
İBB, ‘Yunus Emre, Hacı
Bektaş Veli ve Ahi Evran Sem-

pozyumu’ düzenledi. Sempozyumun
açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu; Yunus’un hoşgörü
dili, Hacı Bektaş’ın tüm insanlığı ku-
caklayan felsefesi, Ahi Evran’ın birlik
ve dayanışmayı merkeze alan anlayı-
şıyla hareket etmeye özen gösterdikle-
rini vurguladı. İmamoğlu, “En
sıkıştığımız anda, belki de bugünün

ekonomi tarifleri-
nin, teorilerinin
daha ötesinde bir
takım temel
zemin ifadelerini,
felsefesini oluştu-
ran kavramlarıyla
buluşmayı çok
değerli buluyo-
rum” dedi. 
I SAYFA 4
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DAYANIŞMA VURGUSU

İnsanı kucaklayan
felsefe değerlidir
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Katıldığı televizyon
programında
açıklamalarda 
bulunan Avcılar
Belediye Başkanı 
Av. Turan Hançerli,
“2029 yılında
Avcılar'da riskli hiçbir
bina kalmayacak.
Yepyeni bir kent
olacağız. Avcılar
güvenin merkezi 
olacak. Şu anda da
Avcılar deprem
konusunda 
İstanbul'un en riskli
ilçeleri arasında
değil, bu listede de 
geriledik” diye
konuştu

SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem
Akarken, doktorlara zam yapıldığı

yönündeki haberleri yalanladı.
Damga'ya konuşan Akarken, 

“Emeklerimizin yok sayılmasını
kabul etmiyoruz. Doktorlarımıza da
zam adı altında kirli bir operasyon

çekiliyor. Ortada zam yok sadece
kalemler arası bir düzeltme olacak.

Alkış protestolarımıza devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli, Avcılar'ın depreme karşı 

İstanbul'un en riskli ilçeleri listesinde 
gerilediğini söyledi. 2029 yılını hedef olarak
belirlediklerini kaydeden Hançerli, “2029 yılı
Avcılar için önemli bir hedef çünkü 2029 
yılında Avcılar'da riskli hiçbir bina kalmaya-
cak. Avcılar güvenin merkezi olacak. Şu anda
da Avcılar deprem  konusunda İstanbul'un
en riskli ilçeleri arasında değil, bu listede de
geriledik. Günden güne iyiye giden bir ilçe
durumundayız. Kısa sürede önemli mesafe-
ler katettik. Bu anlamda gün gün değişen ve
yenilenen bir kent olacağız. Bundan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın” dedi. I SAYFA 5

ARTIK EN RİSKLİ İLÇE DEĞİLİZ
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’NIN, DOKTOR MAAŞLARINA 
5 BİN LİRA ZAM YAPILACAĞI YÖNÜNDEKİ MÜJDESİ ASILSIZ ÇIKTI

Pratisyen hekim maaş-
larına 2 bin 500 TL,

uzman hekim maaşlarına 5 bin
TL ek gösterge zammı olarak
lanse edilen düzenleme,
TBMM Genel Kurulu'nda 
tüm partilerin oybirliği ile kabul
edildi. Doktorlara zam adı 
altında sadece bir kalemler
arası düzeltme yapıldığı ortaya
çıktı. En üst derecedeki uzman
doktorun maaşı 5 bin 542 Türk
Lirası, sabit ek ödemesi ise 4

bin 133 Türk Lirası’ydı yani
toplamda uzman doktorlar
ayda 9 bin 675 Türk Lirası 
gelir elde ediyordu. Bu sabit 
ek ödeme hastanelerin döner
sermayelerinden ödenerek
emekliliğe katkıda bulunmu-
yordu. Yeni düzenleme ile 
5 bin lira zam olarak lanse
edilen rakamın sadece 867 
lirası ücret artışı olacak maaş-
lara yansıyacak çünkü sabit 
ek ödeme kaldırılıyor. 
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Konuya ilişkin 
Damga'ya konuşan

Sağlık Hizmetleri Sendikası
(SAHİM-SEN) Genel Baş-
kanı Özlem Akarken, “Sağlık-
çılarımız için geçerli, makul ve
kapsayıcı bir artış yapılması
gerekmektedir. Zam yapıldı 
diyerek anlattıkları masalın 
altından kocaman bir yalan
balonu çıktı. 3600 ek gösterge
hakkında memurların yaşadığı
haksızlığın bir benzeri yaşanı-

yor. Sağlık emekçilerimize bir
an önce bu müjdenin verilme-
sini talep ediyoruz. Hak kayıp-
larına ve liyakatsizliğe karşı
sessiz kalmayacağız. Unu-
tulmasın ki sağlık emekçileri
olmadan sağlık sisteminin
yürütülmesi mümkün değil-
dir. Toplumun ve medyanın
gözünü boyayan açıklama-
lar yaparak sağlık çalışanla-
rını yanıltmaları mümkün
değildir” şeklinde konuştu.  
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zaM Falan yok
dUzeltMe Var

ANIL
BODUÇ

ÖZEL
HABER

“SAĞLIK BAKANI DOĞRU SÖYLEMiYOR”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5 bin liralık zam 
müjdesinin doğru olmadığını anlatan Akarken, “Yeni
düzenleme ile 5 bin lira zam olarak lanse edilen 
rakamın sadece 867 lirası ücret artışı olacak maaşlara
yansıyacak. Ortada büyük bir aldatma var” dedi.

ZAM DEDiKLERi 
KOCAMAN BiR YALAN

5 BiN DEĞiL 867 LiRA 
ARTIŞ OLACAK

Mersin'de miting
yapan CHP Genel

Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, ekonomik gidişata
ilişkin önemli mesajlar
verdi. Kılıçdaroğlu, “Pa-
rayla pulla bizim işimiz
yok. Saraylarla, köşklerle
bizim işimiz yok. Bizim

işimiz vatandaşın mutfa-
ğıyla, huzuru, bereketi,
sofradaki bereketi, bunu
yapacağız. Beraber yapa-
cağız, birlikte yapacağız.
Benim milletim aç kalma-
yacak, yoksullaşmayacak.
CHP bunun için var”
diye konuştu. I SAYFA 9
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BENiM MiLLETiM

AC KALMAYACAK
İnSanda Bİraz
UtanMa olUr!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-

lu'nu eleştirerek, “TÜİK buna randevu ver-
medi. Gittiler istatistik kurumunun önünde
bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan
utanır utanır, bir insan davet edilmediği yere
gidemez. Devletin bu kurumları senin şamar
oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin
gibi ciddiyetsiz değil” dedi. I SAYFA 9
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Bir dokunduk

BiN AH
iSiTTiK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, Merzifon’daki gençle-

rin isyanını paylaşarak Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’a seslendi. Akşener,
“Sayın Erdoğan, Merzifon’da geleceğe
dair zerre umudu kalmayan gençleri-
mizin yüreklere dokunan sözlerini sen
de duyacaksın.Gençliğe bir dokunduk
bir ah işittik. Bu çaresizliği artık 
umursamıyorsan ilk sandıkta çekip 
gideceksin” dedi. I SAYFA 9
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Ekrem İmamoğlu

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, sosyal medya 

hesabından yaptığı açıklamayla kırsal
kalkınma desteği alacaklarının müjde-
sini verdi. Üner, “Çakıl, Ovayenice, 
İzzettin, Muratbey, Bahşayiş, Nakkaş,
Çiftlikköy, Karacaköy ve Binkılıç ma-
hallemiz kırsal kalkınma yatırımları
kapsamına alındı. Cumhurbaşkanı-

mız Recep Tayyip
Erdoğan'ın imza-
sıyla resmileşen
bu müjdeyi siz
değerli halkımızla
paylaşmaktan
mutluluk duyu-
yorum. Çatalca
için çalışmaya
devam edeceğiz”
dedi.
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MÜJDELER OLSUN

Çatalca’ya kırsal
yatırım desteği

Mesut Üner

Galatasaray Başkanı
Burak Elmas, düzenlediği

basın toplantısıyla gündeme 
ilişkin açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın hakemler eliyle
haksızlığa uğradığını kaydeden
Elmas, “Herkes bilsin ki 
Galatasaray hiçbir baskıya
boyun eğmez” dedi. I SAYFA 15
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Galatasaray
boyun eğmez

AVCILAR iCiN

HEDEF 2029
AVCILAR iCiN

HEDEF 2029
AVCILAR iCiN

HEDEF 2029
AVCILAR iCiN

HEDEF 2029
AVCILAR iCiN

HEDEF 2029
AVCILAR iCiN

HEDEF 2029
AVCILAR iCiN

HEDEF 2029
AVCILAR iCiN

HEDEF 2029
AVCILAR iCiN

HEDEF 2029
YEPYENi
BiR ŞEHiR
OLACAĞIZ

TÜİK verilerine göre, 2021 Kasım'da yıllık 
tüketici enflasyonu yüzde

21,31 iken, eğlence ve 
kültür harcamalarındaki
yıllık enflasyon yüzde
13,96 oldu. Hane-
halkının kültür 
harcamaları 
içinde sinema ve
tiyatronun payı
azalırken, kültür
harcaması TV ekip-
manı harcamalarından
ibaret kalıyor. I SAYFA 6
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Sinemalara
gidemiyoruz

Dünya Engelliler Günü kapsamında
konuşan Beylikdüzü Belediye Baş-

kanı Çalık, “Asıl engel, özel gereksinimli bi-
reyler düşünülmeden tasarlanmış kentler ve
hizmetlerdir. Bu sebeple Beylikdüzü’nün eri-
şilebilir bir kent olması için durmadan çalış-
maya devam edeceğiz” dedi.  I SAYFA 4
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Beylİkdüzü
erİşİlİr Bİr
kent olacak

Kimlerin önüne engel çıkar?
Kimler, hep bir şeyleri aşmak için çabalar?
Kimler her engelin üstesinden gelir veya 
takılmalar yaşar?
Yanıtını vereyim; bir amacı olan,
yola çıkan, bir hedef doğrultu-
sunda yolda olan insanlar engel-
lerle karşılaşırlar; çoğunluğu
bunlara takılır, bazısı aşmak için
çalışır, pek azı ise zorlukların 
üstesinden gelmeyi başarır!

Herkes bir yıldızdır

Ziya Şakir Yılmaz'ın yazısı 10'da

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu

Kemal 
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Kemal 
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Selvi
Kılıçdaroğlu

Selvi
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Selvi
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Selvi
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Kılıçdaroğlu

Selvi
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Selvi
Kılıçdaroğlu

Recep 
Tayyip 
Erdoğan

Burak
Elmas
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Kadınların baş
belası: MiYOM

◊ NEŞE MERT

UZMANI Doç. Dr. Kaya, 
“Rahmin düz kas taba-
kasından kaynaklanan iyi 

huylu tümörler olan miyomlar, 
doğurganlık çağındaki kadınlarda 
oldukça sık rastlanan bir hastalık. 
Öyle ki ülkemizde her 5 kadından 
birinde, çapı ufak veya büyük, az 
ya da çok sayıda  ‘miyom’ tespit 
ediliyor! Vücuttaki östrojen se-
viyelerinin daha yüksek olması 
nedeniyle sıklıkla üreme çağındaki 
18-45 yaş grubundaki kadınlarda 
görülen miyomlar, rahim alınması 
operasyonlarının en sık nedenini 
oluşturuyor. Daha da önemlisi, 
rahim içerisinde yerleşmiş olan 
miyomlar hamilelik oluşumunu 
önleyebiliyor; hamilelik oluşsa bile 
tekrarlayan düşüklere veya erken 
doğuma yol açabiliyor. Herhangi 
bir yakınma oluşturmayan mi-
yomlarda düzenli aralıklarla takip 
yeterli gelirken, yaşam kalitesini 
düşüren sorunlara yol açtığında 
veya anne olmayı önlediğinde ise 
ilaçla veya cerrahi olarak müdaha-
le etmek gerekiyor” diye konuştu.

Ağrısız ameliyat
Günümüzde miyom ameliyatla-
rının büyük çoğunluğu, hastalara 
açık cerrahiye göre daha az hasta-
nede kalış süresi ve daha kısa süre-
de günlük aktivitelere dönüş imka-
nı gibi önemli konforlar sağlayan 
‘laparoskopik’, bir başka deyişle 
kapalı yöntemle yapılabilir oldu-
ğunu belirten Kaya şöyle konuştu; 
“Son yıllarda teknoloji dünyasın-
da atılan dev adımlar sayesinde 
laparoskopik ameliyatlarda hasta-
ların yüzünü güldüren önemli bir 
gelişme daha yaşandı; tüm işlem-
lerin ‘doğal açıklıktan’ gerçekleştiği 
V-NOTES yöntemi! Dünyada ve 
ülkemizde birkaç yıldır uygulanan 
V-NOTES yönteminin hastalara 
sağladığı en dikkat çekici faydaları; 
tüm işlemlerin doğal açıklıktan 
uygulanması nedeniyle karın böl-
gesinde kesi izi oluşturmaması ve 
bu sayede operasyon sonrasında 
ağrı oluşumunu önlemesi! Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Doç. Dr. Cihan Kaya, “V-NOTES 
cerrahisi; karın duvarına hiçbir 
kesi yapmadan, laparoskopik 
aletler eşliğinde, doğum kanalın-
dan gerçekleştirilen cerrahi yöntem 
demek. Miyomların izsiz ve ağrısız 
çıkarılmasını sağlayan bu yöntem 

sayesinde hastalar ameliyat sonra-
sında hastaneden aynı gün taburcu 
olabiliyor; kısa sürede iş ve günlük 
yaşamlarına dönebiliyorlar”

İz olmuyor
Tıp dünyasında büyük heyecan 
yaratan V-NOTES yöntemi; 
özellikle çocuk istemeyen ve büyük 
miyomlar nedeniyle düzensiz adet 
kanaması, sık idrara çıkma, kabız-
lık, cinsel ilişki sırasında ağrı ve sü-
rekli oluşan kasık ağrısı nedeniyle 
rahmin alınması gereken hastalar-
da uygulanabiliyor. Ayrıca rahmin 
korunmasını isteyen hastalarda, 
özellikle rahmin dış kısmına yakın 
yerleşimli miyomlarda da kolay-
lıkla yapılabiliyor. Doç. Dr. Cihan 
Kaya, gerek rahmin korunduğu 
gerekse tamamen alındığı durum-
larda başvurulabilen V-NOTES 
yönteminin nasıl uygulandığını 
şöyle anlatıyor: “Doğum kanalının 
en derin noktasına yapılan 2-3 
santimlik kesilerden karın boşluğu-
na ulaşılıyor. Bu yöntem için özel 
olarak geliştirilmiş, doğum yolunu 
koruyucu platformlar yardımıyla, 
karın içerisindeki organlar görünür 
hale getiriliyor. Ardından miyom-
lar kamera ve laparoskopik aletler 
yardımıyla vücut dışarısına alını-
yor. Doğum kanalı tekrar onarı-
larak operasyon tamamlanıyor. 
Klasik laparoskopide karın cildine 
ve cilt altı dokulara yapılan ufak 
kesiler ve ameliyat süresinin uzun 
olması gibi etkenler nedeniyle, 
ameliyat sonrasında özellikle alt 
karın bölgesi ile kesi yerlerinde ağrı 
gelişebiliyor. V-NOTES yöntemin-
de ise tüm işlemler doğum kana-
lında gerçekleştiği ve ortalama 
30-45 dakika gibi kısa bir sürede 
tamamlandığı için ameliyat sonra-
sında ağrı sorunu yaşanmıyor.

Normal doğum yapabiliyor
Yöntemin sağladığı bir başka 
önemli fayda ise ameliyat süresinin 
kısa olması ve karın bölgesinde 
kesi olmaması sayesinde hastaların 
aynı gün taburcu olabilmeleri. Uz-
man Doç. Dr. Kaya, “V- NOTES 
ameliyatından sonra hastalar orta-
lama 6-18 sonra evlerine dönebi-
liyor, iş ve günlük aktivitelere kısa 
sürede dönüş yapabiliyorlar. Karın 
bölgesinde kesi yeri fıtıklarının 
gelişmemesi ve kesi izlerine bağlı 
kozmetik kaygıları önlemesi de bu 
yöntemin diğer önemli faydasını 
oluşturuyor”   ifadelerini kullandı.  

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. 
Dr. Cihan Kaya, miyomların hastaların çoğunda herhangi bir şikayete 
yol açmadıkları için genellikle rutin muayeneler sırasında tesadüfen tes-
pit edildiklerine dikkat çekerek, “Miyomlar bazı hastalarda ise düzensiz 
ya da miktarı artan adet kanaması, kasık bölgesinde ağrı, kabızlık ile 
sık idrara çıkma gibi yakınmalara neden olabiliyor” dedi

◊ Miyomlar.
◊ Ağır adet kanaması.
◊ Erken evre rahim kanseri.
◊ Yumurtalık kistleri.
◊ Dış gebelik.
◊ Rahim sarkması.
◊ Tüp ligasyon (bağlanması) 
istemi
◊ Tüp bebek öncesi tüplerin 
alınması.

Hangi jenkolojik
sorunlarda
uygulanıyor?

OCAK ayında 
şef Hazer Ama-
ni’den boşanan 
şarkıcı Sıla, ünlü 
oyuncu İlker 
Kaleli ile yeni 
bir aşka yelken 
açmıştı. İlişki-
lerini gözlerden 
uzak tutmaya 
çalışan çift, artık 
saklanmıyor. 
Birlikteliklerini 
sosyal medyaya 
taşıyan çiftten 
Sıla, yeni single’ı 
‘Rüyanda Gör-
sen İnanma’da 
kendisine destek 
olan sevgilisi 
için duygusal bir 
mesaj paylaştı. 

İşte o sözler
Sıla, yeni single’ında eme-
ği geçen Duman grubunun 
solisti Kaan Tangöze ve sevgi-
lisi İlker Kaleli’ye şu sözlerle 
teşekkür etti:
“Dünden bugüne ne heyecan!
Kaan, teşekkürler.
Emeği geçen tüm müzisyen 
arkadaşlarım, teşekkürler.
En derin teşekkür de sana sev-
gilim. Birlikte gördüğümüz bu 
rüya herhangi bir sabah uyan-
dığımızda unutulabilecek gibi 
bir rüya değildi. Hatıramızı 
paylaşmış olmanın sevincin-
deyim. Benden çok emeğin var 
bu şarkıda. Yarattığın harika-
ların, ilhamın daim olsun.
Rüyanın bizce tabiri, çokça 
inancıyla...
Artsın eksilmesin, taşsın dö-
külmesin.”

Ünlü şarkı-
cı Sıla, yeni 
single’ını 
müzikse-
verlerle 
buluştur-
du. Sıla, 
bu süreçte 
kendisi-
ne destek 
olan oyun-
cu sevgilisi 
İlker Kale-
li’ye teşek-
kür etti ve 
duygusal 
bir mesaj 
yayınladı

Sıla aşk 
sarhoşu 
oldu

DOÇ. DR. Aşkar, göz 
çevresinin, hem mimiklere 
hem de doğal yaşlanma 
sürecine bağlı olarak 
kırışıklıkların en fazla 
kendini gösterdiği hassas 
bölgelerin başında geldi-
ğini belirtti. Yaş takıntısı 
olanların gerçek yaşının 
ortaya çıkmasına yol 
açan göz çevresi ve boyun 
kırışıklıkları ile mücadele 
konusunda çeşitli yöntem-
ler bulunduğunu belirten 
Dr. Aşkar, gözlerin sü-
rekli kısılması, sinirli veya 
stresli iken yüz ve alın 
mimiği kullanmanın göz 
çevresindeki kırışıklıkların 
oluşumunu hızlandırdığını 
vurguladı. Kırışıklıkların 
önüne geçmek için koz-
metik firmalarının her 
gün yeni ürünler piyasaya 

sürdüğünü ifade eden 
Dr. Aşkar, içinde peptit, 
DMAE, hyalüronik asit, 
yeşil çay özü, alfa lipoika-
sit gibi maddeler bulunan 
ürünlerin göz çevresinin 
kırışıkları ile mücadele-
de faydalı olabileceğini 
söyledi.

Yapılması 
gerekenler

Doç. Dr. İbrahim Aşkar, 
göz çevresi kırışıklarına 
karşı unutulmaması ge-
reken ve yapılması gere-
kenleri de şöyle sıraladı: 
‘’Doğal yaşlanma sürecini 
durdurmak mümkün değil 
ama yavaşlatılabilir. Genç 
yaşlardan itibaren göz 
çevresine takviye amaçlı 
ürünler kullanın. Konuşur-
ken gözlerinizi kısmayın. 

Gözlerinizi kısmanıza 
sebep olan ve göz kusuru-
nuz varsa doktorunuzun 
verdiği gözlük veya lensi 
kullanın. Konuşurken çok 
fazla mimikli konuşma-
yın. Konuşma esnasında 
mimiklerinizi görmek için 
ayna karşısında geçip 
test edin. Nasıl mimikler 
yaptığınıza görerek ona 
göre çözüm bulun. Yaz-kış 
mutlaka gözlük kullanın. 
Böylelikle göz çevresini 
ışınlardan korumuş olur-
sunuz. Göz makyajı yat-
madan mutlaka silinmeli. 
Beslenmenize dikkat edip, 
iyi uyku uyuyun. Aşırı 
televizyon ve bilgisayara 
bakmaktan kaçının. En az 
haftada bir kez göz etrafla-
rına bakım yapıp, dinlendi-
rici maskeler uygulayın.”

ʻBULUTLARA Esir Olduk’, 
‘Beni İyi Sanıyorlar’, ‘Küs-
me Aşka’, ‘Yok Sanayım’, 
‘Sükut-u Hayal’, ‘Kendime 
Sardım’, ‘Bence De Zor’ 
adlı şarkılarıyla müzik-
severlerin kalbinde yer 
edinen Oğuzhan Koç yeni 
şarkısı “Aşkın Mevsimi” ni 
önceki akşam Hype Cam-
pus’te ekip arkadaşları ve 
dostlarına verdiği bir parti 
ile tanıttı. Söz ve müziği 
kendisine ve Çağrı Telkıvı-
ran’ a düzenlemesi ise Çağrı 

Telkıvıran‘a ait olan yeni 
şarkısı “Aşkın Mevsimi”nin 
klibini geri sayımla YouTu-
be ‘da açan Oğuzhan Koç, 
‘Sonbahar-Kışa girerken 
hep slow şarkı çıkarıyorum. 
Bu yılda geleneği bozmaya-
lım dedik. Güzel bir ayrılık 
şarkısı. Umarım herkes 
beğenir. Herkes kendinden 
bir şey bulacağı bir şarkı. ‘ 
dedi. Şarkı yazarken haya-
tın tamamı kendi başımıza 
gelenlerden, başkalarının 
hayatları diyen Oğuzhan 

Koç, ‘Sokakta yürürken bile 
hüzünlü bakıştan bir şarkı 
yazabilirim.’ diye konuşan 
Koç, yeni şarkısı için Üç 
adam ve sevgilisi Demet 
Özdemir’in onayı olmadan 
olmayacağını belirterek, 
onlar benim uğurum’ dedi.  
Partiye Ali Biçim, Aslı 
Bekiroğlu, Çağrı Telkıvıran, 
Demet Özdemir, Mesut 
Can Tomay, Murat Ceylan, 
Özgür Aras, Tolga Akış, 
Zeynep Bastık gibi birçok 
isim katıldı.

Göz kırışıklığı
çaresiz değil

Plastik, Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahı Doç. 
Dr. İbrahim Aşkar,  
göz çevresinin doğal 
yaşlanma sürecinde 
kırışıklıkların en fazla 
kendini gösterdiği 
hassas bölgelerin ba-
şında geldiğini ifade 
ederek, yaşlanma 
sürecini durdurmanın 
mümkün olmadığını, 
ancak yavaşlatılabile-
ceğini söyledi

Oğuzhan parti verdi

60 yaşındaki ünlü 
aktör George 
Clooney, sektörde 
geçirdiği uzun süre 
boyunca 500 milyon 
dolarlık bir servet 
yapmıştı. Yeteri 
kadar parası oldu-
ğunu dile getiren 
Clooney, “Bir kere-
sinde bir hava yolu 
şirketinin reklam 
filminde oynamam 
karşılığı tek bir 
gün için 35 milyon 
dolar teklif edildi. 
Geldim, evde eşim 
Amal ile konuştum. 
İkimiz de bu paraya 
çalışmaya değme-
yeceğini düşündük 
ve teklifi reddettim” 
açıklamasını yaptı. 
Clooney, yapacağı 
iş onun uykusundan 
bir dakika bile çala-
caksa o işi yapmaya 
değmeyeceğini yani 
para için bir daki-
kalık uykusunu bile 
feda etmeyeceğini 
de sözlerine ekledi.

