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı geçen 
sezon 2 kez forma giyen Altay Bayındır, birer 
galibiyet sevinci ve mağlubiyet üzüntüsü ya-
şadı. Siyah-beyazlı takıma karşı oynadığı iki 
maçta da kalesini gole kapatamayan sarı-la-
civertli kaleci, ezeli rakibinden toplam 3 gol 
yedi. Sezonun ilk yarısındaki Kadıköy'de ya-
pılan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanır-
ken, ikinci yarıda Dolmabahçe'de oynanan 
derbiyi ise Beşiktaş 2-0 galip tamamlamıştı.

KARTAL MI  
KANARYA MI?

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'ndaki  
mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek 

SÜPER LİG'İN 10. haftasında 29 Kasım Pazar 
günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş 
arasında son dönemde yapılan derbilerde 
sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çeki-
yor. İki takım arasında oynanan son 22 müsa-
bakada hakemler toplam 16 kırmızı ve 131 
sarı kart gösterdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile 
yaptığı son 22 derbide 69 kez kartla cezalan-
dırıldı. Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu 

maçlarda 6 kırmızı, 63 de sarı kart gördü. Re-
kabetteki son 22 derbide Beşiktaş, Fenerbah-
çe'ye göre daha hırçın bir görüntü ortaya 
koydu. Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 
10 kırmızı ve 68 sarı olmak üzere toplam 78 
kartla cezalandırıldı. İki takım arasında yapı-
lan son müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 
7 sarı kart gösterildi. Süper Lig'de geçen se-
zonun 33. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 

Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta 
hakem Halil Umut Meler, 8 kez kartına baş-
vurdu. Fenerbahçe'den Vedat Muric'i kırmızı 
kartla cezalandıran Halil Umut Meler, sarı-la-
civertlilerde Tolga Ciğerci, Simon Falette, Ja-
ilson Marques Siqueira        ve Deniz Türüç'e sarı 
kart gösterdi. Söz konusu müsabakada Beşik-
taş'tan ise Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Je-
remain Lens sarı kartla cezalandırıldı. DHA 

Bu derbide kartlar havada uçuşuyor 



İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi 
Cevat Kaya, Trabzon Çarşıbaşı eski 

Belediye Başkanı Mehmet Turan'ın kızı 
Handan Turan'la dünyaevine girdi. İBB 
Florya Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen ni-
kahı İmamoğlu kıyarken, çiftin nikah şahit-
liklerini ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu ve İmamoğlu'nun eşi Dilek 
İmamoğlu yaptı. Çiftin aileleri, arkadaşları 
ve sevenlerinin katıldığı nikah töreni renkli 
görüntülere sahne olurken, koronavirüse 
karşı alınan tedbirlere de harfiyen uyuldu. 
Nikah töreninde konuşan Akşener, çifte ev-
lilik cüzdanlarını teslim ederken, bir ömür 
mutlu olmalarını diledi. Akşener, “Bugüne 
kadar nikah şahitliğini yaptığım hiçbir çift 
boşanmadı. Genellikle şahitlik ettiğim nikah 
törenlerinde en mutlu olan da gelin oldu. 
Ben de evliliğimde çok mutluyum. Sizlere 
de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. 
Allah bu neşenizi, birlikteliğinizi hiçbir 
zaman bozmasın” dedi. 
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EDİRNE Belediye Başkanlığı, 2021 yı-
lındaki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festi-
vali’nin tarihlerini 28 Haziran-04 
Temmuz olarak belirledi. Kırkpınar Gü-
reşleri ise 02-04 Temmuz tarihlerinde 
yapılacak. 
Edirne Belediyesi Encümeni’nin geçen 
hafta yapılan toplantısında, 2021 yı-
lında yapılacak Kırkpınar etkinlikleri 

de görüşüldü. Ülke genelinde gerçek-
leştirilen yağlı güreş programının oluş-
turulması kapsamında, Edirne 
Belediye Başkanlığı, 2021 yılı Kırkpı-
nar Yağlı Güreşleri Festivali’nin 28 Ha-
ziran-04 Temmuz 2021 tarihlerinde 
olmasına karar verdi. Bu kapsamda 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri de 02-04 
Temmuz 2021’de gerçekleştirilecek.

Kalkınma için 
katılım şarttır 

Böyle olmaz ki!

