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Ünlü fotoğrafçı ve klip yönet-
meni Nihat Odabaşı, 1 Aralık

Dünya AIDS Günü'nde HIV ve
AIDS farkındalığına dikkat çekmek
amacıyla birbirinden ünlü isimlerle
“Benim En Büyük Hastalığım” 
adı altında bir fotoğraf çekimi
gerçekleştirdi. I SAYFA 2

Büyük Birlik Partisi (BBP)
Genel Başkanı Mustafa 

Destici, Üsküdar Belediyesi Bağlar-
başı Kongre ve Kültür Merkezinde
gerçekleşen “Türkiye Kucaklaşıyor,
Birlikte Buluşuyor” isimli programa
katıldı. Destici, “Bugün Orta 
Doğu'da esaslı 2 buçuk ülke vardır,
Türkiye, İran ve
yarım Mısır. 
Dikkat ederseniz
emperyalistlerin
hedefinde de bu
ülkeler var. Diğer-
leri, Osmanlı’nın
parçalanmasın-
dan sonra ma-
sada üretilmiş
uydu devletler”
dedi. I SAYFA 5

ç

Bir kuruş ilave 
borç almayacağız

Yeniden Refah Partisi Genel
Başkanı Fatih Erbakan, “Biz

gelir gelmez denk bütçe gerçekleşti-
receğiz. Bir kuruş ilave borç almaya-
cağız. Her sene 100 milyar dolar
ilave kaynak üreteceğiz. 100 milyar
dolar ilave kaynağın yarısını borçları

ödemede, yarı-
sını da milletin
hizmetini 
görmekte kulla-
nacağız” dedi.
Erbakan, bazı
çevrelerin, parti-
sinin AK Parti'ye
katılacağı yönün-
deki iddialara da
tepki gösterdi.
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Mustafa Destici

Orta Doğu’da esaslı 
2 buçuk ülke var!

Türkiye genelinde dün itiba-
riyle yük ve yolcu taşımacılığı

yapan ticari araçlarda kış lastiği
takma zorunluluğu başladı. Trafik
polislerinin İstanbul'da Kuzey 
Marmara Otoyolu’nda yaptığı 
denetimlerde kış lastiği olmayan 
ticari araçlara cezai işlem uygulandı.
TIR şoförü Mehmet Yücedağ, 
“23 seneden beri bu işteyiz. Kış 
lastiklerimizi taktık. Denetimlerden
memnunuz” diye konuştu. I SAYFA 8
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Kış lastiği takma 
zorunluğu başladı

SAYFA 9Onur KARAKOÇ

Devletlerin 
çöküsü! 

SAYFA 5Sevim GÜNEY

Çalınan 
saatler

TFF 3. Lig’te mücadele eden Silivrispor,
Çatalca’nın sahasında oynadığı karşılaş-

mada Düzcespor’u konuk etti. Silivrispor maçın
4. dakikasında Ali Zorlu ve 45+2’de Gökhan
Göksu’nun attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde ka-
pattı. 70. dakikada Düzcespor’un kazandığı pen-
altı vuruşunda Güney Polat’ın attığı gole skor 2-1
oldu. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca

Silivrispor sahadan galibi-
yetle ayrıldı. Karşılaşmayı
MHP İstanbul İl Başkanı
Birol Gür ve Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz birlikte
seyretti. Maç sonunda fut-
bolcular ve taraftarlar gali-
biyeti birlikte kutladı. 
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İlhan Okçu isimli kanser hastası
bir süre önce İstanbul Anadolu

20. İş Mahkemesi'ne başvurdu. Okçu,
“Emekliyim. Keytruda adlı ilacı her ay
düzenli olarak almak zorundayım.
Ancak ilacın her bir dozu 23 bin TL.
Bunu karşılamam mümkün değil”
dedi. Okçu, yaşayabilmek için evini de
satmak zorunda kaldığını aktardığı di-

lekçesinde, SGK ve ilgili bakanlığın
ilacı temin ederek kendisine vermesini
talep etti. Okçu'nun talebini haklı
bulan mahkeme, Keytruda adlı ilacın
SGK tarafından ödenmesine, kuru-
mun İlhan Okçu'nun ilaç için bugüne
dek harcadığı paranın da iadesine
karar verdi. SGK ise kararı İstinaf
Mahkemesi'ne götürme kararı aldı. 
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SGK iSTiNAF MAHKEMESi’NE GiTTi

Silivrispor’un gözü yükseklerde

İlhan Okçu adlı kanser hastası, Keytruda adlı ilacını kendisine
temin etmediği gerekçesiyle SGK hakkında İstanbul Anadolu 
20. İş Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Okçu’yu haklı buldu
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İçİşLeRİ Bakanı
Süleyman Soylu,

“Adil Öksüz’ün nerede 
olduğunu biliyoruz. 
Ama bizde kalsın. Nasıl
PKK’ya, DHKP-C’ye biz 
izleme yapıyorsak aynı-
sını FeTÖ’ye de yapıyoruz.

Ama bizde kalsın. Nasıl
PKK’ya, DHKP-C’ye biz 
izleme yapıyorsak 
aynısını FeTÖ’ye de 
yapıyoruz. Ankesör ve
büfe soruşturmalarında
yüzde 40 etkin pişmanlık
oldu” dedi. I SAYFA 7
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SÜLEYMAN SOYLU’DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

İşte ünlülerin en 
büyük hastalığı!
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FRENI BOSALAN
KAMYON GIBILER

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Ekonomide Yeni Arayışlar Forumu’nda konuşan CHP Lideri Kemal
Kılıçdaroğlu, “Yerel yönetimlerde elde ettiğimiz başarıyı genel seçimlerde de elde edeceğiz” dedi. İBB Başkanı
İmamoğlu ise “Bugün karşılaştıklarımız aslında, akıllı bir yönetimin yapmaması gereken şeyler. Sayın Genel
Başkanımızın ifadesiyle, ‘yokuş aşağı freni boşalmış bir kamyonun gidişine’ benziyor yaptıkları” diye konuştu

Forumun “Dünya’da ve 
Türkiye’de Kentleşme Olgu-

sunda Yaşanan Dönüşümler” oturu-
munda konuşan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu da iktidarı eleştirerek,
“Bugün karşılaştıklarımız aslında,
akıllı bir yönetimin yapmaması gere-
ken şeyler. Bu, sadece bir kaybedişi
hızlandıracak işler. Sayın Genel Baş-
kanımızın ifadesiyle, ‘yokuş aşağı freni
boşalmış bir kamyonun gidişine’ ben-

ziyor yaptıkları. Sözüm ona bize bu
şehri kaybettirecekler. Bu millet akıllı.
Hangi sorunun nereden geldiğini bilir.
Ne kaynaklı olduğunu iyi bilir. Bir zam
meselesinin kaynağının bile esas olan
ülke ekonomisinden kaynaklandığını
anlarlar” ifadelerini kullandı. “Sözüm
ona, toplumun hizmet almasını engel-
leyecekler” diyen İmamoğlu,şeffaflığın
ellerindeki en önemli panzehir oldu-
ğunu söyledi. I SAYFA 7
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SÖZÜM ONA BiZE BU ŞEHRi KAYBETTiRECEKLER!

Ekonomide Yeni Arayışlar
Forumu’na katılan 

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu,
iktidarı eleştirdi. Kimsenin umut-
suzluğa kapılmaması gerektiğini
söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hangi
baskılar gelirse gelsin Türkiye’yi
çağdaş uygarlığa ulaştıracağız.
Cumhuriyet’i kurduk, doğru ama
şimdi bu Cumhuriyet’i gerçek 
anlamda bir demokrasiyle

taçlandırmak zorundayız. Hiçbir
endişem yok bu konuda. Sadece
biraz zamana ihtiyacımız var.
Niçin? Seçimler bizim belirlediği-
miz tarihte değil, yasaların 
öngördüğü tarihte olacak. Yerel
yönetimlerde elde ettiğimiz 
başarıyı genel seçimlerde de elde 
edeceğiz. O beyefendiyi aşağıya 
indirmek bizim boynumuzun 
borcudur” ifadelerini kullandı. 
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CUMHURiYET, DEMOKRASiYLE TAÇLANMALI

Fatih Erbakan

İstismarcı babaya
4 ay sonra tahliye

Küçük kızı Z.H.K’ya 5 yaşın-
dan 8 yaşına kadar 3 yıl bo-

yunca cinsel istismarda bulunduğu
gerekçesiyle 30 yıl hapse mahkum
edilen C.Ö.K hakkındaki karar, 
İstinaf Mahkemesince jet hızıyla 
bozuldu. Davaya bakan İstanbul 6.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin de bozma
kararı üzerine, karar duruşmasından
4 ay sonra istismarcı babayı tahliye
ettiği ortaya çıktı. I SAYFA 4
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Kanal İstanbul Projesi'ne 
Dışişleri Bakan Mevlüt Çavu-

şoğlu'ndan ilginç savunma geldi. Ça-
vuşoğlu, “Kanal İstanbul'a kazmayı
vurduğumuz zaman dünyada deniz-
cilik ve ulaşım ba-
kımından tarih
değişecek, dönüm
noktası olacak.
Böyle bir coğraf-
yada yaşıyorsak
girişimci ve insani
olmamız lazım.
Sorun varsa çöz-
mek için girişimci
olmamız lazım”
dedi.  I SAYFA 5
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Kanal İstanbul 
tarihi değiştirecek

YARGI SGK’YI
MAHKUM ETTi

Bu test kadınlar
için çok tehlikeli

Kadın sürücü sayısı son 
10 yılda yüzde 100'e yakın

artarken, dev otomobil firmaları
güvenlik sistemlerinin testinde 
standart erkek vücuduna sahip 
çarpışma mankeni kullanmaya
devam ediyor. Bu da kadınları, 
güvende olduklarını düşündükleri
araçta, tehlikelerle karşı karşıya 
bırakıyor. I SAYFA 8
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Mevlüt Çavuşoğlu

Yokuş aşağı 
takla attı

Beyoğlu'nda yokuş aşağı
giderken tümseğe çarpa-

rak kontrolden çıkan otomobil
takla attı. Ters dönen otomo-
bilde sıkışan Turan Erarslan,
çevredeki vatandaşların yardı-
mıyla dışarı çıktı. Boynunda
ezilme tespit edilen Erarslan,
ambulansla hastaneye kaldı-
rıldı. Turan Erarslan'ın yokuş
aşağı giderken yaşadığı kaza
cadde üzerindeki bir iş yerinin
güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, kontrolden çıkan
otomobilin yol üzerinde park
halindeki hafif ticari araca
çarptıktan sonra takla atması
görülüyor.
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Armağan’a 
okulda

bakıyorlar

Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi öğ-
rencileri Başakşehir Belediyesi Hayvan

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden Armağan
isimli bir köpek sahiplenerek okul bahçesinde
beslemeye başladı. Öğrencilere, belediye ekipleri
tarafından hayvan bakım eğitimi verildi. I SAYFA 4

ç Sokak ortasında kurşun yağmuru
Şişli'de, bir kişinin 
yaralanmasıyla 

sonuçlanan lüks cipe yapı-

lan silahlı saldırı sonrası 
yaşananlar güvenlik kame-
ralarına yansıdı.  I SAYFA 3
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Kanser hastası İlhan Okçu,
Keytruda adlı ilacın her bir

dozunun 23 bin TL olduğunu,
yaşayabilmek için evini bile

sattığını ifade ettği. 

Isınmak için 
Anday’ı yaktılar!

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

MHP İl Başkanı Birol Gür ve Belediye 
Başkanı Volkan Yılmaz maçı birlikte seyretti. Süleyman

Soylu

Adil Öksüz’ün 
yerini biliyoruz

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Ekrem 
İmamoğlu Ali Kılıç



“ En Büyük Hastalığım"
adlı fotoğraf sergisi Pi-
levneli Galeri'de açıldı.

"Birlikte HIV'den Güçlüyüz"
platformunun geçtiğimiz ay-
larda hayata geçirdiği “En
Büyük Hastalığım” kam-
panyasına ünlü yönetmen
Nihat Odabaşı'nından da
destek geldi. Nihat Oda-
başı; Ali Yağcı, Bade İşçil,
Bennu Gerede, Burak
Yörük, Danla Bilic,
Derya Uluğ, Ebru
Şahin, Ece Sükan, Gök-
han Türkmen, Hazal
Filiz Küçükköse, Kubi-
lay Aka, Reynmen,
Tuba Ünsal ve Zeynep
Bastık gibi ünlülerin
fotoğraflarını çekerek,
ünlülerin en büyük
hastalıklarını objekti-
fiyle yansıtmaya ça-
lıştı. İki ayda

tamamlanan çekimlerde ol-
dukça renkli ve özenli görüntü-
ler ortaya çıktı. Danla Bilic'in
porselen tabaklar, Gökhan
Türkmen'in şapka, Derya
Uluğ'un futbol, Reynmen'in
bıçak, Ebru Şahin'in şarkı söy-
lemek, Bennu Gerede'nin
doğa, Tuba Ünsal'ın sanat,
Zeynep Bastık'ın sevgi, Burak
Yörük'ün yeni yerler keşfetmek,
Hazal Filiz Küçükköse'nin çi-
çekler, Ali Yağcı'nın ekstrem
sporlar ve Bade İşçil'in en
büyük hastalığı ise su oldu.

Birlikte HIV'den güçlüyüz

Projeyi destekleyen Gilead
Sciences Türkiye Dış İlişkiler
Direktörü Toros Şahin, "HIV
ve AIDS günümüzdeki teda-
viler sayesinde ölümcül ol-
maktan çıkarak kronik hale
gelmiş bir hastalık olmasına
rağmen, toplumumuzun bu

konudaki bilgi eksikliğin-
den dolayı HIV pozitif
bireyler toplumda hala
dışlanma ile karşı kar-
şıya kalıyorlar. Topluma
korunma ve bulaşma
yollarının öğretilmesi
çok önemli. Ayrıca dü-
zenli tedavi alan HIV
pozitif bireylerin uzun
ve sağlıklı bir hayat sü-
rebileceklerinin de bi-
linmesi gerekiyor.
Geniş kitleleri etkileme
gücü olan başta Nihat
Odabaşı olmak üzere,
tüm ünlülere güçlerini
birleştirerek bu özel
günde “Birlikte
HIV'den güçlüyüz” 
dedikleri ve HIV pozitif
bireylerin yanında ol-
duklarını tüm Türkiye'ye
gösterdikleri için teşekkür
ediyoruz” dedi.
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Ünlü fotoğrafçı ve klip yönetmeni Nihat Odabaşı, 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde
HIV ve AIDS farkındalığına dikkat çekmek amacıyla birbirinden ünlü isimlerle
“Benim En Büyük Hastalığım” adı altında bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi

Instagram: isogkgz

İSMAİL GÖKGEZ
İSMAİL GÖKGEZ’LE SANATA DAİR
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FARKLI ŞEHiRLERDE DE SERGiLENECEK
Galası Pilevneli Galeri'de gerçekleştirilen sergiye sanat ve cemiyet
hayatından birçok ünlü isim katıldı. Serginin önümüzdeki günlerde
farklı şehirlerde ücretsiz olarak halkla buluşturulması planlanıyor. 
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Rubato son albümü "Üç"ün
ikinci klibini albümün en öne

çıkan parçalarından birisi
olan "Senden Başka"

şarkısına çekti
Özer Arkun, Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar 
ve Eralp Görgün'den oluşan rubato grubu, 
hem yurt içi hem yurt dışında verdikleri
yoğun konser programı arasında “Senden
Başka” şarkısına klip çekmeyi ihmal etme-
diler. Sözleri Ömer Faruk Güney’e, müziği
Namık Nagdaliova’ya düzenlemesi ise ru-
bato’ya ait olan şarkının yönetmenliğini
Kemal Başbuğ yaptı.

Bir ilke imza attı

1970'li yıllara uzanan ve dönemin ru-
hunu yansıtan klip, "Vatanım Sensin”
dizisinin Beykoz Kundura Fabrika-
sı’ndaki setinde çekildi. Duygu dolu
sahnelerin yer aldığı klipte oyuncu
Ümit Belen oynuyor. Grubun solisti
Özer Arkun klipte çello çalmadan 
kamera karşısına geçerek bir ilke
imza atmış oldu.

CANIM
BENiM
Erol Evgin’in, “Altın Düetler” albümünün gör-
düğü büyük ilginin ardından üç yıl sonra unu-
tulmaz şarkılarını ülkemizin en güçlü kadın ses
sanatçılarıyla paylaştığı “Altın Düetler 2” albü-
münün ilk video klibi Nil Karaibrahimgil ile bir-
likte seslendirdikleri “Canım Benim” isimli
şarkıya çekildi. Merakla beklenen klip, dinleyici-
lerin oldukça ilgisini çekti.

Hikaye uzayda geçiyor

Sözleri Çiğdem Talu’ya, müziği Melih Kibar’a, dü-
zenlemesi 70’li ve 80’li yılların dönem ruhunu gü-
nümüz soundları ile ustalıkla harmanlayan değerli
müzik adamı İskender Paydaş’a ait olan “Canım
Benim”in, Serdar Erener yönetmenliğinde çekilen
video klibi müzik kanallarıyla birlikte Erol Evgin You-
Tube kanalında da yayınlandı. “Altın Düetler” albümü-
nün ilk video klibi olan Erol Evgin & Nil Karaibrahimgil
düeti “Canım Benim” in hikayesi, Serdar Erener’in ha-
yalini kurduğu bir dünyada, Uzay’da geçiyor.

RUBATO’DAN 
YENİ KLİP

Gülden, Linet'in 
sahnesinde!
Geçtiğimiz akşam Üsküdar'ın yeni eğlence mekanı Gece
Life Nakkaştepe'de sahne alan Linet, dinleyicilerine unuta-
mayacakları bir gece yaşattı. Güçlü sesi ve yorumuyla dik-
katleri üzerine çeken Linet'in izleyenlerine bir de sürprizi
vardı. Kendisi gibi şarkıcı olan Linet'e sahnede yakın arka-
daşı Gülden eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde çıkardığı "Yaka-
rım İstanbul"u
şarkısını
seslendiren
Gülden,
Kayahan'ın
"Odalarda
Işıksızım"
adlı unutul-
maz eserini
de seslendir-
meyi ihmal
etmedi. Be-
lirli tarihlerde
aynı me-
kanda Gül-
den de sahne
alıyor.

ISTE UNLULERIN
EN BUYUK HASTALIGI!

Burak Yörük
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E sentepe Mahallesi Büyükdere Cadde-
si'nde 05.00 sıralarında meydana 
gelen olayda, bir eğlence mekanından 

çıkan Emrullah Ç.'nin kullandığı 34 GOL 63 
plakalı lüks cip ile 34 BTR 578 plakalı otomo-
bile, yanlarına yaklaşan başka bir otomobil-
den ateş açıldı. Emrullah Ç., kurşunların sırt, 
bel ve koluna isabet etmesi sonucu yaralandı. 
Kontrolden çıkarak kaldırımı aşan cip bir 
banka çarparak durabildi. Yaralı, olay yerine 
gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede te-
davi altına alındı. Emrullah Ç.'nin sağlık du-
rumunun iyi olduğu belirtildi. 

Saldırı anları kamerada 

Saldırıda, içinde Emrullah Ç.'nin arkadaşları 
Metin S. ile Cihan S.'nin bulunduğu 34 BTR 
578 plakalı otomobil de kurşunların hedefi 
oldu. Otomobil sürücüsü, saldırı sırasında 
fren yaparken, bir taksi arkadan otomobile 
çarptı. Emrullah Ç.'nin kullandığı lüks cip ile 
arkadaşlarının içinde bulunduğu otomobile 
silahlı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik ka-
meralarına yansıdı.  

Soruşturma sürüyor 

Görüntülerde, saldırı sonrası otomobil sürü-
cüsü fren yaparken, lüks cip kontrolden çık-
mış şekilde ilerliyor. Bu sırada bir taksi yol 
ortasında duran otomobile arkadan çarpıyor. 
Saldırıya uğrayan otomobildeki iki kişi araç-
tan iniyor. Sürücü taksi şoförünün yanına ge-
lerek bir şeyler konuşuyor. Bu sırada, 
otomobildeki diğer kişi taksinin yanına gelir-
ken sendeleyerek yere düşüyor. Konuşmanın 
ardından iki kişi tekrar otomobile dönerek 
lüks cipin yanına gidiyor. Polisin olayla ilgili 
soruşturması devam ediyor. DHA 
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OLAY Fatih, Hırka-İ Şerif Ma-
hallesi'nde gece saat 00:00 sı-
ralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre Türkistan Sokak 
üzerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler, 
isimleri öğrenilemeyen 4 kişiye henüz bi-
linmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. 
Saldırı sonrası 4 kişi çeşitli yerlerinden 
yaralanırken olayı gerçekleştiren kişi 
yada kişiler ise yaya olarak kaçtı. Ma-
halle sakinleri kanlar içinde yerde yatan 
yaralıları görünce durumu hemen polis 
ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar 
üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 
sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada olay 
yerinde ki yaralılar çevredeki vatandaşlar 
tarafından sivil araçlarla en yakın hasta-
nelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ya-
ralıların sağlık durumlarının iyi olduğu 
öğrenildi. 

Saldırının nedeni araştırılıyor 

Saldırının olduğu sokağa gelen polis 
ekipleri her iki tarafa da şerit çekerek 
önlem aldı. Sokaktaki mahalle sakinleri-
nin de bilgisine başvuran polis ekipleri 
çevrede güvenlik kamera çalışması yaptı. 
Saldırı sırasında silahtan çıkan mermi 
park halinde duran bir aracın arka kıs-
mına isabet etti Aracın sahibine ulaşan 
polis ekipleri merminin isabet ettiği 
yerde inceleme yaptı. Araçta inceleme 
yapan polis ekipleri mermi çekirdeğini 
aracın içinde bularak delil torbasına 
koydu. Polis ekipleri olay yerindeki ince-
leme çalışmasının ardından yaralıların 
kaldırıldığı hastaneye gitti. Saldırıyı dü-
zenleyen kişi yada kişileri yakalamak için 
çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı. 
Soruşturma sürüyor. DHA 

TEKSAS GİBİ

ŞİŞLİ, Esentepe Mahallesinde 14 
Kasım'da arkadaşıyla yürüyen 
İranlı Masous Molovi Vardanja-

ni'nin arkasından gelen saldırgan tarafın-
dan öldürülmesine ilişkin olarak gözaltına 
alınan 11 şüpheliden 7'si "Tasarlayarak öl-
dürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", 
"Kasten öldürmeye azmettirme" ve "Öldür-
meye yardım" suçlarından tutuklandı. 