Sen neymişsin 
be George
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KÜÇÜKÇEKMECEʼDE kamyonet, 
aniden önüne çıkan yolcu minibüsüne 
yandan çarptı.  Güvenlik kamerası ta-
rafından kaydedilen kazada kamyonet 
sürücüsü yaralandı. Kaza saat 11.10 
sıralarında Küçükçekmece Tevfik Bey 
Mahallesi 20 Temmuz Caddesi’n-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre Ercan isimli 34 DZA 65 plakalı 
kamyonetin sürücüsü 20 Temmuz 
Caddesi’nde yokuş aşağı seyir halin-

deyken yan yoldan aniden caddeye 
çıkan Davut Bayer idaresindeki 34 M 
3801 plakalı minibüse çarptı. Çarpış-
ma sonrası kamyonet refüjde bulunan 
beton bariyerlerin üzerine çıkarken sol 
ön kısmından hasar alan ve içinde bir 
yolcunun bulunduğu minibüs bir süre 
yokuş aşağı kaydıktan sonra durabildi. 
Kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kazada kamyonetin sürücüsü Ercan, 
aracında sıkışarak yaralandı. Vatan-

daşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis 
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kam-
yonetin içinden alarak sağlık ekiple-
rine teslim etti. Yaralı sürücü ambu-
lansla hastaneye kaldırılırken minibüs 
sürücüsü Davut Bayer ifadesi alınmak 
üzere polis merkezine götürüldü. 
Minibüs ve kamyonetin kazası bir 
işyerinin güvenlik kamerası tarafından 
kaydedildi.  DHA

Küçükçekmece’de korkunç kaza

BOMONTİʼDE geçtiğimiz ay meydana 
gelen olayda, lüks bir rezidans önün-
de uyuşturucu madde satışı yapıldığı 

ihbarı alan Şişli Asayiş Büro Amirliğine 
bağlı bir polis ekibi, gerekli tedbirleri alarak 
rezidans önünde beklemeye başladı. İhbarı 
yapılan 34 CMP 091 plakalı otomobil bir 
süre sonra rezidans önüne gelerek durdu. 
Yol kenarında bekleyen bir kişinin binmesi-
nin ardından otomobil tekrar harekete etti. 
Polis ekibi, yaklaşık 10 metre sonra ilerle-
yen otomobilin önünü keserek durdurdu. 
Bu sırada, otomobile sonradan binen kişi, 
polisin dur ihtarına rağmen koşarak lüks 
rezidansa girdi. Polis, kaçan kişiyi asansöre 
bineceği sırada yakalayarak gözaltına aldı. 
Adının B.A.C. olduğu öğrenilen kişinin 
üzerinde yapılan aramada 3.90 gram uyuş-
turucu madde bulundu. B.A.C., o esnada 
yapılan sorgusunda uyuşturucu maddeyi, 
indiği arabayı kullanan F.K. adlı kişiden bin 
lira karşılığında satın aldığını itiraf etti.  Bu 
sırada, otomobilden çıkarılan F.K., gözaltı-

na alınırken polise direnerek kaçmaya baş-
ladı. F.K., kısa bir kovalamacanın ardından 
yakalandı. F.K.’nın üzerinde yapılan ara-
mada, uyuşturucu madde satışından aldığı 
para bulundu. Otomobilde yapılan arama-
da ise sürücü koltuğu önündeki paspasa 
atılmış 3.90 gram uyuşturucu madde ile 6 
bin 900 lira bulundu. 

Cezaevine gönderildi
Polisteki işlemlerinin ardından mahkeme-
ye çıkarılan F.K., tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Uyuşturucu maddeyi satın 
alan B.A.C.’nin, polisten kaçtığı anlar lüks 
rezidansın güvenlik kamerasına yansıdı. 
Görüntülerde, uyuşturucu alışverişi yapı-
lan otomobilin polis aracıyla önü kesilerek 
durdurulması, ardından araçtan inen ki-
şinin rezidansa doğru koşması görülüyor. 
Rezidanstaki turnikelerden atlayan müşte-
ri, asansöre bineceği sırada özel güvenlik 
görevlisinin yardımıyla polis tarafından 
yakalanıyor. DHA

Zehir tacirlerine 
SUÇÜSTÜŞişli’de, lüks bir rezidans 

önünde uyuşturucu alışverişi 
yaparken suçüstü yapılan iki 
kişi, polisle yaşanan kova-
lamaca sonrası yakalandı. 
Uyuşturucu maddeyi satın 
alan kişinin polisten kaçma-
ya çalıştığı anlar güvenlik 
kamerasına yansıdı

İstanbul İl Jandarma Ko-
mutanlığı, Jandarma Suç 
Araştırma Timi (JASAT) 
yasadışı bahis oynatan or-
ganize suç örgütüne yönelik  
operasyon düzenledi. Gö-
zaltına alınan 18 kişiden 8’i 
tutuklanırken bahis siteleri 
üzerinde oyun oynadıkları 
belirlenen 34 kişiye 245 bin 
lira para cezası uygulandı

JASAT ekipleri, bazı internet kafe-
lerde yasal olmayan yollardan bahis 
oynatıldığı bilgisi aldı. Organize halde 
yasadışı bahis oynatan şüphelilere 
yaklaşık bir ay süren takip neticesinde; 
internet kafede internet siteleri üzerin-
den yasadışı bahis oynatıldığı, bahis 
oynamak için gelen müşterilere girişte 
kurulan gişede peşin ödeme karşılığın-
da makbuz kesildiği belirlendi. Orga-
nize suç örgütünün lider ve yönetici-
lerine bağlı olarak çalışan çok sayıda 
seyyar bayilerinin olduğu, seyyar ba-
yilere yatırılan depozito miktarlarına 
göre internet üzerinden oyun sayfası 
açılığı, bayilere verilen kullanıcı adı 
ve şifre ile internet üzerinden yasadışı 
bahis oynattıkları, bu yolda elde ettik-
leri yüklü miktarda kazancı, yaptıkları 
anlaşmaya göre kendi aralarında bağlı 
oldukları yöneticilere bankalar üzerin-
de transfer ettikleri anlaşıldı. 
Lideri, 5 yöneticisi, 3 sabit bayi ve 
8 seyyar bayinin kimlik ve iletişim 

adreslerini tespit eden ekipler ope-
rasyon için düğmeye bastı. JASAT, 
komando, narkotik, istihbarat ve olay 
yeri inceleme timlerinden oluşan 120 
personel ile eş zamanlı olarak iş yeri 
ve ikametgahlardan oluşan 29 farklı 
noktaya operasyon düzenlendi. Ope-
rasyonda 3 elektronik kumar makine-
si, 38 bilgisayar ile çok sayıda dijital 
malzeme ile birlikte yasadışı bahisten 
elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 
500 bin lira değerinde döviz ve altın 
ile 6 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli 
bankalara ait kredi kartları, yasadışı 
bahis oynatılması ile ilgili kayıt ve 
dokümanlar ele geçirildi. Yakalanan 
18 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları adli 
makamlarca tutuklanarak cezaevine 
gönderilirken 10’u yurtdışı çıkış yasağı 
ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargı-
lanmak üzere serbest bırakıldı. Bahis 
siteleri üzerinde oyun oynadıkları 
belirlenen 34 kişiye 245 bin lira para 
cezası uygulandı. DHA

Bahisçilere 
baskın

İstanbul’da evlere girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. 
Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

EYÜPSULTAN ve Arnavutköy’de mey-
dana gelen evden hırsızlık olayları üzerine 
soruşturma açıldı. Polis güvenlik kamera 
görüntülerini incelediğinde şüphelilerin 
binalara girişler sırasında güvenlik kamera-
ları tarafından görüntülendiğini tespit etti. 
Kamera görüntüleri kullanılarak şüpheli-
lerin ikisinin kimliği tespit edildi. Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri şüpheliler Abdur-
rahman P.(28) ile Y.E.U.(17)’yi gözaltına 
aldı. Yaşı küçük olan Y.E.U. Çocuk şube 
müdürlüğüne teslim edildi.
Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin 
Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçesinde 3 ayrı 

eve girerek binlerce liralık hırsızlık ziynet 
eşyası, cep telefonu ve para çaldıkları  
tespit edildi. Şüphelilerden Abadurrah-
man P.’nin daha önceden resmi belgede 
sahtecilik ve evden hırsızlık suçlarından, 
Y.E.U.’nun ise 3 adet evden hırsızlık 
suçundan polise geliş kaydı olduğu belir-
lendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüp-
helilerden Abdurrahman P.,  Asayiş Şube 
Müdürlüğünden, diğer şüpheli Y.E.U. ise 
Çocuk Şube Müdürlüğünde adliyeye sevk 
edildi. Y.E.U. tutuklanarak cezaevine gön-
derilirken, Abdurrahman P. adli kontrol 
verilerek serbest bırakıldı. DHA

Yakayı ele verdiler

İnsanların 
üstüne
araba 
sürdüler

AVCILAR’DA bir marketin 
depo bölümüne girerek 
kamyonetle hırsızlık yap-
mak isteyen şüpheliler 
kendilerini içeri kilitle-
meye çalışan görevlilerin 
üzerine direksiyonu kırdı. 
Şüpheliler kaçarken, iki 
görevli yaralandı. Dehşet 
anları güvenlik kamera-
sı ile kaydedildi. Olay, 
Tahtakale Mahallesi’nde 
bulunan Ispartakule Bul-
varı, Ispartakule Ticaret 
Merkezi yakınlarındaki bir 
marketin depo bölümünde 
meydana geldi. Plakasız 
açık kasa kamyonet depo 
olarak kullanılan etrafı ka-
palı alana girdi. Görevliler 
bunun hırsızlık amacıyla 
geldiğini fark edince demir 
kapıyı kilitlemek istedi. 
Kaçmak isteyen şüpheliler 
gaza basarak kapıya yönel-
di. Araç hızla ilerlerken 
dış kapıların çarpması ile 
Ramazan Şahin ve Kerim 
Ali Ünlütürk yaralandı. 
Yaralılar hastaneye kaldı-
rılarak tedavi altına alındı. 
Avcılar Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri iki görevliyi kasten 
yaralayan hırsızlık şüpheli-
lerini tespit ederek yakala-
mak için çalışma başlattı.

MALTEPE’DE alışveriş 
için markete giren ve ken-
disine maske takması yö-
nünde uyarılarda bulunan 
market çalışanlarına silah 
çekerek, tehdit eden Ozan 
K. 30 gün ev hapsi cezası 
aldı. Polisin, iş yerindeki 

güvenlik 
kamerala-
rını ince-
lemesinin 
ardından 
şüphelinin 
Ozan K., 
olduğunu 
tespit etti. 
Yakalana-
rak gözal-

tına alınan şüpheli Ozan 
K.’nın yapılan sorgulama-
sında 41 ayrı suçtan kaydı 
olduğu belirlendi. 

Tehdide pabuç
bırakılmadı

EYÜPSULTANʼDA bulunan eski bir traktör 
fabrikasında boya tankı sökümü sırasında 
yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sü-
rede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın, 
saat 11.30 sıralarında Topçular Mahallesi’n-
deki eski bir traktör fabrikasında çıktı.Edini-
len bilgiye göre, boya tankının sökümü için 

çalışma yapan işçilerin çalışması sırasında 
kıvılcımlar çıktı. Kıvılcımlar nedeniyle fabri-
ka içinde bulunan atıklar tutuştu. Yangının 
büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine 
haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye 
ekibi sevk edilirken, çıkan yangın kısa sürede 
kontrol altına alınarak söndürdü.

Traktör fabrikasında 
yangın

SULTANGAZİʼDE bir hafta içerisinde 
üç farklı iş yerinde yaşanan hırsızlıklar 
güvenlik kameralarına saniye saniye 
yansıdı.  İlk olay, Uğur Mumcu Mahal-
lesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üze-
rinde bulunan bir mağazanın önünde 
meydana geldi. Mağaza önüne gelen 
iki kadın, bir süre iş yeri önündeki 
ürünleri inceledi. Daha sonra inceledik-
leri ürünleri kucaklayarak, mağazanın 
önünden ayrıldılar. Durumu fark eden 
ve mağazanın müşterilerinden olduğu 
öğrenilen bir kadın, iki kadının peşin-
den koştu. Yakalanacaklarını anlayan 
iki şüpheli kadın, çaldıkları ürünleri 
yere atarak, olay yerinden uzaklaştılar. 
Güvenlik kamerasına yansıyan görün-
tülerde, iki kadını fark eden, bir başka 
kadının akan trafiğe rağmen koşarak 
karşı yöne geçtiği ve bunu gören diğer 
iki kadının ürünleri yere atıp, koşar 
adımlarla kaçtıkları görülüyor. 

Emellerine ulaştılar
Yaşanan bir başka hırsızlık olayı ise 
Esentepe Mahallesi’nde yaşandı. Bir 

kuruyemişçiye ayrı ayrı gelen 3 kadın, 
alışveriş yapacağı sırada iş yeri sahibi 
üç kadından şüphelenerek dışarı çık-
malarını istedi ve alışveriş yapmaları-
na izin vermedi. Buna rağmen poşete 
çam fıstığı dolduran kadınlardan biri, 
ürünü yanındaki arkadaşına verdi. 
Arkadaşı ürünü, üzerindeki elbisele-
rin içine sakladı. İş yeri sahibi, dışarı 
çıkmakta direnen üç kadını zorla iş 
yerinden çıkarttı. O anlarda iş yerinin 
güvenlik kameralarına yansıdı. DHA

1 haftada
3 soygun



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye

Milli Komisyonu iş birliğinde, "13. Yüzyıl
Tasavvuf Düşüncesi ve Günümüze Etkileri:
Anadolu’da Aşkın, Işığın ve Kardeşliğin
Kaynağı Olarak Yunus Emre, Hacı Bektaş
Veli ve Ahi Evran Sempozyumu" düzenledi.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde, 4-5 Aralık
tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumun
açılış konuşmasını, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu yaptı. 13’ncü yüzyıl Anadolu’su-
nun erdem, hoşgörü, barış ve dayanışmanın
boy verdiği bereketli bir toprağa benzediğini
vurgulayan İmamoğlu, UNESCO’nun
2021’i; Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750.
yıldönümü, Yunus Emre’nin vefatının 700.
yıldönümü ve Ahi Evran’ın doğumunun
850. yıldönümü olarak kutlamasının da
bunun kanıtlarından bir olduğunun altını
çizdi. Her 3 ismin de evrensel ve kendi çağını
aşan kimlikler olduğuna dikkat çeken İma-
moğlu, “Bu anlamda 13. yüzyıl; Thomas
Aquinas’ı, Dante’yi, William of Ockham’ı
(Ockhamlı William) Yunus’la, Hacı Bek-
taş’la ve Ahi Evran’la yan yana getirmiştir.
Bu eş zamanlılık dahilinde barışın ve kardeş-
liğin diliyle evrensel bir söz inşa edilmiştir”
dedi. 

Nefeslerle yan yan durduk

Yunus’un hümanizmasını, Hacı Bektaş’ın
paylaşımcılığını ve Ahi Evran’ın azmini reh-
ber olarak aldıklarına vurgu yapan İma-
moğlu, İBB olarak, bu kapsamda,
festivalden sergilere, yayınlardan sempoz-
yuma dek geniş bir yelpazede çalışmalar
yapmaya gayret ettiklerini belirtti. Hacı Bek-
taş ilçesine, imar faaliyetlerinden restorasyon
çalışmalarına kadar birçok destek sundukla-
rını hatırlatan İmamoğlu, “Verdiğimiz des-
teklerle bu kutsal mekânın hak ettiği
saygınlığa ulaşması için destek sağladık.
Hacı Bektaş’la, İstanbul arasında bir köprü
vazifesi gören ‘Serçeşme Hünkâr Hacı Bek-
taş Veli Festivali’nde kardeşliğin, insanlığın
ve adaletin buluşmasını, coşku içinde ger-
çekleştirdik. Deyişlerle, nefeslerle yan yana
durduk” dedi. 

Erenler yolumuza ışık tutuyor

Restorasyon çalışmalarının bitirilmesiyle be-
raber, birbirinden değerli eserlerin sergilene-
ceği Feshane’deki “Tasavvuf Kültürü
Müzesi”ni İstanbul’a kazandıracakları bilgi-
sini paylaşan İmamoğlu, “Yunus’un hoş-
görü dili, Hacı Bektaş’ın tüm insanlığı
kucaklayan felsefesi, Ahi Evran’ın birlik ve
dayanışmayı merkeze alan anlayışı”yla hare-
ket etmeye özen gösterdiklerini kaydetti. Ahi
Evran’ın ekonomik öngörülerinin bugüne de
ışık tuttuğunu ifade eden İmamoğlu, şunları
söyledi: “En sıkıştığımız anda, belki de bu-
günün ekonomi tariflerinin, teorilerinin daha
ötesinde bir takım temel zemin ifadelerini,
felsefesini oluşturan kavramlarıyla buluş-
mayı çok değerli buluyorum. Hele hele bu-
günün dünyasında herkesin, ‘Ben bilirim’
dediği ortamında, aslında paylaşmanın ne

kadar derin bir zenginlik yaratacağına örnek
olacağının da altını çizmek isterim. Anado-
lu'nun bu güzelliklerini bir kez daha yaşaya-
lım istiyoruz. Başta bizim gibi yöneticilerin
görev yaparken, bu toprakların derinliğini
yaşamalarını hissetmelerini, istendiğinde bir-
kaç yüz sene öncesine gidip, nasıl bir mede-
niyet, nasıl bir kültürün buluştuğu bir
ortamda görev yaptığını düşündüğünde, çok
daha titiz, çok daha özenli, çok daha gayretli
olacağını hissettiriyor. Bizim yöneticilerin,
böyle bir derinlikten sürekli ders almaları ge-
rektiğini ifade etmek isterim.” 

Acaba layık mıyız?

Bu anlamda, sayısız değerli insana sahip
olmuş bir topraklarda yaşıyor olmaktan do-
layı çok şanslı olduğumuzu vurgulayan İma-
moğlu, “Acaba layık mıyız? Acaba hakkını
verebiliyor muyuz? Acaba bugün, o dönem-
den bize aksettirilen ya da nakledilen mirası
değerlendirebiliyoruz muyuz? Geleceğe
daha güçlü şekilde aktarabiliyor muyuz diye
de soru sorarak, cevaplarını uygulamaları-
mızda bularak, bulamadığımız noktada ya
da bunu ifade edemeyen, gösteremeyen kişi-
ler olduğu noktada da buna direnişimizi
akılla, ilimle, sabırla göstererek o insanlara
karşı da tedbirli davranarak, topluma yakı-
şan ortamları var etme konusunda titizlikle
çalışmanın da şart olduğunu ifade etmek is-
terim bir yönetici sorumluluğuyla” dedi.
“Değerli hocalarımız, araştırmacılarımız ile
bugün bu mirası ve tarihsel zemini birlikte
düşünmeyi, tartışmayı hedefliyoruz. ‘Anado-
lu’da Aşkın, Işığın ve Kardeşliğin
Kaynağı”na varmak istiyoruz” diyen İma-
moğlu, sözlerini Yunus Emre’nin, “Gelin
tanış olalım / İşi kolay kılalım / Sevelim sevi-
lelim / Dünya kimseye kalmaz” dizeleriyle
bitirdi.  DHA
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İ şlerinin yoğunluğu sebebiyle telefon-
lara çıkmayanlar, randevu vereme-
yenler, 25 kuruşluk poşet fiyatlarının

artması için bir anda boşa çıktılar.  
Zincir marketler, 50 kuruşa satılmalı

dedi. PAGEV, talebe tepki gösterdi.
Üzüm bahane, niyet bağcıyı dövmek. 
Amaç zam üzerinden poşetten para 

kazanmak mı? Aklımdan geçmiyor dersem
yalan olur. 

Vurun abalıya!  Bu millet 25 kuruşla 
fakirleşmez, gururludur. Ancak hesabını da
ahirete bırakmaz.  

Bir diğeri de yurttaşı korumak için mar-
ketlere kış aylarında zam yapmamalarını
istiyor. 25 kuruşun peşinde koşanlar, mil-
yonlardan vaz geçmez. 

Yurttaş borç batağında, kredisini ödeye-
meyenlerin sayısı sürekli katlanarak 
artıyor. 

İstanbul Kapalıçarşı’da döviz bürosu sa-
hibi borçları nedeniyle girdiği bunalımın

ardından yaşıma son verdi. 
Tuhaftır, kamuoyuna yansımayanlar

böyle onlarca insan varken, asgari ücrete
ne kadar zam yapılsın anketi yapılıyor. 

Hani her şeyin farkında idiniz. Ne oldu
tedbil-i kıyafet… 

Asgari ücret için anket yapmayı bırakı-
nız. Onun dolar karşılığı belli, siz kira ar-
tışları, deprem çalışmaları, doktorlar,
SMA hastalarına anket yapınız.

Yaklaşık üç yılda, üç ekonomini bakanı
değişirse, ülkede poşet fiyatı da artar.
Döviz kuru da yerinde durmaz. Ekmek
değil üç, altı Türk lirası da olur.  

Marketlerden ’10 hayatta kalma ürünü’
için kış aylarında zam yapılmasın diyerek
yine güldürdünüz. Siz iyi ki varsınız. Ka-
ramsar günlerde unutmaya başladığımız
tebessümü hatırlattınız.   

Vay arkadaş ne yurttaşmış, herkes feda-
kârlığını istiyor. Pardon, ne veriyorsunuz ki
ne istiyorsunuz. 

Hatırlatmak isterim. Yurttaş, 
çocuğuna mama, 

Erdem bey torununa çikolata alamıyor.

Münevver teyze elmayı
unuttu, domatesi tane ile alıyor.

Sanayicinin stokları bitti, kapısına kilit 
vuruyor.

İnsanların adım atacak hali kalmadı. 
Beklentinizi yüksek tuttukça, hüsran va-

tandaşı ziyaret ediyor.  
Bakınız, Cumhurbaşkanlığı’nca yayımla-

nan tablolar ülkedeki yangını gözler önüne 
seriyor. Yılın ilk ayında tüketici kredisini öde-
yemeyenlerin sayısı, yüzde 127.2 artarak
788 bin 861 kişiye çıktı.

Yasal takip kapsamındaki tüketici kredisi
ve bireysel kredi kartı borçlusu sayısı ise 3.6
milyon kişi oldu.  

Yurttaşın alım gücü düşmüş, yoksulluk 
artmıştır. 

Döviz kurundaki büyük oynaklık nedeniyle

iş dünyası ürün fiyatını belirleyemez hale gel-
miştir. Bunun ne demek olduğunu biliyoruz.
Aldığımız bir ürünü bir saat sonra aynı fiyata
alamayacağız anlamına geliyor.  

Reel ekonomi durma noktasına geldi. Türk
lirasının piyasada geçerliliği neredeyse yok.
Ticari ilişkilerde para birimimizle çekler
kabul edilmiyor, faturalar ise dolar ile 
kesiliyor.

Türk Lirasındaki ağır değer kaybı ve döviz
kurlarındaki büyük oynaklık ile birlikte fiyat-
landırma yapmakta zorlanan birçok sektörde
siparişler durdu. 

Kâğıt fiyatları son altı ayda 2.5 katına
çıktı. Tuvalet kâğıtları yerini 30 yıl öncesinde
kullanılan taharet bezlerine bırakırsa 
şaşırmayın. 

Stratejik mamul olan kâğıttan oluşan
kitap, gazete, dergi basımından da bahsetmi-
yorum. Hatta biraz daha vahimi de var. 
Onu hiç nakletmeyeyim. 

Yani durum böyle iken yurttaştan fedakâr-
lık istemek abesle iştigal oluyor.  

İmalat yatırımlarını özendirmek yerine ic-
raata geçiniz. Somut adımlar atınız. Zaten yıl-

larca her şeye özlem çekiyoruz. Artık vuslata
ermek istiyoruz. 

Gübre fiyatları yüzde 400 arttı. Çiftçinin
üretecek gücü kalmadı. Yüksek maliyetler al-
tında ezilen çiftçi topraktan kopmaya ve güb-
resiz ekim yapmaya 
başladı.

Biliniz ki, verimsizlik ve düşük rekolte tehli-
kesi kapıda bekliyor.

Bir şey yapacaksınız. Cak - cek’ler yerine,
“yaptık’lara başlasanız iyi olur. 

Nasıl olacağını ben bilmem, eşim bilir. Eko-
nomist değil, amma evimizi iyi 
yönetiyor. 