BAHÇELİEVLER Belediye Başkanı Dr. Hakan 
Bahadır 1. Uluslararası Organizasyon Yöne-
timi Kongresi’ne katıldı. Nişantaşı, İstanbul 
Kent, Haliç ve İstanbul Arel Üniversiteleri ta-
rafından gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Ali Akde-
mir başkanlığında birçok ülkeden yönetim 
bilimleri alanında akademisyenlerin katıldığı 1. 
Uluslararası Organizasyon Yönetimi Kon-
gresi, koronavirüs tedbirleri kapsamında video 
konferans olarak gerçekleşti. Kongrenin, ilçe 
belediyelerinin yönetimi ve büyükşehir beledi-
yeleri ile ilişkiler konulu panelinin moderatör-
lüğünü Prof. Dr. Harun Demirkaya üstlendi. 
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Ba-
hadır, kongrede yaptığı konuşmada sürdürüle-
bilir kalkınma hedeflerine varılması için 
belediye hizmetlerine; kadınların, gençlerin, 
engellilerin, çocukların ve yaşlıların aktif katılı-
mının sağlanmasının önemini vurguladı. 

Sürdürülebilir olmak gerek 

Belediye olarak hizmet sunumundaki temel 
prensiplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın gönül belediyeciliği yaklaşımı ile 
şekillendiğini belirten Hakan Bahadır, hedef-
lerinin gönüllerde sürdürülebilir olmak oldu-
ğunu ifade etti. Gönüllerde sürdürülebilir 
olmanın bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
neden olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve 
yönetsel değişimleri takip etmeye de bağlı ol-
duğunu belirten Bahadır, bu nedenle özellikle 
yerel yönetimlerin idaresine ilişkin bilimsel 
faaliyetlere imkanlar ölçüsünde katıldığına 
değindi. 

Vatandaş aktif rol almalı 

Bahçelievler Belediyesi olarak bir taraftan 
mevcut hizmetleri daha etkin ve yaygın sun-
mak için çalıştıklarını, diğer taraftan ise yeni 
kamu hizmetlerini tespit ederek bunları sun-
maya çaba sarf ettiklerini belirten  
Bahadır, vatandaşın güven ve memnuniyetini 
elde etmek için belediyenin karar alma süreç-
lerinden bu kararların uygulanmasına ve uy-
gulama sonuçlarının değerlendirilmesine 
kadar tüm süreçlerinde vatandaşların aktif 
katılımını sağlayacak araçları kullandıklarını 
ifade etti. DHA 

ARTAN koronavirüs vakalarının ardından ted-
birlere daha fazla uyulması için yapılan uyarı-
lara rağmen Bayrampaşa'da gece cadde 
üzerinde kurulan ikinci el eşya pazarı sabaha 
kadar sürdü. Alışveriş yapmaya gelen kişilerin 
çoğunun maske taktığı fakat zaman zaman ko-
ronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe 
kurallarına uymadıkları görüldü. İstanbul'da 
son günlerde artan koronavirüs vakalarının ar-
dından tedbirlere daha fazla uyulması uyarıları 
yapılmasına rağmen bazı alışveriş yerlerinde 
kurallara uyulmaması dikkati çekiyor. Bayram-
paşa'da gece cadde üzerinde kurulan ikinci el 
eşya pazarı sabaha kadar sürdü. Satıcılar Eski 
Londra Asfaltı Caddesi'nde bir kilometreyi 
bulan yol kenarındaki kaldırıma tezgâh açarak, 
bavul ve çantalarla yanlarında getirdikleri giysi 
ve elektronik eşyaları satışa sundu. Gece başla-
yan pazar gün aydınlanana kadar sürdü.  
Alışveriş yapmaya gelen kişilerin çoğu maske 
takarken, zaman zaman koronavirüs tedbirleri 
kapsamında sosyal mesafe kurallarına  
uymadıkları görüldü.  

ÇİFTİN nikah şahitliğini İYİ Parti Lideri 
Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun eşi 
Dilek İmamoğlu yaptı. CHP İstanbul 
Millletvekili Zeynel Emre ve birçok siyasi 
ismin de katıldığı nikah töreni koronavirüs 
önlemlerine uyularak gerçekleştirildi.

TÜRKİYE’NİN ve birçok ülkenin top-
lumsal sorunu olan kadına yönelik 
şiddete karşı sürdürülebilir politika-
lar ve uygulamalar gerçekleştiren 
Beşiktaş Belediyesi şiddete uğrayan 
kadınların ve çocuklarının yararlana-
bileceği bir hizmeti daha Beşiktaş’a 
kazandırdı. Beşiktaş Belediyesi, 25 
Kasım Kadına Yönelik Uluslararası 
Şiddete Karşı Mücadele Günü etkin-
likleri kapsamında Kadın Dayanışma 
ve Yaşam Merkezi’ni vatandaşların 
hizmetine açtı.