Çağlayan'a getirildiler 

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet 
Sarayı'na getirilen şüpheliler, nöbetçi terör 
savcılığına çıkarılarak sorgulandı. Şüpheli-
lerden 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye 
sevk edilirken, 4'ü hakkında adli kontrol 
talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimli-
ği'nce sorgulanan şüphelilerden 7'si tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise 
adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Çalışmalar ortak yürütüldü 

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da 
meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen 
İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen 
saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay 
sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 
şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat 
Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 
İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak yürüt-
tüğü çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de 
düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi katil 
zanlısı olduğu iddia edilen Abdulvahap K. 
ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve 
zanlının saklanmasına yardımcı oldukları 
iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı. Çalışma-
larını sürdüren ekipler 6 şüpheliyi daha 
gözaltına almıştı. DHA

7 KiSi TUTUKLANDI

TARABYA'DA Fener Rum Patriği Bartho-
lomeos'un evine girerek hırsızlığa te-
şebbüs ettikleri iddiasıyla gözaltına 
alınan şüpheliler, Çağlayan'daki İstan-
bul Adalet Sarayı'na getirildiler. Şüphe-
liler, ifadeleri alınmak üzere nöbetçi 
savcılığa çıkarıldı. Bartholomeos'un 
evinde 16 Kasım tarihinde meydana 

gelen hırsızlık teşebbüsü sonrasında 
güvenlik kamerası görüntülerinden şüp-
helilerin olay yerine geldiği aracın pla-
kası tespit edilmişti. Polis ekipleri 
teknik takibe aldığı şüphelilerin izini 
Kartal, Orhantepe Mahallesi'nde bul-
muş, operasyonda biri yaralı olmak 
üzere 5 şüpheli yakalanmıştı. Şüpheli-

lerden bacağından vurularak yaralanan 
Serhat K., yaya olarak kaçmaya çalışan 
Hüseyin U.Ç. Volkan Ç., Fırat D. ve 
Mustafa K. gözaltına alınmıştı. Şüpheli-
lerle birlikte 2 tabancanın yanı sıra ev-
lerinde çalıntı olduğu değerlendirilen 
tespih koleksiyonu, ziynet eşyaları ve 
bir miktar para bulunmuştu. DHA 

5 şüpheli hakim karşısında 

Fatih’te gece saatlerinde kimliği belirsiz 
kişi ya da kişiler sokak üzerinde 4 kişiye 

ateş açarak kayıplara karıştı. Saldırı  
sonrası 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı 

ZEYTİNBURNU'NDA motosik-
letli kuryelerin sık kullandığı 
Nuripaşa Mahahallesi’ndeki 

bulvarda bir motosikletli, 3 yaşındaki 
kıza çarptı. Akşam saatlerinde babası 
Hacı Toprak ile birlikte yürürken bir 
anda elini bırakan 3 yaşındaki kızı Be-
tül’e, yayaların arasında ilerleyen 21 ya-
şındaki Fakrittin N.’nin yönetimindeki 
motosiklet çarptı. Küçük kız, kazadan 
şans eseri yara almadan kurtuldu. 
Kızın yakınları sürücüden şikayetçi ol-
madı. Sevk edilen Trafik Büro Amirliği 
ekibi rapor düzenledikten sonra bu böl-
gede 1 saat süreyle motosikletli yunus 
timleri görevlendirilerek, bu yolu kulla-
nan motosiklet kuryeleri üzerinde  
denetim yaptı. DHA

Motosikletli  
çocuğa çarptı

BEŞİKTAŞ Şairler Parkı'nda bulunan 
Şair Melih Cevdet Anday'ın heykeli böl-
gede ısınmak isteyen 4 kişi tarafından 
yakıldı. Olay Süleyman Seba Caddesi 
üzerinde bulunan Şairler Parkı'nda 
22:00 sıralarında meydana geldi. İddia-
lara göre, parkta ısınmak isteyen 4 kişi 
ateş yaktı. Ancak ateşe atılan madde-
lerden dolayı alevler bir anda Şair 
Melih Cevdet Anday'ın heykeline sıç-
radı. Paniğe kapılan 4 kişi yangını sön-
dürmeye çalıştı ancak alevleri 
söndürmeyi başaramayınca korkuya 
kapılarak parktan kaçtı. Vatandaşların 
ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis 
ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Gözaltına alındılar 

Yanan Melih Cevdet Anday'ın heykeli it-
faiye tarafından kısa sürede söndü-
rüldü. Polis ekipleri de parkın 
çevresinde, heykeli yakıp kaçan 4 kişi-
nin peşine düştü. Yapılan çalışma sonu-
cunda olay yerine yakın bir noktada 
yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi Be-
şiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götü-
rüldü. Olay yeri İnceleme ekipleri bir 
süre yanan heykel üzerinde inceleme 
yaptı. Beşiktaş Kaymakamlığı da olayla 
ilgili açıklama yaparak 4 kişinin gözal-
tına alındığını ve işlemlerinin sürdü-
ğünü belirtti. Olayla ilgili çalışma 
başlatıldı. DHA 

Isınmak için  
Anday’ı yaktılar! 

İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk  
edilen 7 şüpheli de tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

SOKAK ORTASINDA 
KURSUN YAGMURU
Şişli’de, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan lüks cipe yapılan silahlı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik 
kameralarına yansıdı. Saldırıda yaralanan Emrullah Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

ZEYTİNBURNU Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği, son dönemde görülen evden 
hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphe-
lisinin yakalanması amacıyla harekete 
geçti. İlçede 4 evden hırsızlık yaptığı belirle-
nen ve güvenlik kameraları ile kimliği tespit 
edilen Vedat İ.’nin (28), barınıp kalabileceği 
yerleri tek tek kontrol eden ekipler Gökalp 
Mahallesi 40 Sokak’ta görüldü. Polislerin 
geldiğini fark eden şüpheli koşarak kaç-
maya çalıştı. Şüphelinin kaçması ve polisin 
kovalaması kameraya yansıdı. Polisler, kısa 
sürede Vedat İ.’yi Telsiz Mahallesi 72’nci 

Sokak’ta yakalayarak gözaltına alındı.  

Şüphelinin arandığı anlaşıldı 

Şüphelinin bir suçtan mahkeme kararıyla 
arandığı, Bakırköy Asliye Ceza Mahkeme-
si’nce hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay 
kesilmiş hapis cezası bulunduğu da belir-
lendi. Zeytinburnu’nda bir süre önce Sümer 
Mahallesi’nde dizüstü bilgisayar ve tablet, 
Gökalp Mahallesi’ndeki bir iş yerinden de 2 
bin ABD doları ve kıymetli evrakları çaldığı 
belirlenen Muhyettin O., Seyitnizam Mahal-
lesi’nde yakalandı. DHA 

Zeytinburnu’nda 3 zanlı yakalandı



S özcü'den Asuman Aranca'nın An-
kara’da C.Ö.K., 2007 doğumlu kızı 
Z.H.K'ya 2011 yılından itibaren 3 yıl 

boyunca cinsel istismarda bulundu. 
Z.H.K'nin durumu anlatması üzerine annesi 
A.Ş, boşandığı eşi C.Ö.K hakkında suç du-
yurusunda bulundu. Ancak cinsel istismara 
ilişkin delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik 
kararı verdi.  
Pes etmeyen anne A.Ş, eski eşi C.Ö.K hak-
kında 3 kez daha suç duyurusunda bulundu 
fakat dosyalar yine takipsizlik kararıyla kapa-
tıldı. Annenin tekrar başvurması üzerine İs-
tanbul Başsavcılığı bu defa C.Ö.K. hakkında 
soruşturma başlattı.  
Gözaltına alınan C.Ö.K, çıkarıldığı mahke-
mece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bı-
rakıldı. Soruşturma sonunda C.Ö.K. 
hakkında 2016 yılında ‘çocuğun cinsel istis-
marı’ suçundan dava açıldı. 

Mahkeme 30 yıl verdi 

Boşandıktan sonra İstanbul’a yerleştiği ve 
son eylemini kızını yanına aldığında bir 
otelde gerçekleştirdiği için İstanbul 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan 
C.Ö.K. hakkındaki davanın karar duruşması 
geçen Temmuz ayında yapıldı. Mahkeme, 
sanık C.Ö.K.'yi kızına yönelik eylemini teh-
ditle ve zincirleme olarak gerçekleştirdiği ge-

rekçesiyle önce 60 yıl 9 ay hapis cezasına 
çarptırdı, daha sonra bu cezayı 50 yıla in-
dirdi. Ancak TCK uyarınca süreli hapis ce-
zasının 30 yıldan fazla olamayacağı 
gerekçesiyle sanığa verilen ceza 30 yıla dü-
şürüldü. Sanık C.Ö.K, hükümle birlikte tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. 

Jet hızıyla bozuldu 

Yargılama süresince sanık C.Ö.K'nin avu-
katlığını yapan Mehmet Cengiz, mahkumi-
yet kararına itiraz edince dosya İstinaf 
Mahkemesine geldi. 10 Temmuz’da 
hüküm kurulan davada, dosyayı jet hızıyla 
31 Ekim tarihinde incelemeye alan İstan-
bul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dai-
resi usul yönünden bozma kararı verdi. 
İstinaf Mahkemesinin kararında, konuyla 
ilgili daha önce verilmiş 3 ayrı takipsizlik 
kararı olduğu ve bu kararlara karşı yapılan 
itirazların reddedilip kesinleştiği belirtilerek, 
sanık hakkında yeni delil edilmeden soruş-
turma yürütülüp dava açıldığı kaydedildi. 
Yargılama aşamasında yerel mahkemenin 
bu eksikliği giderip takipsizlik kararının kal-
dırılmasını sağlamayarak usul hatası yap-
tığı ifade edilen kararda, yargılamanın 
yenilenerek eksikliğin tamamlanması ve 
buna göre yeni bir hüküm kurulması ya da 
düşme kararı verilmesi istendi. 

BAŞAKŞEHİR Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu “Başakşehir’i Se-
viyorum Çünkü… Söyleyecek 

Sözüm Var” buluşmaları kapsamında ger-
çekleştirdiği söyleşide Öğrenciden Arma-
ğan Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilere “Bir 
can dost sahiplenin” çağrısında bulun-
muştu. Öğrenciden Armağan Anadolu Li-

sesi’ndeki okul öğrencilerinden Başakşehir 
Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun çağ-
rısına yanıt gecikmedi. 

Can dostunuzu biz sağlayalım 

"Başakşehir’i Seviyorum Çünkü. Söyleye-
cek Sözüm Var" buluşmaları kapsamında 
gittiği Öğrenciden Armağan Anadolu Li-

sesi’nde bir öğrencinin sokak hayvanlarıyla 
ilgili çalışmalara ilişkini sorusunu cevapla-
yan Başkan Kartoğlu, "Sokaktaki sevimli 
dostlarımıza dair projelerimiz çok. Bes-
leme noktalarından sağlığa kadar elimiz-
den geleni yapıyoruz. Aslında sizler de bir 
sokak hayvanını sahiplenerek bu çalışma-
larımıza katkı sunabilirsiniz. Kulübesini, 
malzemesini hatta sahipleneceğiniz can 
dostunuzu biz sağlayalım, sizler de ona 
okulunuzda bakın” ifadelerini kullanmıştı. 
Öneriye çok sıcak bakan okul öğrencileri 
hemen harekete geçerek Başakşehir Beledi-
yesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nden bir köpek sahiplendi. Mer-
kezde tüm aşıları yapılan ve kısırlaştırılan 
labrador cinsi köpeğe “Armağan” ismini 
veren öğrenciler sevimli dostlarını büyük 
bir coşkuyla karşıladı. 

Hayvan bakım eğitimi verildi 

Okul öğrencileri, sevimli köpek Arma-
ğan’la buluşmadan önce okul konferans 
salonunda Başakşehir Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan 
bakımı konusunda önemli bilgiler aldı. 
Öğrenciler, uzman veterinerlerden köpek 
bakımının incelikleri konusunda merak 
edilenleri öğrendi. Öğrenciden Armağan 
Anadolu Lisesi öğrencileri, kendilerine se-
vimli bir dost kazandıran Başakşehir Bele-
diyesi’ne ve Belediye Başkanı Yasin 
Kartoğlu’na çok teşekkür etti. DHA 
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İSTANBUL

İ nsanoğlu yaratılışından sonra çeşitli 
evrelerden geçti. İlk zamanlar diğer 
hayvanlar gibi, doğa ile barışık başla-

yan yaşamında, ağaçlardan, yerlerden bit-
kiler, meyveler, yumurtalar toplayarak, 
avlanarak beslendi. Sonra tarımsal devir 
başladı. Yerleşik yaşama geçti. Bazı hay-
vanları evcilleştirerek hem işlerinde kul-
landı, hem de etinden derisinden 
faydalandı. Böylece daha az riskli, daha 
kolay, daha konforlu bir yaşama geçmişti. 
Bu konfor da tatmin etmedi, daha lüks 
yaşam isteğinin körüklediği Sanayi Devrimi 
geldi. Yanında da Çevre Sorunlarını getirdi. 
Bu sorun öyle bir canavar oldu ki zapt edi-
lemez, hükmedilemez şekilde büyüdü.  

Doğayı mahvettikçe daha çok para ge-
tirdi. Para hırsıyla beslenen bu canavar 
devletlerin sınırlarını aştı küreselleşti, yani 
dünyayı sardı. Çernobil'de bir nükleer sant-
ral kazası, on yıl sonra Türkiye'de kanser 
patlamasına sebep oldu. Gelişmiş ülkelerin 
baca gazları global ısınmaya sebep oldu, 
dünyanın iklimleri değişti. Hal böyle olunca 
ülkelerdeki çevre politikaları farklı, farklı 
hedeflere yönelmiş olsa da vatandaşların 
sağlıklı bir çevrede yaşamalarının sağlan-
ması, çevre değerlerinin korunup geliştiril-
mesi ve bu konunun devletlerarası ele 
alınması gerekti. Rio Konferansı, Habitat 
Toplantıları gibi onlarca uluslar arası top-
lantılar yapılırken, Türkiye'de de konu Ana-

yasa'lara girdi. 1961 Anaya-
sası'nın 49. maddesi, "Devlet, herkesin 
beden ve ruh sağlığı içinde yaşamasını sağ-
lamakla ödevlidir" derken, 1982 Anayasa-
sı'nın 56. maddesinde "Herkes sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip-
tir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını ko-
rumak ve çevre kirlenmesini önlemek 
devletin ve vatandaşların ödevidir" dendi.  

Görüldüğü gibi istenen düzeyde olmasa 
da çevre bilincinde gelişmeler olmaktadır. 
Ancak yasalara girmesine rağmen vatan-

daşlar tarafından aynı önem ölçüsüne erişe-
memiştir. Çevre gibi önemli bir konunun va-
tandaşlar tarafından dikkate alınmasının en 
önemli dayanağı şüphesiz ki basındır. 
1990'lı yılların ikinci yarısında ülkemizde 
medya, iş adamıyla politikacıların çıkar 
ilişkilerini düzenleyen aracı kurum haline 
geldi. Görsel yayın organımız televizyonlar 
ise tam bir dedikodu kumkuması ve diziler 
serisi. İnsanlarımız öyle bir afyonlandı ki, 
dünyanın en önemli hadiselerinin; bilmem 
kimin selülitleri, bilmem hangi mankenin 
artık kiminle yattığı, bilmem kimin göğüs 
silikonlarını yenilettiği en çok verilen, izle-
nen haberler oldu. Oysa çevre gibi bir ko-
nuda soruna sahip çıkılmasının en önemli 
hareket noktalarından biri de güçlü bir 
yerel basın ve onun ortaya koyduğu toplum-
sal bilinçlendirmedir. 2009/ Mayıs Bursa 

Nilüfer'de 3 gün süreli "Türkiye Sulak Alan-
lar Kogresi"nden sonra da Rize İkizdere'de 
Türkiye'de ilki gerçekleştirilecek "Türkiye 
Su Meclisi Genel Kurulu" yapıldı. Ben de 
ilk yönetim kuruluna seçildim. Su Meclisi 
Tüzüğü hazırlanarak. Su Manifestosu ha-
zırlanıp okundu. Köşe yazılarımı yazdığım 
topladığım bilgileri paylaşmamı sağlayan 
yerel gazetemiz Damga'ya, çevre konula-
rına verdiği önem için, bir çevre gönüllüsü 
olarak teşekkür ediyorum. Ayrıca bu köşe 
yazılarını internet yoluyla çevremize arz 
ediyorum. Bu gazeteyi alan okuyucuları-
mızdan rica ediyorum, akşam eve giderken 
yanlarında götürsünler, eş ve çocuklarının 
da okumalarını sağlasınlar. İnsanlarımızı 
ne kadar bilinçlendirirsek doğaya o kadar 
destek vermiş oluruz. Sağlıklı kalmanız 
dileklerimle. Arşiv 

İlk insanlar ve çevre 

Istismarcı babaya 
4 ay sonra tahliye
Küçük kızı Z.H.K’ya 5 yaşından 8 yaşına kadar 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 30 yıl hapse  
mahkum edilen C.Ö.K hakkındaki karar, İstinaf Mahkemesince jet hızıyla bozuldu. Davaya bakan İstanbul 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin de bozma kararı üzerine, karar duruşmasından 4 ay sonra istismarcı babayı tahliye ettiği ortaya çıktı.

BİR süredir TBMM’de Yargı Re-
form paketinde yer alan icra ve 
iflas ilanlarının gazetelerdeki ya-

yınının kaldırılması yönündeki düzenlemenin 
Adalet Bakanlığı tartından iptal edilmesi ülke 
genelindeki yerel basın mensuplarına rahat 
nefes aldırdı. İstanbul Gazeteciler Derneği 
Başkanı Mehmet Mert konuyla ilgili bir açık-
lamada bulunarak Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül’e duyarlılığından ve basına desteklerin-
den dolayı teşekkür etti. 

Önemli bir gelişme 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 'yazılı bası-
nın desteklenmesi gerekiyor' açıklamasının 
yerel basında olumlu bir hava estirdiğine dik-
kat çeken Mert, "Yargı Reformu 2. Paketi'nde, 
icra ve iflas ilanlarının gazetelerdeki yayını-
nın kaldırılması yönündeki düzenleme öneri-
sine ülke genelinde basın organlarının 
sesinin iktidar tarafından dinlenilmesi ve dik-
kate alınması önemli bir gelişme. Bu durum 
özelikle Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin ki-
şiyi istihdam eden yerel gazeteleri kapsamak-
taydı. Böylece Anadolu basını ve ülke 
genelinde hizmet veren yerel medya organ-
ları ciddi anlamda nefes aldılar. Gelişmiş ül-
kelerde bilindiği üzere ciddi anlamda yayın 
yapan basın yayın organları devlet tarafından 
önemli destekler görmekte. Vergi indirimleri, 
baskıların desteklenmesi, kamu ilanları des-
teği, uygun banka kredileri bu desteklerden 
bazıları" açıklamasında bulundu. 

KURULDUĞU günden bu yana 
birbirinden değerli projelerle 
bilgiyle donanan, hikmetin 

arayışında olan erdemli gençliğin ilk ad-
resi olan Mihmandar, gençliği şüheda 
diyarı Çanakkale’de buluşturdu.  
İstanbul İl Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
desteği, Esenler Belediyesi ve Esenler 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İşbir-
liği ile gerçekleştirilen gezi kapsamında 
yaklaşık 350 genç, Türkiye’nin bağımsız-
lık mücadelesi verdiği topraklarda milli 
ve manevi duyguları yerinde yaşadı.  
Gençler, her karış toprağı şehit kanlarıyla 
sulanan Çanakkale Şehitliklerini ziyaret 
etti. Gezi kapsamında, göğüs göğüse 
çarpışmaların yaşandığı siperleri, savaş 
alanlarını ziyaret eden bursiyerler, şehit 

ecdat için dua etti. 

Zihinlerinde tekrar canlandı 

57. Piyade Alay Şehitliğini görme fırsatı 
bulan öğrenciler, savaşın Çanakkale Bo-
ğazı'ndaki eşsiz destanını rehberlerden 
dinledi, o tarihi günleri zihinlerinde tek-
rar canlandırdı. Gezi boyunca tarihi yer-
ler hakkında rehberlerden bilgi alan 
gençler, tarih kitaplarından okudukları, 
televizyonlardan izledikleri mekânları ye-
rinde gördü. Mihmandar Gençlik, Ça-
nakkale’yi “geçilmez” yapan, Çanakkale 
savaşlarının gerçekleştiği yerleri ve şehit-
likleri gezerek duygu dolu anlar yaşadı-
lar. Gün boyu yapılan gezilerde tarihe 
tanıklık eden, tarihi adeta yeniden yaşa-
yan gençler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Hedefe yürüyen gençlik şehitlikte

Armağan’a okulda bakıyorlar 

Utku KIZILTAN
ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi öğrencileri Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden Armağan isimli 
bir köpek sahiplenerek okul bahçesinde beslemeye başladı. Öğrencilere, belediye ekipleri tarafından hayvan bakım eğitimi verildi

Esenler Belediyesi’nin gençlik projesi olan ve “Hedefe yürüyen gençlik” sloganıyla 
yola çıkan Mihmandar Gençlik, “Asım’ın Nesli”ni buluşturmaya devam ediyor

Yerel basın  
nefes aldı

BAŞAKŞEHİR Kayaşehir yolunda sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 15 metre yüksek-
likten su kanalına düştü. Kaza, 15.00 sıralarında Kayaşehir 
yolunda Kayaşehir istikametinde meydana geldi. Burak 
Akan'ın kullandığı 34 HLU 69 plakalı otomobil seyir ha-
linde ilerlediği sırada lastiği patladı. Kazada otomobil sü-

rücüsü Burak Akan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 
polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, oto-
mobilin içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine 
teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müda-
halesinin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. DHA 

Otomobil  
su kanalına 
düştü

utkukiziltan@gmail.com 

SANIK C.Ö.K'yı 30 yıla mahkum 
edip tutuklayan İstanbul 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi de, bozma kararı 
nedeniyle dosyada durma kararı ve-
rerek, sanığın tahliye etmek zo-
runda kaldı. Böylece, mahkeme 
tarafından 30 yıl hapse mahkum 
olup hükümle birlikte tutuklanan 
C.Ö.K, 4 ay cezaevinde kaldıktan 
sonra tahliye edilmiş oldu.

4 AY SONRA TAHLİYE 
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ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Z amanımızın büyük bir bölümünü harcadığımız,
uğraştığımız, ilgilendiğimiz ama çözümü için
elimizden pek bir şey gelmeyecek hadiselerin

ne kadar zamanımızı aldığını hesaplasak ne hisseder-
dik acaba?