Sanayici, üretemezsek işsizlik artar. 
Çiftçi, biz olmazsak olmaz, 
Öğretmen, görevimi yapamazsam, ilim

olmaz,
İşçi, olmazsak çark dönmez,
Doktor, bensiz ölümler artar,
Genç, ben olmadan yeni nesil gelemez, di-

yorlarsa nereden başlanacağı da aslında 
söylüyorlar. 

Siz hele bir başlayın. Sonrasını her şeyi
beklediğiniz yurttaş zaten halleder. 

Abalı halleder…

MURAT PALAVAR

Erol Sırrı YOLCU
VUSLAT

erolyolcu3434@gmail.com

İBB, ‘Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran Sempozyumu’
düzenledi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İmamoğlu;
Yunus’un hoşgörü dili, Hacı Bektaş’ın tüm insanlığı kucaklayan
felsefesi, Ahi Evran’ın birlik ve dayanışmayı merkeze alan
anlayışıyla hareket etmeye özen gösterdiklerini vurguladı.
İmamoğlu, “Bizim yöneticilerin, böyle bir derinlikten sürekli ders
almaları gerektiğini ifade etmek isterim” dedi
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Etkinlikte; Sempozyum Düzenleme Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Bülent Bilmez ve İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da birer ko-
nuşma yaptı. UNESCO Türkiye Milli Komis-
yon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise,
sempozyuma çevrimiçi katılım sağlayarak,
kısa bir sunum gerçekleştirdi. "13. Yüzyıl Ta-
savvuf Düşüncesi ve Günümüze Etkileri:
Anadolu’da Aşkın, Işığın ve Kardeşliğin Kay-
nağı Olarak Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve
Ahi Evran Sempozyumu"nda; Yunus Emre,
Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran’ı var eden, on-
larla yeni bir kimlik kazanan ve Anadolu coğ-
rafyasını yüzyıllar içinde dönüştüren kültürel
mirasları ele alınacak. Sempozyum ile aynı
zamanda 2021 UNESCO Anma Yılı kapsa-
mında on üçüncü yüzyılın dünyasına ışık tu-
tulacak. Farklı disiplinlerden araştırmacıların
katılacağı organizasyonda, kavram ve kişile-
rin küresel bağlamı ön plana çıkacak. Ahi
Evran, Hacı Bektaş ve Yunus Emre’nin dü-
şünceleri, ortaya çıktığı tarihsel bağlamlar
ve sonraki yüzyıllar üzerindeki etkileri tartışı-
lacak. 21. yüzyıl için çıkarılabilecek kazanım-
lar konuşulacak.

Sempozyumda
neler konuşulacak?

Beylikdüzü erişilir
bir kent olacak
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında konuşan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Asıl engel, özel gereksinimli
bireyler düşünülmeden tasarlanmış kentler ve hizmetlerdir. Bu 
sebeple Beylikdüzü’nün erişilebilir bir kent olması için durmadan
çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

Özel gereksinimli bireylerin
hayatını kolaylaştırırken sos-
yal yönlerini de geliştirmeleri

için aralıksız çalışan Beylikdüzü Beledi-
yesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kapsamında dopdolu bir program dü-
zenledi. Özel gereksinimli bireylerle ilçe
genelindeki okullardan gelen öğrenciler,
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi’nde bir araya geldi. Müzik din-
letisi ile başlayan programda, Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık çocuklarla birlikte müziğe eşlik etti.
Carmen Sirki Gösterisi ile devam eden
ve oldukça renkli görüntülere sahne olan
etkinliğe, Başkan Çalık’ın yanı sıra baş-
kan yardımcıları, birim müdürleri, muh-
tarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda
vatandaş katılım sağladı. Etkinlik bo-
yunca ayrıca çocuklar için patlamış mısır
ve pamuk şeker gibi ikramlar da verildi. 

Durmadan çalışacağız

Günün anlam ve önemine ilişkin ko-
nuşma yapan Beylikdüzü Belediye Baş-

kanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün 3
Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu bir
kutlama günü değil, engellilerin yaşadık-
ları zorlukları aşmalarında hepimize
düşen görevleri hatırlama ve idrak etme
günüdür. Engellilik günümüzde artık
görmemek, duymamak, yürüyememek
ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir.
Asıl engel, özel gereksinimli bireyler dü-
şünülmeden tasarlanmış kentler ve hiz-
metlerdir. Bu sebeple Beylikdüzü’nün
erişilebilir bir kent olması için durmadan
çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. 

Gürpınar'da sona doğru

Konuşmasının devamında özel gereksi-
nimli bireyler için yeni ve donanımlı
alanlar oluşturmaya devam edeceklerini
de vurgulayan Çalık, “Beylikdüzü’nde
son 2 buçuk yılda, özel gereksinimli va-
tandaşların yaklaşık 12 bin 500 talebine
karşılık verdik. 2018 yılında açtığımız
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sadece
özel gereksinimli bireylere hizmetle kal-
mıyor, ailelerinin de kendilerine zaman

ayırmalarını sağlıyoruz.
Gürpınar’da yeni ve tam
donanımlı bir Engelsiz
Yaşam Merkezi’nin daha
yapımına başladık. Bina-
nın inşaatı bitmek üzere.
Beylikdüzü’nü istisnasız
tüm komşularımızın eşit
ve özgür şekilde hareket
ettiği bir kent haline ge-
tirmeye kararlıyız. Beylik-
düzü, özel gereksinimli
komşularımız için de bu-
güne nefes, yarına umut
olmayı sürdürecek.” ifa-
delerini kullandı. 
BARIŞ KIŞ

Fatih sil baştan
Fatih ilçesinde Ulubatlı Hasan İlköğretim 
Okulu’nun yanında bulunan metruk iki bina
yıkıldı. Yaklaşık 200 metrekarelik alanda 
bulunan bina, okul bahçesine dahil edilecek

Fatih Belediyesi ekipleri tarafından
ilçe sınırları içerisinde bulunan, dep-
reme dayanıksız, taşıyıcı sisteminde

tahribatların oluştuğu, vatandaşların sağlık, mal
ve can güvenliğine yönelik tehlike oluşturan, şe-
hircilik, estetik ve trafik bakımından mahzurlu
olan binaların 'Güvenli Fatih Projesi' kapsamında
yıkımına başlandı. Bu kapsamda Ayvansaray
Mahallesi, Çınçınlı Sokak'taki Ulubatlı Hasan
İlköğretim Okulu'nun yanında bulunan iki met-
ruk bina yıkıldı. 'Güvenli Fatih Projesi' ve yıkım
çalışmalarına ilişkin bilgi veren Fatih Belediyesi
Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Demirkan, ma-
hallede bulunan okulun önemli bir özelliği oldu-
ğuna dikkat çekerek, “Ulubatlı Hasan İlköğretim
Okulumuzun Cumhuriyetimizin 10’uncu yılında
bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün 10’uncu yıl he-
diyesi olarak yapılma talimatı verdiği 10 okuldan
bir tanesi. Bu metruk binanın yıkımıyla da okulu-
muzun bahçesini genişleteceğiz. Burada daha gü-
venli bir alan oluşturacağız” dedi.

Vatandaşlar Fatih'i yaşayacak

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın göreve
başladığı 2019 yılından itibaren ilçede yaklaşık
350-400 binanın yıkıldığını dile getiren Demirkan,
“Özellikle donatı alanlarında bulunan, yerine ti-
cari vs. yerleşim yerinde yapılamayacak binaların
yıkımını da gerçekleştiriyoruz” dedi. En önemli
projelerinden birinin kara surları içerisinde Yedi-
kule Hisarı’nın devamında yapılan yıkımlar oldu-
ğuna dikkat çeken Demirkan, sözlerini şöyle
tamamladı: “Burada yine vatandaşımızın rızasına
dayalı olarak yaptığımız kamulaştırmalar aka-
binde yıkımları gerçekleştiriyoruz. O bölgede bu-
güne kadar yaklaşık 900 tane mülkiyete dair hisse
satın alındı. 400’e yakın bağımsız bölüm yıkılmış
durumda. İnşallah önümüzdeki yıl ya da 2 yıl içe-
risinde Yedikule Hisarı’nda restorasyon müzesi
olarak vatandaşlarımız gezdikten sonra Marmara
Denizi’ni gözlemledikten sonra oradan bisikletle-
rine atlayıp, Yedikule’den Topkapı’ya, Topka-
pı’dan Vatan Caddesi’ne kadar gidebilecekleri,
tamamen yeşil, sosyal doku alanı olan bir bölgede
Fatih’i yaşamaya devam etmiş olacaklar.” DHA
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Mahkememizce verilen 24/11/2021 tarihli karar ile,
davanın kabulü ile; Tokat ili, Sulusaray İlçesi, Bayazıt
Mah/Köy, cilt no:6, Hane No:40, BSN:33 Metin ve
Hatice'den olma 41551434456 TCKN'lu 16/01/1989
doğumlu nüfus kayıtlarında "SÜTCÜ" olarak yer
alan soyadının "ERYİĞİT" olarak değiştirilmesine,
nüfus kayıtlarının bu şekilde düzeltilmesine karar ve-
rilmiş olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.01/12/2021
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A vcılar Belediye Başkanı Turan

Hançerli TV 5 kanalında yayımla-
nan 4. Güç programına konuk ola-

rak, Hasan Basri Akdemir ve Mustafa
Deniz'in sorularını yanıtladı. Hançerli
programda Avcılar'ın en temel sorunlarına
ve bu sorunlar için yapılan çalışmalara de-
ğindi. Öncelikle kendi belediyecilik anlayı-
şını aktaran Hançerli, ''Toplumun gerçek
sorunları ile ilgilenip bu gerçek sorunlara
çözüm üretmek gerektiğini söyleyerek siya-
sete girmiştim. Siyasetin sorun yartan değil
çözüm üreten bir noktada olması gerekti-
ğini düşünüyorum. Türkiye'de siyaset ger-
çek sorunlarla ilgilenmiyor ve gerçek
sorunlara çözümler üretmiyor. Ben de tam
bu nedenle gerçek sorunlara gerçek çözüm-
ler üretmek gerektiğini düşündüğüm için si-
yasete girdim. Siyasete girdikten sonra da
girme nedenimi unutmadım. Gerçek
çözüm üretmek için kolları sıvadık'' ifadele-
rini kullandı.

Avcılar ve deprem riski

Hançerli, programda ilk olarak tüm Tür-
kiye için büyük bir risk olan deprem tehdi-
dine karşı Avcılar'da alınan önlemlerden
bahsetti. Avcılar'da 1603 binanın kentsel
dönüşüm sürecine girdiğini duyuran Han-
çerli bu bağlamda yapılan çalışmalar so-
nucu elde edilen verileri şu şekilde
anlattı;“2019 yılında seçildikten sonra Avcı-
lar'da hızlı bir süreç başlattık. Bu süreci
''Avcılar'da Kent Yenileniyor'' olarak adlan-
dırdık. Avcılar'da şu an 1603 bina kentsel
dönüşüme girdi. 
Burada yaşayan yaklaşık insan sayısı 50-60
bin civarı. Yani Avcılar'da 60 bin insanımız
güvenli bir yaşam için adım attı. Türkiye de
şu an 6 milyon 700 bin konut riskli, 1 mil-
yon 500 bin konut ise çok riskli durumda.
Avcılar'da ise toplanan veriler ışığında
durum şu; Bizim planlı alanlarda 11 bin
893 binamız var. Yapılan çalışmalara göre
bu binaların yarısı 2000 yılından önce ya-
pılmış binalar. Yaklaşık 6 bin binanın yeni-
lenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bina bina
verilerimiz var. 2019 yılında 5.8 şiddetindeki
Silivri depreminden sonra 3000 binada in-
celeme yaptık.  Bu inceleme sonucunda
1400 binanın sıkıntılı olduğu ortaya çıktı ve
bu binalara tebligatlar gönderdik. Bunlar-
dan yaklaşık 400 tanesi kentsel dönüşüm
sürecine girdi. 745 binaya da  şu an özel
olarak gidip geliyor, ikna etmeye çalışıyo-

ruz.  Risk analizi yapılsın istiyoruz. Elimiz-
deki bir başka veriye göre de, konutlarında
inceleme yapılması isteyen vatandaşlarımı-
zın toplam 900 konutuna İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi hızlı tarama yöntemiyle
inceleme yaptı. Burada da 1000 bina çok
yüksek riskli çıktı. 2800 binanın da yenilen-
mesi gerekiyor. Dolayısıyla veriler birbirle-
riyle uyumlu. Eğer kriz olmasaydı, fiyatlar
çok yükselmeseydi, faiz bu kadar artma-
saydı,  bundan 3-5 yıl önce bu süreci baş-
latsaydık bugün her şey daha kolay
olacaktı. 2029 yılı Avcılar için önemli bir
hedef çünkü 2029 yılında Avcılar'da riskli
hiçbir bina kalmayacak. Avcılar güvenin
merkezi olacak. Şu anda da Avcılar deprem
konusunda İstanbul'un en riskli ilçeleri ara-
sında değil, bu listede de geriledik.''

Önceliğimiz dayanıklı bir kent

Avcıların sadece deprem konusunda değil
birçok tehdide karşı güçlendirilmesi gerekti-
ğini vurgulayan Hançerli, ''Dayanıklı kent
inşası için çalışıyoruz. Raporumuzu hazır-
ladık. Dayanıklılık sadece depreme daya-
nıklılık değil.  Birkaç gün öncesinde bir
lodos yaşadık. Rüzgar bir afete neden oldu.
Neden oldu? Çünkü kent rüzgara dayanıklı
inşa edilmedi. Bu yüzden biz can kaybettik.
Şu an hala içerisinde bulunduğumuz bir
Covid süreci var. Dolayısıyla kentin böyle
hastalıklara karşı da dayanıklı olması gere-
kiyor. Çevreci bir dünya oluşturursak doğa
olaylarına müdahale etme şansımız var.

Tedbir almamız, riski yönetmemiz gereki-
yor. 1999 Gölcük depremi sonrasında Tür-
kiye'de  yapılan çalışmaların çok büyük bir
kısmı afeti yönetmeye yönelik olmuş. Afet
yönetilmez, risk yönetilir. Afetten önce ön-
lemler alınmalı. Bu önlemlerin maliyeti afet
öncesi bir iken afet sonrası on oluyor. Biz
böyle bir vizyon ile çalışmalar yürütüyor ve
bunun Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz''
ifadelerini kullandı. 

Avcılar modeli güven demek

Kentsel dönüşüm konusunda bir model ge-
liştirdiklerini anlatan Hançerli, bu modeli
Avcılar Modeli olarak adlandırdıklarını
söyleyerek Avcılar Modeli'ni şu şekilde an-
lattı; ''Hızlı, yerinde ve uzlaşmaya dayalı bir
model. Kentsel dönüşümde yıkım demek
kavga demektir. Avcılar bunu değiştirdi.
Şimdi de tüm Türkiye'deki riski çözmeye
yönelik bir model geliştirdik. Sıfır faizli fi-
nansmana dayalı kentsel dönüşüm. Bu bir
güven ve kalkınma projesi.''

Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz

Avcılar'ın sosyal belediyecilik anlayışından
bahseden Hançerli, ''Pandemi sürecini çok
verimli hallettik. Halkın sosyal yardımlara
erişmesini kolaylaştırdık. Bunu  yapan en
iyi ilçelerden birisiyiz. Gıda ihtiyacı olan va-
tandaşları asla geri çevirmedik. Belediye
bütçemizden karşılayabileceklerimizi karşı-
ladık. Karşılayamadığımız yani mevzuatın
izin vermediklerine de dayanışma ile yar-

dımcı olduk. Bir güven ortamı oluşturdu-
ğunuz zaman dayanışma artıyor'' dedi.

Avcılar'da israf kalmadı

Belediye Başkanı Hançerli kendisine yönel-
tilen 'Belediye ekonomik sorunlar yaşıyor
mu?' sorusunu ise ''Kamu kaynaklarının
yönetilmesi konusunda Türkiye'ye örnek bir
belediyeyiz. Biz geldiğimizde Avcılar batık
bir durumdaydı. Çalışanların maaşlarını
ödeyemezdi. Bugün böyle bir problem yok.
Ben belediye başkanı olduğum günden iti-
baren yaklaşık 30 ay geçti 30 maaş ödedim,
bir maaşı bile bir gün bir saat geciktirme-
dim. Bunu disiplinle sağladım. İsrafı yok
ettik, kaynakları etkin ve verimli kullandık.
Uzun vadeli plan yapabilme becerisini gös-
termelisiniz. Ortak akla inanmalısınız. Da-
nışıp fikir alacaksınız. Ben ilk günden
itibaren yabancı para ile borçlanmayaca-
ğım dedim çünkü benim yabancı para geli-
rim yok. Biz geliri düşük, zengin olmayan
bir belediyeyiz ama iş yapan, çalışan, kentin
temel meselelerini çözen bir belediyeyiz.
Sosyal ve ekonomik risklere karşı Avcılar'ı
güvenli bir yer haline getirmeye çalışıyoruz''
sözleri ile yanıtladı.

Avcılar'a kazandırılan projeler

Turan Hançerli Avcılar'a kazandırılan veya
çalışmaları devam eden projeleri sıraladı;''
Avcılar'da yeni parklar yapıyoruz ve parkla-
rımızı ücretsiz internet ile donatma girişimi-
miz devam ediyor. Bir girişimcilik merkezini
hayata geçirdik geçireceğiz.  Engelli Yaşam
Merkezi ve  Kadın Danışma ve Yaşam
Merkezi açtık. Türkiye'ye ve dünyaya  örnek
bir ücretsiz dijital kütüphanemiz var. Bu-
rada tam 30 bin kitaba ücretsiz erişebiliyor-
sunuz. Kent kültürünü geliştirmeye devam
ediyoruz. Sıfırdan bir fuar ve sergi alanı
inşa edip açtık. İki mahallemizde ihtiyaç
duyulan karakolun yapılmasına vesile
olduk. Çok kısa bir süre içerisinde dev bir
kütüphane ve Gençlik Yaşam Merkezi aça-
cağız. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde
kreş, kültür-sanat merkezi ve sivil toplum
merkezinden oluşan bir kompleksi bir iki ay
içerisinde açacak durumdayız. Çalışmalar
hızla devam ediyor. Sokak hayvanları ko-
nusunda da aktif çalışmalar yapıyoruz. İs-
tanbul'da en çok hayvan kısırlaştıran
belediyelerdeniz. Sokak hayvanlarımız Av-
cılar'da güzel hizmetler alıyorlar. Yenidoğan
bebekler için 'bebek taksi' projemiz var.
Aşevlerimizde yılın 365 günü insanlara
sıcak yemek ulaştırıyoruz.''

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkanı
Av. Turan Hançerli, “2029 yılında Avcılar'da riskli hiçbir bina kalmayacak. Avcılar
güvenin merkezi olacak. Şu anda da Avcılar deprem  konusunda İstanbul'un en
riskli ilçeleri arasında değil, bu listede de geriledik” diye konuştu

Son olarak mülteci sorunu hakkındaki fikirlerini ve belediye-
nin bu konudaki tutumunu belirten Turan Hançerli, ''Biz mül-
tecilere insana nasıl muamele edilmesi gerekirse öyle
muamele ediyoruz. Siyasetin ürettiği sorunlar nedeni ile in-
sanlara olumsuz davranmak gibi bir durumumuz yok. Avcı-
lar'da mülteciler çok yaygın değil ama ülkemizin, merkezi
siyasetin ürettiği bir problem mülteci sorunu. Biz insanları-
mızla dayanışma ve karşılıklı anlayış ile ilişkilerimizi yürütü-
yoruz. Gitmek isteyenlere destek oluyoruz ama kimseyi
zorla istemediği bir yere göndermek gibi bir anlayışımız
yok. Biz yasalar çerçevesinde insani duygumuzu kaybetme-
den çalışmalar yapıyoruz. Çatışan değil barışan bir dünyaya
ihtiyacımız var'' diyerek sözlerine son verdi. 

Çatışan değil barışan
bir dünya gerek

GazİosmaNPaşaBeledi-
yesi tarafından fiziksel ve
zihinsel rahatsızlığı bulu-

nan bireyler için fizyoterapi ve ergote-
rapi üniteleri açıldı. Açılış programına
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan
Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok
sayıda engelli vatandaş ile aileleri ka-
tıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi En-
gelsiz Yaşam ve Dayanışma
Merkezi’ne bağlı olarak açılan fizyote-
rapi ve ergoterapi üniteleri, çocuk,
genç, yaşlı fark etmeksizin her yaştan
engelli vatandaşa hizmet verecek.

Gurur duyulacak işler

Türkiye’de ve Dünya’da yaşayan en-
gellilerin daha güzel ortamda yaşa-
malarını temenni eden

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan
Hatipoğlu, “Gaziosmanpaşa’mızda
gurur duyabileceğimiz bir hizmeti be-
lediyemiz başlattı. Hem belediye baş-
kanımıza hem de çalışanlarına,
burada görev alan personele teşekkür
ediyorum. Engelliler için ülkemiz, tüm
kurumlarıyla her geçen gün çok daha
güzel hizmetler vermekte. Bunu fazla-
sıyla görüyoruz. Kaldı ki engelli aile-
leri ve engellilerimiz için ne yapsak
azdır. Bu kapsamda da çok güzel bir
hizmeti, fizyoterapi ünitesini belediye-
miz açtı. Böylece bizim diğer kurum-
larımızdaki iş yükümüzü de
üzerimizden bir nebze almış oldu”
açıklamasında bulundu. 

Bir arada yaşayacağız

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, “Her şeyden
önce biz engelli kardeşlerimize hizmet
yaparsak, onların bütün engelleri aşa-
bileceğini görüyoruz. Ayrıca ülkemi-
zin gelmiş olduğu noktada sadece
engellilere hizmet etmenin ötesinde
tamamen bilimsel çalışmalarla bunla-
rın hayata kazandırılması gerçekten
çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu
kapsamda biz de fizyoterapi ve ergo-
terapi ünitelerimizi burada engellilerin
hizmetine açarak, bu boşluğu doldur-
maya gayret ettik. İstanbul Gelişim
Üniversitesi ile iş birliği içerisinde bu-
rada engelli kardeşlerimize hizmet et-
meyi amaçlıyoruz. Tabii ki sadece
sağlık, eğitim, kültür noktasında değil,
onları istihdam noktasında da farklı
desteklerle hayata tutunmalarını ve

kendi ayaklarının üzerinde durmayı
sağlamalarını biz de amaçlıyoruz.
Hedefimiz, engelli vatandaşlarımızın
toplumla birlikte bir arada yaşayabile-
ceği bir ortamın oluşmasını sağla-
mak” şeklinde konuştu. 

Her zaman hizmet edeceğiz

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünye-
sinde Fizyoterapist olarak görev
yapan Zeynep Çinibulak, “Biz burada
fizyoterapi hizmeti vereceğiz. Beden-
sel engeli olan ve Gaziosmanpaşa il-
çesinde ikamet eden insanlara yaş
sınırı olmadan hizmet vereceğiz. Nö-
roloji, ortopediatri ve birçok alanda
çalışıyoruz ancak şu anda muhatap
anlamında daha çok pediatri dediği-
miz yani çocuklara hizmet edeceğiz.
Hizmet sahamız genişledikçe yetişkin
kişilere de hizmet vereceğiz” dedi. Er-
goterapist İlgen Çaylak ise, “Ergote-
rapi şu anda çok yeni olduğu için çok
fazla bilinmemekte. Ergoterapi, gün-
lük yaşam aktiviteleriyle anlamlı ve
amaçlı aktivitelerle bireylerin perfor-
mansını yükseltmek, var olan engeli
azaltmak ya da geriletmek amaçlı bir
terapi sistemidir. Şu anda bizim bu-
rada yaptığımız terapi pediatri alanı-
dır. Duyu bütünleme olarak da geçer.
Ergoterapinin bir alt alanıdır duyu
bütünleme. Duyu bütünleme özellikle
de otizm gibi engel grubuna sahip ço-
cuklarda dışarıdan ya da içimizden
aldığımız duyuların anlamlı birer
cevap oluşturabilme durumudur” ifa-
delerine yer verdi. 
SEMANUR POLAT

Gaziosmanpaşa
Belediyesi, engelli

vatandaşlara sağlık
hizmetlerinin

verileceği 
fizyoterapi ve

ergoterapi
ünitelerini, 3 Aralık

Dünya Engelliler
Günü’nde açtı

Engel tanımayan ilçe GOP

Beykoz’da aile
sıcaklığı var
Beykoz’da yaşayan hafif zihinsel engelli Rümeysa (21),
Sümeyye (19), Sevde (16) Başkaya kardeşler,
babaannelerinin azmiyle geldikleri, Aile, Kadın Destekleme
ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’in sevgi dolu ortamında
sanat ve mutfak eğitimiyle hayata gülümsüyor

BEyKozBelediyesi tarafından ilçedeki en-
gellilere yönelik ilk kapsamlı yaşam merkezi
olarak kurulan Aile, Kadın Destekleme ve

Engelliler Merkezi (AKDEM), altı aylık geçmişine rağ-
men nitelikli eğitimleriyle ilçedeki birçok engelli çocuk
ve gencin hayatına dokundu. AKDEM’le tanışmadan
önce okul dışında tüm vakitlerini evde TV izleyerek ge-
çiren ve içe kapanık oldukları için komşularla dahi se-
lamlaşmayan Başkaya Kardeşler, uzmanlar tarafından
verilen sanat ve mutfak eğitimleri sayesinde çevreleriyle
iletişime geçmeye başladı. Kızların yazdığı başarı hikâ-
yesinin en büyük destekçisi Babaanne Çakır Başkaya
(67) uzun yıllardır muzdarip olduğu (Miyasteni Gra-
vis) kas hastalığına rağmen, küçük yaşlardan itibaren
bakımını üstlendiği 3 torununu haftanın altı günü mer-
keze azimle getiriyor.  Onların mutluluğu kıymetliTo-
runlarının merkezde çok büyük gelişme gösterdiklerini
söyleyen Babaanne Başkaya: “Daha önce özel eğitime
gönderiyorduk, fazla verim alamayınca bıraktık.  Bu-
rada aile sıcaklığını buldular. Eskiden odalarından çık-
mayan çocuklar artık arkadaşlarına selam veriyor,
hocalarının verdiği el işi ödevlerini yapmak için birbirle-
riyle yarışıyor. Onların mutlu olduğunu görmek bizi de
çok mutlu ediyor.” diyor.  