HEP BIRLIKTE 
MUTLU OLUN

Ebru sanatına ışık tutacak bir sergi
FATİH Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen Kadırga Sanat Galerileri ka-
pılarını “Ebru Sanatının Son 500 
Yılı” sergisi ile açtı. Sergi için 6 bin-
den fazla ebru arasından seçilen 190 
eser sergiye hazır hale getirildi. Hatip 
Mehmet Efendi'den Mustafa Düz-
günman'a kadar farklı dönemlerden 
farklı özellikler taşıyan eserler sanat-
severlerin beğenisine sunuldu. Sergi-
nin açılışına Fatih Belediye Başkanı 
M.Ergün Turan, Koleksiyoner İbra-
him Hakkı Yiğit, Kadırga Sanat Ga-
lerileri Küratörü Fatih Ömeroğlu, AK 
Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, 
Ebru ustası Fuat Başar ve Ebru ustası 
Hikmet Barutçugil katıldı. Açılışta ko-
nuşan Fatih Belediye Başkanı M. 
Ergün Turan, “Fatih’e yeni bir soluk 
getirecek Kadırga Sanat Galerisinin 
açılışı için bir araya geldik. Hem ülke-
mizde hem de dünyada farklı bir 
süreç var. Pandeminin etkilerini yaşı-
yoruz. Yeni alışkınlıkların, yeni bir 
yaşam tarzının yeni bir iletişim dilinin 
oluştuğuna hepimiz şahitlik ediyoruz. 
Bu süreç devam ederken anın içeri-
sinde gizlenmiş güzellikleri ihmal et-
memeliyiz. Bugün de böyle bir 
güzelliğe şahit olmak için burada bir 
araya geldik. İbrahim Hakkı Yiğit’in 
koleksiyonundan 15 eser ‘Ebru Sana-
tının Son 500 Yılı’ ismiyle sergiliyo-
ruz” dedi. 

Sergi için büyük emek verildi 

Sanata ışık tutmaya çalıştıklarını söy-
leyen Başkan Turan, “Emekle oluştu-
rulan çok özel bir sergi. Yaklaşık 6-7 
aydır arkadaşlarım bu sergi için uğra-
şıyor. Bu serginin Ebru Sanat tarihine 

ışık tutacağının kanaatindeyim. Rah-
metli Turgut Cansever Hoca sanatın 
asıl vazifesi dünyayı güzelleştirmek 
olduğunu söyler. Dünyayı güzelleştir-
menin yolu da sanat ve sanatçıyla ku-
rulan bağdan geçiyor. Fatih 
Belediyesi olarak bizler sanata ışık 
tutmaya çalışıyoruz. Kadırga Sanat 

Galerisi Fatih’teki ilk sanat galerimiz-
dir. Devamı da gelecektir. Kültürün, 
sanatın, edebiyatın kümelenmeyle ge-
lişebileceğine inanıyorum. Fatih Bele-
diye Başkanı olarak tek derdim bu 
kümelenmeyi oluşturacak mekanları 
oluşturmaktır” diye konuştu. 
UFUK ÇOBAN 

Kırkpınar için tarihler belli 

İBB Başkanı Ekrem  
İmamoğlu'nun kayınbira-
deri Cevat Kaya, Handan 
Turan'la hayatını birleşti. 

Çiftin nikahlarını  
İmamoğlu kıyarken,  

Akşener ve Kaftancıoğlu 
da şahitliklerini yaptı

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan  
Bahadır, kalkınma hedeflerine varılması için 
belediye hizmetlerine; kadınların, gençlerin, 

engellilerin, çocukların ve yaşlıların aktif  
katılımının sağlanmasının önemini vurguladı 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 
ve İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu  
nikahta şahitlik yaptılar.

Turan, “Emekle oluşturulan çok özel bir sergi. 
Yaklaşık 6-7 aydır arkadaşlarım bu sergi için 
uğraşıyor. Bu serginin Ebru Sanat tarihine ışık 
tutacağının kanaatindeyim” dedi.

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadırga Sanat Galerileri, kapılarını 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisi ile açtı

BAŞKAN Turan sözlerine şu şe-
kilde devam etti: “Kadırga Sanat 
Galerisi Fatih ve İstanbul’un çekim 
merkezlerinden biri olacak. Sanat 
insanlarının fikir alacağı bir mekân 
olacak. Yetişecek yeni sanatkârlar 
üstatlarla Kadırga Sanat Galeri-
sinde bir araya gelecektir.” Kurdele 
kesiminin ardından Fatih Belediye 
Başkanı M. Ergün Turan sergi sa-
lonunu gezdi. Sergi 22 Ocak 2021 
tarihine kadar sanatseverlere açık 
olacak. 

22 Ocak'a kadar açık 

Ekrem 
İmamoğlu

Meral 
Akşener

Beşiktaş  
kadınları  
düşündü

Beşiktaş Belediyesi, kadınla-
rın karşılaştıkları şiddet  
karşısında psikolojik destek 
alabilecekleri; aynı zamanda 
sosyal haklarını öğrenip atöl-
yeler düzenleyebilecekleri 
Kadın Dayanışma ve Yaşam 
Merkezi’ni hayata geçirdi