Bunu düşünmeme sebep olan olay neydi diye sorar-
sanız size hafta içinde yaşadığım bir günü ve ziyan
olan saatlerimi yazmak istedim. Siz de en azından
haftanın bir gününü nasıl geçirdiğinizle ilgili  not
alıp, çalınan zamanınızla yüzleşmek ister misiniz?

***
Gün ayaza döndü uyandım. Sabah uyanış, kahve

içerken haberlere gözatma ve gazeteleri okumak iyi
başlangıç. İşe gidenler trafiğe dalacak, elindeki tele-
fondan ya da gazetesinden haberlere bakıp sinir harbi
ile işbaşı yapacak.

Bakıyoruz gazetelerde iç açıcı bir şey yok. Başlıyo-
ruz kafa patlatmaya ve sinirlenmeye...CHP ‘de neler
olmuş öyle? Saraya Muharrem İnce gitmiş mi ger-
çekten? Koca gazetenin baş yazarı kaynağı sağlam
değil diye özür dilemiş. (Hangi gazetecinin önüne bu
haber gelse yazmazdı ki? Bu da ayrı konu)Tayyip Er-
doğan ne demiş, neye ne kadar zam geliyor, vs.
Ekrem İmamoğlu İBB’nin ihtiyacı olan krediyi Av-
rupa bankalarından sağlamış. Yerli, milli uçtu gitti.
Cumhurbaşkanı partili olunca öyle olur ne yapalım?

Saatler geçiyor bu arada... O arada “ding ding”
telefona mesaj düştüğünü görüyorsun. Hattını kullan-
dığın telefon şirketinden bir mesaj! “Faturanız bir
sonraki dönemde “bilmem ne kadar” yükseltilecek...

Bir bu eksikti!
***

Oturup arıyorsunuz numarayı,önce reklamlar
tabi,”şuna üye ol, buraya gir...” İşkence devam edi-
yor;” Bire bas, ikiye, biliyorsan beşe, bilmiyorsan sı-
fıra!” Takkk, döndük ana menüye! Yeniden
reklamlar, yeniden numaralar. Boş durmuyorum
merak etmeyin, saydırıyorum ağzıma ne gelirse. Hani
diyorlar ya” görüşmelerimiz kayıt altına alınıyor”
diye. Umarım bunları da alıyorlardır. Neyse, bu konu-
larda bilgisiz olmamama rağmen epey cebelleştim ve
sorun halloldu. Ama bu iş tam iki saatimi aldı.
Bunun sonucunda da telefonu sadece alo demek için
kullanan insanların ne yaptığını düşünmeden edeme-
dim. Zaten ülkede dolandırılan emeklileri düşünürsek
durum daha da vahim geldi.

***
Bir çay kahve içeyim, nefes alayım dedim. ”Dink

dink” al yine bir mesaj. Bu defa banka efendim. Ola-
mazzz ya, olamaz! Aynı stresi tekrar yaşatmayın
bana, zaten hepsi “insansız bankacılık” robotlarla bir
saat daha uğraşamam! İsmi değiştiriyorum kendimce
eğlenmem lazım ”İnsafsız bankacılık” olsun...Neyse
bu da bitti, halloldu şimdilik.

***
Bunları size boşuna anlatmadım. 
-En son ne zaman bir konsere gittiniz?
-Son izlediğiniz film hangisiydi?
-Size en yakın tiyatro ne kadar uzaklıkta, son izle-

diğiniz oyunu hatırlıyor musunuz?
-En son hangi yazarın kitabını okudunuz ve bunun

hakkında kimseyle tartıştınız mı?
-Tatile her yıl çıkabiliyor musunuz? Yılda kaç defa

gün doğumu, gün batımı izliyorsunuz?
-Hobilerinizi yapmaya vakit ayırabiliyor musunuz?

***
Bunların hepsini yapamıyor bir çoğumuz elbette.

Çünkü barınma, ısınma, karnımızı doyurma sorunla-
rımız var. Elektriğe gelen zammı konuşuyoruz, teda-
vimizi yaptırabilecek miyiz, ilaç alabilecek miyiz, kış
nasıl geçecek, vergiler canımızı yakıyor onu konuşu-
yoruz. Okulunu bitirmiş çocuklar işsizlikten dışarı-
larda geziyor, onu konuşuyoruz.

Sanat konuşmuyoruz, kültürümüz sığınmacılarla
birlikte karmakarışık hale geldi. 

Yöneticileri temel gereksinimlerimizi karşılama-
ları için seçtiğimize göre bütün bunlar neden bizim
sorunumuz olsun? 

Ne zaman bilinçli bir toplum olacağız biliyor mu-
sunuz? Sinemaya, tiyatroya, konserlere gidemiyoruz,
eğlenecek bir alanımız yok diye sesimizi yükselttiği-
miz zaman.  Bir partiyi futbol taraftarı gibi savun-
mayıp, kendi hayatımızla ilgili şeyleri yapıp
yapamadığı konusunda eleştirebildiğimiz zaman. Biz
insani ihtiyaçlarımızı gideremiyorken, milyon dolarlık
çantalarla gezen insanları sevmeyi reddettiğimiz ve
utanmalarını sağladığımız zaman...

Sevgiyle kalın

Çalınan saatler

D estici, Üsküdar Belediyesi Bağlar-
başı Kongre ve Kültür Merkezinde
gerçekleşen "Türkiye Kucaklaşıyor,

Birlikte Buluşuyor" isimli programa katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunması, şehitler için saygı
duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla
başlayan programda partililere seslenen
Destici, "Ortadoğu kaynaklı ciddi tehdit ve
tehlikelerle cedelleşiyoruz. Tablo çok ilginç
bundan 100 sene önce, tıpkı bugünkü gibi
başlamıştı işler. Önce en olmayacak kompo-
zisyonlarla yapay ülkeler oluşturdular. Bir
arada yaşaması zor toplumları bir araya kat-
tılar, kitlevi göçlerle demografik yapıları de-
ğiştirmeye başladılar. Toprak ihtilafları ve
saire kördüğüm hale geldi" diye konuştu.

Üretilmiş uydu devletler

Destici, geçmişte bugünler için müdahaleye
müsait zeminin temellerinin atıldığını akta-
rarak,  "Tarihte Suriye, Ürdün, Irak, Suudi
Arabistan, Yemen, Umman, Kuveyt, BAE ve
Katar diye ülkeler hiç olmadı, olmayacak da.
Bu ülkeler, sahip oldukları niyet ve istika-
mette Osmanlı Devletinin parçalanmasın-
dan sonra masa başında üretilmiş uydu
devletlerdir. Bugün Orta Doğu'da esaslı 2,5
ülke vardır, Türkiye, İran ve yarım Mısır.
Dikkat ederseniz emperyalistlerin hedefinde
de bu ülkeler vardır. 100 yıl önce muazzam
sınırlara ve hacme sahip olan devletimiz par-
çalandı ve neticesinde Türkler, Anadolu'ya
sıkışmak zorunda kaldı. Şimdi Anadolu da
Türkler'e tahammül edemeyenler, Türkler'in

bu coğrafyadaki varlığını yadırgayanlar ve en
nihayetinde Türkler'i bu coğrafyadan kov-
maya çalışanlar, maalesef yüz sene sonra ye-
niden düğmeye bastılar. Onlar zannediyorlar
ki, adına bile tahammül edemedikleri Türk'ü
ve Türkiye'yi ortadan kaldıracaklar ve yine
onlar zannediyorlar ki, biz sadece bu toprak-
ların üzerinde bulunuyoruz. Bu emperyalist-
ler aslında bal gibi Türkler'in hasletlerini ve
zor durumda neler yapabilecekle-
rini biliyorlar" dedi. 

Riskli ve tehlikeli coğrafya

Bugün dünyanın her tarafında
Türkler'in olduğunu sözlerine ek-
leyen Destici, "Allah'a hamdolsun
bugün 'Allah Tektir, Ordusu
Türk'tür' anlayışına iman etmiş
milyonlarca Türk, ülkesinden bin-
lerce on binlerce kilometre uzak-
larda gavura binlerce cephe açıp
tatlı canını feda etmekten çekin-
mez. Mesafe tanımaksızın Türki-
ye'ye savaş açanların ülkesine
savaşı taşır. Orta Doğu coğrafyası
dünyanın en riskli ve tehlikeli coğ-
rafyasıdır. Bu coğrafyada hiçbir
ırk ve medeniyete imtiyaz yoktur,
bir kez düşen bir daha ayağa kal-
kamaz" ifadelerini kullandı. Des-
tici, Suriye'nin kuzeyinde kritik
eşiğe girildiğine dikkati çekerek,
"Afrin Harekatı yapılırken, 'Ordu-
muz Afrin'den sonra ara verme-

den nefes aldırmadan önce Menbiç'e sonra
Fırat'ın doğusuna girmeli' diyorduk. Buna
göre 'Suriye'nin Kuzeydoğusundan da bir
harekat planı devreye sokulmalı' diyorduk.
Maalesef Afrin'i aldık, lakin akabinde emper-
yalistlerin bu gibi durumlarda Türkler'in
üzerinde sıkça devre soktukları 'masa başı
diplomasi' tuzağına düştük" değerlendirme-
sinde bulundu. DHA

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

İGD önceki başkanlarından 
Muhlis Polat’ın annesi 

Binnaz Polat’ın 
vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik.
Merhumenin cenazesi memleketi 

Erzurum’da toprağa verildi.
Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. 

Ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı diliyoruz...

iGD YÖNETiM KURULU

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa 
Destici, “Bugün Orta Doğu'da esaslı 2,5 ülke vardır,
Türkiye, İran ve yarım Mısır. Dikkat ederseniz 
emperyalistlerin hedefinde de bu ülkeler vardır” dedi
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ULKE VAR!
Hem aBd'nin, hem de Rus-
ya'nın masa başı hamlesi
tuzağına düşüldüğünü savu-
nan destici, şunları kaydetti:
"Kıbrıs Barış Harekatı'nı dü-
şünün, bir gecede adaya
indik ve adanın yarısını ora-
daki türk kardeşlerimize
zulmeden Rumlardan aldık
ve kendi elimizle kendi 'gü-
venli bölgemizi' oluşturduk.
Kesin bir zafer olduğu için,
bugün kimse o günleri ko-
nuştuğunda masa başı dip-
lomasisinin eksikliğinden
dem vurmuyor, hatta 'Keşke
ordumuz, adanın tamamını
alsaydı da sonra peyderpey
masa başında dominant bir
güç olarak sınır ve bölge
müzakereleri yapsaydık' de-
nildi. Orta doğu'da ve akde-
niz'de kesin başarı, askeri
başarıdır. Masa başı hamle-
ler askeri başarı sonrasında
devreye sokulur. Bugün af-
rin'i konuşabiliyor mu em-
peryalistler? Konuşamıyor.
niçin? Çünkü kesin ve net
bir askeri başarıyla sorun
çözülmüştür.

KESİN BAŞARI 
ASKERİ 
BAŞARIDIR

Çiğ köfte
için kuyruğa
girdiler
Çiğköfteciler Derneği ve Sultangazi Belediyesi
iş birliği ile 1. Çiğköfte festivali Sultangazi'de
düzenlendi. Festivalde çiğ köfte almak isteyen
vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Sultangazi'de Çiğköfteciler derneği (ÇiĞ-
deR) ve Sultangazi Belediyesi işbirliği ile 1.
Çiğköfte festivali düzenlendi. Sultançiftliği

Merkez Camii önünde düzenlenen festivale çok sayıda
kişi katıldı. Yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar, çiğ
köfte alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. 100 çiğ
köfte ustasının aynı anda yoğurduğu çiğ köfteler, dürüm
yapılarak sıraya giren vatandaşlara dağıtıldı. Çiğköftenin
yanında ayran, Şalgam suyu ve limonata verildi. Öte
yandan festival alanında köprü, Herkül, apollo ve nemrut
dağı'nın çiğköfteden yapılmış heykelleri sergilendi.

Şimdi çiğ köfte zamanı

Festivale katılan Metin Yıldız, "Organizasyon yapanlardan
Belediye Başkanımızdan ve sanatçılarımızdan allah razı
olsun. emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hava soğuk.
Çiğ köfte zamanı. Herkesi bekliyoruz" dedi. Festivale katı-
lan bir başka vatandaş ise "Festival çok güzeldi. Sağ ol-
sunlar, güzel bir proje hazırlamışlar. Yağmura rağmen
bekliyoruz soğukta" dedi. dHa

ORTA DOgU’DA 
2 BUcUK 

ULKE VAR!

MASA 
BAŞINDA

KURULDULAR

KANAL İSTANBUL
tarihi değiştirecek
Kanal İstanbul Projesi'ne Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ilginç savunma
geldi. Çavuşoğlu,"Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada 
denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak” dedi

Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu,
Antalya'nın Alanya il-

çesinde bir otelde düzenlenen
AK Parti Gençlik Kolları Akde-
niz Bölgesi İstişare ve Değerlen-
dirme Toplantısı'na katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını
yapan Bakan Çavuşoğlu, Çavu-
şoğlu, TANAP Projesi'nin, Tür-
kiye'nin jeopolitik pozisyonu
bakımından dünyada çok dikkat
çekici bir potansiyeli olduğunu
kaydetti. Çavuşoğlu, "TANAP ve
Türk Akımı-2 Avrupa'yı hedefli-

yor. Ulaşım projelerinde Türkiye
İpek Yolu'nun canlandırılma-
sında en kritik ülke. Kanal İstan-
bul'a kazmayı vurduğumuz
zaman dünyada denizcilik ve
ulaşım bakımından tarih değişe-
cek, dönüm noktası olacak.
Böyle bir coğrafyada yaşıyorsak
girişimci ve insani olmamız
lazım. Sorun varsa çözmek için
girişimci olmamız lazım" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs etra-
fındaki rezervlerin paylaşımı için
masada güçlü olunması gerekti-
ğini de kaydetti.

Mustafa Destici



S anayi ve Teknoloji Bakanlığının so-
rumluluğunda bulunan ürünlerden 48 
bin 872’si bu yıl ocak-eylül döneminde 

denetlenirken, bunlardan uygunsuz bulunan-
lara 4 milyon 573 bin 892 liralık ceza uygu-
landı. Bakanlığın Sanayi Ürünleri Güvenliği 
ve Denetimi Genel Müdürlüğü sorumlulu-
ğunda bulunan asansörler, basınçlı ekipman-
lar ve gaz yakan cihazlar gibi ürünler 
denetime tabi tutuluyor. Bakanlık verilerinden 
derlenen bilgilere göre, ocak-eylül döneminde 
farklı modelde toplam 48 bin 872 sanayi ürü-
nünün denetimi gerçekleştirildi.  

15 bin 100’ü mevzuata aykırı 

Söz konusu ürünlerin 15 bin 100’ü, ilgili mev-
zuatlara aykırı bulunurken, 475 farklı ürün 
teste gönderildi ve 125 farklı marka ve model-
deki ürüne toplatma kararı verildi. Öte yan-
dan 2 bin 147 üründe uygunsuzluğun 
giderilmesi için süre tanınırken, piyasa göze-
timi ve denetimi faaliyetleri sonucunda, tespit 
edilen uygunsuzluklara ilişkin 9 ayda toplam 
4 milyon 573 bin 892 liralık ceza uygulandı. 

3 üründen 1’i uygunsuz çıktı 

Bu dönemde en çok denetlenen ürün grupları 
taşınabilir basınçlı ekipmanlar, elektrikli ekip-
manlar ve enerji verimliliği oldu. Uygunsuz-
luk oranının en yüksek olduğu ürün grupları 
ise yüzde 78 ile taşınabilir basınçlı ekipmanlar 
olarak tespit edildi. Taşınabilir basınçlı ekip-
manları yüzde 30 ile asansörler, yüzde 29 ile 
basınçlı ekipmanlar izledi. Ocak-eylül dö-
nemde denetlenen her 100 üründen yaklaşık 
31’i uygunsuz bulundu. Böylece denetlenen 

ürünlerdeki ortalama uygunsuzluk oranı 
yüzde 30,9 olarak belirlendi. 

3,2 milyon liralık ceza 

Günlük hayatta sıkça kullanılan asansörler, 

dokuz aylık dönemde en çok para cezası veri-
len ürün grubu oldu. Bu dönemde toplam 5 
bin 271 asansör denetlenirken bunların 
1599’u uygunsuz bulundu. Bunların 250’si 
için düzeltme süresi verildi. Uygunsuz bulu-

nan asansörlere 9 ayda toplam 3 milyon 199 
bin 487 lira ceza uygulandı. En çok idari para 
cezasının verildiği diğer ürün grupları ise 827 
bin 163 lirayla elektrikli ekipmanlar, 155 bin 
618 lirayla makineler oldu.  

EKONOMİ
PAZARTESİ 2 ARALIK 2019

TEKSTİLDEN otomobil sektö-
rüne kadar geniş kullanım 
alanı bulunan ve faydaları say-

makla bitmeyen kenevirin üretimine ilişkin 
tarımsal politikalar yeniden şekilleniyor. 
Uzmanlar, 50 bin çeşit ürüne hammadde 
olan kenevirin ekiminin teşvik edilmesi ve 
üretim alanlarının artırılması gerektiğini 
dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
daha önce yaptığı açık-
lamalarda kenevir 
üretimin öne-
mine dikkat çe-
kerek, kenevir 
ekim sürecini 
yeniden baş-
latacaklarını 
ifade etmişti. 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın açıkla-
masının ardından 
tekstilden otomobil sektörüne kadar geniş 
kullanım alanı bulunan ve birçok faydası 
olan kenevirin üretimine ilişkin tarımsal 
politikalar yeniden düzenlendi. 

Amacı dışına çıkılmayacak 

Yapısındaki uyuşturucu madde oranın-
dan dolayı kontrollü ekilmesi gereken ken-
evirle ilgili Türkiye'deki mevzuata göre lif, 
sap ve tohumunun amacı dışında yetişti-
rilmesi yasak. Bilimsel araştırmalarla ise 
THC'si düşük kenevir çeşitlerinin gelişti-
rilmesi hedefleniyor. 2016 yılında Resmi 
Gazete'de yayınlanan tebliğle, kenevir ye-
tiştirilecek yerlerde, ekiminin izne bağlan-
ması, gerekli kontrollerin yapılması ve 
izinsiz ekimlere uygulanacak işlemlere 
ilişkin esaslar belirlendi.İzmir, Uşak, Kü-
tahya, Burdur, Antalya, Zonguldak, Bar-
tın, Karabük, Kastamonu, Sinop, 
Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat, 
Yozgat, Kayseri, Malatya ve Rize’de ise 
kenevirin ekimi izinle serbest hale getirildi. 

Tohumlarını elde etmeliyiz 

İZÜ Tarım Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Nazlı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın kenevir ekimini desteklemesinden 
sonra sorumluluk hissettiklerini ve ken-
eviri gıda açısından ele almak için panel 
düzenlediklerini söyledi. Kenevirin her şe-
yinin faydalı olduğuna dikkat çeken Prof. 
Dr. Nazlı, “Ekim, 2016 yılında çıkan ken-
evir yetiştiriciliği yönetmeliğine göre yapı-
lıyor. Ekmeden önce izin almak 
zorundasınız, denetimlere de tabi tutulu-
yorsunuz. Tohumlarını Tarım Bakanlığı 
gözetiminde temin edip, sürekli rapor ver-
meniz gerekiyor. Kenevir her alanda kul-
lanılıyor. Üniversitelerin, özel sektörün ve 
devletin iş birliği içerisinde keneviri plan 
dahilinde geliştirip ki özellikle tohum 
bulma sorunu var, tohumları ıslah edip 
kenevir yetiştiriciliğine önem vermesi gere-
kiyor. Yerli ve milli kenevir tohumlarını 
elde etmeliyiz” dedi. 

Kenevir oksijen fabrikasıdır 

Keneviri birçok açıdan önemli gördüğünü 
söyleyen Gazeteci-Yazar Abdurrahman 
Dilipak, “Kenevir çok gübre ve su istemi-
yor, kendini şartlara uyduruyor, oksijen 
fabrikasıdır. Astım hastaları Ayvalık’a gi-
diyor. Balkonunuza kenevir ekin, astım 
krizleri en aza inecektir. Sadece kenevirin 
yağını yiyerek kanser ve şeker hastalığına 
yakalanmama imkanınız var. Şeker ve 
kanser hastaları tüketirse hastalıklarının 
gelişmesi engellenir. Kanser hücreleri ok-
sijenin yoğun olduğu ortamlarda gelişmi-
yor” diye konuştu. DHA 

Berat 
Albayrak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bu yıl ocak-eylül döneminde farklı modelde toplam 48 bin 872 sanayi 
ürününün denetimi gerçekleştirilirken bunların 15 bin 100'ü, yani yüzde 30'u mevzuata aykırı bulundu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin 2023 savunma ve havacılık  
sanayinde ihracat hedefinin 10,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Demir, her konuda çaba göstermek  
yerine belirli konularda en iyiler arasında yer alarak diğer alanlardaki algıyı da değiştireceklerini söyledi

Kenevirin ekimi  
teşvik edilmeli 

İŞÇİ, işveren ve hükümet 
temsilcilerinden oluşan As-
gari Ücret Tespit Komis-

yonu, 2020'de geçerli olacak asgari 
ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 
bugün saat 14.00’te yapacak. Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki 
toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri 
talep ve görüşlerini sunacak. Komis-
yonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, 
görüşmeler öncesinde bir kişinin 
yaşam maliyetine dikkati çekerken, iş-
veren tarafını temsil eden TİSK asgari 
ücret artışında işçiler kadar işverenin 
de düşünülmesi gerektiğinin altını çizi-
yor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un 
başkanlığında toplanacak komis-
yonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu (Türk-İş), 
işveren tarafını ise Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
temsil edecek.

Taraflar bugün 
masaya oturacak

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma 
Sanayii Başkanlığı'nın düzenlediği 
'Savunma ve Havacılık Sanayi-

inde Küresel Stratejiler Konferansı' Antal-
ya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi 
Belek'teki bir otelde başladı. Konferansın açı-
lış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Sa-
vunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir, dünyada savunma harcamasının yıllık 
1,8 trilyon dolar olduğunu söyledi. İhracatta 
ligler olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, Tür-
kiye'nin 3'üncü ligde yer aldığını söyledi. Tür-
kiye'nin savunma sanayi ithalatında ülkeler 

arasında 13'üncü sırada yer aldığını dile geti-
ren Prof. Dr. Demir, dünyada ithalatta Suudi 
Arabistan, Hindistan ve Mısır'ın ilk sıralarda 
bulunduğunu aktardı. 