AKDEM’le ilacı bırakacak

Kızlardaki olumlu gelişme sadece ailenin değil yaz ay-
larında tüberküloza yakalanan Sümeyye’nin tedavisini
yapan doktorun da dikkatinden kaçmıyor. Babaanne
Başkaya doktorun hayretle gözlemlediği durumu şöyle
anlatıyor: “Sümeyye Haziran ayında hastalandı. Teda-
visi Üsküdar Verem Savaş Dispanseri’nde yapılıyor. 2.
kontrole götürdüğümüzde doktor filme bakıp hızlı iyi-
leşmeyi görünce hayret içinde kaldı. ‘Bu çocuğa ne yap-
tınız?’ diye sordu.  Biz de burayı anlattık. Farkında
olmadan AKDEM Sümeyye’ye çok iyi gelmiş. İnşaal-
lah bu ay ilacı da bırakacak.” FATİH POLAT

Okul önlerinde

denetİm
PENDİK'tE polis ekipleri okulların
önünde denetim yaptı. Şüphe üzerine
durdurulan bir araçta yapılan arama-

larda iki adet bıçak çıkarken, sürücüye maksat
dışı bıçak taşımaktan ceza kesildi. Pendik'te polis
ekipleri tarafından dün okul önlerinde denetim
yapıldı. Pendik Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından düzenlenen denetime, Asayiş Şube
Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi.
Denetim kapsamında Kurtköy Rasim Özdenö-
ren Anadolu Lisesi önünde uygulama noktası
oluşturuldu. Noktada durdurulan araçlar ve sü-
rücüler denetlendi. Araçlar didik didik aranarak
herhangi bir suç unsuru olup olmadığı kontrol
edildi. Denetimler sırasında aracından iki adet
bıçak çıkan sürücüye, maksat dışı bıçak taşımak-
tan cezai işlem uygulandı. 

AvcılAr ıcın 
hedef 2029



S on yıllarda artan pahalılıktan dolayı
temel ihtiyaçlarını karşılamakta zor-
lanan yurttaş için kültürel harcamalar

lüks haline geldi. Sözcü'nün haberine göre;
Mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında
kaldığı Türkiye’de bir tiyatro bileti 200 lirayı
buluyor. Hal böyle olunca, pandemiden ön-
ceki dönem de dahil olmak üzere, sinema ve
tiyatro biletlerinin fiyatları arttıkça seyirci sa-
yısındaki azalma dikkat çekiyor.

Sinema biletleri zamlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine
göre, 2017’de ülke genelinde ortalama 15,8
TL olan sinema biletleri 2018’de 17,5 TL’ye,
2019’da 21 TL’ye ve 2020’de 21,6 TL’ye yük-
seldi. TÜİK’in dün açıkladığı enflasyon veri-
lerine göre, sinema biletleri 2021 Kasım
itibarıyla 26,5 TL’ye çıktı.Aynı dönem aralı-
ğında seyirci sayısındaki değişime bakıldı-
ğında ise, sinema seyircisinin 2017'den
2018'e yüzde 5.4, 2018’den 2019’a yüzde

12.8 azaldığı görülüyor. Bu oran, pandemi-
nin büyük darbe vurmasıyla 2019’dan
2020’ye yüzde 69.5 oldu. Seyirci sayılarının
2020-2021 aralığında nasıl seyrettiğine iliş-
kin veri ise henüz açıklanmadı.

Tiyatroya giden azaldı

TÜİK’e göre, tiyatro bilet fiyatları ise son 5
yılda 27,4 TL’den 67 TL’ye yükseldi. Ancak

gerek sinema gerek tiyatro fiyatları TÜİK’in
enflasyon madde sepetine eklediği ülke ge-
nelindeki ortalama fiyatlar… Halihazırda
bir sinema bileti 50 lirayı, bir tiyatro bileti ise
200 lirayı aşabiliyor.
Tiyatro seyirci sayısına bakıldığında ise,
2019-2020 sezonundaki seyirci sayısının
2018-2019 sezonuna göre yüzde 43,1 azala-
rak 4 milyon 492 bin 293’e düştüğü görülü-

yor. Bu sayı, 2018-2019 sezonunda ise,
2017-2018 sezonuna göre yüzde 0,7 ile sı-
nırlı bir artış kaydetmişti. Bunun yanı sıra,
mevcut veriler kültür ve eğlence enflasyo-
nundaki artışın sürdüğünü ortaya koyuyor.
TÜİK’in 2021 Kasım TÜFE verilerine göre,
eğlence ve kültür enflasyonundaki yıllık artış
yüzde 14 ile haberleşme, giyim ve ayakkabı
ile alkollü içeceklerdeki enflasyonu geride bı-
raktı. Yine TÜİK’in hafta ortasında açıkla-
dığı ‘Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam
İstatistikleri, 2020’ verilerine bakıldığında
da, hanehalkının ‘kültür harcaması’ adı al-
tında yaptığı harcamaların ‘televizyon ve
ekipmanı’, ‘radyo, CD çalar ve diğer elektro
akustik aletler’, ‘görsel ve işitsel fotoğraf ve
veri işleme ile ilgili araçların onarımı’ndan
ibaret kaldığı görülüyor. Bu verilere göre ay-
rıca, hanehalkının yıllık kültürel harcamaları
içinde sinema, tiyatro ve konserin payı
2019’da yüzde 6,2 iken, 2020’de 2’ye 
geriledi.

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur sayaner, av. mustafa engin
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tekirdAğ’ın Hayra-
bolu ilçesinde hindi ye-
tiştiricisi Muzaffer

Çetin, yılbaşı öncesi hindilere erken
talep olduğunu belirterek, 5 bin
hindisinin 4 binini, tanesi 300 lira-
dan sattığını söyledi. 14 yıldır hindi
yetiştiriciliği yapan Çetin, geçen yıl
250 lira olan hindiyi bu sene 300 li-

radan sattıklarını söyleyerek “Kilo
olarak isteyen olursa 45 ile 50 lira
arasında fiyatı değişiyor” diye ko-
nuştu.Kanat altı sarıysa lezzetlidir-
Çetin, bu sene, geçen seneye
benzer bir satış grafikleri olduğunu
aktardı. Hindi alacaklara tavsiye-
lerde bulunan Çetin, iyi hindinin,
kanadının altındaki sarılıktan anla-

şılacağını dile getirerek, şöyle
devam etti: “Hindi almak isteyen
önce kanadını çevirip altına baka-
cak. İyi bir hindinin kanat altının
yağ bağlamış olması ve sapsarı ol-
ması gerekir. Kanat altı sarı olması
lezzetli olduğunu kanıtlar. Bu tam
olmuş hindidir. Sarı değilse hiçbir
lezzeti yoktur.” 

Yeni yıla az bir süre kala hindi fiyatlarındaki artışlar merak edilir oldu. Tekirdağ'da 14 yıllık bir hindi yetiştiricisi, geçen
yıl 250 liradan sattıkları bir hindinin bu yıl 300 liraya çıktığını söyledi. Kilo fiyatı ise 45-50 TL arasında değişiyor

TÜİK verilerine göre, 2021 Kasım'da yıllık tüketici 
enflasyonu yüzde 21,31 iken, eğlence ve kültür
harcamalarındaki yıllık enflasyon yüzde 13,96 oldu.
Eğlence ve kültürdeki bu artış haberleşme, giyim ve
ayakkabı ile alkollü içecekleri geride bıraktı.
Hanehalkının kültür harcamaları içinde sinema ve
tiyatronun payı azalırken, kültür harcaması TV
ekipmanı harcamalarından ibaret kalıyor

EKONOMİ

enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez, madencilerin 4 Aralık Dünya
Madenciler Günü'nü, yayımladığı mesaj

ile kutladı. Dönmez, "Dünyanın en zorlu meslekle-
rinden biri olarak kabul edilen madencilik, ülkemiz ve
milletimizin kalkınması için büyük bir öneme sahip.
Siz madenci kardeşlerimin başarılı çalışmalarıyla ge-
lişen madencilik sektöründe temel amacımız; ülke-
mizdeki teknolojinin yerlileştirilmesi ve madenlerin
zenginleştirilerek ithalatın azaltılması olacak. Ma-
denlerimiz sizlerin sayesinde toprağın altından gün
yüzüyle buluşuyor. Emeğinizle ortaya çıkan ürünler,
evlerimiz, okullarımız, hastanelerimiz, sanayimiz ve
teknolojimizde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası
haline geliyor. Varlığınız bize daima güç katıyor" ifa-
delerini kullandı.

Kahramanları sizlersiniz

Bakan Dönmez, maden rezervlerine sahip olmanın
güçlü bir maden ülkesi olmaya yetmediğini ifade
ederek, "Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün
80'i ülkemizde bulunuyor. Maden rezervlerine sahip
olmak, güçlü bir madencilik ülkesi olmak için yeterli
olmuyor. Madenleri işleyebilecek teknolojiye ve sis-
teme sahip olmamız ve madenleri katma değerli
ürünlere dönüştürmemiz yine sizlerin emek ve çaba-
larıyla olacak. Türkiye, dünyaya artık sadece ham
maden değil, yüksek teknoloji uç ürünler de ihraç
edecek. Bu milli mücadelenin gerçek kahramanları
sizlersiniz" dedi.

Yılbaşı hindisine yüzde 20 zam

Madenin
yüzde 80’i
türkiye’de 
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Öte yandan, salgın nedeniyle 2020 bo-
yunca çok az açık kalabilen sinema ve ti-
yatrolar, ciddi şekilde kan kaybetmişti.
TÜİK’in Sinema, Tiyatro, Opera, Bale, Or-
kestra, Koro ve Topluluk İstatistikleri,
2020 verileri de  geçen yıl ortalama her
100 sinema salonundan yaklaşık 5’inin

kapandığını ortaya koyuyor. Bu kap-
samda, sektör emekçileri ya günlüğü 47
TL’ye tekabül eden ücretsiz izne ayrıldı ya
da işsiz kaldı. Sahne sayısı azaldı. Pan-
demi bitse de ülkedeki 2 bin 950 sinema
salonunun ne kadarının ayakta kalabile-
ceği büyük bir soru işareti oluşturdu.

42 bin film kesildi

Artık yeter!
Asgari ücretin en az 5 bin 200 TL olmasını talep eden DİSK,
Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaparak bu çağrısını tekrarladı.
DİSK Başkanı Çerkezoğlu, "Gerçek enflasyonun en az yüzde
50'ler düzeyinde olduğunu biliyoruz. Artık yeter!" dedi

AnkArA’dA Devrimci
İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu (DİSK) üyesi

yaklaşık 200 kişi, asgari ücretin net 5
bin 200 lira olması talebiyle Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde
eylem yaptı. DİSK Genel Başkanı
Arzu Çerkezoğlu ile beraberindeki
sendika üyeleri, görüşmeleri başlanan
asgari ücret ile ilgili taleplerini açıkla-
mak üzere Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı önünde bir araya
gelerek, ‘Asgari ücret net 5 bin 200

lira’ pankartı açtı ve ‘birleşe birleşe
kazanacağız’ sloganları attı.

Enflasyon tuzağı

“Evimize götürdüğümüz ekmekler,
yemeklerde kullandığımız ayçiçeği
yağlarının, elektriğe, suya, doğal gaza
yüzde 50’ler üzerinde zam geldiğini,
gerçek enflasyonun en az yüzde
50’ler düzeyinde olduğunu biliyoruz”
diyen Çerkezoğlu, şöyle devam etti:
“Artık yeter! Hiç kimsenin güveni kal-
madı. Bu dönemde işsizliğin azaldı-

ğını iddia edebilen TÜİK’in açıkladığı
bu resmi enflasyonlarla bütün ücret-
ler belirleniyor. Asgari ücretin belir-
lenmesinde resmi enflasyon
tuzağından vazgeçilmelidir. Gerçek
enflasyonun, gıda enflasyonun ne ol-
duğu, dar gelirli asgari ücretlinin
temel harcama kalemlerinin başında
gelen gerçek gıda enflasyonun ne ol-
duğunu en iyi işçiler, kadınlar bilir”
dedi. Çerkezoğlu ayrıca, DİSK’in
2022 asgari ücretinin en az 5 bin 200
lira olması talebini yineledi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü
nedeniyle yayımladığı mesajında, "Dünyada
üretimi yapılan 90 maden türünün 80'i
ülkemizde bulunuyor” dedi

Karavanlarda
ÖTV indirimi

Geçtiğimiz Ekim ayında Mecliste Vergi
Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli-

fi’nde, motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV
oranın, yüzde 45'e indirilmesi, pandemiyle hareket-
lenen karavan sektörüne yeni bir ivme kattı. İlk yerli
karavan üretimi yapan firmalarından biri olan İstan-
bul merkezli Shandigo Karavan ortaklarından Tu-
rizmci Tarık Irmak, ÖTV indiriminin Türk karavan
sektörünün sanayileşmesi ve büyümesi yolunda
önemli bir adım olduğunu ifade etti. Irmak, yapıla-
cak yeni bir düzenleme ile motorlu karavanlarda
ÖTV oranı yüzde 15’e düşürülmesi halinde karava-
nın sanayisi ve turizmi 2-3 kat büyüyeceğini belirtti.

Gurur yaşıyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) tale-
bin arttığı karavan sektöründe üretimin yerli olarak
yapılabilmesi için teşvik talebinde bulunduğunu ha-
tırlatan Irmak, “Almanya ve Türkiye’deki AR-GE
merkezlerimizde tasarlanan motokaravan modelleri-
mizi yeni fabrikamızda 8 istasyonlu yeni nesil band
sistemi ile üreteceğiz. Üretim merkezimiz seri üreti-
min ilk örneklerinden biri olacak. 2022 yılında 150,
2023 yılında ise 240 motokaravan üretim kapasiteli
fabrikamızın hazırlıklarını sürdürüyoruz” dedi.
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A cil servise getirildiğinde ölmek üzereyken
kurtarılan Suriyeli Ammar Alfaraj Almoha-
mad ile tedavi için başvurduğu ülkelerde çok

riskli olduğu için ameliyat edilemeyen ve hastalıkları
yüzünden yirmili yaşlarında yatağa bağımlı hale
gelen Kuzey Iraklı Niwar Mohammed Saeed Fatah,
dünyanın sayılı merkezlerinde yapılabilen zor bir

operasyonla, Çam
ve Sakura Şehir
Hastanesi'nde ye-
niden hayata tu-
tundu. Pediatrik
Kalp Damar Cer-
rahisi'nden Prof.
Dr. Alican Hatemi
ve Doç. Dr. Erkut
Öztürk, Ammar
bebek ve Niwar'ın
kalbindeki deliği
kapattı, doğuştan
olmayan akciğer
damarlarını yeni-
den yaptı ve kalbe

bağladı. Operasyonların ardından aynı koridor-
daki farklı odalarda tedavileri tamamlanan iki
kader arkadaşı, iyileşerek evlerine taburcu edildi.

Acile geldiğinde ölmek üzereydi

Suriyeli 5 aylık bebek Ammar Alfaraj Almoha-
mad ile Kuzey Irak'ta yaşayan 21 yaşındaki
Niwar Mohammed Saeed Fatah, kalplerinde
aynı ölümcül hastalığı taşıyan iki farklı hasta
olarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne baş-
vurdu. İkisi de kalpte delik olarak bilinen ven-
triküler septal defekt (VSD) ve akciğer
damarlarının gelişmemesi şeklinde tanımlanan
pulmoner arter atrezisi ile doğdu. İki hastalı-
ğın bir arada görüldüğü nadir vakalardan biri
olan Ammar bebek, morarma şikayeti ile 3
hafta önce acile servise getirildiğinde ölmek
üzereydi. Niwar ise aynı hastalıklar nedeniyle
henüz 21 yaşında olmasına rağmen, nere-
deyse yatağa bağımlı hale gelmiş, Türkiye ve
dünyada pekçok merkeze başvurduğu halde,
çok riskli bir ameliyat olduğu için geri çevril-
mişti. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne
ulaşan ailesi, ameliyatın yapılabileceğini öğ-
renince hemen rotayı İstanbul'a çevirdi. Aynı

hastalığı taşıyan her iki hasta da Çam ve Sakura
Şehir Hastanesi Pediatrik Kalp Damar Cerrahi-
si'nden Prof. Dr. Alican Hatemi ve Doç. Dr. Erkut
Öztürk'ün başında bulunduğu bir ekip tarafından
başarıyla ameliyat edilerek sağlığına kavuştu. Doç.
Dr. Erkut Öztürk, normalde bebeklik çağında tedavi
edilmesi gereken Niwar'ın, bu hastalıklarla bu yaşa
hayatta kalabilmesini "mucize" olarak değerlendirdi.

Mucizevi bir başarı öyküsü

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde her ikisi için de
"hayata yeniden doğuş operasyonu" gerçekleştirildi-
ğini anlatan Doç. Dr. Erkut Öztürk, "İkisi de aslında
mucizevi bir başarı öyküsü ile taburcu olmuş olacak-
lar" dedi. İki hastada da iki farklı doğuştan kalp ano-
malisinin birlikte görülmesinin aslında nadir
rastlanan bir durum odluğunu belirten Doç. Dr. Öz-
türk, şu bilgileri verdi: "Kalpte delik VSD ve pulmo-
ner arter atrezisi, çok kısa sürede ameliyat edilmesi
gereken hastalıklar aslında. Bunu yapabilen dün-
yada sayılı merkezler var. Türkiye'de de birkaç mer-
kezi mevcut. Bu merkezlerden birisi de biziz. VSD
Kalp hastalıklarının en sık görülen türlerinden biri.
Ancak bu hastalarımızda onunla birlikte pulmoner
arter dediğimiz akciğer atardamarında da gelişme
kusuru olunca, işler bambaşka bir hal alıyor, tablo
daha da ağırlaşıyor. VSD ameliyatından çok çok
daha yüksek riskli hale geliyor ameliyat. Bazı hasta-
lar ne yazık ki operasyon şansını bile kısa dönemde
kaçırabiliyor aslında."

Akciğer damarları yenilendi

Ammar'ın Suriye'den göç etmiş bir ailenin çocuğu
olduğunu ve 3 hafta önce ölmek üzereyken acil ser-
vise getirildiğini anlatan Doç. Dr. Öztürk, "Morarma
yakınması ile başvurmuştu. Yapılan testlerde kan-
daki oksijen düzeyinin çok düşük olduğu saptanarak
kalp ultrasonografisi yapıldı ve akciğer damarlarının
gelişmediği görüldü. Acil olarak anjiyo işlemine
aldık. Akciğer damarlarının çok ince olduğu, şah da-
marından akciğeri besleyen farklı damarların olduğu
gözlendi. Çok yüksek riskli olsa da acil olarak ameli-
yata alındı ve akciğer damarları ameliyat sırasında
yeniden yaratıldı. Şu anda oksijen düzeyi tamamen
normale döndü ve sağlığına kavuştu. Ölmek üzerey-
ken hayata yeniden tutundu. Ammar'ın özelinde ba-
karsak bu yaşta, bu aylıkta bir bebekte nadir yapılan
ameliyatlardan biri diyebiliriz" dedi. DHA

Biri Suriyeli 5 aylık bir bebek, diğeri Kuzey Irak'ta yaşayan 21 yaşında genç bir
hasta. İkisi de aynı kaderi paylaştı. Doğuştan kalp deliği ile akciğer damarlarının
gelişmemesine bağlı iki farklı hastalığın nadiren bir arada görüldüğü iki hasta,
şifaya da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kavuştu

BULDULAR

21 yaşındaki Niwar'ın ise normalde
Kuzey Irak'ta yaşadığını, onda da
Ammar bebektekiyle aynı hastalıkların
bulunduğunu belirten Doç. Dr. Öztürk,
sözlerini şöyle noktaladı: "Bu hasta-
mızda da benzer bir şekilde ventriküler
septal defekt (VSD) ve pulmoner arter
atrezisi dediğimiz hastalık mevcuttu.
Niwar, bir şekilde akciğer damarlarına

ilave gelişmiş olan damarlardan ötürü
21 yaşına kadar gelmiş. Ancak günlük
yaşam aktivitesi, performansındaki dü-
şüklük neredeyse yatağa bağımlı kala-
cak şekildeydi. Efor yaptığı zaman
çabucak yorulup hiçbir şey yapamaz
hale geliyordu. Hem Türkiye'de hem
dünyada farklı merkezlere bireysel ola-
rak çeşitli kanallar vasıtasıyla başvur-

muşlar. Ama hiçbir merkez ameliyatını
yapmayı istememiş çok riskli olduğu
için. Daha sonra bizden görüş almak
istediler. Biz de yapmış olduğumuz de-
ğerlendirmede çok yüksek riskli olarak
ameliyatını gerçekleştirebileceğimizi
kendilerine ifade ettik. Ülkemize geldi-
ler, aynı şekilde başarılı bir operas-
yonla onun da oksijen düzeyi tamamen
normal hale geldi. Bundan sonra ya-
şantısını tamamen sağlıklı olarak sür-
dürebilme şansına sahip oldu."

Birçok merkezi gezdi
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Biz gönüllere
dokunuyoruz
Beyoğlu’nda ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel 
düzenlenen etkinlikte şarkıcı Murat Kekilli, engelli bireylere ve
ailelerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konser öncesi
konuşan Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Biz burada
gönüllere dokunuyoruz. Bunun için engel tanımayız” dedi

3 ArAlık Dünya Engel-
liler Günü Beyoğlu’nda
özel bir etkinlikle kut-

landı. Hasköy Kültür ve Gösteri Mer-
kezi’nde düzenlenen etkinlikte ilçedeki
engelli bireyler ve aileleri Beyoğlu Be-
lediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ev
sahipliğinde bir araya geldi. Hep bir-
likte akşam yemeği yiyen engelli bi-
reyler ve aileleri daha sonra sanatçı
Murat Kekilli’nin verdiği muhteşem
konserde doyasıya eğlendi. Etkinliğe
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız ile birlikte
AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Enes
Özkan da katıldı.Hep birlikte başara-
cağız3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kapsamında düzenlenen etkinlikte ko-
nuşan Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız, “Hep birlikteyiz.
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanımız,

Büyük Birlik Partisi Beyoğlu İlçe Baş-
kanımız, AK Parti Kadın Kolları İlçe
Başkanımız, Gençlik Kolları İlçe Baş-
kanımız ve bütün Beyoğlu’nun güzel
insanları buradayız. Çocuklarımızın
gözlerindeki o ışıltıyı görüyorum. Ben
de Beyoğlu’nda inşallah çocuklarımız
için burada kütüphaneler, spor saha-
ları, aynı zamanda okullarımızda ça-
lışmalarımız var. Engelli
çocuklarımız, gençlerimiz, vatandaş-
larımız için de Kızılay Meydanı’nın
olduğu yerde bir düşüncemiz var Kı-
zılay’a ait binada. Hep birlikte olaca-
ğız, hep birlikte engelleri aşacağız.
Sizin sevginiz, muhabbetiniz bizi de
canlı tutuyor. Bu akşam böyle bir
yemek düzenledik. Hepinize afiyet
olsun diyorum. Murat Kekilli de ina-
nıyorum ki şarkılarıyla yüreklerimize
dokunacak” dedi. ARİF ELMAS

Sarıyer'den medya
camiasına eleştiri
Sarıyer Belediyesi, Koç Üniversitesi ve EÇADEM,
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Medya ve En-
gellilik Sempozyumu” düzenledi. Sarıyer TV Youtube
kanalından canlı olarak yayınlanan sempozyuma
katılan konuşmacılar, engelli bireylerin medyada
tanındığını fakat saygı duyulmadığını söyledi

engellilerin toplum içindeki
dezavantajlı durumları, ne yazık
ki medyada da kendini gösteri-

yor. Söz konusu engelli vatandaşlar olunca
kullanılan dil de ayrımcılığa çanak tutuyor.
Engelli bireyler; zayıf, bağımlı, yardıma
muhtaç kişiler olarak resmediliyor. Med-
yada, engelli olmak aşılması gereken bir
sorun olarak yansıtılıyor. Oysa onlar bunun
bir çeşitlilik olduğunu kabul edip onları öte-
kileştiren dilden uzak durulmasını istiyor.
Sarıyer Belediyesi, Koç Üniversitesi, EÇA-
DEM ve İstanbul Kalkınma Ajansı, 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü’nde bu konuya dik-
kat çekmek için “Medya ve Engellilik Sem-
pozyumu” düzenledi. 

Uzman isimler katıldı

Sempozyuma; EÇADEM Akademik Koor-
dinatörü Doç. Dr. Ayfer Aydın, İstinye Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybike
Serttaş, Koç Üniversitesi öğretim üyeleri
Doç. Dr. Özge Subaşı ve Dr. Zeynep Yıldız,
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, gaze-
teci ve televizyoncu Oğuz Haksever, yönet-
men Hakkı Görgülü konuşmacı olarak
katıldı. Sempozyuma katılamadığı için bir
video paylaşan Koç Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı, “Bugün
için mutluyuz” dedi.

Esenyurt ödül aldı
Türkiye'de ilk kez
gerçekleştirilen dijital
ve bağımsız havacılık

ödülleri 'Bluesky Awards' organi-
zasyonunda İstanbul Esenyurt
Üniversitesi İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi
Bölüm Başkanı Dr.
Öğr. Üyesi Esma
Görkem Ersoy'un
İnsan Kaynakları
ve Eğitim Koordi-
natörü olarak gö-
nüllülük esasıyla
destek verdiği Tür-
kiye Havayolu Pi-
lotları Derneği
“TALPA-MDA
Meslektaş Destek
Ağı” projesi “Yılın

Sosyal Sorumluluk Projesi'' ödü-
lünü almaya hak kazandı. Üni-
versitenin ayıca İşletme ve
Yönetim Bilimleri Fakültesi Ha-
vacılık Yönetimi Bölümü Dr.
Öğr. Üyesi Ufuk Erol, Başkent

Yıldızları Havacılık
Okulu adına “Yılın İn-
gilizce Dil Yeterliliği
Sınav Merkezi Ödü-
lü''nü almaya hak ka-
zandı. Yaklaşık bir
yıldır süren 'Bluesky
Awards' organizasyo-
nunda İşletme ve Yö-
netim Bilimleri
Fakültesinden Havacı-
lık Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Gülaçtı
Şen jüri üyesi olarak
yer aldı.
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12 AYLIK (01.01.2022 - 31.12.2022) HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROGRAMI KİRALAMA BAKIM ONARIM VE TEKNİK DESTEĞİ ALINACAKTIR
ÇEKMEKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ 

2022 YILI 12 AYLIK HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) PROGRAMI BAKIM ,ONARIM VE
TEKNİK DESTEĞİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/798292
1-İdarenin
a) Adresi : SOĞUK PINAR MAHALLESİ IHLAMUR 

CADDESİ 40 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163126076 - 2163126084
c) Elektronik Posta Adresi : cekmekoyadsmsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 AYLIK (01.01.2022-31.12.2022) HASTANE BİLGİ YÖNETİM 

SİSTEMİ PROGRAMI KİRALAMA BAKIM ONARIM VE TEKNİK 
DESTEK İhale sürecinin kesintiye uğraması durumunda işin 
kalan süresi üzerinden hesaplanacak toplam bedel, sözleşme 
bedeli olacaktır.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : ÇEKMEKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SOĞUKPINAR MAHALLESİ IHLAMUR 

CADDESİ NO:40 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 15.12.2021 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, teklif dosyalarında Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü?nün 2015/17 sayılı 
genelgesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığının resmi web sayfasında ilan edilen listede 
"AKTİF" DHBS firmalarının içerisinde olduğuna dair;Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi
Aktif DHBS Listesinde (https://kayittescil.saglik.gov.tr/TR,54934/aktif-dhbs-listesi.html) olduğunu
beyan edip belgelendirmelidir.İstekliler, teklif dosyalarında Sağlık Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlüğü?nün 2015/17 sayılı genelgesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığının resmi web sayfasında
ilan edilen listede "AKTİF"  HBYS firmalarının içerisinde olduğuna dair;Sağlık Bakanlığı Kayıt 
Tescil Sistemi Aktif HBYS Listesinde (https://kayittescil.saglik.gov.tr/TR,54929/aktif-hbys-
listesi.html) olduğunu beyan edip belgelendirmelidir."Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemi
Belgesi ( KMBYS ) teklif zarfında sunulmalıdır. "İhtiyaç Bilgi Yönetim Sistemi" ( İYBS ) belgesi 
teklif zarfında sunulmalıdır.İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının %100 uyumlu olduğu 
Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm (versiyon) bilgilerini bir
belge halinde tekliflerinde sunacaktır. İhaleye teklif verecek olan istekliler T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından verilen Bilgisayar Programları ve Veri Tabanla-
rına İlişkin Kayıt Tescil belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.İstekliler, teklif ettikleri yazılım
ürünleriyle ilgili lisanslama işlemlerini tamamlamış olmalı ve bu durum 5846 sayılı Fikir ve sanat
Eserlerini Koruma Kanununda belirtilen yasal gereklere uygun olarak belgelenmelidir. İsteklilerin
Kültür Ve Turizm Bakanlığından Telif hakları Genel Müdürlüğü , program lisans tescilinde 
kullanılacak olan Bil-Kod numarasını almış olmaları istenmekte olup tekliflerinde sunmaları 
gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edi-
len hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli bel-
geler sunulur.
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
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan tica-
ret sicil memurlukları 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 be-
delin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1-İhaleye teklif verecek olan istekliler ?TS ISO/IEC 27001-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi? belge-
sini teklif dosyasında sunacaklardır. 2-Yüklenicinin yazılım güncellemelerini uygularken yazılım
test senaryosu olmalıdır. Yüklenici Bu test senaryosunu teklifinde belirtmelidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Resmi veya özel sağlık kurum/kuruluşlarında  son 5 yıl içerisinde gerçekleştirimiş olan her türlü
HBYS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti, yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
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 ÇEKMEKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 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 temi-
nat vereceklerdir.
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:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,83
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

K adıköy Belediyesi Horizon 2020
Avrupa Komisyonu Research
Executive Agency’den İklim Sü-

recinde Toplumsal Direncin Arttırılması
Projesi ile hibe almaya hak kazanmıştı.
Belediye, bu hibeyle Çevresel İzleme ve
Erken Uyarı Sistemi projesini hayata ge-
çirdi. Kadıköy Belediyesi’nin binalarına,
sokak aralarına, evlerin balkon ya da
pencere önlerine kurulan cihazlardan
hava kalitesi ölçüm verileri anlık izlene-
cek. Cihazlardan alınan hava değerinin
halk sağlığını tehdit edecek seviyeye gel-
mesi halinde özellikle 65 yaş üstü vatan-
daşlar, kronik rahatsızlığı olanlar başta
olmak üzere Kadıköylülere bilgi verile-
rek gerekli tedbirler alınacak. 

Daha sağlıklı Kadıköy

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, iklim değişikliğinin halk sağlı-
ğına olumsuz etkilerinin altını çizdi ve
bu projeyle bu etkileri azaltmayı hedefle-
diklerini söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle
sürdürdü: “Göreve geldiğimde verdiğim
vaatlerimden bir tanesi de Daha Sağlıklı
Kadıköy için çalışacağım sözüydü. Biz

bu projemizle iklim değişikliğinin halk
sağlığı üzerinde yaratabilecek olumsuz
etkilerini azaltmayı ve sosyal dayanıklı-
lığı artırmayı hedefliyoruz. İlçemizde 23
noktaya hava kalitesini ölçen cihazlar-
dan yerleştirdik. 
Ayrıca belediye olarak bir ilke de imza
attığımızı söylemek isterim, biz bu ci-
hazları otoban ya da inşaat çevresi gibi
lokasyonlar yerine; özellikle mahalle
aralarına, nüfusun yoğun olduğu nokta-
lara yerleştirerek en gerçekçi sonucu ve
buna bağlı olarak da lokalde önlemleri
almak için mahalle ölçeğinde ölçüm ya-
pıyoruz.” dedi.

İnternetten takip edilebilir

Kadıköy Belediyesi Çevre Yönetimi ve
İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından
yürütülen projede, veri aktarımını sağla-
yacak cihazlar Kadıköy’de ikamet eden
12 gönüllünün ev balkonlarına, 3 dış
mekana ve 8 belediye hizmet birimine
kurularak, anlık ölçümler yapılıyor. Bu
noktalar, İstanbul Teknik Üniversitesi
Meteoroloji Mühendisliği bölümünden
akademisyenler tarafından ilçenin yeşil
alan dağılımı, sokak genişliği, yükseltisi,
arazi kullanımı gibi kriterler dikkate alı-
narak belirlendi. Cihazlar internet hattı

üzerinden veritabanına ölçüm sonuçla-
rını periyodik olarak iletiyor. Hava kali-
tesi ve sıcaklık / nem ölçüm
cihazlarından veritabanına giden sonuç-
ların analizi, anlık olarak "Kadıköy Bele-

diyesi Çevresel İzleme Sistemi" web pa-
neline aktarılıyor. Kadıköylüler, mahalle-
lerindeki hava kalitesini ve sıcaklık
dağılışını, Aralık ayı sonunda aktif hale
gelecek web panelinden takip edebilecek. 

Kadıköy Belediyesi ilçeye, 
İklim Adaptasyon Eylem Planı

çalışmaları kapsamında 
Çevresel İzleme ve Erken Uyarı

sistemi kurdu. Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı, 

“Göreve geldiğimde verdiğim
vaatlerimden bir tanesi de 
Daha Sağlıklı Kadıköy için

çalışacağım sözüydü. 
Şimdi bunu gerçekleştirmiş

oluyoruz” dedi

Konuyla ilgili konuşan Odabaşı, “Göreve 
geldiğimde verdiğim vaatlerimden bir tanesi de

Daha Sağlıklı Kadıköy için çalışacağım 
sözüydü. Biz bu projemizle iklim değişikliğinin

halk sağlığı üzerinde yaratabilecek olumsuz 
etkilerini azaltmayı ve sosyal dayanıklılığı 

artırmayı hedefliyoruz” dedi.

KadıKöy’de
önceliK
Çevre

Belediye ırkçılığa
karşı kent ağında
Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı – ECCAR’ın Fransa’da gerçekleşen Genel
Kurulu’nda, Kadıköy Belediyesi oy birliğiyle Yönetim Kurulu’na seçildi

KADIKÖY Beledi-
yesi, UNESCO ta-
rafından kentlerin

ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı
düşmanlığı ile mücadele po-
litikalarını iyileştirmek ama-
cıyla kurulan Avrupa Irkçılık
Karşıtı Kentler Ağı’na 2019
yılında katılmıştı. Kadıköy
Belediyesi ECCAR’ın Fran-
sa’da düzenlenen genel kuru-
lunda yapılan seçimde oy
birliğiyle 4 yıllığına yönetim
kuruluna seçildi. Fransa’da
bulunan ve dün genel ku-
rulda konuşma yapan Kadı-
köy Belediye Başkanı Şerdil

Dara Odabaşı, bu karardan
duyduğu memnuniyeti şu
sözleriyle ifade etti: “Kadıköy
Belediyesi olarak, her türlü
ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı
düşmanlığı ile mücadelede
beraber yol yürümekten onur
duyduğumuz Avrupa Irkçılık
Karşıtı Kentler Ağı’nın
bugün yönetim kurulu üyeli-
ğine oy birliği ile seçildik.
Dünyaya benzer yerlerden
baktığımız ve benzer değer
yargılarına sahip olduğumuz
kurumları birleştiren ve bir
araya getiren ECCAR’ın yö-
netim kuruluna seçilmiş ol-

maktan dolayı
memnuniyetimi ifade
etmek istiyorum.
2019’da bu ağa katıla-
rak, ırkçılıkla mücade-
lede ürettiğimiz
yaratıcı çözümleri ve
bu konuda geliştirdiği-
miz projelerimizi ulus-
lararası standartlara
taşımayı ve iyi uygula-
maları yaygınlaştır-
mayı hedeflediğimiz
bu yolda bu ağa katkı
sağlamaya devam ede-
ceğiz.”

Kızılay yardım gönderdi
KIZILAY, Belarus-
Polonya sınırında
zor koşullar altında

bulunan göçmenlere ısıtıcı,
yatak, battaniye, yastık, uyku
tulumu ve kişisel koruyucu
ekipmandan (maske, nitril el-
diven) oluşan 1 Tır dolusu in-
sani yardım malzemesini
İstanbul’daki Marmara Bölge
Afet Yönetim Merkezi’nden
gönderdi. Kızılay Genel
Müdür Yardımcıları
Alper Küçük ile İb-
rahim Özer’in ev
sahipliğinde yapılan
uğurlama törenine
Uluslararası Kızıl-
haç ve Kızılay Der-
nekleri Federasyonu
(IFRC) Genel Se-
kreteri Jagan Cha-

pagain, IFRC Avrupa Direk-
törü Birgitte Bischoff Ebbe-
sen de eşlik etti. Yardım
malzemeleri, tamamı Kızı-
lay’a ait olan Kızılay Lojistik
şirketi organizasyonunda böl-
geye ulaştırılacak. İhtiyaç du-
yulabilecek diğer yardım
malzemelerinin hazırlığını da
yapan Kızılay, talepler doğ-
rultusunda yeni sevkiyatlarını
planlayacak.
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CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu,
Mersin'de partisinin

düzenlediği mitingde
yaptığı konuşmada,

“Türk lirası bu ülkenin
şerefidir. Bu ülkenin 

namusudur. Türk lirasını
yeniden hak ettiği yere

getirmek bizim 
boynumuzun borcudur.

Hiç şüpheniz olmasın bu
ülkeyi yeniden ayağa

kaldıracağız” dedi

C HP’nin ‘Milletin Sesi’ mitinginin il-
kini Mersin’de yapıldı. Eski Tevfik
Sırrı Gür Stadyumu yanındaki mey-

danında yapılan mitingde Mersinli Astsubay
Üstçavuş Celil Mutlu'nun Tunceli'nin Ovacık
kırsalında 'Eren Kış-6 Operasyonu'nda şehit
düşmesi nedeniyle müzik çalınmadı. CHP
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mitinge eşi Selvi
Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı. CHP’li yöne-
tici, milletvekilleri ve bazı büyükşehir belediye
başkanlarının da eşlik ettiği Kemal Kılıçda-
roğlu, konuşmasına Türkiye İstatistik Kuru-
mu'na (TÜİK) gittiğini anlatarak başladı.
Kılıçdaroğlu, "Enflasyon açıkladılar aylık
yüzde 3,51 yıllık yüzde 21,31. Allah aşkına şu
noktaya geldim, bunlar devletin memuru mu,
bunlar sarayın memuru mu? Siz evinize eşi-
niz, çoluk çocuğunuz gidip alışveriş yapmı-
yor mu, günlük harcamaları kontrol etmiyor
mu, elektrik, su, doğal gaz faturasına bakmı-
yor mu, deterjan alırken görmüyor mu,
ekmek alırken, domates alırken görmüyor
mu? Talimat gelmiş indireceksiniz. Neden
gittim? Türkiye İstatistik Kurumu'nun ra-
kamları üzerinden emeklinin aylığını belirli-
yorlar. Asgari ücretlinin aylığını belirliyorlar.
Memurun aylığını belirliyorlar. Yani milyon-
larca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerin-
den belirlemeye çalışıyorlar. Bir de
akademisyenler var, üniversiteden hocaları-
mız var. Bu işin uzmanları var. Onlar da
oturdular bir hesap yaptılar, onlar da aynı
gün, aynı tarihte rakamları belirlediler. TÜİK
yüzde 3 belirliyor, onlar yüzde 9 belirliyorlar.
Farka bakın Allah aşkına yıllık diyorlar en-
flasyon yüzde 21, hocalar diyor ki yüzde 21
değil yüzde 58. Hangisi doğru? Hocalar eli
kalem tutanlar, aklı başında olanlar bir yer-
den talimat almayanlar, doğruları halkla pay-
laşmayı şiar edinenler doğru rakamları
söylüyorlar. Şunu bütün emeklilerin, asgari
ücretlilerin, memurların bilmesini isterim.
Ben TÜİK'e sizin hakkınızı korumak için git-
tim. Oradakilere soracaksın, siz hangi araş-
tırmaları yaparak bu rakamları buldunuz
diye. Kapı duvar. İlk kez Türkiye Cumhuri-
yeti tarihinde milletvekilleri üstelik bir yere gi-
derken önümüze duvar ördüler. Sanıyorlar ki
o duvar bizi esir alacak, duvarı aşmayacağız.
Mersinlilerin ve bütün Türkiye'nin huzurun-
dan açık ve net söylüyorum sizin duvarlarınız
vız gelir bize" dedi.

Çiftçi milletin efendisi olacak

Türkiye'de iki Trakya büyüklüğündeki alanın
ekilmediğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Türki-
ye'de çünkü çiftçi ekersem zarar ederim,
mahvoldum diyor. Tarım kanunu 21’incisi
maddesinde var; 'çiftçiye en az milli gelirin
yüzde 1'i oranında teşvik verilir' diyor. Bu-
güne kadar hiç uygulanmadı 2016 yılından
beri, yapacağız. Diyorlar ki 'doğrudan gelir
desteğini arttırdık'. Aile işletmesi 5 dönüme
kadar. 2016'da 5 dönüme kadar dönüm başı
100 lira veriyorlardı. Şimdi 2021'deyiz
dönüm başına yine 100 lira veriyorlar. Siz
zaten parayı pul ettiniz kardeşim. Hani teş-
vik, nerede teşvik bunlar. Bunların hiçbiri yok.
Çiftçi kardeşime söylüyorum; biz Allah'ın iz-
niyle iktidar olacağız. Bir hafta içerisinde çift-
çinin bankalara, tarım kredilere olan
borçlarının faizlerini ilk bir haftada sileceğiz,
sıfırlayacağız. Çiftçinin traktörü ve hayvanları
haczedilmeyecek. Bunu da yapacağız. Ziraat
Bankası çiftçi dostu bir banka olacak. Gazi
Mustafa Kemal ne diyordu, 'Çiftçi milletin
efendisidir.' Söz veriyorum, çiftçiyi gerçekten
de bu milletin efendisi yapmak benim boynu-
mun borcu olacaktır. Aynı şeyi esnaf için de
yapacağız. Bankalardan veya esnaf kefalet
kooperatiflerden aldıkları kredilerin faizlerini
sıfırlayacağız. Diyor ya 'faize karşıyım', faize
karşıysan neden bu faizler var? Neden bun-
ları silmiyorsun. Hangi gerekçeyle silmiyor-
sun" diye konuştu.

Esnaf bakanlığı kuracağız

Esnaf Bakanlığı kuracaklarını belirten Kemal
Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Esnafın başvu-
racağı yer yok. Esnafın derdi olunca nereye

başvuracağını bilmiyor.
Mersin'den bütün Türkiye şahit olsun, Al-
lah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk yapa-
cağımızdan birisi Esnaf Bakanlığı'nı
kurmaktır. Esnafın da bir bakanlığı olacak.
Esnafın da yüzü gülecek bunu da yapacağız.
Halk Bankası'nı gerçekten bir esnaf bankası
yapacağız, bunun üzerinde de ciddi ciddi ça-
lışacağız, herkes görecek. Esnafın nereden,
nasıl ucuz kredi aldığını herkes görecek ve
göstereceğiz. Ahi Evran'ın dostlarını, kültü-
rünü yaşatan esnaflara selam olsun. Esnaflar
bilsinler ki onların bütün sorunlarını çözmek,
çiftçinin sorununu çözmek benim boynu-
mun borcu olacaktır. Ahtım var, bu memle-
kete barışı, huzuru, sevgiyi, demokrasiyi,
adaleti getireceğim. Mafya düzenini ve maf-
yayla uyuşturucu baronlarıyla iş birliği yapı-
lan düzeni değiştireceğim. Çoluk
çocuğunuzun, gencecik evlatlarınızın zehir-
lenmesine asla izin vermeyeceğim. Siyaseti
kirlilikten arındıracağım. Söz veriyorum, si-
yaset ahlaklı insanların görevi olacak. Siyaset
adamına göre iş bul, kredi aç, ihale takip et,
rüşvet al, cebini doldur, zengin ol, siyaseti tü-
müyle kirlilikten arındıracağım. Bu meydan-
dan söz veriyorum, hiçbir rüşvetçiyi,
yolsuzluk yapanı devlet kadroları içinde asla
ve asla barındırmayacağım. Harcadığımız
her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Para
benim param değil, sizin paranız. Harcarken
size hesap vermek benim namus borcum
olacaktır."

Bu ülkede yoksulluk bitecek

Üreten, çalışan herkesin hakkını hukukunu
koruyacağını kaydeden Kılıçdaoğlu, şöyle
devam etti:"84 milyonu Londra'daki tefeci-
lere mahkum ettiler. Vergilerin büyük bir
kısmı oraya gidiyor. Oraya harcanıyor ve
gönderiliyor. Üreten, alın teri döken, çalışan,
bu memleket için çalışan herkesin hakkını ve
hukukunu koruyacağım. Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşlarını Londra'daki bir avuç tefe-
ciye hizmet etmekten kurtaracağız. Bundan
da emin olmanızı isterim. Mersinlilere, Tür-
kiye'ye söz veriyorum. Bu topraklarda hiçbir
çocuk yatağa aç girmeyecek. Yoksulluğu ta-
rihe gömeceğiz. Bu ülkede yoksulluk olmaya-
cak. Biz yoksulluğu bitireceğiz, yoksulluk
olmayacak. Milyonlarca gencimiz işsizken,
üniversiteyi bitiren gençlerimiz işsizken, onlar
iş bulamazken 4-5-6 yerden maaş alan dü-
zeni bitireceğim. O düzeni sonlandıracağım,
halkça bir düzen gelecek. Gençlerimiz KPSS
sınavından 80- 85- 90- 95 puan alıyorlar,
ama sözlüye gelince dayıları yok, torpili yok,
eleniyorlar. Bu düzeni değiştirmek Kemal
kardeşinizin boynunun borcudur. Kim puan
aldıysa gidecek. O haksızlığı hukuksuzluğu
bitireceğim. Gençler size söz verdim, sözü-
mün arkasında da duracağım, bunu bir yere
yazın. 20 yıldır iktidardalar, yurt sorununu
çözemediler. 20 yılda yapamadılar, söz veri-
yorum 1 yıl içerisinde yurt sorununu çözece-
ğim. Atama bekleyen öğretmenler, engelliler,
kadro açığı olan sağlık çalışanları, EYT'liler

hiç meraklanmayın,
bu kardeşiniz kendisini halka vakfetmesini
bilen bir kardeşinizdir. Parayla pulla bizim
işimiz yok. Saraylarla, köşklerle bizim işimiz
yok. Bizim işimiz vatandaşın mutfağıyla, hu-
zuru, bereketi, sofradaki bereketi, bunu yapa-
cağız. Beraber yapacağız, birlikte yapacağız
ve bütün dünya bunu görecek. Her şeyi ger-
çekleştireceğiz."

Dönem kavga dönemi değil

Dönemin kavga, çekişme dönemi değil, bir-
leşme, beraber olma dönemi olduğunu ifade
eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sorun, memleket sorunudur. Vatan, bayrak,
millet sorunudur. Beraber olmak, birlikte
olmak zorundayız. Biz sosyal demokratız.