İyi reklam yapılmalı 

Prof.Dr. Demir, "Türkiye'nin tedarikçileri ara-
sında ABD, İspanya ve İtalya ilk sıralarda yer 
alıyor. İhracat ve ithalat makası giderek dara-
lıyor. Türkiye'nin savunma ürünleri ihraca-
tında 2018 yılında ABD, Almanya ve 
Umman öncü ülkeler oldu. ABD ve Alman-
ya'ya ihracat her yıl artıyor. İhracatta ilk 10 
ürün arasında uçak ve helikopter parçaları ilk 
sırada yer alıyor. Savunma ve havacılık sana-
yinde ihracat hedefi 2023'te 10,2 milyar 
dolar" dedi. Potansiyel pazar olarak görülen 
ülkelerde teknoloji transferi ve yerel üretim 
konularının tartışılması gerektiğine vurgu 
yapan Demir, ihracatta önde gördükleri ülke-
lerin yaklaşımlarını tecrübe ettiklerini aktardı. 
Prof. Dr. İsmail Demir, "Veriyor gibi yapar-
ken, vermiş gibi yaparken neler verilip nelerin 
verilmediği gibi bir dizi oyunu biliyoruz. Biz-
ler diğer ülkeler ile ilişki içinde iken daha önce 
bize yapılan muamelenin neler olacağını gös-
terirken bizim anlayışımızın değişik olduğunu 
çok açık izah etmemiz gerekiyor. Sahada gös-
terdiğimizin de reklamını iyi yapabilmeyiz" 
diye konuştu. 

Algıyı değiştirecek 

Sadece alım-satım için kimsenin masaya 

oturmadığını dile getiren Prof. Dr. İsmail 
Demir, bunun yanı sıra anlaşmanın ülkenin 
ekonomisine, teknolojisine katkı beklentisi ol-
duğunu ifade etti. Özellikle belirli alanlarda 
Türkiye'nin öne çıkıp dünyada en iyiler ara-
sında olduğunu göstermesi gerektiğine dik-
kati çeken Prof. Dr. Demir, teknoloji ve 
AR-GE yatırımlarına ağırlık verilmesi gerekti-
ğini anlattı. Prof. Dr. Demir, "Bir iki alanda 
en iyiler arasında yer almak, diğer alanlardaki 
algıyı da değiştirecektir. Belirli konular üze-
rinde durup en iyi olmanın yolunu bulmamız 
gerekiyor" dedi. DHA

ANTALYA'DA narenciyenin yanı 
sıra birçok tropikal meyve türünün 
üretimi yaygınlaşıyor.  

Normal cevize göre daha uzun, desenli kabu-
ğuyla farklı görünüme sahip ve elde kolayca 
kırılabilen ince kabuklu pikan cevizinde hasat 
mevsimi başladı. Anavatanı Amerika kıtası 
olan türle ilgili Türkiye'deki ilk çalışmalar, 

1953 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştır-
malar Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) 
merkez bahçesinde başlatıldı. 

150 TL'ye satılıyordu 

1953'ten 1969'a kadar Amerika'dan getirtilen 
tohumlar üzerinde çalışmalar yapan BATEM 
ekipleri, 1969'da İsrail'den pikan cevizine ait 25 

türün fidanlarını getirdi. Antalya'da BATEM'in 
kent merkezindeki merkez bahçesi ve Kadri-
ye'deki yaklaşık 600 dönümlük alanın 50 dönü-
münde fidanlar dikildi. Son yıllarda bilinirliği 
artan pikan cevizinin, önceki yıllarda kilogramı 
150 TL'ye kadar alıcı buluyordu. BATEM'in 
geçen yıl 33 liradan satışını yaptığı pikan cevizi-
nin bu yılki fiyatı ise 40 TL civarında. DHA 

Kilosu 25 ile 40 TL arasında 

SANAYI URUNLERINE 
4,6 MILYON TL CEZA! 

Amerika kıtası menşeli bir tür olan ve Türkiye'ye ilk olarak 1953'te getirilen pikan cevizinde hasat dönemi 
başladı. İnce kabuğa sahip pikan cevizinin bu yılki fiyatı 25 ile 40 TL arasında değişiyor

ihracat hedefi  
10,2 milyar dolar

Prof. Dr.  
İsmail Demir
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SAVUNMA ve Havacılık Sanayi İhracatçıları 
Birliği Başkanı Latif Aral da rekabetçi, 
yüzde 100 yerli ve milli savunma sanayi 
için çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin sa-
vunma sanayide son bir yılda yüzde 37,5 
oranında büyüdüğünü dile getiren Aral, 
"Türkiye, sektörel bazda ihracat verileri göz 
önüne alındığında büyümede ilk sırada sa-
vunma ve havacılık sanayi yer alıyor. Türki-
ye'nin ihraç ürünleri 2018 bir kilogram 1,32 
dolar iken savunma sanayide bu rakam 
46,59 dolara çıkıyor" diye konuştu. 

BÜYÜMEDE SAVUNMA  
SANAYİ İLK SIRADA

31 ARALIK’TA yapılacak yılbaşı özel çe-
kilişinde 80 milyon liralık büyük ikrami-
yenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 
adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 
100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin 
liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekili-
şinde en büyüğü 80 milyon lira, en kü-
çüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 
milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağı-
tılacak. Çekiliş kapsamında verilecek 
toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 
540 bin lira olacak. Peki Milli Piyangoı 
yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar 
olacak, biletler satışa çıktı mı? 

29 Kasım’da satışa çıktı 

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsa-
mında ödenecek toplam ikramiye tutarı 
ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam 
bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 
20 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş 
biletleri, 29 Kasım’dan itibaren satışa 
çıktı. Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıl-
larında 25 milyon lira olmuştu. Bu 
rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 
35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 
2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 
2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 mil-
yon lira olarak belirlenmişti. Büyük ik-
ramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, 
2017'de 61 milyon lira, geçen yıl ise  
70 milyon lira verilmişti.

Milli Piyango  
biletleri ne kadar?
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M altepe Belediyesi tarafından düzenle-
nen Ekonomide Yeni Arayışlar Foru-
mu’nun dünkü oturumuna CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Vahap Seçer ile çok sayıda partili katıldı. Foru-
mun açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, 
belli dönemlerde ekonomide kırılmalar oldu-
ğunu belirterek, "Eğer bir ekonomi kurumsallaş-
mışsa, siyaset kurumu kurumsallaşmışsa 
sıfırdan yeni başlangıçlara ihtiyacımız yok. Dik-
kat ederseniz siyaset dünyasının kullandığı bir 
cümle var; yeni bir beyaz sayfa açacağız. Demek 
ki eski sayfa o kadar çok kirlendi ki yeni bir say-
fayla başlamak zorundayız. Yeni bir sayfa 
açmak zorunda kaldığımız süreci başlatanlar 
kimler? Eğer siyaset kurumu gerçekten görevini 
yapabilseydi böyle bir cümleye ihtiyacımız olma-
yacaktı. Bir şey daha var yeni sayfa açmada. Tek 
başına iktidar olanların bir süre sonra siyaset 
arenasından çekildiğini görüyoruz. Kurumsal-
laşmış bir siyasal yapının eksikliğini hep birlikte 
görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi dışında ikti-
dar olup da varlığını sürdüren siyasi parti hemen 
hemen hiç yok. O zaman bunun da sorgulan-
ması lazım, neden iktidar oluyorlar, bir süre ül-
keyi yönetiyorlar ve bir süre sonra ayrılıyorlar, 
tarihteki yerlerini almak üzere görevlerini son-

landırıyorlar" dedi. 

Kul hakkı yemek nedir? 

"Değerli arkadaşlarım yolsuzlukların da içselleş-
tirdiğini bu süreçte görüyoruz. Yolsuzlukların da 
üzerinde akademik dünya durdu. Toplum neden 
yolsuzluklar konusunda büyük ölçüde duyarsız 
hale getirildi" diyen Kılıçdaroğlu, "Öyle bir nok-
taya taşındı ki toplum; devlet ve yöneten kişinin, 
yani devlet başkanının yolsuzluklardan pay al-
ması bile makul karşılanmaya ve bu konuda ya-
zılar yazılmaya başlandı. Gönül isterdi ki 
akademik dünya yolsuzluklar konusunda derin 
araştırmalar yapabilseydi. İhale yasasındaki de-
ğişik mesela var. Aslında yasaya bile gerek his-
setmiyorlar. Örnek mi istiyorsunuz. Tank-palet 
fabrikası örnek olarak vereyim size. Özelleştirme 
kapsamına alındı mı, alınmadı. Özelleştirme 
değil bu dendi, bir kararname var. Satıldı mı? 
Hayır. Çünkü satılsa karşılığında bir para alına-
cak. Kiralandı mı? Hayır. Çünkü kiralansa karşı-
lığında bir kira bedeli alınacak. Ne oldu. 20 
milyar dolar değeri olan fabrika 25 yıllığına be-
dava verildi. 5 kuruş alındı mı? Kimin parası; 82 
milyonun. Kim duyarlı. Toplumda hangi kesim-
ler duyarlı. Müslümanlığı savunanlar var. Yol-
suzluk nedir peki kardeşim. Kul hakkı yemek 
nedir peki? Etik değerler, savunalım. Siyasetçi-
nin hesap vermesi gerekiyor. Niçin, kamu kayna-
ğını harcadığı için. Siyasetçi hesap veriyor mu? 

Hesap vermeye gerek bile duymuyor. Siyasetin 
yozlaşmasının temelinde de zaten bu var. Ben is-
tediğimi yaparım, kimse bana hesap soramaz. 
İstediğim kararları alırım hiç kimse bana hesap 
soramaz" ifadelerini kullandı.  

Birlikte düşünmeliyiz 

"Türkiye’de 100’ün üzerinde üniversite gerçekten 
üniversite mi? Nasıl olur?" sorusunu soran Kı-
lıçdaroğlu, "Üniversite bilgi üretecek ki sanayi de 
onu uygulasın. Siyasal iktidar paralelinde dü-
şünmeyen akademisyeni siz atarsanız KHK ile o 
üniversite nasıl bilgi üretecek? Türkiye'nin en 
saygın üniversitelerinde öğrenciler gösteri yaptı 
diye orası düşmanlaştırılırsa ve bir korku ege-
menliği kurulursa üniversitelerin üzerinde üni-
versiteler nasıl bilgi üretecek. Ve akademik dünya 
Türkiye'yi değil de yabancı ülkeyi tercih ediyorsa 
oturup hep birlikte düşünmemiz gerek" dedi. 

Sen hakim misin?  

Can ve mal güvenliğinin teminatının bağımsız 
yargı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Var mı 
bu ülkede bağımsız yargı; hayır yok. Cumhur-
başkanın bir sözcüsü var. Soruyorlar, belediye 
başkanları açığa alındı, yerlerine kayyum atandı. 
'Onlar suçludur' diyor. Sen hakim misin? Hayır. 
'Onlar cezalandırılacak' diyor. Sen hakim misin? 
Hayır. Ama onların cezalandırılacağını saray 
adına zaten dile getiriyor. Sonra kalkacağız biz, 

bütün dünyaya diyeceğiz ki biz; Türkiye'de ba-
ğımsız yargı var, herkesin can ve mal güvenliği 
var. İyi de, senin sözcün aksini söylüyor. Dolayısı 
ile can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde biz 
yeni arayışların rotasını belirlemeye çalışıyoruz" 
diye konuştu.  

Yüzde 22.58 zam yapılmalı 

Önümüzdeki günlerde asgari ücretin belirlene-

ceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net 2 
bin 20 lira. Türk-iş yaptığı açıklama; açlık sınırı 
2 bin 102 lira. Asgari ücret açlık sınırının al-
tında.  
Sendikaların bir araya gelmesi çok ama çok de-
ğerli. Devlet enflasyonu kendisi açısından yüzde 
22.58 olarak belirledi. Yılbaşından itibaren 
yüzde 22.58 zam yapacağım, diyor. Akıl ve 
mantık şunu diyor; o zaman asgari ücrete de 
yüzde 22.58 zam yapılması lazım, diyor. Bir de 
büyümeden pay verilmesi lazım. İşçi sendikaları 
bunu gerçekleştirebilir mi? İktidarın mı, işçinin 
mi yanında duracaklar. Düne kadar hep iktida-
rın yanında durdular. Ve o iktidar aldı bunları 
açlık sınırındaki bir asgari ücrete mahkum bı-
raktı. Açlık sınırının altındaki bir asgari ücrete 
mahkum bıraktı" dedi. 

Seçimler tarihinde olacak 

Kılıçdaroğlu, "Kimse umutsuzluğa kapılmasın, 
gerçekten de bu ülkeyi büyüteceğiz. Hangi bas-
kılar gelirse gelsin Türkiye’yi çağdaş uygarlığa 
ulaştıracağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Cum-
huriyet’i kurduk, doğru ama şimdi bu Cumhu-
riyet’i gerçek anlamda bir demokrasiyle 
taçlandırmak zorundayız. Bu tarihin bize yükle-
diği bir sorumluluktur. Üniversitelerin bilgi üret-
tiği bir toplum. Hiçbir endişem yok bu konuda. 
Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Niçin? 
Seçimler bizim belirlediğimiz tarihte değil, yasa-
ların öngördüğü tarihte olacak. Yerel yönetim-
lerde elde ettiğimiz başarıyı genel seçimlerde de 
elde edeceğiz. O beyefendiyi aşağıya indirmek 
bizim boynumuzun borcudur. Bu kadar sıkın-
tıya bizim tahammülümüz yok" dedi.

BİR TV kanalının canlı yayınına 
katılan İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, “Adil Öksüz’ün nerede 

olduğunu biliyor musunuz? Almanya’da 
deniliyor bunu teyit eder misiniz?” soru-
suna, "Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bili-
yoruz. Ama bizde kalsın. Nasıl PKK’ya, 
DHKP-C’ye biz izleme yapıyorsak aynısını 
FETÖ’ye de yapıyoruz. Ankesör ve büfe 

soruşturmalarında yüzde 40 etkin pişman-
lık oldu" dedi. Soylu, yeni Bylock kullanıcı-
larının tespit edilmesiyle ilgili de "FETÖ 
süreci canlı bir süreç. Matruşka bebeği gibi 
düşünün. FETÖ sadece bir terör örgütü 
değil aynı zamanda bir istihbarat örgütü-
dür ve bunu sökmek çok kolay değildir. 
Bylock da örgütün iletişim mekanizmasıdır. 
Daha önceden belirlenen insanların ifade-

leri var, sınav soruşturmalarından elde edi-
len bilgiler var. Burada görüyoruz ki kapağı 
daha yeni açılan bir çember var" açıklama-
sını yaptı.  

Yeni bir alan bulundu 

"Bylock’un ilk keşfedilme zamanı 3-4 yıl 
önce bizim şu andaki teknik kabiliyetlerimiz 
o döneme göre çok daha yüksek" diyen 

Soylu, "O dönemde tespit edilemeyenler şu 
anda tespit edildi ve yeni bir alan bulundu. 
Vatandaşımız rahat olsun biz FETÖ konu-
sunda içeride arıza bırakmayız. ABD hâlâ 
elebaşını tutuyor. Oranın finansal gücünü 
müdahale ediyor. Biz ABD’de bunların ne 
noktada olduğunu avucumuzun içi gibi bi-
liyoruz. Biz biliyoruz da ABD bilmiyor 
mu?" ifadelerini kullandı.

Maltepe’de konuşan  
CHP Genel Başkanı Kemal  
Kılıçdaroğlu, “Seçimler bizim 
belirlediğimiz tarihte değil,  
yasaların öngördüğü tarihte 
olacak. Yerel yönetimlerde elde 
ettiğimiz başarıyı genel  
seçimlerde de elde edeceğiz” 
dedi. Kılıçdaroğlu, “Yerel  
yönetimlerde elde ettiğimiz ba-
şarıyı genel seçimlerde de elde  
edeceğiz” açıklamasını yaptı

Öksüz’ün nerede olduğunu biliyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Adil Öksüz’ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın. Nasıl PKK’ya, DHKP-C’ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ’ye de yapıyoruz” dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosman-
paşa Ak Parti İlçe Başkanlığı'nda delege se-
çimi için oy kullandı. Sloganlarla karşılanan 
Bakan Soylu, seçimde görevli olan kişilerle 
sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. 

DELEGE SEÇİMİNDE OY KULLANDI

YERELDEKI BASARI 
GENELDE DE OLACAK

DÖRT ayaklı bir stratejiye ihtiyaçları ol-
duğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Güç-
ler ayrılığı ilkesinin olduğu, 
demokrasinin tüm kurumlarıyla 
çalıştığı, yargının bağımsız ol-
duğu, düşüncenin özgürce 
ifade edildiği, düşüncesini 
ifade etti diye kimsenin hapse 
atılmadığı, seçilenlerin görevle-
rinin başında olduğu, merkezi 
yönetimin kayyım atayarak halkın 
iradesine darbe vurmadığı bir demok-
rasiye ihtiyacımız var. Bütün tarafların katılı-
mıyla yeni bir anayasa yazma süreci başlatacağız. 

Hiç kimsenin dışlanmadığı yeni bir süreci 
başlatmak zorundayız" diye konuştu. 

Hangi siyasal iktidar gelirse gel-
sin, Türkiyeyi kim yönetirse yö-
netsin yolsuzluklar konusunda 
duyarlı bir toplum yaratılması 
gerektiğini söyleyen Kılıçda-
roğlu, "Her birimizin alın teri-

mizin çalındığı bir süreç 
demektir. Yolsuzluk aynı zamanda 

siyasette iktidar olanların açtıkları 
beyaz sayfanın aşama aşama kirlen-

mesidir. Bu konuda atılacak en önemli adım 
siyasi ahlak yasasının çıkmasıdır" yorumunu yaptı. 

SİYASİ AHLAK YASASI İSTEDİ

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Ekrem 
İmamoğlu

Ali Kılıç

KILIÇDAROĞLU’NUN konuşmasından 
sonra, Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin moderatör-
lüğünde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zey-
dan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Vahap Seçer, “Dünya’da ve Türki-
ye’de Kentleşme Olgusunda Yaşanan Dö-
nüşümler” oturumuna katıldı. Merkezi 
yönetimle ve belediye meclisinde muhalif 
olmanın bahane üretmeyi gerektirmediğini 
vurgulayan İmamoğlu, "İlçe belediyesiyken, 
hem İBB ile muhalif, hem de merkezi hükü-
metle o pozisyondaydık. Bölgemizdeki ta-
hakküm, kibir ve baskıcı tavrın bitmesi ve 
şehirde insanların varlığına değer veren, on-
ları düşünen bir anlayışı ortaya koymuş bi-
riyim. Aslında bütünüyle bunlar bize bir 
devrim, değişim ve dönüşüm fırsatı veriyor. 
Bunu belediye başkanlarımız iyi değerlen-
dirmeli" dedi. 

Millet buna izin vermez 

İmamoğlu göreve geldikleri günden beri ya-
şadıkları bazı sorunları şu cümlelerle ak-

tardı: "Görünen örnekler de var, Boğaziçi 
imar yetkisini alma çabası. Kanunları yok 
sayma, mecliste kabul ettirme çabası var. 
‘Bunu biz böyle yaparız, geçiririz böyle 
olur.’ Olmaz kardeşim, bu millet buna izin 
vermez." İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığı 
döneminde o dönemki İBB yönetimi ile ya-
şadığı ‘kaçak cami’ krizini, "Mahallede cami 
yapacağız, İBB izin vermiyor, CHP olarak 
kaçak cami yaptık. Camiyi açacağız, müftü 
camiye imam vermiyor. Ben de kaymakamı 
aradım, ‘Mahalleli bayram namazını kılmak 
istiyor. Ama ben imamlık yapacağım sen de 
müezzin olur musun’ dedim. Kaymakam 
da ‘hayrola ne den böyle konuşuyorsunuz’ 
diye sorunca, ben de kendisine detayları an-
latmıştım. Böyle basit konular üzerinden 
muhalif olmak, okula sokmama, eğitim ku-
rumlarına yardımları engellemek gibi" şek-
linde değerlendirdi.  

Acizliklerini ortaya koyacağız 

"Sözüm ona, toplumun hizmet almasını en-
gelleyecekler" diyen İmamoğlu,şeffaflığın el-

lerindeki en önemli panzehir olduğunu söy-
ledi. İmamoğlu, "Şeffaflık çok önemli bir 
şey. Biz ne olursa olsun, vatandaşın önüne 
aktardığımız her türlü hususta muazzam 
bir vicdan işler. Şehre her unsuru mal 
etmek, onun paydaşı yapmak ve birlikte 
çözüm üretmek şart. Tabi kavga etmeden, 
gerektiğinde gereken cevabı vermemiz gere-
kiyor. Asla bir korku dili değil. Tümüyle 
sevgi ve şefkatle toplumu kucaklayarak, bu 
mesajı insanlara geçirerek,size bu baskıyı 
yapmaya çalışan insanların acizliğini ortaya 
koymak" ifadelerini kullandı.  

Bu millet akıllıdır 

İmamoğlu konuşmasının devamında, Kılıç-
daroğlu’ndan da alıntı yaparak, "Bugün 
karşılaştıklarımız aslında, akıllı bir yöneti-
min yapmaması gereken şeyler. Bu, sadece 
bir kaybedişi hızlandıracak işler. Sayın 
Genel Başkanımızın ifadesiyle, ‘yokuş aşağı 
freni boşalmış bir kamyonun gidişine’ ben-
ziyor yaptıkları. Sözüm ona bize bu şehri 
kaybettirecekler. Diyecekler ki, ‘3 ayda İs-
tanbul su sıkıntısı yaşıyor.’ Bu millet akıllı. 
Neyin, hangi sorunun nereden geldiğini bi-
lirler. Ne kaynaklı olduğunu bilirler. Bir zam 
meselesinin kaynağının bile esas olan ülke 
ekonomisinden kaynaklandığını anlarlar. 
Yani siz burada, bir takım popülist tavırlarla 
yapmak istediğiniz ucuz kahramanlıkları 

vatandaş yutmaz. Biz tümüyle gerçekçi dav-
ranacağız. İnsanların fırsat bulmalarını sağ-
layan, ‘ortak akıl’ dediğimiz yani, ‘ben 
yaptım, en doğrusunu ben bilirim!’ anlayı-
şından ziyade toplumu içine katan meka-
nizmaları getireceğiz. Tümüyle yeni nesil bir 
belediyecilik anlayışı. Yeni nesil siyaset anla-
yışı. Şehrine özen gösteren, insana saygı 
duyan ve demokratik kurumlarıyla katılım-
cılığı en üst seviyeye taşıyan bir belediyecilik 
anlayışı" diye konuştu.  