Yani sosyal demokrat olmak halktan, yana
olmak demektir. Garipten gurebadan yana
olmak demektir. Ezilenlerden, alın terinden
yana olmak demektir. Bizler Atatürkçüyüz,
bizler bağımsızlık savaşının ne olduğunu bili-
riz. Bizler milli kurtuluş savaşını, Kuva-yi
Milliye'yi biliriz ve onların çocuklarıyız. Bizler
emekten, alın terinden yanayız. Hiç kimsenin
inancını hiç kimsenin yaşam tarzını, kimliğini
siyasete malzeme etmeyiz. Herkesin kimli-
ğiyle övünmesi, herkesin inancına, yaşam tar-
zına saygı duyulması, bizim görevimizdir. Biz
o insanın işi var mı yok mu? Çoluk çocuğu-
nun durumu iyi mi değil mi? Devletten iyi
hizmet alıyor mu, almıyor mu? Biz bunlarla
ilgileneceğiz ve yapacağız. Kutuplaşmaktan
yana, kavgadan yana değiliz. Kucaklaşmak-
tan, beraber olmaktan, birlik olmaktan yana-
yız. Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, geleceği,
kalkınması, bölgesinde güçlü bir devlet ola-
rak hiç kimseye karşı boyun eğmeden yürü-
yebilmesinin yolu beraber, birlikte olmaktır ve
saraydan kaçınmaktır."

Suriye ve İsrail'le barışacağız

Kılıçdaroğlu, kendilerinin dünyada 'yurtta
sulh, cihanda sulh' diyenlerden olduğunu
ifade ederek, "Biz kendi ülkemizde de dün-
yada da barıştan, huzurdan yanayız. İktidar
olduğumuzda Suriye, Mısır, İsrail, Libya ile
bütün ülkelerle barışacağız. Kavga etmeyece-
ğiz, göreceksiniz o zaman Mersin'deki
TIR'lar, sanayici, Orta Doğu'ya nasıl çalışı-
yor. Mersin'deki iş insanları nasıl Afrika'ya se-
ferler yapıyor, göreceksiniz Roro seferleri
nasıl ve yeniden niçin açıldı. Bütün bunların
hepsini yapacağız. Sanayici rahatlıkla üretim
yapacak ve önünü görecek. Türkiye'yi büyüt-
menin yolu budur" diye konuştu. DHA

Türk lirasının son durumuyla ilgili değerlendir-
mede bulunan kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle ta-
mamladı: "Türk lirasını pul yaptılar, dolar
karşısında, avro karşısında yerlerde sürünen bir
para oldu. Türk lirası bu ülkenin şerefidir. Bu ül-
kenin namusudur. Türk lirasını yeniden hak ettiği
yere getirmek bizim boynumuzun borcudur. her-
kes bunu bilmeli. Bu iktidarın görevi yeni izledik-
leri politika milleti fakirleştirmek, süründürmek.
Bizim fakirliğimizi satmak istiyorlar. Dolar baron-
larına satmak istiyorlar. Batı-
nın emperyal güçlerine bizim
fakirliğimizi satmak istiyorlar.
Buna izin vermeyeceğiz, be-
raber, dostlarımızla birlikte
yapacağız. Türkiye'yi hak et-
tiği görkemli yere çıkartaca-
ğız. Sevgili gençler, demokrat
amcanız olarak söylüyorum,

sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır. hiçbir
hayalinizi yere düşürmeyeceğim. Bütün gençlere
söylüyorum, umutsuzluğa kapılmayın göreceksi-
niz Türkiye nasıl şaha kalkıyor. 6 ay içerisinde
çarkların nasıl döndüğünü, Türkiye'nin nasıl ra-
hatladığını, bu ülkede yaşayan insanların nasıl
sokaklarda başı dik gezdiğini göreceksiniz. hiç
unutmayın sevgili dostlarım, biz kuva-yi Milliye-
ciyiz ve biz ülkemizi seviyoruz, insanlarımızı sevi-
yoruz. Türkiye'de artık değişim rüzgarları esiyor,

buna karşı durmak
artık mümkün değil-
dir. hangi duvarları
örerlerse örsünler,
halk varsa her şey
bitmiştir."kemal kılıç-
daroğlu, mitingin ar-
dından karayoluyla
Ankara'ya döndü.

Türk lirası bu ülkenin namusudur

CuMhurBAşkAnı recep Tay-
yip Erdoğan, Siirt’te düzenlenen
törenle Siirt-Eruh kara yolu Za-

rova Çayı üzerinde yapılan Zarova köp-
rüsü, Millet Bahçesi, şirvan Barajı ve hES,
Lineer Metal Aş tarafından Siirt Organize
Sanayi Bölgesi'nde Türk-katar ortaklığıyla
102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçiri-
len Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere,
72 kamu ve 3 özel yatırımın açılışı yaptı. 15
Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan
törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
hayatının her önemli noktalarında Siirt’in
kendisine eşlik ettiğini söyledi. Erdoğan,
“Siirt'te okuduğum bir şiir sebebiyle hapse
atılarak siyasi hayatımı sona erdirmek iste-
diler. Sonra bin bir mücadele ile yeniden
döndüğünüz ülke ve millete hizmet yolunda
başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Yiğit düş-
tüğü yerden kalkar. Bu sözü hayata geçiren
Siirt demokrasi ve kalkınma mücadele-

mizde de hep yanı-
mızda oldu.

Biz de
Si-

irt'in gelişme için ne gerekirse
yaptık. Bugün de elimiz boş gel-
medik” dedi. Açılışı yapılan te-
sislerden bahseden
Cumhurbaşkanı recep Tayyip
Erdoğan, “şehrimize kazandırdı-
ğımız toplam yatırım bedeli 2,5
milyonu geçen 75 kalem eser ve hiz-
metin açılışını gerçekleştiriyoruz. Lineer
Metal Çinko Üretim Tesisi 102 milyon do-
larlık yatırım bedeli ile şehrimiz ve ülkemiz
için önemli bir yatırım. Gençlerimiz bilmez,
20 yıl öncesine gidelim. ne havaalanı ne
buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversite
var mıydı? şimdi maşallah yolumuz çift
gidiş ve geliş. 50 bin ton, sonra 150, sonra
250 bin tona çıkacak tesis şehrimize yapı-
lan en büyük sanayi yatırımıdır. Fabrikaları-
mız da en kısa sürede tamamlanacak.
Proje bittiğinde 400 milyon dolarlık yatırım
bedeline ulaşacak. Ülkemizin çinko ihtiya-
cının yüzde 40'ını karşılayacak. İlk olarak
500 kişiyle olan istihdam 3 bin kişiye çıka-
cak, sonrasında ise 7 bin 500 kişiye iş sağ-
lanacak” diye konuştu.

Artık üretimi konuşacağız

Erdoğan, çinko ithalatı için 1 milyar doların
önemli kısmının ülkede kalacağını ve ih-
racat kapısı açacaklarını belirterek ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: “Cari
dengeyi fazlaya dönüştüreceğiz. Bu
tesis tek başına ülkemizi üretim, ihra-
cat ve büyüme üzerine kurulu eko-
nomi programımızın ispatıdır. Artık
terörü teröristlerin saldırılarını değil,
üretim ve istihdamı konuşacağız. İn-
sanlar artık iş ve aş için başka yer-
lere gitmeyecek. Bu tesisin inşaatını
temel atma töreninin üzerinden 18 ay
geçmeden tamamlanması da önemli-
dir. Toplu açılış törenimizde barajımızı

da hizmete açıyoruz. şirvan Barajı ener-
jiye katkıda bulunacak. Zarova köprü-

sü'nü de bugün açıyoruz. Gençler ben

sizleri çok seviyo-
rum. Siz TEknOFEST

gençliğisiniz. TEknO-
FEST gençliği olarak

yapay zekayı siz oluştura-
caksınız. Bay kemal'in dediği

gibi değil, siz Ak Parti'nin yeni dizayn ettiği
TEknOFEST gençliği olarak inşallah gele-
ceğe hazırlanıyorsunuz. Buna hazır mıyız?
Tüm neticeler ortaya koyduğumuz eserler-
den istisnasız insanların tamamı yararla-
nacak. Tek güvencemiz Allah'ın yardımı ve
milletimizin desteğidir. herkes destek ver-
mek zorunda değil ama hiç olmazsa köstek
olunmamasını beklemenin hakkımız oldu-
ğunu düşünüyorum. Bizim gündemimizde
ülkemize daha fazla eser kazandırmak için
yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Bu
ülke insanların inançlarını yaşamasını en-
gellemek için hoyratça üzerine gelindiği,
halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak yatı-
rımlardan mahrum bırakıldığı günlerden
geçti. Milletimiz Ak Parti'yi iktidara getirdi-
ğinden bizden asırlık engelleri aşmamızı
bekledi. Allah'ın yardımı ve sizlerin deste-
ğiyle bu engellerin üstesinden geldik. Sev-
gili gençler maalesef ana muhalefetin
başında bir zat var. Bu zat Merkez Banka-
sı'ndan randevu istiyor. Merkez Bankası
ona göre bağımsız değil ya. Merkez Ban-
kası bu beyefendiye randevu veriyor. Gidi-
yor Merkez Bankası'ndan brifing alıp dışarı
çıkıp aleyhine konuşmaya başlıyor. 
hani bağımsız değildi, bak sana randevu
verdiler.”

Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

kılıçdaroğlu’nun TÜİk’e randevu almadan
gitmek isteğini belirten Erdoğan, “TÜİk de
buna randevu vermedi. Gittiler, istatistik
kurumunun önünde bir genel başkan orada
gösteri yapıyor. İnsan utanır” dedi.

Çalışanları enflasyona karşı ko-
ruyacaklarını belirten Erdoğan,
“Özel sektöre kamudaki fiyat ar-
tışları yol gösterici olacak. As-
gari ücreti kayıpları telafi
edecek düzeyde belirleyerek
dar gelirli insanlarımızı biraz
daha ferahlatacağız. Öğretmen-
lerimiz için ilave imkanlar geti-
riyoruz. Özel sektörün de
istihdamı yükseltme yolunda
ücret politikası yürüteceğine
inanıyoruz. Yüksek fiyat artışları
emtia fiyatlarındaki aşırı yüksel-
meden kaynaklanıyor. Bir kısmı-
nın dengeye oturması
bekleniyor. Fahiş fiyatların bir
kısmı aç gözlülükten. Bütün
malları stoklayanları yakala-
yınca gereken bedeli ödeyecek-
lerdir. Döviz kurlarındaki artışta
da yabancıların eli yanında
zaman zaman aç gözlülüğün iz-
lerini görüyoruz. Tüm bu fiyat
hareketlerini makul bir çizgiye
oturacağız. 2023'te bir sözü
daha yerine getirmenin guru-
ruyla çıkacağız. Tabii bu tabloyu
ülkesine inanmayanlara anlata-
mazsınız. Biz onlara terör örgüt-
lerini tepelediğimizi de
anlatamamıştık. Ekonomideki
değişimi de anlamasınlar. Mille-
timiz bizi anlıyor ve destekliyor
o bize yeter” diye konuştu.

Dar gelirli
refahlayacak

Akşener
dert dİnledİ
Amasya'nın Merzifon ilçesinde esnaf ve
vatandaşlar ile bir araya gelen İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener'e öğrenciler dert yandı

Merzifon’da partililer ve vatanda-
şalar tarafından “Cumhurbaşkanı
Akşener” sloganlarıyla karşılanan

Meral Akşener, esnafı ziyaret ederek hal ve ha-
tırlarını sordu. Esnafın dertlerini dinleyen Akşe-
ner, vatandaşlarla sohbet etti. Akşener’e
geçinemediklerini söyleyen bir kasap, “Fiyatlar
arttı. İnsanların alım gücü düştü. Bugün hafta
sonu olduğu için 4-5 kişi geldi. Genelde tavuk
alıyorlar. Ama tavuk fiyatları da yükseldi sadece
kırmızı et değil. Hafta bir kilo et alan sabit müş-
terilerimiz vardı, şimdi alamıyorlar. Şu anda 1
kilo et alma şansları yok. İdare etmeye çalışıyo-
ruz. Veresiye veriyoruz” dedi.

Günde 3 kez fiyat değişiyor

Başka bir esnaf ise, her gün zam geldiğini söy-
leyerek, “İşlerimiz iyi değil. Sattığımızı yerine
koyamıyoruz. Günde 3 kere fiyat geliyor. Halk
ile bütünleşen insanlarla beraber olmamız
lazım. Halkını seven insanlara biz oy vereceğiz.
Halkının sevmeyenlere bir şey yok. Öğle saati
oldu 2 müşteri geldi” diye konuştu.

Kitap isteyemez hale geldim

Sokakta Akşener ile karşılaşan 3 lise öğrencisi
ise gelecek kaygılarından şikayet etti. Bir öğrenci
babasının memur olduğunu söyleyerek, “Okul-
larda öğretmenlerimiz eksik. Öğretmenlerimi-
zin eğitimi tam değil. Herkese bir matematik,
fen şeyi dayatılmış, bir şekilde biz bu konuları
işliyoruz ama ileride de kendi mesleğimizi seçe-
miyoruz. İlgi alanlarımıza göre seçemiyoruz.
Bir gelecek kaygımız var. Garanti mesleği seç-
mediğimiz sürece ileride boş insanlar olacağız.
Babamdan kitap istedim, bana ‘alamam
oğlum’ diyemedi. Ablalarım okuyor, beni oku-
tuyor, bu adam bize nasıl para yetiştirecek” ifa-
delerini kullandı. Başka bir öğrenci ise
babasının stresten hasta olduğunu vurgularken,
diğer öğrenci, “Ben babamdan kitap isterken
utanıyorum. Bir tane matematik kitabı 100 lira
olmuş. Babam memur, artık memur da geçine-
miyor” dedi. Esnaflar çalıştıklarını ancak du-
rumlarının iyi olmadığını söyleyerek Meral
Akşener’e dertlerini anlattı.

Erdoğan'a seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merzi-
fon’daki gençlerin isyanını paylaşarak Cumhur-
başkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a
seslendi. Akşener, “Sayın Erdoğan, Merzi-
fon’da geleceğe dair zerre umudu kalmayan
gençlerimizin yüreklere dokunan sözlerini sen
de duyacaksın.Bu çaresizliği artık umursaya-
caksın.Ya; ”Gençler sizleri çok seviyorum.” de-
menin hakkını vereceksin ya da ilk sandıkta
çekip gideceksin” dedi.

İnsan utanır!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, “TÜİK buna randevu vermedi. 
Gittiler istatistik kurumunun önünde bir genel başkan orada gösteri
yapıyor. İnsan utanır utanır, bir insan davet edilmediği yere gidemez.

Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi
kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil” dedi
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K imlerin önüne engel çıkar?
Kimler, hep bir şeyleri aşmak için 
çabalar?

Kimler her engelin üstesinden gelir veya 
takılmalar yaşar? 
Yanıtını vereyim; bir amacı olan, yola çıkan,
bir hedef doğrultusunda yolda olan insanlar
engellerle karşılaşırlar; çoğunluğu bunlara ta-
kılır, bazısı aşmak için çalışır, pek azı ise zor-
lukların üstesinden gelmeyi başarır!
Atatürk’ün, “Ben bir işte nasıl başarılı olaca-
ğımı düşünmem. O işe neler mani olur diye
düşünürüm. Engelleri ortadan kaldırdım mı iş
kendi kendine yürür” sözünü pek bir
severim…

“Zorluklar başarının değerini 
arttıran süslerdir.” Moliere
Hep söylerim; başarısız insan yoktur, henüz

başarının yolunu keşfedememiş insan vardır.
Ve şunu da eklerim: Her insan bir yıldızdır.
Kimi parlayan, kimi de kayan bir yıldız... Par-
layan bir yıldız ışığını, enerjisi hiç tükenmeyen
güneşten alması gibi, başarılı bir insan da
enerjisini, yaratım gücünü hayatı dinlemekten,
doğru değerlendirmekten, planlayıp harekete
geçmekten alır. İçinde üretime ve yaşama katkı
sağlamaya dair durmayan bir program çalışır.
Nasıl ki bir yıldız ömrünü tamamlasa dahi
binlerce yıl ışığını dünyamıza yansıtır, başarılı
bir insan dünyadan ayrılsa dahi fikirleri, eser-
leri yaşayanları aydınlatır.

Sevgili okurlar, hiç düşündünüz mü, hayatı-
nızda karşılaştığınız en büyük engel ne idi? Siz

düşünmeye başlamadan işinizi kolaylaştıra-
yım; bunu hatırlamanın en kısa yolu bugüne
değin hayatınızdaki en büyük amacınızın ne
olduğuna bakmanızdır. Ancak bir amaç edin-
diğinizde bir engelle karşılaşabilirsiniz. Amacı-
nızın derecesi ne ise engeller de o seviyede
gerçekleşir. Karşıdan karşıya geçmek istediği-
nizde hareket halindeki araçlar geçmenize
mani olabilir. Tatile çıkmak istediğinizde uçak
biletinin pahalılığı bunun önüne geçebilir.
Uyumak istediğinizde dışarıdan gelen sesler
uykunuzu kaçırabilir. Gördüğünüz gibi engel-
ler, bir tek amaç var olduğunda ortaya 
çıkabilir.

“Uçurtmalar, rüzgâr gücüyle değil,
o rüzgâra karşı koydukları için yükselirler.”
W. Churchill
Hayatta hiçbir gayesi olmayan bir kimsenin

engelleri de yoktur. Bir yerden bire gitmeyen
bir şoför için yolların kapalı olması neyi değiş-
tirir? Yaşamadığımız bir muhitte elektriklerin
kesilmesi bizim için ne anlama gelir? Hiç bil-
mediğimiz bir spor dalında, hangi takımın
şampiyon olduğu hangimizi ilgilendirir? Anla-
mamız, görmemiz için bir derdimizin olması
gerekir. Bu dert, ızdırap değildir. Kendimiz
için, insanlık için fayda sağlamak ve bu min-
valde bir hedef belirlemek demektir. Çünkü
hedef yoldur. Hedefe adım adım ilerlemek ise
yolculuktur. 

Başarılı insanla ortalama insanı birbirinden
parmak izi gibi ayıran tam da budur! Başarılı
insan amacı belli, daimi bir hayat yolcusudur.
Kendi dursa da fikirleri katlanarak yürür.
Amacı olmayan, olsa dahi gayesi doğrultu-
sunda yol almayan bir insanın sözlüğünde ne
yol vardır ne de yolculuk. Onlar için başarı
yalnızca ara sıra duydukları bir kelimeden iba-
rettir. Oysa başarı bir kavramdır, kavramakla
gelişir, şekillenir. Ve kendine ait olamayacak
denli derin anlamlıdır.

“Hayat daima düzde gitmez;
ara sıra çakılır, çoğu kez de inilir.”
Chateubriand 

Yazının başlarında sorduğum soruyu bir
kez daha dile getireyim; hayatınızdaki en
büyük engeliniz ne oldu? 

Sevgili okur, bilmelisiniz ki hayat kimseyi
yargılamaz. Yıllarca hiçbir amaç edinmemiş
kimseler, birdenbire bir hedef belirlediğinde,
hayat onlara “şimdi mi aklın başına geldi!”
diye sormaz. Bilakis ilerlemek istediği yolları
anında kendisine açar ve bir kırmızı halı 
serercesine aşılması gereken basamakları ko-

lay-
dan 

zora
doğru

sıralar.
“Bunları

aştıkça
daha iyi,

daha güçlü
bir insan ola-

caksın” der. 
Evet, engelleri-

mizi görebilmemiz
için bir amacımızın

olması gerekir. Ama-
cımızın yere sağlam

basabilmesi için de ne-
denlerimizin güçlü ol-

ması gerekir. Güçlü
nedenler, başarı yolunda

bir cetveldir. Bu cetvel; eğilip
bükülmenin, sağa sola kay-

manın, yalpalamanın, biraz
olsun yoldan çıkma düşüncesi-

nin önüne bir çizgi, bir set, bazen
de duvar çeker! Tıpkı bir baston

yutmuşçasına bedeni dik ve diri
tutar.

“İyi bir karakter, sıra dışı bir yetenek-
ten daha fazla ödüllendirilmeyi hak

eder. Çoğu yetenekler, bir yere kadar birer
armağandır. Oysa iyi karakter bize sunul-

maz. Onu parça parça oluşturmak bize
düşer ve bunun için düşünce, seçim, cesaret

ve kararlılığa ihtiyaç vardır.”
John Luther 

Henüz hayatınızın amacını bulamadıysanız
eğer sakince düşünmenizi ve kendinize şöyle
sormanızı tavsiye ederim; “Benim aşmam ge-
reken konularım, yanlarım neler? Kendimde
her neyi aşarsam daha
iyi bir ben ve
daha iyi bir
insan olu-
rum?”
İçinize

doğan yanıtları dokunmadan izleyin. Sizin en
gerçeğinizi bilen bilinçaltınızın sesine kulak
verin; hayat amacınızın ne olduğunu o fısılda-
yacaktır. Ancak iç sesinizi duymak için kulağı-
nızı kapamanız gerektiğini de unutmayın.
Kendinizi aşmak için harekete geçerseniz,
hayat da sizin yolunuzu açmak için harekete
geçecektir. Derseniz ki, buraya kadar hep en-
gellerden söz ettiniz, şimdi nasıl oluyor da
yolun açıldığından bahsetmektesiniz, ben de
derim ki, bir koza yalnızca tırtılın evi midir? Bir
tırtıl ne zaman ki kozasından çıkmak için yü-
rümeye başlar, işte o vakit hayat da ona uçma-
nın kanatlarını takar. 

Volvo otomobili, hem talep edilen hem de
vazgeçilmez kılan en önemli özelliği nedir diye
sorsam, herhalde hemen hepiniz sağlamlığıdır
dersiniz. Volvo firması eğer trafikte kazalar var
diye bu fikrinden vazgeçseydi şimdiki güveni-
lirliğini, dik duruşunu ve karakteristik yapısını
var edebilir miydi? Kazalar, firmanın aşması
gereken konuların başında geliyordu. Evet,
henüz hiçbir araç üreticisi kazalara çözüm bu-
lamadı fakat her geçen gün hem bu durumu,
hem de insanları düşünerek, güvenlik teknolo-
jisi en üst seviyeye çıkarıldı. 

Sizin de aşmanız gereken konularınız her
ne ise bilmelisiniz ki bu hayatınızın amacı veya
amaçlarından bir tanesidir. Ve eğer üstesinden
gelebilirseniz hiç kuşkum yok ki uçmanız için
hayat da sizin kollarınızı kanata dönüştürecek-
tir. Kendinizi gerçekleştirmek adına her ne ge-
rekiyorsa bunun önem derecesine aldırmayın,
siz sadece kararınızın arkasında durun ve
doğru rehberlerle, doğru planlamalarla ve 
kendinizi her daim güncelleyerek yürümeyi
sürdürün. 

Spor endüstrisinin en büyük prestijli orga-
nizasyonlardan biri France Football dergisine
ait Ballon d'Or’dur. Yılın en iyi oyuncusuna
verilen Ballon d'Or ödülünü yedi defa kaza-
nan Lionel Messi’nin topa ilk ne zaman ve ne-
rede vurduğu kimin umurunda, o her
seferinde bu oyunu nasıl daha iyi oynarım
diye düşünüp, çalışarak erişti yıldızların 
dünyasına.

Bildiğiniz üzere film endüstrisinin en büyük
prestijli organizasyonlardan biri Akademi

(Oscar) Ödülleri’dir. 1929’dan bu yana her
yıl muazzam bir ilgiyle takip edilen bu

ödülleri en fazla kazanan oyuncular,
belki de çocukluklarında anne-ba-

balarının taklitlerini yaparak ilk
alkışlarını aldılar. Kimin veya
neyin olduğuna aldırmaksızın
küçüklüklerinden bu yana sa-
dece nasıl daha iyi oynarım,
nasıl daha iyi sahnelerim so-
rusuna odaklandılar. Hayat
da onlara yanıtlarını verdi.
Buna Dünya Müzik Ödülleri’ni

de dâhil edebiliriz. Ünleri, başa-
rıları neredeyse dünyanın dışına

taşmış birçok şarkıcı, ilk şarkılarını
belki de ellerindeki tarağı mikrofon

niyetiyle tutarak söylediler. Ve bu oluşun
merkezinden nasıl daha iyi söylenir, nasıl

daha iyi olunur, nasıl üstesinden gelinir sorula-
rını eksik etmediler. Eğer bir soru varsa yeryü-
zünün her köşesinde onun için gizlenmiş
yanıtlar da vardır mutlaka. Ta ki biri ayağa kal-
sın ve bunları tek tek ortaya çıkarabilsin diye.
Başarı, hiçbirimize hazır tepside sunulmuyor,
bunu ancak kendimiz için biz var edebiliriz. 