Çalıştayları anlattı 

İmamoğlu, Aralık ayı içerisinde yapacakları 
iki çalıştaydan da bahsederek, “Bu süreçte 
hepimizin demokrasi örneklerini sergileme-
mekten kaçınmamız şart” dedi. İmamoğlu 
şöyle devam etti: 
"Turizm Platformu kurduk ve bütün pay-
daşları o platformun içerisinde çalışıyor. 
Aralık ayı içerisinde İstanbul turizmini nasıl 
ayağa kaldırabileceğimizi konuşacağız. Yine 
2-3 Aralık’ta depremi ve bugüne kadar 
ihmal edilen Kentsel Dönüşümü ile yapı 
güvensizliğini ortadan kaldırabileceğimizin 
çalıştayını ortak akılla gerçekleştireceğiz. Bu 
süreçte hepimizin demokrasi örneklerini 
sergilememekten kaçınmamız şart. Bunlar 
hepimizin çok iyi bildiği şeyler; şeffaflık, ka-
tılımcılık, denetim mekanizmasını kamunun 
içine dahil etmek."

Ekonomide Yeni Arayışlar Forumu'nun "Dünya’da ve Türkiye’de Kentleşme Olgusunda Yaşanan Dönüşümler" oturumunda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
"Sözüm ona bize bu şehri kaybettirecekler. Diyecekler ki, ‘3 ayda İstanbul su sıkıntısı yaşıyor.’ Bu millet akıllı. Neyin, hangi sorunun nereden geldiğini bilir" dedi

BU MİLET SORUNUN KAYNAĞINI BİLİR!



E mniyet Genel Müdürlüğü’nün ve-
rilerine göre, Türkiye'de kasın sü-
rücü sayısı 2017 yılının başında 7

milyonu buldu. Sayıları her geçen gün
artan kadın sürücüler, araç içinde mevcut
güvenlik teknolojilerinin kendilerini de
kapsadığını düşünüyor. Oysa otomobil

sektöründe, olası bir kaza anında yüksek
hızlı çarpışmanın insan vücudundaki et-
kilerinin araştırıldığı testlerde kullanılan
çarpışma mankeni, standart erkek vücu-
duna göre dizayn ediliyor. İç organlardan
boyun ve omurgaya kadar birçok hayati
organın olası risklerini araştırmaya ya-

rayan çarpışma mankenlerine ‘crush
dummy’ deniliyor. Günümüzde testlerde
kadın, çocuk, hatta hayvan, ‘crush dum-
my’ler de kullanılıyor, ama kadınlar ve
çocuklar genellikle yan ve arka koltukta
teste tabi tutuluyor. Sürücü koltuğuna ise
erkek manken yerleştiriliyor. Standart bir
erkek mankene göre tasarlanan güvenlik
sistemleri, kaza anında başta kadınlar
olmak üzere, farklı kilo ve boydaki
insanları korumakta yetersiz kalıyor.
Koltuğa tam anlamıyla yerleşmeyen, em-
niyet kemerini ve direksiyonu vücuduna
uygun şekilde ayarlayamayan sürücüler,
kazalarda boyun ve göğüs bölgelerinden
ölümcül darbeler alıyor.

Vücut yapısı bir değil

Araştırmalar, yandan çarpışmalı kaza-
larda kadınların yaralanma riskinin er-
keklerden fazla olduğunu gösteriyor.
Kadınlar, standart ölçülerdeki erkek sü-
rücülere oranla daha kısa boylu olduğu
için sürücü koltuğunda pedala ve direk-
siyon simidine daha yakın oturuyor. Bu
da olası çarpışma anında göğüs ve
boyun yaralanmalarına sebep oluyor.
Konuyla ilgili konuşan Yol Emniyeti
Uzmanı Mert İntepe, "İlk çarpışma tes-

tini yapan mühendis kendisini önce
aracın içine koymuş, emniyet kemerini
test etmiş. Daha sonra kadınlara çocu-
klara ve yaşlılara göre ayırt edilmiş. İlk
noktada ve daha sonra erkek çarpışma
mankenleri kullanılmış sürücü koltuğu
için. Çocuk koltuğu var, kadın koltuğu da
var, arka koltuklara biraz daha kadınlar
konulmuş. Ama bugün için çocuk
koltuklarını ve kadınları sağ koltuk ve
arka koltuk diye ayrıştırmayla birlikte di-
reksiyon koltuğunda kadın testlerini az
görüyoruz" dedi.

Araç içinde sizi korumaz

Araçta emniyet kemeri, sürücü koltuğu
ve direksiyon pozisyonunun sürücüye
göre ayarlanmamasının kazalarda
ölümcül sonuçlara neden olduğunu vur-
gulayan İntepe, “Örnek vermek gerekirse,
18 yaşında ehliyet almış zayıf bir kadın,
arabasına bindi. Araçta kendisine göre
ayar yok. Emniyet kemerini taktı, iyi de
bir arabası var ve kendisini emniyette his-
sediyor. Peki emniyette mi, hayır. Doğru
oturma konumunu ayarlamadığınızda
para ile satın aldığınız güvenlik sistem-
leri, araç içinde sizi korumaz” diye
konuştu.  DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1092797)

YARI ZAMANLI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ
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YARI ZAMANLI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
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a) Adresi : Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 20 34245 

GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
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3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAH.CUMHURİYET MEYDANI NO:20 

GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 23.12.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-
susları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
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. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
BİLGİ,BECERİ, SANAT VE MESLEKİ NİTELİK KAZANDIRMAK AMACIYLA; TEKNİK, SOSYAL, KÜLTÜ-
REL VE SANAT İÇERİKLİ EĞİTİM KURSLARI, SEMİNERLERİ HİZMETİ VERMİŞ OLMAK VEYA HER
TÜRLÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜR-
LÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

BU TEST KADINLAR
ICIN COK TEHLIKELI
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Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Has-
tanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift
de farklı kilo ve boydaki kadın ve
erkek sürücülerin, güvenlik
standartlarını kendilerine göre dü-
zenlemeleri gerektiğinin altını çizdi.
Doğru oturma pozisyonuna sahip
olmayan sürücülerde, direksiyon

tutuş şekline göre kol
ve dirsek kırıkları,
göğüs mesafesinin di-
reksiyona yakın olması
halinde kaburga
kırıkları ve iç organ
yaralanmaları
görüldüğünü ifade
eden Çift,  "Göğüs
hizası yerine boyundan
geçen emniyet kemer-

leri yüzünden oluşan boyun
yaralanmaları sık görülüyor. Her
insan standart değil. Araca
bindiğiniz zaman koltuğu kendinize
göre mutlaka ayarlamalısınız. Bu
hem sürüş kalitenizi arttırır, hem de
kazaların oluşmasını önler. Kemer
eğer göğüsten destek almazsa
boynu kesebilir, kafanın arkasında
destek olmazsa baş kaza sırasında
geriye ya da öne gidebilir, felçlere
kadar giden ciddi yaralanmalar ola-
bilir. Kadınlar bazen direksiyona çok
yakın oturuyor ve hava yastığını
ihmal ediyor. Unutmayalım hava
yastığı bizim başımıza gelecek
travmaları azaltmak için ama o
yakınlıkta açılırsa kendisi de travma
oluşturabilir" dedi.

Kadın sürücü 
sayısı son 10 yılda 
yüzde 100'e yakın

artarken, dev 
otomobil firmaları

güvenlik sistemlerinin
testinde standart erkek 

vücuduna sahip
çarpışma mankeni 

kullanmaya devam
ediyor. Bu da kadınları,

güvende olduklarını
düşündükleri 

araçta, tehlikelerle karşı
karşıya bırakıyor

KİLO VE BOY 
YARALANMA 

ŞEKLİNİ BELİRLİYOR

Kış lastiği takma
zorunluğu başladı

bölgeTrafik Şube
Müdürlüğü’ne bağlı
polis ekipleri, Kuzey

Marmara Otoyolu Mecidiye Gi-
şelerinde kış lastiği takmayan ve
lastiklerinin diş derinlikleri kış ko-
şullarına uygun olmayan ticari
araçlara yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde polis ekipleri ticari
araçları tek tek durdurarak lastik
diş derinliklerini cihazlarla ölçtü.
Denetimler sırasında kış lastiği
takmayan araçlara Karayolları
Kanununun 65/A maddesi uya-
rınca yolcu ve eşya taşımalarında
kullanılan araçlarda, yılın zorunlu
tutulan dönemlerinde kış lastiği
kullanmamaktan 625 lira idari
para cezası uygulandı. Kış lastik-
leri kontrollerinin yanı sıra araç-
larda bulunması zorunlu olan
takograf cihazı da denetlendi.

Denetimlerden memnunuz

TIR şoförü Mehmet Yücedağ, "23
seneden beri bu işteyiz. Kış lastik-
lerimizi taktık. Denetimlerden
memnunuz, memur arkadaşları-
mızdan da memnunuz. Şu ana

kadar bir sıkıntı görmedik. Kont-
rollerimizi yaptırdık, iyiyiz şu anda
bir şeyimiz yok" dedi. Bir başka
TIR şoförü ise “Gürcistan’dan İs-
tanbul’a gidiyorum. Denetimler-
den memnunuz. Polislerimiz her

yerde denetimlerini yapıyorlar. Kış
lastiklerimizi biz zaten takıyoruz.
Her türlü uygulamadan memnu-
nuz, önlemlerimizi aldık. Denetle-
meler hep bizim için" diye
konuştu. DHA

Türkiye genelinde dün itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği
takma zorunluluğu başladı. Trafik polislerinin İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu’nda
yaptığı denetimlerde kış lastiği olmayan ticari araçlara cezai işlem uygulandı

73’lük gezgin İstanbul’da 
İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin
ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), yürüyerek 1 yılda İstanbul'a ulaştı

İstanbul'a önceki akşam
gelen Rosie Swale Pope, Ne-
pal'e gidip buradaki yoksul

çocuklara yardım etmek için yolculuğa
başladığını söyledi. Rosie Swale Pope,
günde yaklaşık 20 kilometre yol kat edi-
yor. Pope, yolculuğu sırasında haftada
sadece bir gece kişisel temizliği ve elek-
tronik cihazlarını şarj etmek için otelde
kalıyor, diğer gecelerini ise mini karava-
nında geçiriyor.

İlgiden çok memnunum

Geçtiği her yerde ilgi ile karşılandığını
ve kendisine çok sıcak davranıldığını
söyleyen Rosie, Türkiye’de gördüğü bu
ilgiden çok memnun olduğunu dile ge-
tirdi. İnsanların sürekli kendisine selam
verdiğini ve yardımcı olmaya çalıştıkla-
rını belirten Rosie Swale Pope, uğradığı
ülkeler içinde en büyük ilgiyi Türkiye’de
gördüğünü söyledi. Rosie Swale Pope,
yürüyüşünü Türkiye’den sonra Gürcis-
tan üzerinden Azerbaycan, Türkmenis-
tan, İslamabad, Kaşmir’i geçtikten
sonra Nepal’in başkenti Katmandu’da
sonlandıracak. DHA

Yandan çarpışmalı kazalarda 
kadınların yaralanma riskinin 
erkeklerden fazla olduğu belirtildi.

Rosie, Türkiye’de gördüğü bu ilgiden
çok memnun olduğunu dile getirdi. 



PAZARTESİ 2 ARALIK 2019

GÜNDEM

Onur KARAKOÇ
KELAMDAN KALEME

onrkarakoc75@gmail.com

9

Suç işleyenlerin ortak yanları var
İSTANBUL Anadolu Adliyesi 
Başsavcı Vekili Ramazan 
Öksüz, suça sürüklenen çocuk-

ların ortak özellikleriyle ilgili çocuk suçları 
bürosundaki meslektaşlarının ve kendisi-
nin tespitlerini DHA ile paylaştı. Öksüz, 
bu çocukların özellikle ailevi sorunları ol-
duğunu belirterek, "Uygulamanın başın-
daki çocuk büro savcılarımız ve benim 
gözlemlerim, suça sürüklenmesinin ilk 
nedeni aile yapısı. Parçalanmış aileler, aile 
içinde şiddet gören çocuklar, aile içindeki 
bireylerin birbirlerine şiddet göstermesi, 
ilgisizlik, sevgisizlik, çocuğa güvenmeme, 
değer vermeme, ayrıca denetlememe so-
nucunda çocukların başka alanlara yönel-
diğini, suça yönlenebiliyor. Bireysel ve 
çevresel faktörler de çocukların suça yön-
lenmesinde etkili oluyor, ama en az birey-
sel faktörleri belirtebiliriz. Bir de 
toplumsal faktörler var. Toplum içinde yer 
bulamayan, suça meyilli bir gruba dahil 
olan çocuklar, kendilerini onlara dahil et-
tirebilmek için suça yönelebiliyor" dedi. 

Önleyici tedbir isteniyor 

Çocukların en çok 'basit yaralama', 'hır-
sızlık' ve 'kullanmak için uyuşturucu bu-
lundurmak' suçlarına karıştıklarını 

belirten Başsavcı Vekili Öksüz, yargıla-
mada 12 yaşına gelmemiş çocukların 
ceza ehliyeti olmadığını belirterek, şunları 
söyledi: "18 yaşının altında her bireye 

çocuk diyoruz. 12 yaşını ikmal etmemiş 
çocukların ceza ehliyeti olmadığını da 
söyleyelim. 12- 15 yaş grubundaki çocuk-
ların ceza ehliyeti ancak raporla tespit 
edilebilir. Farik ve mümeyyiz ise (eylemle-
rinin sonucunun farkında olmak, iyiyi kö-
tüden ayırabilme yeteneği) 
cezalandırılması yoluna gidiyoruz. 15-18 
yaş gurubunun ise ceza ehliyeti var. 
Ancak 12-15 ile 15-18 yaş grubuna, ceza 
kanununda yetişkinlere göre indirimli ce-
zalar verileceği öngörülmüş. Çocuk mah-
kemelerinde yargılanıyorlar. Adliyemizde 
bir çocuk ağır ceza mahkemesi ve 5 çocuk 
mahkemesi toplam 6 çocuk mahkemesi 
var. Yargılama sırasında yaşı küçük, suça 
sürüklenen çocuk ifadesini kullanıyoruz. 
Soruşturma aşamasında sosyal hizmet 
uzmanlarımız bulunuyor. Yargılamada 
ise gerektiği halde rapor düzenliyor. 12- 
15 yaş grubu ceza ehliyeti yoksa, mahke-
meden önleyici tedbir kararı verilmesi için 
talep ediliyor." 

Cezaevi değil çocuk evi 

Çocuk tutuklu ve hükümlülerin infaz sü-
recinin de farklı işlediğini belirten Baş-
savcı Vekili Öksüz, Çocuk Evi'nde eğitim 
görmeleri için teşvik edildiklerini belirte-

rek, "İşlediği iddia edilen suçtan tutuklu 
bulunan çocuklar, Maltepe Çocuk ve 
Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'na gönderil-
mektedir. Hakkında hüküm verilen çocuk-
lar ise Çocuk Eğitim Evi'ne alınmakta. 
Haklarındaki hüküm kesinleştikten son-
raki durumları, psikolojileri, eğitimleri gibi 
özellikleri tespit ediliyor. Bireysel İyileş-
tirme Sistemi adı verilen bir program var. 
Psikologlarımız görüşmeleri yapıp takip 
ediyor. Çocuk Evi’nde meslek edindirme 
kursları veriliyor. Bu sene 75 kurs faaliyeti 
yapılmış. Bin 148 hükümlü çocuk yarar-
lanmış, 400 hükümlü çocuğumuz belge 
elmaya hak kazanmış. Okuma yazma, 
bilgisayar işletmenliği, bağlama, resim, 
tekstil, dikiş, overlok, berberlik kursları 
var. Eğitime yönelik ise açık lise, açık ilk-
öğretim, örgün öğretime devam etmeleri 
sağlanıyor. Üniversite sınavlarına girme-
leri teşvik ediliyor. Bazı üniversiteleri-
mizde ortak yürütülen projeler var. 
Yeditepe Üniversitesi ile örneğin. Çocu-
ğun orada bulunduğu süre içinde rehabi-
lite edilmesi, topluma yararlı birey olarak 
oradan çıkması, burada edindiği meslek-
leri toplumsal hayatın içine girdiğinde ko-
laylıkla kullanarak geçimini sağlaması 
hedefleniyor" diye konuştu. DHA 

İ stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve 
Barikat Film Atölyesi Derneği, Ulus-
lararası Barikat Film Festivali kapsa-

mında Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliği 
düzenledi. Etkinliğe katılanlar soğuk hava 
koşullarına rağmen pedal çevirdi. Engelli 
Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan 
Hançerli'nin de katıldığı etkinlikte Mecidi-
yeköy’den başlayan tur, Beykoz’da son 
buldu. Uluslararası Barikat Film Festivali 
Başkanı Hüseyin Nacar, çığlıklarının, far-
kındalık için olduğuna vurgu yaparak, 
“Biz barikatsız bir dünya için düş kuruyo-
ruz. Düşlerimize ortak olan düşdaşları-
mıza teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nün, kutlanmasına karşı-
yız. Biz barikatları yıkmak için sanatın ve 
sporun gücüyle geliyoruz” dedi. 

Dünyanın en güçlü silahı 

Geçtiğimiz yıl barikatsız bir dünya için 
İstanbul’dan Hollanda’ya 4 bin 521 kilo-
metre pedal çevirdiklerini belirten Hüse-
yin Nacar, “Hava koşulları bize bir engel 
ama biz engel tanımıyoruz. Kar da yağ-
mış olsa pedal çevireceğiz. Çığlığımız far-
kındalık için. 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü, biz onun kutlanmasına karşıyız. 
Onun kutlanacak bir yanı yok. Spor ve 
sanat dünyanın en güçlü silahı, kimyasal 
silahlardan daha güçlü. Biz barikatları 
yıkmak için sanatın ve sporun gücüyle 
geliyoruz. Barikatsız bir dünya için düş 
kuruyoruz” ifadelerini kullandı. Nacar, 
bisiklet turları esnasında betimlemeler 
yaptıklarına değinerek, “Yolları onların 
da göreceği şekilde anlatıyoruz. Bu arka-
daşlarımıza engelli, sakat, özürlü demek 

gerçekten içimizi acıtıyor. Bunlar deza-
vantajlı gruplar, bu grupları avantaja çe-
virmek niyetindeyiz” dedi. 

Önümüzde barikatlar var 

Spor ve sanat faaliyetlerinin her zaman 
içerisinde olmaktan büyük mutluluk duy-
duğunu belirten görme engelli futbolcu 
Recep Selvi, sloganlarının ‘Barikatsız Bir 
Dünya Kurmak’ olduğunu vurgulayarak, 
“Önümüzde barikatlar var, hayatın her 
alanında olduğu gibi biz bu barikatlara 

takılıp düşersek düştüğümüz yerde kalı-
rız. Bizim hedefimiz barikatların üzerine 
basarak yükselmek ve barikatların arka-
sına geçerek yolumuza devam edebil-
mek” dedi. Bisiklet turlarına katılmaktan 
büyük keyif duyduğunu anlatan görme 
engelli Şule Yazıcı ise geçen sene de İs-
tanbul’dan Hollanda’ya 4 bin 521 kilo-
metre pedal çevirdiğini dile getirerek, 
“Önde giden bir pilotla birlikte, benim de 
pedal çevirmemle bisikletler hareket edi-
yor ve bu yolları birlikte kat ediyoruz” ifa-

delerini kullandı. Engelliler için oluşturu-
lan bütün barikatların kalkmasını istedi-
ğini söyleyen İstanbul Yeniyüzyıl 
Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Perihan 
Eren Bana ise, “3 Aralık Dünya Engelli-
ler Günü’ne ithafen buradayız. Engelliler 
için oluşturulan bütün barikatların kalk-
masını istiyoruz. Onların da bizimle, top-
lum içinde yan yana olmasını istiyoruz. 
Biz buradaki engelleri aşıyoruz, engelliler 
içinde engellerin aşılmasını istiyoruz” 
dedi.

Devletlerin çöküşü!

Bazı eserler ölümsüzdür. Tarih , zaman onların 
ölümsüzlüğüne mani olamaz.
Çünkü bu eserler her cağda yaşayan insanoğ-

luna rehber olmuş, yol göstermiştir. 
Nitekim ünlü İslâm devlet adamı, alim, tarihçisi 

İbn Haldun'un (780) 1377'de Fas'ta kapsamlı bir 
dünya tarihine giriş olarak yazdığı "Mukaddime " 
abidevî eseridir. 

Mukaddime'nin sözlük anlamı giriş demektir. 
İnsanın siyasi ve toplumsal örgütlenmesinde mey-
dana gelen değişikliklerin bir modelini ortaya çıkar-
mak için bir tarihçinin giriştiği ilk çaba olarak kabul 
edilebilir. 

“Devletlerin kuruluşunda vergiler düşük, gelirler 
yüksek olur. Yıkılışlarında ise vergiler fazla gelirler 
az olur.” 

Bu ifadenin sahibi İbn-i Haldun’u, ABD ekonomi 
politikalarının ilham kaynağı olarak gören Ronald 
Reagan, 1981’de yaptığı bir konuşmada dile getirir. 

ABD, 1980’lerin başında ekonomik krize girdi-
ğinde herkes krizden kurtulmak için çeşitli öneriler 
ve formüller sunar.  Başkan Reagan’a danışmanlık 
yapan Arthur Laffer de bir çözüm önerisinde bulunur. 
Laffer’e göre “ Vergiler yüksek olduğu için halkın 
elindeki sermaye azalmakta, sermaye azlığı nede-
niyle üretim düşmekte ve netice olarak daha az vergi 
toplanmaktadır. Daha çok vergi toplamak için vergi 
oranlarının düşürülmesi gerekir. “Bu çözüm önerisini 
benimseyen Reagan derhal vergi oranlarını düşürür 
ve Amerika’ya kısa bir süre içinde ekonomik 
krizden çıkarır. 

İbn-i Haldun’a göre, “devletin yüksek vergiler 
koyması devlete fayda değil zarar getirir. 
Çünkü yüksek vergiler halkın sermayesinin azalma-
sına, o da üretimin düşmesine ve neticede vergi gelir-
lerinin azalmasına sebep olur. Yani vergi artışıyla 
toplanan vergiler arasında ters bir orantı vardır. Bu 
da hem halka hem de devlete zarar verir. Oysa vergi-
ler düşerse halkın elindeki sermaye artacağından 
üretim de artacaktır ve sonuçta üretim arttığı için 
toplanan vergi miktarı da artacaktır. Düşük vergi 
girişimciliği desteklediği gibi hazinenin de dolmasına 
neden olur. Düşük vergilerle hem halk hem de devlet 
feraha kavuşur.” 

İbn-i Haldun'a göre , halkın elindeki para arttıkça 
üretim ve tüketim artacağından toplanan vergi de 
artmış olacak. Neticede ise devlet az ama her vatan-
daşın ödediği vergi ile sürümden kazanacaktır. 

Türkiye’deki vergi toplama düzeni halkın ve devle-
tin birbirini aldatması üzerine kuruludur. Tüccar sat-
tığı mal için fatura kesmezken ya da aldığı malın 
faturasız alarak devletten vergi kaçırırken, devlet de 
petrol, otomotiv, elektrik, doğalgaz, telefon gibi 
kontrolü kolay ürünlere yüksek vergiler koyarak 
vergi açığını kapatıyor. 

Son dönemlerde devletin sıkı politikalarıyla halkın 
vergi kaçırmak için kullandığı alanı daraltılmış oldu. 
Ancak İbn-i Haldun’un da bahsettiği gibi halkın elin-
deki sermayesinin azalması eninde sonunda devletin 
de zayıflamasına neden olacaktır. Başka bir deyişle 
çok vergi toplamak iki tarafın da yenilmesine sebep 
olacaktır. 

Batılı ülkelerin bu kadar çok gelişmesinde az 
vergi ile çok üretim arasındaki ilişkinin sırrını 
çözmelerinin etkisi büyüktür. 

Bugün İbn-i Haldun’un fikirleri, yaşadığımız eko-
nomik buhranların içerisinde bulunmaz birer elmas 
gibidir. Ekonomik düzenlemeler, yapılacak zamlar 
öncesinde kesinlikle devletleri ekonomik uçurumlar-
dan kurtaran İbn-i Haldun'un fikirleri dikkatlice 
okunmalı hatta bir çalışma ekibi oluşturulmalıdır. 

Ekonomi alanında başarıya ulaşmak istiyorsak 
ABD 'li şirketlerden veya ekonomistlerden bilgi 
almak yerine Müslüman bilim adamı olan İbn-i 
Haldun'un ekonomi fikirlerini , görüşlerini dikkate 
almalıyız. 

Bugün Maliye Bakanlığına acizane tavsiyem İbn-i 
Haldun’u okuması olacaktır. Çağlar öncesinden yaz-
dığı fikirler Amerika gibi bir ülkeyi krizden çıkarabi-
liyorsa Türkiye’yi bu ekonomik krizden ancak 
İbn-i Haldun'un fikirleri çıkarır.

İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekili Ramazan Öksüz, suça sürüklenen çocukların ortak özelliklerinin bulunduğunu belirterek, “Parçalanmış aileler, aile 
içinde şiddet gören çocuklar, ilgisizlik, sevgisizlik, çocuğa güvenmeme, değer vermeme, ayrıca denetlememe sonucunda çocuklar, suça yönlenebiliyor” dedi.

Engellilerin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çekmek için Sessiz Çığlık Bisiklet grubu İstanbul’da yola çıktı. Görme, işitme ve 
ortopedik engellilerin yanı sıra gönüllü bisikletçilerin de yer aldığı grup, barikatsız bir dünya için pedal çevirdi

ZAYİ İLANLARI 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.  

Fatma ALHAHUD 99298897652 
- 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.  
Mustafa ADLBI 99455460620 

BARIKATSIZ DUNYA 
ICIN PEDALLADILAR

AVCILAR Belediye Başkanı Avukat Turan 
Hançerli de bisiklet etkinliğine katılan 
isimler arasında yer aldı. Hançerli, 25 
yıldır engelli hakları mücadelesi verdiğini 
ifade etti. Hançerli, “Toplum oldukça du-
yarlı, özellikle gençler ve sporcuların du-
yarlılığı inanılmaz. Bu beni çok 
heyecanlandırıyor. 25 yıldır engelli hak-
ları mücadelesi veren biri olarak insanla-
rın, gençlerin, sporcuların, engellilerin 
yaşadığı sorunların çözümü konusunda 
yağmura, soğuğa rağmen sokakta olma-
ları gelecek güzel günlerin habercisi. Bu 
enerji Türkiye’yi iyiliğe, güzelliğe ve daha 
yaşanılır bir dünyaya dönüştürecektir. 
Engellilerin sorunlarının çözümü nokta-
sında da bir farkındalık yaratılıyor. Bugün 
bisiklete farklı engel grupları birlikte bi-
neceğiz. Yapmak isterseniz aşılmayacak 
engel yok” diye konuştu. DHA 

AŞILAMAYACAK HİÇBİR ENGEL YOK

Ramazan 
Öksüz

SİNGAPUR Havayolları, İstanbul Havali-
manı’na yapacağı seferler için uçak tipini 
değiştirerek Airbus A350 ile seferlerini ger-

çekleştirmeye başladı. Uzun yıllardır seferlerini Bo-
eing 777-200 tipi uçaklarla gerçekleştiren Singapur 
Havayolları'nın filosuna yeni dahil ettiği ve İstanbul 
uçuşları için kullanacağı Airbus A350 tipi uçak saat 
08.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İstan-
bul'dan Singapur’a yeni uçakla gerçekleştirilecek ilk 
uçuş öncesinde tören düzenlendi. 

UÇAK TİPİ DEĞİŞTİ
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POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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ULUSLARARASI basına konuşan Didu-
senko, "Yasal hakkımı arayacağım. Burada
ayrımcılık yapılıyor. Bu eski kafalı kuralları

değiştirmek istiyorum" dedi. İngiliz tabloid basınının
gündemi 2018’de Ukrayna Güzeli seçilen 24 yaşın-
daki Veronika Didusenko. Bu yıl İngiltere’de düzenle-
necek Miss World (Dünya Güzellik Yarışması)
etkinliğine katılma hakkı kazanan fakat gönderilmeyen

Didusenko İngiliz basınına konuştu. 5 yaşında bir ço-
cuğu olan manken haksızlığa uğradığını söyledi.

5 yaşında çocuğu var

Genç manken, tacın sahibi olmasına rağmen “5 ya-
şında bir çocuğu” olduğu gerekçesiyle tacı-

nın alınmasının haksızlık olduğunu
söylerken, “Benim Miss

World’e katılmamı engellediler. Organizasyon komi-
tesi Miss Ukraine (Ukrayna Güzellik Yarışması) ve
Miss World’ün kurallarının aynı olduğunu söyleyerek
beni engellediler” dedi. Didusenko, “Londra’da yasal
olarak süreci başlatacağım ve hakkımı alacağım. Or-
ganizatörler 2010 yılında hazırlanan Eşitlik Yasası’nı
ihlal ediyor. Bu eski kafalı başvuru koşullarını değiştir-
melerini istiyorum” dedi. 

DiDUSENKO iSYAN ETTi
DIŞ HABER

Rusya'da
düzenlenen güzellik

yarışmasında tacı
alan fakat bir gün

sonra anne olduğu
ortaya çıkan

Veronika Didusenko
veryansın etti

S-400 GERILIMI
MERCEK ALTINDA
Savunma sanayi üzerine yayın yapan dünyanın sayılı dergilerinden
Defense News, ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 gerilimine
geniş yer ayırdı. Dergi, iki ülke arasında yaşanan gerilimi en
yakından takip eden ülkenin Hindistan olduğunu öne sürdü

A lanında dünyanın öncü
dergilerinden biri ve kulis
haberleriyle savunma sa-

nayi konusunda birçok özel habere
imza atan Defense News kapsamlı
bir analiz hazırlayarak ABD-Tür-
kiye arasında sürmekte olan S-400
gerilimini mercek altına aldı. Der-
giye konuşan Cumhuriyetçi Senatör
Risch ise Türkiye'ye yaptırım uygu-
lanacağını öne sürdü. Joe Gould
imzalı haberde, “ABD’nin Türki-
ye’ye uygulayacağı yaptırımları Hin-
distan izliyor” başlığı kullanıldı.

800 milyonluk ön ödeme

“ABD Başkanı Trump, NATO müt-
tefiki Türkiye’nin Rus yapımı S-400
savunma sistemi almasından dolayı
uygulanacak yaptırımı engelledi.
2017’de uygulanmaya başlayan
CAATSA’ya (ABD’nin Hasımlarıyla
Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme
Yasası) rağmen Hindistan S-400’ler
için 800 milyon dolarlık bir ön
ödeme yaptı ve 2025’te bu alışveri-
şin tamamlanması bekleniyor”
ifadesinin kullanıldığı makalede
ABD’nin bölgede müttefik arayı-
şında olduğu ve Çin’e karşı birlikte

harekete edeceği bir ülke bulmayı
umduğu ifade edildi.

Er ya da geç olacak

Makalede, “Genel olarak eğer 
Hindistan sağlam bir gerekçe suna-
bilirse Pentagon ve Beyaz Saray
bu konuyu gözardı edebilir fakat
ABD-Rusya-Türkiye ve ABD’nin
Pasifik’teki ortaklıklarla ilişkisinin
evrimi bu konuda belirleyici olacak”
yorumu yapılırken Kongre’nin bas-
kısına rağmen ABD’nin yaptırım
konusunda harekete geçmediği
ifade edildi.
Defense News’e konuşan Sena-
to’nun Dış İlişkiler Komitesi Baş-
kanı Cumhuriyetçi Senatör Jim
Risch, “Türkiye’nin Barış Pınarı
Harekâtı dolayısıyla sert yaptırımlar
uygulanmasının önünü açacağım.
Er ya da geç olacak” ifadesini kul-
landı. Dergiye konuşan Risch, Türk
askerlerinin F-35 sürecinden çıkarıl-
dığını ve ABD’den ayrıldığını  söy-
lerken, “Bunu yapmamız önemli
çünkü dünyanın ve özellikle NATO
müttefiklerinin bu konuda ciddi ol-
duğumuzu bilmesi önemli” şeklinde
konuştu.

GRÖNLAND iLK SIRADA
Danimarka istihbaratı,

ABD Başkanı Donald
Trump'ın Grönland'ı
satın almak istemesi
sonrası adayı ilk kez

ulusal güvenlik 
gündeminin en üst
sırasına yerleştirdi

UlUsal basında yer alan haberlere göre, ül-
kenin savunma İstihbarat Teşkilatının (FE),
Grönland adası’nı ulusal güvenlik gündemi-

nin ilk sırasına koyması aBD’nin adaya olan ilgisiyle iliş-
kilendirildi.İstihbarat servisi Başkanı lars Findsen,
yaptığı açıklamada, “arktik’teki büyük güçlerin çıkarları-
nın Danimarka Krallığı üzerinde doğrudan etkisi ve artan
önemi olduğundan, bu yılki İstihbarat Risk Değerlendir-
mesi’ne arktik ile ilgili bir bölümle başlamaya karar ver-
dik.” diye konuştu. Findsen, Grönland’ın aBD ile büyük
kuvvetler arasında “güç oyununun” merkezinde oldu-
ğunu söyledi.

ABD GrönlAnD'i AlAcAk mı?
ağustosta, Wall street Journal gazetesi, Trump’ın toplan-
tılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına
aBD’nin Grönland’i alıp alamayacağını sorduğunu, Grön-
land’ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi
geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı. Haberde isminin

açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump’ın, Beyaz
saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini
aktarmıştı.Grönland Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili
“Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz
ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısın-
dan zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yap-
maya açığız ancak satılık değiliz.” açıklamasını yapmıştı.

ADA sAtılık Değil
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın,
Grönland’ı satın almak istediği yönündeki haberler için
“bunun absürt bir tartışma konusu” olduğu değerlendir-
mesini yaparak, adanın satılık olmadığını belirtmişti. Fre-
deriksen, “Grönland Danimarkalı değil. Grönland
Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit
ediyorum.” ifadesini kullanmıştı. Eski aBD Başkanı Harry
Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu’nda Danimarka’ya
bağlı özerk bölge Grönland’ı satın almak için Dani-
marka’ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

Trump’tan taziye telefonu
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Londra'da meydana gelen terör saldırısı 
nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı arayarak taziye dileklerini iletti

BEYAZ Saray’dan ya-
pılan yazılı açıkla-
mada, “Başkan,

Londra’daki terör saldırısı dola-
yısıyla Başbakan Johnson’a ta-
ziye dileklerini iletti.” ifadesine
yer verildi. İki liderin ayrıca, İn-
giltere’de yapılacak NATO Li-
derler Toplantısı’nda bir araya
gelecekleri ve birçok konuyu ele
alacakları belirtildi.

Sokaklar karışmıştı

Cuma günü Londra Köprü-
sü’nde meydana gelen bıçaklı
saldırıda 2 kişi ölmüş, 3 kişi ya-

ralanmıştı. 5 kişiyi bıçaklayan
saldırgan polis tarafından vuru-
larak öldürülmüştü.Sosyal med-
yada paylaşılan bir videoda,
çevredekilerin bir kişiye müda-
hale etmeye çalıştığı, olay yerine
ulaşan polisin bu kişiye ateş et-
tiği, vurulan kişinin yerde yattığı
görülmüştü. Olayı terör saldırısı
olarak niteleyen polis, saldırga-
nın sahte olduğu anlaşılan bir
patlayıcı cihaz taşıdığını da açık-
lamıştı. Londra Köprüsü’nde 3
Haziran 2017’de yaşanan bıçaklı
terör saldırısında da 3’ü saldır-
gan 11 kişi ölmüştü.
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Soldan Sağa:
1. Başlıca belirtisi kısa, çabuk, değişken yapıda 
irade dışı hareketler olan bir hastalık. - Büyük ve 
sert taş kütlesi. 2. Hazırlamak. 3. Servigillerden 
dipten dallanan bir süs bitkisi. - Kötü, çirkin, al-
çakça, utanç verici. 4. SORU. 6. SORU. 7. Yapım. 
- Bayındırlık. 8. Özek doku. 9. Türlü bitki tohum-
larının belirli sıra ve aralıklara göre ekim işini ya-
pan araç. - Büyüklere mahsus çadır.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Halk, amme. - Hızla bükülen kalçanın sert 
ve birden gerilişiyle, vücudun yatıştan ayaküs-
tü duruşa veya asılmadan dayanmaya geçmesi. 
2. SORU. 3. “Ali ... Tansı” (FB’li eski futbolcu). - 
SORU. 4. Kırklareli ili, Vize ilçesi, merkez buca-
ğına bağlı bir yerleşim birimi. 6. SORU. 7. Yapılan 
iş, edim, fiil. - Amonyağın hidrojeni yerine bir asit 
kökünün geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf adı. 
8. SORU. 9. Çeşitli renklere sahip değerli bir taş. 
- Uzak.
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Bel O Ç K Nem Ö F S Rahatlama O Çevre
bilimi

Halk E Üstsubaylar

Tembih Ü
M A R olarak M A Malezya M A L E Z Y A L H Â K M
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S eçkide yer alan, Burak Çevik’in Berlin’de
görücüye çıkan ve deneysel anlatımıyla
dikkat çeken ikinci uzun metrajı Aidiyet ile

Senegal’den Türkiye’ye göçen Amina’nın öykü-
sünü filme aktaran belgesel Amina, festivaller-
den sonra ilk kez izleyiciyle buluşuyor.
Prömiyerlerini Toronto, Locarno ve Karlovy Vary
gibi prestijli festivallerde yapan filmlerin de izle-
yiciyle buluştuğu programda; kentsel dönüşüm
hikâyesi Saf, insanın doğayla ilişkisini rüya gibi
akan bir anlatımla aktaran Nebula, Ömür
Atay’ın televizyon kariyerinden sonra çektiği ilk
uzun metrajı Kardeşler ve Köken Ergun’un Geli-
bolu Yarımadası’nda düzenlenen şehit anma et-
kinliklerini incelediği belgeseli Şehitler yer
alıyor. Yönetmen, oyuncu, yapımcı ve tüm film
ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek gösterim-
lerle izleyiciyle buluşacak isimler arasında
Barış Atay, Burak Çevik, Serhat Karaaslan, Yiğit
Ege Yazar, Gözde Mutluer, Caner Şahin, Alican
Yücesoy, Tarık Aktaş, Emre Yeksan, Ali Vatanse-
ver ve Ceylan Özgün Özçelik gibi ödüllü sinema-
cılar da yer alıyor. Uzun metrajlara ek olarak bu
yıl kısa film seçkisine de yer
veren Biz de Varız!’da, festi-
vallerden ödüllerle dönmüş
pek çok yapımın gösterimi
film ekiplerinin katılımıyla si-
nemaseverlerle buluşuyor.

AMİNA
Yönetmen: Kıvılcım Akay
Senegalli Amina, kendi ülke-
sinde geçimini sağlayacak
imkânları bulamadığı için yedi
yıldır İstanbul’da bir giyim mağazasında model
olarak çalışan göçmen bir kadın. Kızının ihtiyaç-
larını karşılayabilmek için onunla ayrı ülkelerde
yaşamayı göze alan Amina, hem teninin rengin-
den hem de göçmen olmasından dolayı büyük
şehirde bir-
çok zorlukla
karşılaşsa da,
vazgeçmeden
ve hayal et-
meyi hiç bı-
rakmadan
azimle müca-
deleye
devam edi-
yor.Kıvılcım
Akay, bu ilk
uzun metrajlı
belgeselinde
Amina’nın
günlük yaşa-
mından sun-
duğu kesit
üzerinden İs-
tanbul’da siyahi bir göçmen olmanın anlamına
dair de yeni bir pencere açıyor.

BAŞTAN BAŞA
Yönetmenler: Aylin Kuryel, Fırat Yücel
Türkiye’den İsrail’e peruk yapımı için bavul tica-
retiyle satılan insan saçının yolculuğunu konu
alan Baştan Başa, bu ticaret sırasındaki pazar-
lıkları ve saçların sonunda peruk yapılarak son
sahibine ulaşmasını da perdeye taşıyor. Genç
yaşta Türkiye’den İsrail’e taşınan Coya ile Sima,
Türkiye’den gelen saçların kaliteli olduğunu öğ-
renince kendilerine geçim kaynağı olarak bu işi
seçmişler. Artık deneyimli birer saç tüccarı olan
bu iki kadın ile Türkiye’deki satıcılar arasında

geçen pazar-
lık konuşma-
ları belgeselin
bel kemiğini
oluşturuyor.
Güncel dünya
politikasının
bu ticaret sı-
rasındaki di-
yaloglara
yansıması da
belgeselin
dikkat çeken
yönlerinden
bir tanesi.

Kaynağını hiç bir zaman görmediğimiz saçların
elden ele yolculuğu çok bilinmeyen bir dünya-
nın kapılarını aralıyor.

GÖRÜLMÜŞTÜR
Yönetmen: Serhat Karaaslan
Oyuncular: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy,
Füsun Demirel
Zakir, bir cezaevinde mahkumlara gelen mek-
tupları okumakla ve sakıncalı bulduğu yer-
leri karalayarak sansürlemekle görevli,
işe yeni başlamış bir memurdur. İşten
arta kalan vakitlerinde ise yaratıcı
yazarlık kursuna giden genç
adam, bir fotoğraftan yola çıka-
rak bir hikâye yazması istendi-
ğinde işyerindeki
mektuplardan birinin içinden
çıkan bir fotoğraf dikkatini
çeker. Zakir fotoğrafta gördüğü
güzel ancak oldukça mutsuz
görünen kadın, yanındaki mah-
kum ve yaşlı adamla ilgili yal-

nızca
hikâye
yazmakla
kalmaz, bir
süre sonra bu
merakı tüm ha-
yatını ele geçiren bir
takıntı haline gelir.
Film, bir yandan dev-
let sansürüne dikkat
çekerken bir yandan
da Zakir’in özel yaşa-

mında karşılaştığı durumlar aracılığıyla bireysel
sıkışmışlık, kısıtlanma ve susturulmuşluklara
işaret ediyor.

KARDEŞLER
Yönetmen: Ömür Atay
Oyuncular: Yiğit Ege Yazar, Caner Şahin,
Gözde Mutluer
Yusuf, aile büyüklerinin isteğiyle kız karde-
şini tuzağa düşürerek abisi Ramazan tara-
fından öldürülmesine yardımcı olur. Henüz
reşit olmadığı için ceza indirimi alabileceği
için de cinayeti üstlenen Yusuf, abisi yerine
hapis yatar.
Cezasını bi-
tirip hapis-
ten çıksa
da, ailesinin
her hareke-
tini izlediği
yeni haya-
tında da öz-
gürlüğüne
kavuşama-

yacaktır. Annesi
dahil etrafındaki
kimseyi cinayeti
işleyenin ken-
disi olmadığına
inandıramayan
genç adamın
hissettiği çare-
sizlik ve vicdan azabının yanı sıra abisine duy-
duğu öfke de her geçen gün artar. Ömür Atay’ın
uzun yıllar süren televizyon ve kısa film kariye-
rinden sonra yönettiği bu ilk uzun metrajı, Kar-
lovy Vary’de yarışmıştı.

KRONOLOJİ

Yönetmen: Ali Aydın
Oyuncular: Birkan Sokullu, Cemre Ebüzziya,
Tansu Biçer, Serkan Keskin
Nihal ve Hakan ilk bakışta mutlu bir evlilikleri
olan, hali vakti yerinde bir çifttir. Tüm tedavilere
rağmen çocukları olamayacağını öğrendikten
hemen sonra Hakan, Nihal’i tanımadığı bir
adamla birlikte görür. Aynı günün akşamında
eve dönmeyen karısını polisle birlikte aramaya
başlayan adam öfkeli, çaresiz ve ne yapacağını
bilemez haldedir. Ali Aydın bu ikinci uzun metra-
jında olayların kronolojisiyle oynayarak izleyici-
nin gerçeklik ve zaman algısını değiştiriyor.
Nihal ve Hakan çiftinin gerilimi hiç eksik olma-
yan bu süreçte su yüzüne çıkan problemleri 

üzerindense, kadın - erkek ilişkilerindeki baskın
ataerkil yapıyı eleştiriyor.

SAF
Yönetmen: Ali Vatansever
Oyuncular: Saadet Işıl Aksoy, Erol Afşin, Onur
Buldu
Kamil ile eşi Remziye, Fikirtepe’nin dönüşmekte
olan gecekondu ma-
hallelerinden birinde
yaşayan kendi ha-
linde bir çift. Kamil’in
uzun süredir işsiz ol-
ması, kıt kanaat geçi-
nen çiftin hayatını
çıkmaza sokmak üze-

reyken Kamil
mecburen yan
mahalledeki
şantiyede bul-
duğu işe başlar.
Kaçak çalıştırı-
lan Suriyeli bir
göçmenin ye-
rine geçerek
göçmenlere ve-
rilen düşük
maaşı kabul eden Kamil, mahalledeki
kentsel dönüşüm karşıtlarından gizli, gece
vardiyasında çalışmaya başlar. Kentsel
dönüşümle beraber Kamil ve Remziye çif-
tinin de dönüşümüne şahit
olduğumuz Saf, göçmenlik, emek ve ahlak
gibi birçok konuyu sorgulatan, katmanlı
bir film. Filminin prömiyerini Toronto Film

Festivali’nde yapan Ali Vatansever, Bari Uluslar-
arası Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödü-
lü'nü kazandı.