Bunları neden mi örnek verdim? Çünkü bil-
melisiniz ki kimse zirveden başlamadı. Herkes
kendi zamanlarının, kendi dönemlerinin araç-
gereçlerini, duygularını ve düşünme biçimlerini
en iyi şekilde kullandı. En fazla problemi onlar
çözdü, zorluklara karşı en fazla onlar direndi.
Aşmak için, kendinin bir üst versiyonuna çık-
mak için yaşayıp bunu başaranlar sadece kendi
zirvelerinde değil aynı zamanda insanlığın zir-
vesinde de bir yıldız halini aldılar.

ziya@ziyayilmaz.com

ziya Şakir yılMAz
HAYATTAN NOTLAR

Herkes bir
Hep söylerim; 

başarısız insan yoktur, 
henüz başarının yolunu 

keşfedememiş insan vardır. Ve 
şunu da eklerim: Her insan bir 
yıldızdır. Kimi parlayan, kimi de

kayan bir yıldız... Parlayan bir yıldız
ışığını, enerjisi hiç tükenmeyen 

güneşten alması gibi, başarılı bir
insan da enerjisini, yaratım gücünü

hayatı dinlemekten, doğru 
değerlendirmekten, 
planlayıp harekete 

geçmekten alır. 

O sebeple siz de yola nereden çıkarsanız çıkın; aşmanız
gereken konunun neresinden başlarsanız başlayın, her

zaman için kendinizi ciddiye alın ve her seferinde nasıl daha
iyi yaparım diye kendinize sorun. Eğer bir engelle karşılaş-

mışsanız bilin ki doğru yoldasınız. Eğer bugün bir prob-
lemi çözmüşseniz bilin ki çok daha doğru bir

yoldasınız. Ve eğer bugün hem bir engelle karşılaş-
mış, hem bu engeli aşmış hem de yürümeyi

sürdürüyorsanız bilin ki muhteşem bir
yoldasınız.Çünkü siz parlayan bir

yıldızsınız.

KENDiNiZi
CiDDiYE ALIN

yıldızdır
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Rusya ve Suriye askeri polis 
birliklerinin İdlib’deki gerili-
mi azaltma bölgesi yakının-
da, Halep vilayetinde ortak 

tatbikat yaptığı bildirildi

RUSYA ve Suriye askeri 
polis birlikleri arasında lk 
olduğu belirtilen tatbikata 
ilişkin bilgi veren Suriye 
Askeri Polis Tabur Komutanı 
Halid Muhammed, “Tat-
bikat muharebe bölgelerine 
yakın bir sahada yapılıyor. 

Bu ortak eğitim etkileşim 
kurmamıza, savaş alanında 
görevlerin birlikte gerçekleş-
tirilmesi bakımından uyumu 
artırmamıza yardımcı oluyor” 
dedi. İdlib bölgesi, Anka-
ra-Moskova arasında gerilim 
başlıklarından. Rusya, bölge-

deki muhalif ve cihatçıların 
silahsızlandırılmasına yönelik 
Ankara’nın verdiği taahhüde 
uymasını isterken Türkiye 
de Moskova destekli Suriye 
ordusunun İdlib’e yönelik 
kuşatmasına, sivilleri hedef 
almasına tepki gösteriyor.

Rusya Suriye ortak tatbikatta

Kırmızı çizgiye ret
ABD Başkanı 

Biden, Rusya’nın 
Ukrayna konu-
sundaki kırmızı 

çizgilerini 
kabul 
etme-

diklerini 
açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna 
konusunda Moskova’nın “kırmızı 
çizgilerini” kabul etmeyeceklerini 

söyledi. Washington Post’ta yayınlanan 
bir habere göre, ABD istihbarat yetkilileri 
Kremlin’in önümüzdeki yılın ilk ayların-
da birden fazla cephede 175 bin askerle 
bir işgal planladığından endişeleniyor.

 Endişe ediyor
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Uk-
rayna’yı işgal edebileceğine dair endişeler 
artışa geçerken yaptığı açıklamada, Mosko-
va’nın “kırmızı çizgilerini” kabul etmeyecek-
lerini söyledi. Biden, Rusya’nın komşusunu 
işgal etmesini “çok ama çok zorlaştıra-
caklarını” da ekledi. ABD basınında yer 
alan haberlere göre, istihbarat görevlileri 
böylesi bir işgalin 2022’nin ilk aylarında 

başlamasından endişe ediyor. Ukrayna ise 
son günlerde Rusya sınırına yeni askerler 
gönderdiğini ve bölgedeki asker sayısını 94 
bine çıkardıklarını açıkladı. Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin ve Biden arasın-
da bu hafta gerilimi azaltacak bir telefon 
görüşmesi gerçekleşmesi bekleniyor.

Tehditi duyurmuştu
Biden, mevkidaşıyla görüşmesinin uzun 
sürmesini beklediğini ve kimsenin kırmızı 
çizgilerini kabul etmeyeceğini söyledi. Biden 
ABD’nin hangi adımları atmayı planla-
dığını açıklamazken ABD’li ve Ukraynalı 
yetkililerden bu hafta, Rusya’ya daha fazla 
yaptırım uygulanabileceğine dair açıklama-
lar gelmişti. Perşembe günü ABD Dışişleri 
Bakanı’yla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov da ABD’nin kendilerini daha 

fazla yaptırımla tehdit ettiğini duyurmuştu. 
Washington Post’ta yayınlanan bir habere 
göre, ABD istihbarat yetkilileri Kremlin’in 
önümüzdeki yılın ilk aylarında birden fazla 
cephede 175 bin askerle bir işgal planladı-
ğından endişeleniyor.

Faaliyetlerde artış
Yetkililer, Rusya’nın işgal öncesi Ukrayna 
ve NATO’yu karalamak için propaganda faa-
liyetlerini artırdığını da belirtiyor. Ukrayna 
Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rus-
ya’nın harekete geçmesi için en olası zama-
nın Ocak sonu gibi gözüktüğünü söylüyor. 
Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkiler yıllardır 
gergin. Moskova, 2014’te Ukrayna’nın Kırım 
yarımadasını ilhak etmişti. Ukrayna’nın 
doğusundaki ayrılıkçı gruplarla yaşanan 
çatışmalarda ise 14 bin kişi ölmüştü.

Yunanistan’a 
REKOR HiBE
WASHİNGTON ile yaptığı savunma iş 
birliği anlaşmasını yenileyen ve çok sayıda 
Amerikan askerinin ülkeye yerleşmesine 
yeşil ışık yakan Atina, ABD’den önemli 
bir hibe sağladı. ABD Kongresi’nin Yu-
nanistan’a ücretsiz verilmesini onayladığı 
1200 adet M1117 tekerlekli zırhlı personel 
taşıyıcının ilk teslimatı yapıldı.

Şubatta sevk edilecek
Geri kalan 400 adet aracın şubat ayında sevk 
edileceği belirtilirken Yunan basını araçların 
üzerindeki silah ve haberleşme cihazlarının 
maliyeti hesaplandığında bu hibenin toplam 
değerinin 1 milyar dolara yaklaştığını öne 
sürdü. Araçların nakliye ve bakım masrafla-
rının ise Yunanistan tarafından karşılandığı 
belirtildi. Sözcü’nün haberine göre, söz 
konusu araçların büyük kısmının Yunan 
ordusu tarafından Batı Trakya ve Ege ada-
larında konuşlandırılacağı öne sürülürken 
bu bölgeler arasında Lozan ve Paris anlaş-

malarına göre askerden arındırılmış olması 
gereken adaların da bulunduğu iddia edildi.

Sevkiyat sürüyor
ABD’nin, Yunanistan’ın Dedeağaç li-
manına yaptığı askeri sevkiyatın ise hız 
kesmeden sürdüğü ifade edildi. ABD’nin 
Atina’daki Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’ın, 
dün Türkiye sınırına yaklaşık 35 kilometre 
mesafede bulunan liman faaliyetlerini de-
netlediği öğrenildi. Yunan yetkililer yaptık-
ları açıklamada başka gemilerin de yakın 
zamanda limana geleceğini ve sevkiyatın 
20 Aralık’a kadar devam edeceğini söyledi. 
Bölgeye toplamda 120 helikopter ve bin-
den fazla askeri aracın indirileceği belirti-
lirken Pyatt daha önce yaptığı açıklamada, 
bu sevkiyat için “görülmemiş büyüklükte” 
nitelemesini kullanmıştı. Savunma Bakan-
lığı ise Dedeağaç’taki faaliyetlerin ‘rotas-
yon amaçlı’ olduğunu ve yakından takip 
edildiğini belirtmişti.

Yunanistan’daki varlığını güçlendiren ABD, hibe ettiği 
zırhlı personel taşıyıcıların büyük bölümünü teslim etti

NEREDE ortaya çıktığı bilinmeyen 
ancak ilk olarak Güney Afrika Cum-
huriyeti’nde, daha sonra da Botsva-
na’da tespit edilen Omicron varyantı 
birçok ülkeyi Güney Afrika’dan 
seyahatlere kısıtlama getirmeye ve 
başka önlemler almaya sevk etti.

Uyruklarını belirtmedi

Omicron varyantına ilişkin CNN’e 
konuşan Botsvana Devlet Başkanı 
Mokgweetsi Masisi, ülkedeki ilk va-
kaların tespit edildiği kişiler arasında 
Avrupa’dan gelen diplomatların bu-
lunduğunu açıkladı. Masisi, seyahat 
kısıtlamalarını ‘gereksiz’ olarak nitelen-
dirirken, “Daha iyi bir ifade olmadığı 

için sorumsuzca diyebilirim” ifadelerini 
kullandı. Botsvana’daki ilk vakalara 
dair “Söz konusu diplomatlar bazı 
ülkelerden geldiler ve Botsvana’ya ulaş-
mak için bir dizi ülkeden geçtiler” diyen 
Masisi, diplomatların uyruklarını belirt-
medi ancak ‘bazılarının Avrupa’dan 
geldiğini’ ve ‘bazılarının başka yerlerde 
bulunmuş olduğunu’ söyledi.

Virüs jeopolitikleştirilmemeli
Omicron’un tespit edildiği diplomat-
ların Avrupa’dan Botswana’ya gelip 
gelmediği sorulduğunda Masisi, 
“Gerçekten öyle oldu” yanıtını verdi. 
Botsvana geçen hafta yapılan bir 
açıklamada, ülkede diplomatik bir 
görev kapsamında bulunan yabancı 

diplomatlardan dördünde koronavi-
rüsün bazı mutasyonlarının incelen-
diğini bildirmişti. Ülkeye 7 Kasım’da 
giden ve 11 Kasım’da Botsvana’dan 
ayrılan söz konusu diplomatlarda 
koronavirüsün Omicron varyantı tes-
pit edilmişti. Ülkede şimdiye dek 20 
Omicron vakası belirlendi. Botsvana 
Devlet Başkanlığı sözcüsü Batlhalefi 
Leagajang, diplomatların uyruklarını 
açıklamayacaklarını ifade ederek, 
buna gerekçe olarak da, ‘virüsün 
jeopolitikleştirilmemesi gerektiğini’ 
göstermişti. Daha önce de Güney Af-
rika Cumhuriyeti, yeni varyantı erken 
tespit ettikleri için cezalandırıldıkla-
rından şikayet ederek seyahat kısıtla-
malarının kaldırılmasını istemişti.

Omicron’un tespit edildiği ikinci ülke olan Botsvana, ülkede varyanta ilişkin testleri 
pozitif çıkan kişilerden bazılarının Avrupa’dan gelen diplomatlar olduğunu açıkladı

Omicron’da ikinci ülke 
Botsvana

Belçika’nın Antwerp 
Hayvanat Bahçe-
si’ndeki Imani ve 
Hermian adlı iki 
su aygırının Co-

vid-19’a yakalandı-
ğı açıklandı

BELÇİKAʼNIN Antwerp Hayvanat Bah-
çesi’ndeki Imani ve Hermian adlı iki su 
aygırının Covid’e yakalandığı açıklandı. 
Hayvanat bahçesi yetkililerine göre, bu 
dünya genelinde su aygırlarında rastla-
nan ilk resmi koronavirüs vakası.

Testleri negatif çıktı
Su aygırlarının durumu iyi, ancak hay-
vanların nasıl enfekte olduğu bilinmi-
yor. Belçika Ulusal Veterinerlik Labo-
ratuvarı tarafından yapılan incelemede, 

Imani ve Hermian adlı su aygırlarının 
testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Hay-
vanat bahçesinden yapılan açıklamaya 
göre, su aygırlarının sadece burun akın-
tısı sorunu var. Ziyaret yasağı konan 
ve tecrit altında tutulan hayvanların 
bakıcıları da koruyucu kıyafetler giyiyor. 
Bakıcıların testleri negatif çıktı.

İlk sakinleri oldu
Anvers Hayvanat Bahçesi’ndeki tüm 
hayvanlara geçen yıl koronavirüs testi 

yapıldı, ancak hiçbir hayvanda enfeksi-
yona rastlanmadı. Su aygırları, hayvanat 
bahçesinin Covid’e yakalanan ilk sakinle-
ri oldu. Yetkililere göre, bu aynı zamanda 
dünyada su aygırlarında resmi olarak 
saptanan ilk Covid-19 vakası. Daha önce 
kedigiller ile büyük maymun türlerinde 
ortaya çıkmıştı. Yetkililer, iki su aygırı-
nın nasıl virüse yakalandığını bilmiyor. 
Bakıcıların bugüne kadar yapılan testleri 
negatif çıktığı için, hayvanların virüsü 
naslı kaptığı araştırılıyor.

Su aygıları covid oldu
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ÇOK garip günlerden geçiyor tarihe 
tanıklık ediyoruz. Ekonomi tıkırında 
diyenlerle ekonomi battı diyenler 

aynı gemide bu devasa geminin batışını 
acıyla seyrediyoruz. Daha önceki gün 
kapısı 83 milyona açık olduğu yasalarla 
belirtilen “TÜİK” Türkiye İstatistik Kuru-
mu kapısında bu ülkenin ana muhalefet 
partisi liderini kapıdan içeri almadılar. 
Gerekçe “Randevu” halbuki internet 
sitelerinde bile bizlere yani yurttaşlara 
çağrı yaparak gelin bilgi verelim diyen bir 
Devlet Kurumundan söz ediyoruz. Yazık-
tır günahtır. Beki de o kurumun başındaki 
şahsın işgüzarlığı dır demek isterdim 
ama maalesef ortaya çıkan açıklamalarda 
bunun hiç te öyle masumane bir durum 
olmadığı da ortaya çıktı. Buraya kadar 
açık söyleyim bu ülkede doğru dürüst 
dönen çark falan kalmadı. 

Ülkenin çivisi çıktı. 
Nasıl çıkmasın ki

Bu garip ülkenin eski başbakanı Binali 
Yıldırım zamanında ekonomik sıkıntılarla 
ilgili olarak ‘’Dolardan bize ne,dolsa ne 
olur, dolmasa ne olur...’’ Tarih: Ekim 
2016. Sonrasında buna benzer çok veciz 
sözler,cümleler kuranlar oldu. Bugün 
burada hem sizi hafta sonunda biraz 
güldürmek hem de düşündürmek için yine 
bunlardan söz edeceğim.

İlk sözümüzü Sayın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a vermek gerek. 
Ne dedi Erdoğan; Cumhurbaşkanı Er-
doğan: Kur dediğin bugün artar, yarın 
düşer. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kur 
ve fiyat artışı olumsuzluklarını dikkatle 
izliyoruz. Kurla ilgili beklentinin raka-
mın seviyesi değil istikrarının sağlanma-
sı noktasında olduğunun farkındayız. 
Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. 
Enflasyon dediğin bugün artar, yarın 
düşer” diye konuştu. Erdoğan, “Eğer 
ben de ekonomi tahsili görmüşsem ve 
bu ekonomi tahsilinden de öte bazı de-
ğerler silsilesi içerisinde de inandıklarım, 
bilgim varsa, faiz sebeptir, netice değil-
dir. Enflasyon neticedir. Tabii burada 
bazıları bunun tam aksini savunuyorlar. 
Bunlar enflasyonun sebep, faizin netice 
olduğunu savunuyorlar” dedi.

İşte bu kadar. Dolar ile mi markete 
gidiyorsunuz. Dolar ile Avro ile mi maaş 
alıyorsunuz. fabrikanız mı var ki var ki 
enflasyon diyorsunuz. Sizi gidi keratalar 
sizi. Bir karton gezip gezmediği belli 
olmayan 30’lu yumurta 60 lira olmuş.  
Bir litre karton Süt bir ay önce 4.5 lira 
idi şimdi 9.75. Helva 26 liraydı şimdi 
46 lira. Meyveler ise kilosu 5 liradan az 
olanı bulamazsın.

Ortalık toz pembe!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 

kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkla-
dı. Onlara bakarsak gerçekten çok gzüel 
bir hayal dünyasındayız. Dert yok gam 
yok. Keyifler gıcır. Bakalım ne demiş 
yüce kurm TÜİK, “2021 yılı Kasım 
ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.”

Yine de son 
3 yılın zirvesi

Reuters anketinde ortalama beklenti 
yüzde 20,7 olmuştu. Böylece resmi enf-
lasyon, beklentileri aşmış oldu. Enflas-
yonda son üç yılın zirvesi görülmüş oldu. 
En son yine kur krizinin yaşandığı Kasım 
2018’de enflasyon yüzde 21,62 olmuştu.

Enflasyon Araştırma Grubu ise 
tüketici enflasyonunu yüzde 58,65 olarak 
açıkladı. Kasımda dolar/TL, yüzde 40,3 
ile Şubat 2001’deki kriz sonrasındaki 20 
yıllık dönemin en sert artışını yaşamıştı.

Enflasyon hastalığından 
nasıl kurtuluruz?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
kasım ayında tüketici fiyatlarının aylık 
yüzde 3.51 arttığını açıkladı. Böylece 
enflasyon, yıllık yüzde 21.31’e yüksel-
di. TÜİK’e giden CHP Genel Başkanı 
ve beraberindeki heyete de daha önce 
istedikleri randevuyu vermeyen TÜİK, 
kapıları açmadı. Ana muhalefet partisi-
ne randevu vermeyen, ardından kuruma 
gelince de binaya sokmayan TÜİK’in 
bu tavrının izah edilebilir yanı yok. Sırf 
bu görüntü bile kurumun açıkladığı 
rakamlara, istatistiklere yönelik tepkinin, 
haksız olmadığının kanıtı.   Vatandaşın 
çarşıda, pazarda hele de gıda fiyatla-
rında yaşadığı enflasyonun, TÜİK’in 
açıkladığının iki üç katı olduğu biliniyor. 
TÜİK’in enflasyon hesaplama yöntemi 
ve veri sepeti üzerine de çok yazıldı 
çizildi. Fakat burada sorun çok daha 
derin, yapısal. Kurumun işlevi, görevi, 
geleneği, kadroları yanında, siyaset, 
ekonomi ve bilim dünyası açısından 
önemi biliniyor.

Şimdi uçuyor muyuz 
arkadaşlar!

Şimdi dostlar 
bakınız anımsa-
yalım. Tansu 
Çiller döne-
mi 5 nisan 
kararlarında 
dolar kuru 
680 kuruş-
tan 1 lira 
36  kuruşa 
çıkmıştı 
yani ikiye 
katlamıştı. 
% 100 deva-
lüasyon oldu 
demişlerdi.Tarih 
tekerrür etti ve bu kez 
6,90 liradan 13,80 lira 
olarak ikiye katladı.O zaman 
herkes battık dedi şimdi ise uçuyoruz 
deniyor,ilginç. Tabi bir de neden Norveç 
degiliz ;demek yerine iyiki Somali deği-
liz “dediğimiz için gelişemiyoruz. İyiyi 
örnek alacağımıza kötüden ibret  alıp 
vicdanımızı rahatlatıyoruz. İşte bizi bu 
arabesk zihniyet tüketti. Bir de bu ko-
nuda ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener’in  açıklamasını anımsatayım. 
“Sayın Erdoğan, okey oynar gibi ekono-
mi yönetilmez. Istaka dizer gibi, kabine 
yapılmaz, bürokrat atanmaz.” Ne kadar 
haklı değil mi. Geldiğimiz noktada ise  
iktisadi temellerden tamamen uzak eko-
nomi yönetimi, liyakatsiz bürokratlar ile 
birleşince, ülke kaosa sürüklendi. Türk 
Lirası serbest düşüşe geçti. Mutfakları-
mızda büyük bir yangın var. Marketlerde 
karne uygulamaları başladı. Esnafımız 
satacak mal bulamıyor.

Kömürün tonu 4 bin lirayı geçti. Kış 
geldi,yakacak kömür alacak para yok. 
Dış güçleri bırak, Milletin haline bak 
desem de bakmazsın. Çünkü onların 
etrafında, kömür ihtiyacı olan fakir yok. 
Dolar 14 oldu. Büyük Ekonomist, pabuç 
bırakmayız diyor. Pabucu bırak,çorap 
kalmadı. Ne varsa b bıraktık. Top yekün 
battık.AKP^’liler konuştukça yandık-
ça yandık. Büyüdük dedikçe ufaldıkça 
ufaldık.Artık dayanacak güç kalmadı. 
Bakın bugünleri çok önceden gören 
ekonomist Özgür Demirtaş  ne diyor;  
“Size Yalvarıyorum artık hata yapmayın. 
Faiz düşünce Enflasyon PATLAR. Faiz 
kendiliğinden değil de EMİRLE düşün-
ce: Dolar, Euro, Altın, Emlak, Arsa, Her 
türlü Mal fiyatı FIRLAR. Öyle olunca 
bunları elinde tutan Zenginler daha 
ZENGİN, malı mülkü olmayan fakirler 
daha FAKİR olur”. Ve ülkece böyle olu-
yoruz ta ki bu düzen değişinceye kadar.

Sıkıntılara yeni 
yorumlar
Ülkemizde 

yaşayan milyon-
ların çektiği 
ekonomik 
sıkıntılar ile 
ilgili AKP’li 
vekillerin 
açıklama-
ları devam 
ediyor. 
AKP’li ve-

killer benzin 
istasyonları 

kuyruklarını  
da kendilerince 

“Bereket yoğunlu-
ğu”olara nitelediler.

AKP İstanbul Millet-
vekili Ahmet Hamdi Çamlı, söz 

konusu kuyrukların ‘bereket yoğunluğu’ 
olduğunu söyledi. İstasyonların önünde 
biriken araçların görüntüsünü payla-
şarak “Tarih yazsın: AKP döneminde 
benzin-motorin kuyruğu” diyen CHP’li 
Engin Özkoç’a yanıt veren AKP’li Çamlı’, 
“Bereket yoğunluğunu, CHP dönemi 
yokluk kuyruğu zannetmiş..! Sünger dolu 
yine…” ifadelerini kullandı.

Bizden önce kalorifer yoktu
Bir diğer AKP’li  milletvekili İbrahim 

Aydemir ise , doğalgaza gelen yüklü zam-
mı ‘’İktidarımızdan önce birçok kurumda 
kalorifer yoktu’’ sözleriyle savundu.

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim 
Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerindeki 
görüşmeler sırasında; “Bizden önce doğal-
gaz kaç vilayetteydi? İktidarımızdan önce 
birçok kurumda kalorifer yoktu” dedi.

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim 
Aydemir, görüşmeler sırasında şunları 
söyledi:

“O kadar detaylı anlatım oldu ki, şu 
kitapçığı hakkıyla okuyan ya da takip 
eden muhalefetin suallerinin tamamına 
cevap verildiğini görür. Hep yokluk üzeri-
ne kurgulanmış bir muhalefet anlayışı… 
Sadece hayır kavramı üzerine inşa edil-
miş bir muhalefet anlayışı var. Teşekkür 
etmek lazım, demek lazım ki geldiğimiz 
nokta hakikaten bir mesafedir… Bir arka-
daşımız şunu söylüyor, ‘Enerji Bakanlığı 
bütçesi görüşülürken yüzde 48 zam açık-
lanıyor.’ Bu bizim mertliğimize, netliği-
mize çok net bir biçimde örnektir. Bizim 
popülist olmadığımızı gösterir. Bütçe gö-
rüşmeleri yapılırken bunu yapıyoruz. Biz 
samimiyiz. Bizden önce doğalgaz hangi 
ildeydi. Kaç vilayetteydi. Biz şimdi bütün 

ilçelere aktarıyoruz. Bizim iktidarımızdan 
önce birçok kurumda kalorifer yoktu.”