ŞEHİTLER
Yönetmen: Köken Ergun
2013 yılında Biz de Varız! Programında Aşura
adlı kısa belgeseliyle konuk ettiğimiz güncel
sanatçı Köken Ergun’un ilk uzun metrajlı belge-
seli Şehitler,
Çanakkale Sa-
vaşı anıtlarını
ziyaret eden-
leri izleyerek
ulusal kimlik,
ritüeller ve
“şehitlik tu-
rizmi” kav-
ramlarını
irdeliyor. İki
yıllık bir araş-
tırma sürecin-

den sonra toplam üç yılda tamamla-
nan film için birçok şehitlik turuna ka-
tılan ve katılımcılar ve rehberlerle
vakit geçiren yönetmen, filminde tur
katılımcılarının fikirlerine, rehberlerin
gruptan gruba farklılaşan anlatımla-
rına ve müsamerelere yer veriyor.

TANRI GÖÇMEN ÇOCUKLARI 
SEVER Mİ ANNE?

Rena Lusin Bitmez, bu ilk uzun
metrajlı belgeselinde, ekonomik

zorunluluktan Ermenistan’dan Türki-
ye’ye göçmüş ailelerin yaşamlarına
odaklanıyor. Dört göçmen çocuğun
gözünden anlatılan ailelerin yaşamla-
rında, çocukların her türlü zorluğa rağ-
men eğitimlerinin aksamaması ön planda.
Öğretmenlik yapan anneleriyle birlikte her gün
kiliselerinin bodrumundaki okullarına giden,
küçük oldukları için komşularıyla veya aile bü-
yükleriyle evde kalan çocuklar ve onların etra-
fındaki birbirine sımsıkı bağlanmış yetişkinlerin
günlük yaşamları, memleket hasretleri, geçim
mücadeleleri dokunaklı ve içten bir dille per-

deye aktarılıyor.

YUVA
Yönetmen: Emre Yeksan
Oyuncular: Kutay Sandıkçı, Eray
Cezayirlioğlu, İmren Şengel
Emre Yeksan ikinci uzun metrajında
şehirdeki hayatını bırakıp doğayla
başbaşa yaşamak üzere bir ormana
göç eden Veysel ve kardeşi Ha-
san’ın ilişkilerine odaklanıyor. Hikâ-
yenin geçtiği ormanın da baş
karakterlerden biri olarak karşımıza
çıktığı filmde, eski düzenini bırakıp
yeni “yuvasına” sı-
ğınan bu adam, yer-
leştiği arazinin
satılmasıyla, yeni-
den bir yerinden

edilme riskiyle karşı karşıya
kalıyor. Kardeşi Hasan’ın, abi-
sinin araziyi tahliye etmesi için
onu ikna etmeye gelmesi, bir-
birleriyle yüzleşmelerine ve
kardeşliklerini yeniden keşfetmelerine yol açı-
yor. Yuva, gerek ses tasarımı gerekse sinema-
tografisiyle kurduğu evrende izleyiciyi büyülü
bir yolculuğa çıkarıyor.

CADI ÜÇLEMESİ 13+
Director: Ceylan Özgün Özçelik
Cast: Derya Pınar Ak, Tuğrul Tülek
Ceylan Özgün Özçelik’in bir kısa film ile başla-
yıp, bir belgeselin ardından fantastik ile kara
komedi türlerini harmanlayan bir uzun metrajla
bitecek Cadı Üçlemesi’nin ilk filmi 13+, kısa

metrajlı bir
korku-dram. 
14 yaşında
bir kızın, za-
mandan ba-
ğımsız,
karanlık, izbe
dört duvar
arasındaki bir
odada dene-
yimledikle-
rine ortak 
oluyoruz.

SINEMADA
BIZ DE VARIZ!

İstanbul Modern Sinema, 
Türk Tuborg A. Ş.’nin katkılarıyla 

Türkiye sinemasında son yılın öne
çıkan filmlerini bir araya getirdiği

Biz de Varız! programının sekizincisini
düzenliyor. Farklı hikâyeler,

karakterler, anlatım tarzlarına sahip
filmleri bir araya getiren program,

keşif filmlerinden vizyonda 
yeterince yer bulamayan 

yapımlara uzanıyor

Yönetmen: Barış Atay
Oyuncular: Funda Eryiğit, Onur Ünsal,
Cemalettin Çekmece
Marba ve Aras, yaşadıkları bölgedeki
savaş ve kıtlık nedeniyle yaşayabilecek-
leri yeni bir yer aramak üzere zorlu bir
yolculuğa çıkmışlardır. Aç ve susuz

geçen zorlu yolculuk sırasında kar-
şılarına çıkan evde bir gece

dinlenmek ve yollarına
devam etmek ümidiyle
kapıyı çaldıklarında
karşılarına eli silahlı
iki kardeş çıkar. Sığın-
dıkları bu evde plan-
ladıklarından çok

daha uzun süre kalmak
zorunda kalacak olan çifti

zorlu bir süreç beklemektedir.
Hangi zaman ve coğrafyada geçtiği

açık olmayan bu alegorik kurgu, birçok
kadim hikâyeden yola çıkıyor ve insan-
lığın zamanın başlangıcından beri tek-
rar eden; sınıf farkı, kadının
metalaştırılması, iktidar mücadelesi gibi
meseleleri irdeliyor. Funda Eryiğit film-
deki performansıyla Altın Koza’da En
İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

ADEN

Yönetmen: Tarık Aktaş
Oyuncular: Ali Yavuz Ilman,
Barış Mert Bilgi, Ömer Bora
Locarno Film Festivali'nden
En İyi Yeni Yönetmen Ödü-
lü'yle dönen Tarık Aktaş’ın ilk
uzun metrajlı filmin hikâyesi,
ana karakteri Hay’ın yedi yaşlarındayken ölü bir at bulmasıyla başlıyor. 
Bulduğu ölü attan önce çekinen, sonra ise onu inceleyip anlamaya çalışan
Hay, büyüklerinin atı canlıyken değerli, ölüyken ise bir an önce kurtulunması
gereken bir nesne olarak algılamasına şahit olur. Hay’ın büyüdüğünde 
kurban keserken yaşadıkları ve bu sırada kendi bacağını kesmesi çocukluk
anılarını geri getirir. Bu deneyimden sonra Hay’ın yaşam, ölüm, doğa,
toprak ve insan algıları farklı bir boyuta taşınacaktır.

NEBULA
Yönetmen: Zeynep Güzel
Yaz Kış Demeden, yönetmenin
Türkiye’den Ermenistan’a yaptığı
yolculukta coğrafyaya sinmiş tari-
hin izini sürüyor. Bir zamanlar
aktif olan sanayinin izlerinin artık
paslı borular ve eskimiş yapılardan
ibaret kaldığı, nüfusun da aynı
oranda azaldığı bu ıssız coğraf-
yada tüm zorluklara rağmen yaşamlarına devam eden Aşot ve Karin’in 
röportajları ile Zeynep Güzel’in seslendirdiği şiir-mektuplar izleyiciye 
rehberlik ediyor. Yönetmen, kamerasıyla mekânları tararken kendi aile 
tarihinden izlerin peşine düşüyor; “Hangi mekânlar, hangi insanlar, hangi
objeler tarihin taşıyıcısı olabilir?” sorularına da yanıt arıyor.

Yönetmen: Kıvanç Sezer
Oyuncular: Alican Yücesoy, Başak
Özcan, Bülent Emrah Parlak
Küçük Şeyler, yönetmen Kıvanç Se-
zer’in “konut üçlemesi”nin ikinci filmi.
Daha önce üçlemenin ilk filmi Baba-
mın Kanatları ile Biz de Varız!’da
konuk ettiğimiz yönetmen, bu kez işçi-

müşteri-müteahhit üçgeninin
müşteri eksenine odaklanıyor.
Kredi alarak şehir merkezine
uzak bir semtte lüks bir daire
satın alan Onur ve Bahar çifti-
nin hayatı, Onur işinden atı-
lınca alt üst olur. Bahar bu
durumu panikle karşılarken,
Onur zamanla kendine hayali
bir dünya kurar ve kendini ab-
sürt durumların içinde bulur.
Modern Türkiye’nin orta sınıf
beyaz yakalılarına odaklanan
film ekonomik değişimlerin
birey ve toplum üzerindeki
psikolojik sonuçlarını mizahı
elden bırakmadan gözler önüne
seriyor.

KÜÇÜK ŞEYLER

Yönetmen: Burak Çevik
Oyuncular: Eylül Su Sapan, Çağlar
Yalçınkaya
İstanbul’un İkitelli semtinde işlenen bir
cinayetin arka planına yaptığımız yol-
culukta bize eşlik eden dış sesin sahibi,
tüm detaylarıyla ve soğukkanlılıkla kız
arkadaşının annesini öldürmesiyle so-

nuçlanan olay-
ları anlatır.
Filmin açılı-
şında izlediği-
miz boş
sokaklar, cina-
yetin işlendiği
ev, şehirlerarası
yollar, cinayeti
işleyenlerin ilk

tanıştıkları sahil gibi mekânların tümü,
karakolda verilen ifadenin sesi ve ver-
diği bilgiler eşliğinde tüyler ürpertici bir
etki yaratır. Filmin ikinci bölümün-
deyse, cinayeti planlayan çiftin ilk tanış-
tıkları geceye tanık oluruz. Gerçek bir
hikayeden uyarlanan, yer yer biyografik
öğeler de içeren filmde, bir cinayetin
perde arkası şimdiki zamandan geç-
mişe giderek ters yüz ediliyor. Çevik’in
yine Berlinale Forum’da gösterilen
ikinci filmi, sinemanın mekânla kur-
duğu ilişkiyle ilgilenen, türün sınırla-
rıyla oynayan yeni bir yol deniyor.

AİDİYET

YAZ KIŞ DEMEDEN
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ROMANYA’NIN başkenti Bükreş’te ger-
çekleştirilen EURO 2020 Avrupa Fut-
bol Şampiyonası kura çekiminin 
ardından Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye 
Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ser-
vet Yardımcı, basın mensuplarına açık-
lamalarda bulundu. İtalya’ya karşı 
oynayacakları turnuvanın açılış maçı-
nın milli takım için önemine vurgu 
yapan Özdemir, “Prestij maçı ve bizim 
için çok önemli. Açılış maçını bütün 
dünya izleyecek. Türk Milli Takımı’nı 
izleyecekler. Gruplarda da hep ismi-
mizden bütün dünyaya bahsettirdik. 
Tarihimizde hiç yenemediğimiz Fran-
sa'yı Konya'da yenerek grupta iddialı 
hale geldik, Paris'te de rövanşı verme-
dik. İtalya'yı da geçmişimizde resmi 
maçlarda yenmedik diye tahmin ediyo-
rum, belki açılış maçında yenmek kıs-
met olabilir. Takımımıza ve teknik 
direktörümüze güveniyoruz. İnşallah 
ilk maçtan iyi bir netice alabiliriz. Arka-
sından iki maçımızı hepimizin her 
zaman konuştuğu gibi ‘İki millet tek 
devlet’ dediğimiz Azerbaycan'ın baş-
kenti Bakü'de oynayacağız. Bakü'yü 
ayrı bir şehir olarak düşünmüyorum, 
Türkiye'nin bir ili gibi görüyorum. 
Orada iki önemli maçımız var, Galler 
ve İsviçre ile. Ana hedefimiz burada 
gruptan çıkmak. Ondan sonra da 
Allah yardım eder. ‘Allah Kerim’ diye-
lim ve yolumuza devam edelim” şek-
linde konuştu. 

İstediğimiz bir gruptu 

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol 
Güneş’in “F Grubu’nda Almanya ve 
Fransa’ya karşı oynamak isterdim” 
açıklamasının hatırlatılması üzerine ise 
Nihat Özdemir, “Kura çekilirken o 
gruba düşmeyi hiç istemedim. Tabi ho-
canın görüşüdür, saygı duyarım. Ama 
bu grup bence iyi, o grup en zor grup-
lardan bir tanesi. Fransa ile zaten oy-
namıştık. Samimi olarak söylemek 
gerekirse onu istememiştim ben. 
Benim istediğim iki üç gruptan bir ta-
nesi buydu ama bunu çok istiyordum, 
çünkü Azerbaycan var orada. Azer-
baycan bizim kardeşimiz bir ülke. 
Kendi evimizde gibi oynayacağız. O 
tribünlerin tamamı hemen hemen 
Türk kardeşlerimizle dolacak. Bu takı-
mın ve jenerasyonun orada iyi iş yapa-
cağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Güzel bir kura çektik 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan 
Vekili Servet Yardımcı ise, “Başkanımı-
zın söylediği gibi bizim için rakip 
önemli değil. Hangi grubu seçeceği-
mizi çok düşünmüştük. Milli takımı-
mız heyecanlandıran, umut veren bir 
takım. Herkesin moral kaynağı, dolayı-
sıyla açılış maçını bizim oynamamız 
çok büyük bir prestij. Diğer iki maçı 
evimizde oynayacağız Azerbaycan'da. 
Dolayısıyla umutla bakıyoruz, milli ta-
kımımız çok önemli bir ahenk yaka-
ladı. Kura hayırlı olsun, güzel bir kura 
çektik” açıklamasında bulundu. DHA 

Ana hedefimiz  
gruptan çıkmak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 
Nihat Özdemir, “Ana hedefimiz burada 
gruptan çıkmak. Ondan sonra da Allah 
yardım eder. ‘Allah Kerim’ diyelim ve 

yolumuza devam edelim” dedi 

DEMİR Grup Sivasspor'un orta saha 
oyuncusu Fatih Aksoy, "Şu anda 
bizim için her şey iyi gidiyor. İnşallah 
gidebildiğimiz yere kadar ligi lider gö-
türmek istiyoruz" dedi.

Bizim için her şey 
iyi gidiyor

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de yer 
aldığı A Grubu'ndaki rakiplerinden İtalya'nın 
teknik direktörü Roberto Mancini, kura çeki-
minin ardından basın mensuplarına açıkla-
malarda bulundu. 
Türkiye ile eşleştikleri için çok mutlu oldu-

ğunu dile getiren Mancini, "İstanbul'da çok 
fazla arkadaşım var. Bu grup için mutluyum. 
İstanbul'da çalıştım, Türkiye'nin çok iyi oyun-
cuları var. Bu jenerasyonda genç oyunculara 
sahipler. Bundan dolayı grup aşamasında 
Fransa'ya karşı iyi oyun çıkardılar" ifadelerini 

kullandı. Galatasaray'ın mevcut durumuyla 
ilgili gelen soruya yanıt veren Mancini, "Fatih 
Terim için üzgünüm. Galatasaray ve O'nun 
için çok iyi bir dönem değil. Ama biliyorsu-
nuz ki her sene kazanmak imkansız. Şampi-
yonluk yarışı, çok uzun bir yarış" dedi. DHA 

Fatih Terim için üzgünüm!

L igde son 4 maçta 1 galibiyet alan sarı 
lacivertlilerde oyuncuları Göztepe 
önündeki performansları nedeniyle 

kutlayan Özsoy, "2 puan yitirdiğimiz bir 
maç oldu ama mücadele için oyuncuları-
mızı tebrik ediyoruz. Yanlışlarımız var 
mıydı, vardı. İnşallah gördüğümüz birkaç 
eksik ve yanlış da düzeltilir ancak bununla 
birlikte artık düzeltilmeyeceğine inanmaya 
başladığımız, endişelendiğimiz, korktuğu-
muz şeyler de sırasıyla başımıza geliyor. 
Bugün Türkiye gördü. Yalnızca şunu söyle-
mek isterim ki eğer bu Fenerbahçe'nin le-
hine olsaydı Türkiye şu an neyi konuşuyor 
olurdu. Nihat Özdemir'in Fenerbahçeliliği, 
Federasyon'un ne kadar Fenerbahçe'yi des-
teklediğini, bu algı operasyonlarının, yavaş 
yavaş oynanan tiyatronun sonucuna gelmiş 
gibi gözüküyoruz" diye konuştu. 

Penaltı tekrar edilmeliydi 

"Bugün iki takıma da kutluyorum, bu kadar 
yanlış kararlarlar oyunun çığırından çıkma-
ması futbolcuların iyi niyetine bağlı bir şey" 
diyen Özsoy, "Penaltı pozisyonuna geldiği-
mizde evet tekrar edilmesi gerekiyordu, at-
tığımız gol iptal edildi ama tekrar 
söylüyorum ya bu bize olsaydı ne olurdu. 
Madem bu kadar teknolojiden çabuk ya-
rarlanabiliyor geçen haftaki Malatya ma-
çında neden olmadı. Oranın 2 puanı nasıl 
izah edilecek. Sırf bu da değil, sarı kartlar-
daki çifte standartlar, hakemin bizim ikinci 
golümüzü 4 buçuk dakika gözden geçirip 
nasıl birşey bulurum diye ileri geri gidip 
gelme çabası. Bu kadar kolay VAR'a gidili-

yorsa Kayserispor maçında neden gidil-
medi. Bunların tamamına baktığımızda 3-5 
hafta önce hiç ortada bir şey yokken, 'Fe-
nerbahçe kollanıyor, Nihat Özdemir Fede-
rasyonu' algısıyla yapılmak istenen neymiş 
maalesef bedelini çok ağır ödeyerek gör-
dük. İnsanların aklını başına toplaması 
lazım, çok geç olmadan bu yanlışlardan 
dönülmesi lazım" dedi. 

İletişim kurmaya çalışıyoruz 

Fenerbahçe'nin bunlarla başa çıkacak güçte 

olduğunu belirten Başkan Vekili Özsoy, "Biz 
yola çıktığımızda dedik ki kötü şeylerden 
uzaklaşalım, birlikte düzeltelim. Rakipleri-
miz, 'Düştüğümüzde isteğimiz çalınır' diye 
kendi ayağı çime takılan futbolcuda bile 3 
kişi el kaldırıyor Ferderasyon'la gerekli ileti-
şimi kurmaya çalışıyoruz ama Alanyaspor 
maçıyla başlayan bir süreç var. Geçen haf-
taki Emre'nin pozisyonuna baksınlar. Puan 
kayıplarında hakemlerin çok etkisi olmaya 
başladı. Ali Başkan'ın söylediği ve hala ce-
vabını beklediğimiz, bizim galip geldiğimiz 

maçlardaki hakemlerin tekrar atanmaması, 
lehimize yapılan hatalarda hakemlerin tek-
rar atanmaması. Fenerbahçe Spor Kulübü 
büyüktür, dediklerini yapar. Bu söyledikleri-
miz gerekli merciler tarafından ciddiye alın-
malıdır. Biz hiç asarız, keserizle gelmedik 
lakin Fenerbahçe'yi de kimseye yedirmeyiz. 
Her seferinde Nihat Başkan'a söylüyoruz 
ancak Federasyon Fenerbahçeli gibi bir algı 
oluşturuldu" ifadelerini kullandı. Fener-
bahçe Başkanı Ali Koç ise açıklama yapma-
dan Bornova Stadı'ndan ayrıldı. DHA 

Süper Lig’de iptal edilen gol ve tekrarlanan penaltı kararının tartışma yarattığı maçta Göztepe’yle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de 
başkan vekili Semih Özsoy sert açıklamalar yaptı. Özsoy, “Asarız, keserizle gelmedik lakin Fenerbahçe'yi de kimseye yedirmeyiz” dedi

FENERBAHCE’YI  
kimseye yedirmeyiz

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe 
karşılaşmasının ardından, "İçerde Ali Koç baş-
kana dedim. Başkana kalp krizi geçirtecek bir 
maçtı. İyi bir maç oldu. Biz yenmek için çıktık. 
Fenerbahçe'nin zaten kazanmaya ihtiyacı vardı. 
İki tarafın da istediği olmadı. Oldukça enteresan 
bir maç oldu. Biz iyi oynadık, Göztepe'nin oyna-
dığı oyundan, gösterdiği dirençten memnunum. 
Önümüzde 4 hafta var daha iyi olacağız. Futbo-
lun içinde gerginlikler oluyor. İkinci yarıda tri-
bündeki gerginliğe Ali başkan da ben de 
müdahale ettik. Yurt dışında da bu kadarı olu-
yor. O kadar büyütmeyelim. Ön tarafta Fener-
bahçeliler oturuyordu Ali Başkan onları 
sakinleştirmek için gitti. İki takımın da galibiyete 
ihtiyacı vardı. Stres içinde bir maçtı ama maç 
sonunda sarılıp birbirimizi tebrik ettik" dedi. 

BAŞKANA KALP KRİZİ GEÇİRTECEK BİR MAÇTI

Fatih Aksoy

Nihat 
Özdemir

Roberto 
Mancini
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R omanya’nın başkenti Bükreş’te ger-
çekleştirilen 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası kura çekiminin ardın-

dan basın mensuplarına açıklamalarda bu-
lunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol
Güneş, grubu değerlendirdi. Burada Tür-
kiye’yi temsil ettikleri için gururlu olduklarını
ifade eden Güneş, “Futbol ailesi olarak bu-
radayız. Kura çekiminde birlikte olmak, ülke-
mizi temsil etmek gurur verici. Aynı şekilde
Avrupa'nın iyi takımları, gruplarında başarılı
olan takımlar burada. İnşallah EURO
2020'de açılış maçı ile başlayacak maçları-
mızı, güzel futbol ile süsleyip turnuvada
önce gruptan çıkmayı düşünüyoruz. Tabii
daha öncesinde genç bir takımımız var, bu
takımın tecrübe kazanmasını istiyoruz. Daha
önce grubunda hiçbir puan kaybı olmayan
rakibimiz İtalya ile açılış maçını oynayaca-
ğız. Açılış maçları genellikle sürpriz oluyor,
herkesin beklediğinin dışında İtalya'ya bir
sürpriz yapabilirsek, hem oyun hem de
sonuç olarak güzel bir başlangıç olur. Bu da
bize moral ve güven verir” diye konuştu.

YETENEK VE KARAKTER VAR

Azerbaycan’a seyahat edecekleri için mutlu
olduğunu vurgulayan Güneş, “Turnuvanın en
büyük sıkıntılarından bir tanesi seyahatlerin
olması. Ancak Azerbaycan'ın olmasına çok
sevindim ve mutlu oldum. Yönetim de, baş-
kan da mutlu oldu. Sadece Roma'dan oraya
gitme bakımından bir sıkıntı olabilir. O da bi-
rinci maç sonrası. İki ve üçüncü maçı orada
oynayacağımız için bir sıkıntı olacağını dü-
şünmüyorum. Yalnız ilk maçı oynadıktan
sonra, ikinci rakibimize karşı maçı aştığı-
mızda zannediyorum yolumuz daha da açılır.
Şu aşamada konuşacağımız şey kendimizi
bir an evvel bu turnuvaya hazırlamak. Bu
turnuvada gözyaşları, emek, yetenek, karak-
ter var. O mutluluğu paylaşmak var, o güzel-
likleri yakalamak için çok büyük emek
vermek, akıl koymak gerekiyor. Bugünden
itibaren ona hazırlanacağız. Oyuncularımızın
bireysel beklentilerine cevap vermek için
onlarla birebir görüşüp o turnuvaya hazır ol-

maları gerekiyor. Kendi yeteneklerine biraz
daha ivme kazandırarak kendilerini hazırla-
masını bekliyorum. Çünkü o turnuvalarda
olmak kolay bir iş değil. Her oyuncunun ha-
yalidir. Yakalanan bu hayali birlikte hayata
geçirip, inşallah güzellikler sunarız. Hem
kendi ülkemizi gururlandırırız, hem de dünya
arenasında ses getirip futbolumuzu gösteri-
riz” şeklinde konuştu.

OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ

İtalya ve Türkiye’nin gruplarda çok az gol
yediğinin hatırlatılması üzerine ise dene-
yimli teknik adam, “En az gol yiyen takımları
maçı. Herhalde bu sefer gollü olacak. İki
takım da gol yememeyi bildiğine göre bu
sefer nasıl atacağını düşünecektir. İtalya, sa-
vunma anlayışıyla iyi olan bir takım, Türki-
ye'de hocaları gönderiyoruz ama giden
hocalar hep takımlarında başarılı oluyor.

Daha önce Del Bosque'de de oldu. Daha
önce grupta aldığımız sonuçlara bakmadan,
geçmişte ne yaptığımızdan çok, yapılanları
nasıl yaptığımız ve oyun felsefemizi gelişti-
rip sahaya çıkacağız. Rakibimiz İtalya da
olsa Galler de olsa hepsine karşı kendi oyu-
numuzu oynamaya çalışacağız, her oyun
kendi içinde başka argümanlar istiyor, onu
da yapmaya çalışacağız. Rakip güçlü-zayıf
diye bakmayacağız. Şu anda 20 takım
belli, Avrupa'nın en iyi takımları olarak bu-
raya geldiler. Başarıları çok büyük olan
Ukrayna, Polonya gruplarda oldu. Sıkın-
tısı olan takımlar var. Aynı grupta yer
alan ve daha önce Avrupa Şampiyonu
olan Almanya, Fransa, Portekiz gibi
takımların grup maçlarının ardından
dışarıda kalacağını düşünürsek,
orada bir sıkıntı var. Ben orada Por-
tekiz'in yerine kendimizi görüp bir
de İzlanda’nın gelmesini isterdim.
Daha güçlü bir takım olarak yeni-
den gücümüzü görürüz diye dü-
şünmüştüm ama zor bir gruptu.
Ona göre daha iyi bir gruptayız
ama grubun iyiliğinden çok
bizim güçlü ve iyi olmamız
gerekiyor. O zaman netice
alırız” ifadelerini kullandı.
Güneş son olarak kimse-
den çekinmediklerini ifade
ederek, “Rakiplerin hiçbi-
rinden çekinmiyoruz.
İtalya'ya da İsviçre'ye
de Galler'e de ters ge-
lebiliriz. Kendi oyunu-
muz ile kazanmak
için oynayacağız.
Fransa'ya iki maçta
da kaybetmedik.
Onun için güçlü ve
zayıf yerine rakibi
tanımak ve ona
göre oynamak
çok önemlidir”
açıklamasında
bulundu. DHA

A Milli Takım Teknik 
Direktörü Şenol Güneş,
"Rakiplerin hiçbirinden
çekinmiyoruz. İtalya'ya
da İsviçre'ye de Galler'e

de ters gelebiliriz. 
Kendi oyunumuz ile

kazanmak için
oynayacağız. Kendi

oyunumuz ile 
kazanmak için

oynayacağız” dedi
Kura çekimi sonrasında oluşan

grubu da değerlendiren Şenol Güneş,
“10 maçı kazanan bir İtalya, bizi tanı-

yan Petkovic ve Mancini var. Türki-
ye'de çalışan antrenörler. Ryan Giggs

de Galler'de iyi işlere imza atıyor. Başka
bir takımın gelmesini isterdim, çünkü
ters gelen takımlar. Tabii kalite olarak

daha üstün olsak da sürpriz yapabiliyor.
Biz sürprizi rakiplere yapmak istiyoruz. On-
ların bize sürpriz yapmasına izin vermeye-

ceğiz. Bu turnuvada her rakiple
oynayabileceğimizi düşünüyorum. Ben me-

sela Almanya, Fransa, Portekiz grubunda da
olmak isterdim. Çünkü en güçlü takımlarla oy-
nayıp, kendi oyunumuzu görmek ve göstermek

için önemli olacaktır ama İtalya da öyle bir
takım. İsviçre de her iki yöne gidebilen bir takım.
Bütün bunlarda bir tecrübe yaşayacağız. Umutlu-
yuz, beklentimiz önce güzel futbol, fair-play içinde
tanıtım, taraftarımızın ülkemizi temsil etmesi, ar-

dından da oyuncularımızın oynadıkları oyun ve
saha içi davranışlarıyla iyi futbol oynuyor diye gös-

terebilmesini sağlamak. Bunları yaptığımızda iyi so-
nuçlar alacağımızı düşünüyorum” dedi.

RAKIPLERIN 
HICBIRINDEN 
CEKINMIYORUZ

BAŞKA
TAKIM

iSTERDiM
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korkumuz yok!
Bizim kimseden 
korkumuz yok!
Bizim kimseden 
korkumuz yok!
Bizim kimseden 
korkumuz yok!
Bizim kimseden 
korkumuz yok!
Bizim kimseden 
korkumuz yok!
Bizim kimseden 
korkumuz yok!
Bizim kimseden 
korkumuz yok!
Bizim kimseden 
korkumuz yok!
Bizim kimseden 
korkumuz yok!

Bizim kimseden 
korkumuz yok!

VakıfBank Başantrenörü 
Giovanni Guidetti, “Çok yüksek
kalitede voleybolun olduğu 
bir hafta yaşayacağız. Kağıt 
üzerinde bizden daha iyi
takımlar olduğunu biliyoruz.
Ama bizim kimseden 
korkumuz yok” dedi

SON iki sezonun dünya şampiyonu Vakıf-
Bank Kadın Voleybol Takımı, 3-8 Aralık
tarihlerinde Çin'in Shaoxing şehrinde dü-
zenlenecek FIVB Kulüpler Dünya Şampi-
yonası'nda üst üste üçüncü, toplamda da
dördüncü kez dünya şampiyonu olabil-
mek adına sahaya çıkacak. Turnuvada B
Grubu’nda yer alan VakıfBank, Igor Gor-
gonzola Novara (İtalya), Dentil Praia
Clube (Brezilya) ve Tianjin Bohai Bank
Volleyball Club (Çin) ile mücadele edecek.
Sarı-siyahlı ekipte, Dünya Şampiyonası
öncesinde başantrenör Giovanni Guidetti
ve oyuncular, açıklamalarda bulundu.

Takımların kalitesi yüksek

Shaoxing kentinin kendilerine uğurlu gel-
diğini söyleyen Giovanni Guidetti, “Bu
sene Dünya Şampiyonası'na katılan ta-
kımların seviyesi gerçekten çok yüksek.
Grubumuzda neredeyse Çin Milli Takımı
diyebileceğimiz Tianjin, Novara ve yılın en
iyi Brezilya takımı var. Çok yüksek kalitede
voleybolun olduğu bir hafta yaşayacağız.
Çünkü tüm takımların kalitesi inanılmaz.
İyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum.
Shaoxing'in VakıfBank'a uğurlu geldiğini

de biliyorum. Şampiyonanın tadını çıkar-
mak ve takım olarak gelişmek istiyoruz.
Kâğıt üzerinde bizden daha iyi takımlar
olduğunu biliyoruz. Ama bizim kimseden
korkumuz yok” diye konuştu.

Kupayla dönmek istiyoruz

Çin’den kupayla dönmek istediklerini be-
lirten takım kaptanı Melis Gürkaynak,
“Geçen sezon Çin bize çok uğurlu geldi.
Salona gelen tüm taraftarlar bizleri çok iyi
destekledi. Orada sahaya çıkmak çok ke-
yifliydi. Bu sene de turnuvanın orada ol-
ması bizim için çok büyük bir şans.
Shaoxing'in yine bize uğurlu geleceğine
inanıyorum. Çok zorlu maçlar oynayaca-
ğız. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Bu
kupayı iki yıl üst üste kazandık, şimdi
üçüncüyü kazanmaya gidiyoruz. Kolay ol-
mayacağını biliyoruz. Umarım Çin'den
kupayla dönebiliriz” ifadelerini kullandı.

Sonuna kadar savaşacağız

Her maçta sonuna kadar mücadele ede-
ceklerini vurgulayan Cansu Özbay,
“Shaoxing geçen yıl bize çok uğurlu gel-
mişti. Bize büyük bir destek vardı. Kendi-

mizi evimizde gibi hissetmiştik. Tüm tri-
bünler sarı siyahtı. Bu yıl da umarım biz-
leri desteklerler. Ama rakiplerimizin bu
sene daha zorlu olduğunu düşünüyorum.
VakıfBank olarak her maçta savaşacağız
ve sonuna kadar mücadele edeceğiz.
Umarım geçen sene gibi sonu çok güzel
biter” şeklinde konuştu.

Rekabet yüksek olacak

Şampiyonaya yüzde yüz hazır olacaklarını
söyleyen Milena Rasic ise “Dünya Şampi-
yonası bu sezon çok zorlu geçecek. Çünkü
çok güçlü takımlar orada olacak. Her
maçta çok iyi bir rekabet olacağını düşü-
nüyorum. Tabii ki adım adım ilerleyeceğiz.
Hala kendi oyunumuzda geliştirebileceği-
miz şeyler var. Ama umuyorum ki şampi-
yonaya yüzde yüz hazır olacağız”
ifadelerini kullandı. Türkiye'ye kupayla
dönmek istediklerini belirten Pınar Eren
Atasever, ''Dünyanın en iyi takımlarının
sahne aldığı bir turnuvada oynayacağız.
Elimizden gelenin en iyisini yapmak için
sahada olacağız. Maç maç ilerleyip, inşal-
lah kupayla döneceğiz” şeklinde konuştu.
DHA

Bizim kimseden 
korkumuz yok!

Emine Arslan sözünü tuttu
Çalıştığı tekstil atölyesinde spora zaman bulamayan Kick Boks'çu Emine Arslan, kendisine spor yapma
olanağı olan bir iş imkanı sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya verdiği sözünü tuttu.
Arslan, 70 ülkeden 1250 sporcunun katıldığı turnuvada rakiplerini eleyerek dünya şampiyonu oldu
ANTALYA'DA düzenlenen ve 70 ülkeden 1250
sporcunun mücadele ettiği Dünya Büyükler Kick
Boks Şampiyonası'ndan mutlu haber geldi. Or-
ganizasyonun son gününde Bağcılar Belediyesi
çalışanı milli sporcu Emine Arslan (30) full con-
tact 52 final maçında karşılaştığı Rus rakibi
Alena Bashmakova'yı 2-1 yenerek dünya şampi-
yonu oldu. Ringde büyük sevinç yaşayan Emine,
gözyaşlarına hakim olamadı. Emine birincilik
başarısını salonda Türk bayrağıyla tur atarak
kutladı.
Dünya şampiyonu olmasından duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Emine Arslan, madalyasını
Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi. Arslan,
kendini hem maddi hem de manevi olarak her
zaman destekleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı'ya da özellikle teşekkür etti.
Arslan, Bağcılar Belediyesi'nde çalışırken kendi-
sine spor yapma fırsatı da sunan Çağırıcı'ya ilk iş
günü verdiği "Bir gün mutlaka dünya şampiyonu
olacağım" sözünü tuttuğunu da belirtti.

Gençlere güvendik

Büyük başarısından dolayı Emine Arslan'ı tebrik
eden Başkan Çağırıcı, "Seninle ne kadar gurur

duysak az. Bağcılar Gençlik Merkezi'ni kurarken
Bağcılar gençliğine güvenmiştik ve demiştik ki
imkan verilse gençlerimiz dünyayı yener. Bizi
haksız çıkartmadınız, tüm ekibe teşekkürler. Seni
ve diğer sporcularımızı da yürekten tebrik ediyo-
rum. Bundan sonraki hayatınızda da başarılar
diliyorum" dedi.

Herkese örnek oldu

Türk Bayrağını uluslararası platformda en yük-
sekte dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı okutan
dünya şampiyonu Emine'nin tekstil atölyesinde
zorlu şartlarda başlayan hikayesiyle herkese
örnek oldu. Spor yapan arkadaşlarına özenerek
23 yaşında kick boksa başlayan Emine, kısa sü-
rede pek çok başarıya imza atarak milli sporcu
oldu. İş sonrası antrenman salonlarına koşarak
gittiği zorlu yıllara rağmen birçok başarı elde
eden milli sporcu, kimi zaman antrenmanlara
izin vermeyen iş yeri sahipleri yüzünden işsiz
kaldı. Asla vazgeçmeyen ve büyük bir azimle an-
trenmanlarına devam eden başarılı sporcu Tür-
kiye şampiyonlukları kazanıp birçok uluslararası
müsabakada derece alarak Türk bayrağını dal-
galandırmayı başardı. 
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

K afenin açılmasında katkı
sağlayan Türkiye Sağırlar
Milli Federasyonu Başkanı

Ercüment Tanrıverdi, işitme en-
gellilerin kendilerine ait bir sosyal-
leşme ortamına ihtiyaçları
olduğunu belirterek, "İşitme en-
gellilerin hayatını kolaylaştıracak
bir yazılım geliştirmek amacıyla
bir araya gelmiştik. Bu mekan da
neler yapabiliriz, işitme engellilere
burada nasıl bir imkan sunulabilir,
diye kendi aramızda konuşurken
dedik ki buraya bir konsept koya-
lım. Ve adı da 'işaret dili' olsun
hem işitme ve konuşma engelli
olan çalışanlar ve müşteriler bir
arada olabilsin. Aynı zamanda
hem istihdam sağlamış hem de
işitme engellileri sosyal bir or-
tamda misafir etmiş olalım. Bu

kafe diğer konuşan ve duyan in-
sanlarla yan yana gelip birbirleri-
nin hayatlarını paylaşmalarına
vesile oluyor. Çünkü çok merak
ediliyor sessiz dünya" diye 
konuştu.

İşaret diline ilgi var

İşitme engeli olmadığı halde işaret
diline çok meraklı olan müşterileri
olduğunu söyleyen Tanrıverdi,
“işitme ve konuşma engeli olma-
yan arkadaşlarımız bu kafede
işitme engelli arkadaşlarıyla yan
yana gelip onlarla pratik yapma,
şansı buluyor. Aynı zamanda biz
bu kafede işaret dili dersleri veri-
yoruz. Kafeye gelip burada işaret
dili ile tanışan çok kişi var. Burada
işaret dili ağırlıklı bir ortam oldu-
ğunu görüp, işaret dili eğitimi

almak istiyorlar. Bu kafede işitme
engelli olup ama farklı alanlarda
etkinlik yapan gruplar da oluyor.
Mesela şu an burada ön masada
oturan arkadaşların hepsi işitme
engelli motorcular, burada topla-
nıp yaşamış oldukları sorunlar, 
sıkıntılar, beklentileri kendi arala-
rında paylaşıyorlar. Biz de buna
vesile oluyoruz” diye konuştu.

Duymayanları duyun!

Tanrıverdi, kafenin duyulmasını 
ve desteklenmesini beklediklerini
söyleyerek, “Bu ortamın duyan
toplum tarafından da yaşanma-
sını istiyoruz. Duyan insanların
duymayan insanlarla yan yana
gelip birbirleriyle hayatı paylaşa-
bilmelerini istiyoruz.” diye ko-
nuştu. Tanrıverdi sözlerine şöyle

devam etti; “Hayatlarının tama-
mında bu sorunu yaşıyor işitme
engelliler. Aslında bu iletişim so-
runu aile ve eğitimde başlıyor sos-
yal hayatında devam ediyor. Eğer
işitme engelli kişi başka gruplarla
sosyal ortamda değilse çocuğu
kaybetme noktasına geliyoruz.
Çocuk toplumda bir anda
yok olup gidiyor.İşaret dili
konusunda ailelere ve eğitime
ihtiyacımız var. Eğitim süreci
içerisinde milli eğitime ihtiya-
cımız var. Aynı zamanda
kamu kurum ve kuruluşların
sunmuş olduğu insana dair
tüm hizmetler mutlaka işaret
dili ile veriliyor olması gereki-
yor. Bu sorunların çözümü
hassasiyet gerekiyor.''dedi.
DHA 

Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde işitme engellilere özel bir kafe açıldı. Hem çalışanları hem
de müşterilerinin çoğunlukla işitme engellilerden oluştuğu kafede, işaret dili öğretiliyor.
Kısa süre önce kapılarını açan cafe, işitme engellilerin en çok buluşma adresi haline geldi
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Kafenin işitme en-
gelli garsonları da bu-
rada çalışmaktan çok
mutlu olduklarını be-
lirtti. Kafe çalışanı
Seçil Tanrıverdi daha
önce çalıştığı kafe-
lerde sıkıntılar yaşadı-
ğını söyleyerek, "Daha
önce duyan insanların
gittiği birçok kafeye
çok gittim. O kafelerde
çok iyi iletişim kura-
mıyordum. Sıkıntılar
yaşıyordum. Ve sonra-
sında bu kafede ça-
lışma imkânı buldum.
Ve kendimi çok rahat
hissettim" dedi. Kafe-
nin işitme engelli
müşterilerinden fırat
Kırmızıgül ise "Biz
işitme engellerinin
ana dili işaret dili ve
burada çok rahat ileti-
şim kurabiliyoruz. 
arkadaşlarımıza söz-
leşiyoruz kafede bir
araya geliyoruz. Daha
kendimize ait bir yer
olduğu için özgür his-
sediyoruz. Benim ha-
yalim işitme engelli
motorcuların daha da
çoğalması. Duyan ko-
nuşan insanlarla ara-
mızda hiçbir fark yok,
hepimiz motoru kulla-
nırken aynı şekilde
kullanıyoruz. O ne-
denle biz duyan 
inanlara aynı ortamı
paylaşmak kendimizi
geliştirmek onların
içerisinde olmak isti-
yoruz" diye konuştu. 
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Rehber köpeklerin
yasaya ihtiyacı var
Rehber Köpekler Derneği Başkanı Av. Nurdeniz Tunçer,
daha fazla görme engelli insanın hayatına katkı
sağlayabilmek için genç eğitmenlerin, gönüllü bakıcı
ailelerin sayısının artması gerektiğini ve rehber
köpekler için bir yasaya ihtiyaç olduğunu söyledi

rehber Köpeklerin toplumda benimsenmesi ve görme en-
gellilerin erişebilirliği ile ilgili farkındalığın yaygınlaşmasını
amaçlayan Rehber Köpekler Derneği’nin Başkanı Av. Nur-
deniz Tunçer, rehber köpeklerin kamuya açık alanlara sorun-
suz bir şekilde girmesini istediklerinin altını çizdi. Tunçer,
“Biz bir başlangıç olduk, yapılamaz denilen şeyi yaptık, kö-
peklerimiz ile birlikte; sinemaya, tiyatroya girdik. Tabii ki Bir-
leşmiş Milletler’e taraf olduğumuz için bu haklardan
faydalanıyoruz. Ama Türkiye’de de rehber köpekler için
mutlaka spesifik bir yasamızın olması gerekiyor" ifadelerini
kullandı.

Farkındalık istiyoruz

Tunçer, “Rehber Köpekler Derneği göremeyen ve özel gerek-
sinimli kişilere rehber köpekleri ye-
tiştiriyor ve tamamen bedelsiz
olarak teslim ediyor. Akabinde eği-
tim, veteriner ve mama desteğini
de sağlıyor. Buna ek olarak yasal
haklarıyla alakalı çalışmalar yapı-
yor. Derneğimiz bağış ve sponsor-
luklarla ilerliyor, kar amacı
gütmeyen ve farkındalık yaratmak
isteyen bir kurum. Ana hedef; gö-
remeyen bir kişinin toplumdaki
sosyal hayata katılımının yüksel-
mesi, rehber köpeklerin standartlar
çerçevesinde teslimi ve hayvan sev-
gisinin arttırılması. Çünkü bir
yavru köpeğin doğru eğitim ve se-
çimle bir insanın hayatına nasıl do-
kunduğunu görmek istiyoruz.
Görme engellilere olan algıyı da
değiştirmeye çalışıyoruz; göreme-
yebiliriz ya da yürüyemeyebiliriz
hiç önemli değil ama biz bu toplumda varız, beynimiz çalışı-
yor, üretmek ve bunlar için bize şans verilsin istiyoruz" dedi. 

Rehber köpek okulu kuralım

Bunun bir kamu hizmeti gibi düşünülmesi gerektiğine vurgu
yapan Tunçer, "Zengin ya da fakir hiç fark etmez. Rehber
köpek, onunla uyuşan kişiye ücretsiz veriliyor, hatta verildik-
ten sonra veteriner ve mama desteği sponsorlar tarafından
ayarlanıp gönderiliyor. Çünkü bu göremeyen kişinin haya-
tına bir külfet getirmemeli. 2016’da ilk köpekler eğitilmeye
başlandı, ilk eğitmen 2016’da gönderildi. 2017’de rehber kö-
peğimiz Aslan sokaklara çıktı. Beklenti çok yüksek, sayı şu
anda belli bir limitte ama farkındalık artmadan sayı çok arta-
maz; farkındalık, kurumsal sürdürülebilirlik destek artacak ki
biz de uluslararası standartlarda, ideallerimizdeki rehber
köpek okulunu kurabilelim" diye konuştu. DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan, annesi Hayriye
Gülbaran’ın isminin verildiği De-
neyap Atölyesi’nin açılışına ka-
tıldı. Kadınların teknoloji ve
bilim alanlarında nüfus olarak
beklenenden az olduğunu be-
lirten Erdoğan, “Ülkemizde

mühendislik fakültelerimizden
mezun ettiğimiz kız öğrenci oranı
yüzde 24 civarlarında. Kız çocukla-
rımızın bilim ve teknoloji ile erken
yaşlarda tanışması ve bu alanda
başarabileceklerine dair özgüven
geliştirmelerinin çok önemli oldu-
ğuna inanıyorum” dedi. 
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Kız çocuklarımız özgüvenli 