1942’de ekmek karneyle 
dağıtılıyordu

Niye itiraz ediyorsunuz? 1942 yılında 
ekmek karneye bağlıydı. O yıllarda kaos 
vardı. Pandemi şartlarından bahsetmiyor-
sun, bütün suçu AK Parti’ye yüklemeye 
çalışıyorsun. Bunu yapmayacaksın. Her-
kese hizmeti, vatana hizmet olarak gören 
bir anlayış var. Bugün Rusya vanayı kesse 
Avrupa kettle ısıtamaz. Örnek alın bakın, 
dünya örnek alıyor. Daha önce bu ülkede 
gaz yağı kuyrukları vardı. Gaz ocakları 
vardı. O ocaklara gaz yağı bulunamazdı. 
Siyasetimizin özünde insan var. Yenilebi-
lir enerji kavramı da bizimle hayat buldu.

Bunlara yine Allah akıl fikir versin 
demekten başka elimizden bir şey 
gelmiyor. Bir iktidar insanı böyle mi 
zehirliyor bunu da görmüş oluyoruz 
aslında.Ben inanıyorum ki AKP tarafın-
dan geliştirilen ‘Milli Kurtuluş Savaşı’  
söylemi de garip gurebaya gaz vermek.

Konuyla ilgili olarak geçenlerde  CHP 
lideri Kılıçdaroğlu, “Milli Kurtuluş Savaşı 
veriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a yanıt verdi: Millete gaz vermeyi 
bırak. Otur, görevini yap. Tüpün fiyatı 
170 TL den 340 TL’ye çıkmış. 
Tüpün dış güçlerle ne ala-
kası var? Kılıçdaroğlu “ Bir 
lokantacı esnaf “Dış güçler 
una zam yaptı. Dış güçler 
yüzünden tüpçüyle tartıştık, 
tüpün fiyatını 170 TL’den 340 
TL’ye çıkarmış. Dış güçler 
bizi perişan etti. Hani diyor 
Avrupa bitmiş tükenmiş, 
nereye bitmiş abi hepsi yalan 
dolan” diyor. Haklı. Tüpün 
dış güçlerle ne alakası var” 
şeklinde konuştu.

Son olarak öncek gün 
Elbistan’da yaşanan bir 
olayla buraya nokta koya-
lım. “AKP’li Mahir Ünal’ın 
açılış hezeyanı: Zaten kimse 
gelmemiş ki bir siz gelmişsi-
niz”. AKP Grup Başkanvekili 
Mahir Ünal, Kahramanma-
raş’ta Elbistan Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi’nin açılışını 
yaptı. Ancak açılışa az sayıda 
Elbistanlı katıldı. Bu duruma tepki göste-
ren Ünal, “Zaten kimse gelmemiş ki bir siz 
gelmişsiniz. Demek ki bu Elbistanlılar her-
halde bu hastanenin açılışına pek mutlu 
olmadılar” dedi. Açılışa katılan bir vatan-
daş, Ünal’a, “Sayın Bakan’ım geleceğimiz 
kalmadı. Gübreye yüzde 500 zam” diye 
seslendi. AKP’ye her yerde tepki var ama. 
Düzelen hiç bir şey yok maalesef.

Gerçekler gizleniyor
TTB açıklamasında COVID-19 

salgınının gidişatı açısından önem-
li bir dönüm noktasında bulunul-
duğuna dikkat çekildi. Açaılamada 
“ Virüsün önceki türlerine göre 
çok daha hızlı yayıldığı bildirilen 
Omicron varyantı tüm dünyada 
yaygınlaşırken, korona virüs en-
feksiyonlarının hızlandığı yüksek 
riskli kış aylarına toplumun sadece 
yarısı tam aşılanmış bir şekilde 
girmekteyiz. Ağustostan Beri yük-
sek seyreden resmi vaka ve ölüm 
sayıları ile Sağlık Bakanı’nın da 
gerçek tabloyu yansıttığını nihayet 
itiraf ettiği hesaplanan fazladan 
ölümlerin daha da artmasından 
büyük endişe duymaktayız” denil-
di. Geldiğimiz şu noktada, hasta-
neye yatışları ve can kayıplarını 
önlemek için gereken  toplumun en 
az %80’ini aşılama hedefine sade-
ce insanların aşıya başvurmasını 
bekleyerek ulaşmamız mümkün 
değildir. Risk altındaki ve inci-
nebilir grupları gözetecek şekilde 
aşıları ihtiyaç sahiplerinin ayağına 
götüren ve etkili iletişim  çalışma-
larını içeren kampanyaların yanı 
sıra, aşının belirli meslek grupları, 
çalışma ortamları ve toplumsal do-
laşımda kapalı ve kalabalık ortam-
lara girişte zorunlu hale getirilme-
sini sağlayacak yasal düzenlemeler 
gerekmektedir.COVID-19 salgı-
nının başından beri Türkiye’nin 
kendi içinde tutarlı, bütünlüklü, iyi 
planlanmış, hedefleri ve öncelikleri 
net ortaya konmuş bir pandemi 
yönetim  politikası olmamıştır. Ne-
redeyse iki yıldır salgın günübirlik 
kararlarla, geleceği düşünmeden, 
planlamadan, bugünü kurtara-
cak şekilde yönetilmiştir. Günün 
koşullarına göre iktidar kimi ya da 
neyi önceliklerse, hangi güç grup-
larının sesi çok çıkarsa, düzen-
lemeler o grubu kayırmıştır. Bu 
sırada toplum feda edilmiş, artan 
COVID-19 vakalarının tüm yükü 
sağlık çalışanlarının omuzlarına 
yüklenmiştir.Doktorlar, hemşire-
ler bir yandan insan üstü çabayla 
çalışmış, bir yandan da sistemik 
hale gelmiş olan sağlıkta şiddetten 
kaçınarak hayatta kalmaya ça-
balamışlardır. Salgın İlerledikçe, 
önceki aşamalarda yapılan hata-
ların bedelini tüm toplum olarak 
misliyle ödüyoruz.

GÜNDE bir uçak dolusu insanımı-
zı COVID-19 nedeniyle kaybetme-
mize sessiz  kalınıyor, alışmamız 
isteniyor. Bu konuda ciddi hiçbir 
adım atılmıyor. Dahası toplumsal 
hareketliliğin daha da artırılması, 
fiziksel mesafenin ortadan kaldı-
rılmasına yönelik düzenleme ve ge-
nelgeler Gençlik ve Spor ile Kültür 
bakanlıklarından, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’ndan peş peşe geliyor.

Aşısızlara yönelik PCR test zo-
runluluğu aldatmacası her yerde, 
toplu yaşam alanlarında devam 
ediyor. Önlenebilir ölümlere sessiz 
kalınarak yaşam hakkı, sağlık hak-
kı yok sayılıyor. Sosyal cinayetler 
bu belirsizlik yaratan siyasi tutum-
la sosyal kırıma dönüşüyor.Ne iyi 
ki, belirsizlikleri ortadan kaldıran, 
duyarsızlaştırmaya karşı direnci 
büyüten, bilime güveni sağlayan, 
doğru bilgiyi toplumla buluşturan 
sağlık emek ve meslek örgütleri 
var, meslek örgütü  TTB var!

Günde bir 
uçak dolusu 
insan ölüyor!

Dert küpüyüz maşallah!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Onlara bakarsak gerçekten çok güzel bir hayal dünyasındayız. 

Dert yok gam yok. Keyifler gıcır. Bakalım ne demiş yüce kurm TÜİK, “2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.”

EKONOMİ batıkta sanki diğer 
konularda çok mu iyi durumdayız. 
Hayır. Nereye el atsanız orası dökü-
lüyor. Örneğin sağlıkta. Bir zam tan-
tanasıdır gitti. Sonunda geldiğimiz 
noktada bunun zam değilde hastane 
döner sermayeleri yerine hazineden 
karşılanacak ücretler olduğuı anla-
şıldı. Yani zam mam yoktu. Yine bir 
algı operasyonu başarıya ulaşmış 
idi. Bu algı sağlık sektöründe çalı-
şanları bile kısa süreliğine karşı kar-
şıya getirdi. Ama gerçek anlaşılınca 
sanırım herkes kendine geldi.

Haftalık vaka 200 bin ölüm 1500
Covid ile mücadelesinde her ne kadar 
Sağlık Bakanlığı uğraşmaya devam 
ediyorsa da yurttaş tarafından baktı-
ğımda pekte kimsenin umuru olma-
dığını fark ettim.Tıklım tıklım ulaşım 
araçları, maskeyi takınca çenesinde 
taşıdığı, mesafe ve hijyenin artık 
unutulduğu günlerden geçiyoruz. Ne 
var ki salgın da hız kesmiyor aksine 
yayılmaya daha fazla can almaya 

dervam ediyor. Günlük rakamlara 
bakıyorsunuzdur. Ben bir ortalama ile 
açıklayayım. Sağlık Bakanlığı verile-
rine göre vaka sayıs haftalık ortalama 
200 bin sınırında. Haftalık vefat sayısı 
resmi rakamlarla 1500 civarında.

Durumumuz hiç parlak değil
Türkiye’de yaşanan sosyal ve ekono-
mik krizle birlikte baskılar ve belirsiz-
lik rejimi  kaygıları artırırken, salgının 
kötü yönetimi duyarsızlığı, baskılar 
da sessizleşmeyi bizlere dayatmakta, 
salgını izleyip dönüştürme ve de-
ğiştirme irademizi yok etmeye çalış-
maktadır.TTB konuyla ilgili olarak 
dün yaptığı kapsamlaı açıklamada 
“gerçek vaka sayıları açıklanmıyor, 
hastane yatışları ve ölüm sayılar 
gizleniyor,epidemiyolojik veriler 
paylaşılmıyor, hasta-vaka çelişkisi 
yaratılıyor, temaslılar bulunmuyor, 
olası vakalar saptanmıyor, şüpheli 
kişilere test yapılmıyor, etkisi  olma-
dığı biline biline ilaç dağıtılıyor, hızlı 
testler devreye sokulmuyor, önlemler 

kamusal denetime tabii tutulmuyor, 
en ciddi önlem olan aşı konusunda 
somut adımlar atılmıyor, aşı konu-
sunda kafa karışıklıkları giderilmeye 
çalışılmıyor, dahası  “yerli ve milli 
aşı” söylemi ile kafalar daha da ka-
rıştırılıyor, insanların aşılarını ertele-
melerine yol açılıyor, aşı karşıtlarına 
ses çıkartılmıyor, aşı konusunda 
yasal düzenlemelere gidilmiyor. Tüm 
bunlar salgının yönetil(e)mediğinin 
göstergeleridir.” denildi.

Açıklamalar umursanmıyor
Geniş yelpazeli Bilim Kurulu üyele-
rinin varlığı ve Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün yönlendiriciliği göz önünde 
bulundurulduğunda, sağlık emek ve 
meslek örgütlerinin,  uzmanlık der-
neklerinin salgına yönelik süregelen 
açıklamalarını duymazdan gelseler 
de bu gerçeklerden habersiz olamaz-
lar. Tüm bunlar, yaşanan tablonun 
bilinçli tercih edildiğini gösteriyor. 
Ağustostan bu yana kontrol altına 
alınamayan pik görünmez kılınıyor.

Ekonomi değil sağlıkta da sıkıntı var



4-0ʼLIK Giresunspor mağlubiyetinden son-
raki süreçten çıkan ‘Sergen Yalçın’la devam’ 
kararıyla, takımda bir şeylerin değişeceğini 
uman taraftarın hevesi, ilk yarıdaki mücadele 
ile yukarılara çıksa da, ikinci yarıdaki mah-
kum oyunla yeni bir hayal kırıklığıyla sonuç-
landı. Karşılaşmanın Beşiktaşlılar açısından 
teselli olunabilecek tek tarafı, Can Bozdo-
ğan’ın attığı harika gol ve oynadığı iyi oyun 
oldu. Alınan bir puan ise 6 maç süren mağlu-
biyet serisini bitiren istatistik olarak kayıtlara 
geçti. Siyah beyazlı camia çok uzun yıllardır 
böylesi kötü bir çöküş yaşamadı.15’inci haf-
talar itibarıyla 21 puanda olan ve 6 galibiyet, 
6 mağlubiyet, 3 beraberlik alan siyah be-
yazlıların attığı ve yediği gol sayısı da 22 ile 
eşit durumda. Beşiktaş’ın ligde bu derece az 
puan aldığı sezon pek hatırlanmıyor ve Şam-
piyonlar Ligindeki üst üste 5 mağlubiyet de 
eklendiğinde, teknik direktör Sergen Yalçın’ın 
da dediği gibi ‘uzun yıllardır böylesi kötü bir 
dönemi Beşiktaşlılar hiç hatırlamıyor’. Siyah 
beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, 
Kasımpaşa maçından sonra özellikle bir 
konuya değindi ve ‘oyuna sonradan soktuğu-
muz oyuncuların katkısı olmuyor’ ifadelerini 
kullandı. Beşiktaş’ın gol dağılımına baktığı-
mızda sadece sonradan sokulan oyuncuların 
değil, bu sezon transfer edilen yıldızların da 
çok fazla katkı vermediklerini görüyoruz ve 
atılan 22 golün sadece 7 tanesi yeni transfer-
lerden geldi.

Oyuncuların durumu
İşte Beşiktaşʼın yeni oyuncularının 
15ʼinci haftadaki durumu:
◊ Batshuayi: 4 golle bu alanda lider du-
rumda. Ancak, Belçikalı oyuncu son golünü 
9’uncu haftada 3-2 kaybedilen Medipol 
Başakşehir maçında penaltıdan attı. Batman 
lakabı takılan Batshuayi’nin Şampiyonlar 
Ligi’nde çıktığı 4 maçta da golü bulunmuyor.
◊ Kenan Karaman: Siyah beyazlıların bir di-

ğer forveti Kenan Karaman, lig ve Avru-
pa’da çıktığı 17 maçta hiç gol atamayarak 
Batshuayi’den çok daha kötü bir perfor-
mans sergiledi.

◊ Alex Teixeria: Karagümrük maçında attığı 
golle 3 puanı Beşiktaş’a kazandırdı, ancak 
Brezilyalı futbolcunun geldiğinden bu yana 
sadece tek istatistiği var. O istatistik de attığı 
2 golün herhangi bir şekilde takım organi-
zasyonu olmadan, rakip defansın kaptırdığı 
toplardan atılması.
◊ Can Bozdoğan: Beşiktaş’ın yeni trans-
ferlerinin attığı 7.golü ise dün akşam Can 
Bozdoğan kaydetti. Can Bozdoğan için şu an 
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran tek yeni 
transfer demek yanlış olmaz.
◊ Miralem Pjanic: Barcelona’dan kiralanan 
ve oyunun lideri olması beklenen Pjanic, 
oynadığı maçlarda orta alanda kalıp uzun 
top atmaktan başka pek bir katkı veremedi ve 
sadece 2 asistte kaldı.
◊ Salih Uçan: Bir kaç maç oynadıktan sonra 
yedek kulübesine mahkum oldu. Taraftar ve 
Sergen Yalçın kendisinden çok şeyler bekli-
yordu ancak beklentilerin tam tersi oldu.
◊ Mehmet Topal: Uzun süren sakatlık 
yaşayan Mehmet Topal da genelde sonradan 
maça giriyor.
◊ Umut Meraş: Sol bek olarak Rıdvan’la re-
kabet halinde ve görev verildiğinden elinden 
geleni yapıyor.
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Atakaş Hatayspor, Spor 
Toto Süper Lig’in 15. hafta-

sında bugün Medipol Ba-
şakşehir’i konuk edecek

YENİ Hatay Stadı’nda oynanacak 
ve saat 16.00’da başlayacak karşı-
laşmayı, hakem Erkan Özdamar 
yönetecek. Bordo-beyazlılar, ligde 
oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 2 
beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 

puanla 3. sırada bulunuyor. Ligde 
7 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenil-
gisi bulunan Medipol Başakşehir 
ise 22 puanla 6. sırada yer alıyor. 
Hatayspor’da kart cezalıları Ruben 
Ribeiro ile kaleciler Abdullah Yiğiter 

ve Yavuz Buğra Boyar yarınki kar-
şılaşmada forma giyemeyecek.Sa-
katlıkları süren Onur Ergün, Sadık 
Baş, Bülent Cevahir ile Burak Can 
Çamoğlu’nun ise oynayıp oynama-
yacağı maç saatinde belli olacak.

Başakşehir için zorlu deplasman

Son 6 resmi maçından mağlubi-
yetle ayrılarak tarihinin en kötü 
dönemlerinden birini geçiren 
Beşiktaş, mutlak galibiyet paro-
lasıyla çıktığı Kasımpaşa maçın-
dan sadece 1 puan alabildi

Kara Kartal için hüsran

En kötü 
sezonunu 
yaşıyor

Görüldüğü gibi, geçen sezon yeni transferleri Ghezzal, Rosier, Aboubakar, Mon-
tero, Josef ve kiralıktan dönen Larin’in müthiş performanslarıyla şampiyon olan 
Beşiktaş, bu sezon yeni transferlerden ve maçlara sonradan giren oyuncuların çok 
az katkı vermesinden dolayı olağanüstü derecede kötü bir sezon yaşıyor.

MÜSABAKANIN ilk bölümünde 
lacivert-beyazlılar dış atışlardan 
istediğini bulamazken, konuk takım 
Sertaç Şanlı ile Laprovittola’nın çizgi 
gerisinden ürettiği sayılarla 5. daki-
kanın başında 7 sayılık (5-12) fark 
yakaladı. Larkin, Moerman, Petrusev 
ve Micic’in basketleriyle farkı kapa-
tan Anadolu Efes, 8. dakikada 17-16 
öne geçti. İyi oyununu sürdüren ev 
sahibi takım, ilk çeyreği 25-20 üstün 
tamamladı. Son çeyreğe iyi başlayan 
taraf Barcelona oldu. Konuk takım, 
periyodun ilk 4 dakikasında buldu-
ğu 10-0’lık seriyle 72-68 öne geçti. 
Hücumda etkili olamayan Anadolu 
Efes, 35. dakikayı 5 sayı (70-75) 
geride geçti. Taraftarının desteğiyle 
daha istekli bir görüntü çizen laci-
vert-beyazlılar, Micic ve Pleiss’ın 
basketleriyle 37. dakikada 75-75 
beraberliği yakaladı. Sertaç Şan-
lı’nın elinden gelen 5-0’lık seriyle 39. 
dakikada 80-75 geri düşen Anadolu 
Efes, bitime 20 saniye kala Larkin’in 
serbest atışlarında 80-80 beraberliği 
yakaladı. Barcelona, son hücumu 
kullanamayınca karşılaşma uzatma-
ya gitti. Uzatma bölümünü daha iyi 
geçiren İspanya temsilcisi, parkeden 
95-93 galip ayrıldı.

Micic’in sayıları yetmedi
Anadolu Efes’in Sırp oyuncusu 

Micic, 26 sayıyla maçın en skorer 
ismi oldu. Lacivert-beyazlılarda 
Moerman’ın 16, Larkin’in 14 ve 
Simon’un 10 sayısı mağlubiyeti önle-
meye yetmedi. Barcelona’da ise milli 
basketbolcu Sertaç Şanlı, 24 sayıyla 
galibiyette başrolü oynadı. İspanyol 
ekibinde Mirotic 18, Kuric 16, Lapro-
vittola ise 14 sayıyla galibiyete katkı 

sundu. Bu sonuçla Anadolu Efes’in 
THY Avrupa Ligi’ndeki 4 maçlık 
galibiyet serisi sona erdi. Lacivert-be-
yazlılar, organizasyonda bu sezon 7. 
kez mağlup oldu. Anadolu Efes’in 
Barcelona karşısındaki 4 maçlık gali-
biyet serisi de bu mücadeleyle nokta-
landı. Averajla lider Barcelona ise bu 
sezonki 11. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes, THY Avrupa 
Ligi’nin 13. haftasında konuk 
ettiği İspanya temsilcisi Barcelo-
na’ya uzatmalarda 95-93 yenildi

Anadolu Efes yıkıldı

Derya Kunur, “İrlanda Cumhuriyeti’nde hedefim altın madalya 
kazanmak ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek” dedi
TÜRKİYE rekortmeni Muşlu milli atlet 
Derya Kunur, 12 Aralık’ta İrlanda Cumhuri-
yeti’nde düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyo-
nası’nda altın madalya kazanabilmek için ter 
döküyor. Ulusal ve uluslararası birçok yarış-
mada madalya kazanan 22 yaşındaki milli 
atlet Kunur, 23 Ekim’de Adana’da 23 Yaş Altı 
Kadınlar Türkiye Kros Şampiyonası’nda de-
receye girerek, Avrupa Kros Şampiyonası’na 
katılmaya hak kazandı. Antrenörü Özkan 
Yurttaş gözetiminde günde çift antrenmanla 
şampiyonaya hazırlanan Kunur, gözünü altın 
madalyaya dikti. 12 yıldır gösterdiği üstün 
performansla katıldığı birçok yarışmada 
kürsüye çıkan Kunur, 2018’de Finlandiya’da 
Dünya Gençler Şampiyonası’nda ve aynı yıl 
Samsun’da düzenlenen Kulüpler Ligi’nde 
Türkiye rekoru kırmayı başardı.
Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 1. sınıf öğ-

rencisi Derya Kunur, atletizmde Türkiye 
rekorları kırıp, Avrupa ve Balkan şampiyona-
larında dereceler elde ettiğini söyledi. Avrupa 
Kros Şampiyonası’na yoğun bir antrenman 
programıyla hazırlandığını anlatan Kunur, 
şunları kaydetti: “Sıkı antrenman yaparak ça-
lışmalarıma devam ediyorum. Sabah ve ak-
şam olmak üzere çift antrenman yapıyorum. 
Günde 30 kilometre koşuyorum. Bu yolda 
bana destek olan aileme, antrenörlerime, 
valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürü’mü-
ze, Fenerbahçe Spor Kulübüne ve Türkiye 
Atletizm Federasyonuna çok teşekkür ede-
rim. Sporculuk kariyerimden sonra antrenör 
olmak ve kendim gibi sporcular yetiştirmek 
istiyorum. Köy köy gezip, kız çocuklarının iyi 
yerlere gelmesi için elimden gelen her şeyi ya-
pacağım. İrlanda Cumhuriyeti’nde hedefim 
altın madalya kazanmak ve ülkemizi en güzel 
şekilde temsil etmek.”

Milli 
atletin 
hedefi  
madalya

THY Avrupa Ligi’nin şimdiye 
kadarki en üretken çok yönlü 
oyuncusu, Fenerbahçe Beko’dan 
Nando De Colo oldu. De Colo, 
THY Avrupa Ligi’nin Perfor-
mans Verimlilik Puanı (PIR/

Performans Endeksi Reytingi) 
rekorunu kırarak, organi-
zasyonun en üretken çok 
yönlü oyuncusu unvanının 

yeni sahibi olmayı başardı. 
Sarı-lacivertli ekibin evinde 
AS Monaco’yu 96-86 mağlup 
ettiği karşılaşmada De Colo, 14 
puanlık PIR ile Avrupa Ligi ka-
riyerindeki toplamda 4.184 PIR 
puanına ulaştı.Fransız oyuncu, 
eski basketbolcu Vassilis Spa-
noulis’i geçerek tüm zamanların 
PIR sıralamasında ilk sırayı aldı. 
Spanoulis, kariyerinde 4.183 
PIR puanına sahipti.

Potanın en iyisi De Colo

Fraport TAV Antalyaspor, Spor 
Toto Süper Lig’in 15. haftasın-
da yarın Yukatel Kayserispor’a 
konuk olacak. Büyükşehir Bele-
diyesi Kadir Has Stadı’nda saat 
13.30’da oynanacak müsabakayı 
hakem Halil Umut Meler yöne-
tecek. Geçen hafta Alanyaspor’u 
3-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, 
Kayseri deplasmanında da üç 
puan kazanmayı hedefliyor. 

Antalya 3 puan arıyor



GALATASARAY
Başkanı Burak 
Elmas, GS 

TV’de son haftalarda ve-
rilen TFF Disiplin Kurulu 

cezaları ve MHK atamaları 
hakkında değerlendirmelerde 

bulundu. Galatasaray başkanı 
olmanın çok büyük sorumluluk 

olduğunu belirterek konuşma-
sına başlayan Elmas, “Bugün bu 

basın toplantısını Galatasaraylılara 
hitaben yapıyorum. Geçtiğimiz günler-
de yaşanan hadiseler sonrası iki Basın 
Toplantısı, bir de sohbet toplantısında 
basın mensuplarıyla bir araya geldik. 
Göreve geldiğimizden bu yana çok ko-
nuşmamaya, maçlardan sonra demeç 
vermemeye, asıl yıldızın takımımız ol-
duğunu öne çıkarmaya çalıştık. Sizle-
rin önüne çıkmamaya çalışıyoruz ama 
içinden geçtiğimiz süreçte birtakım 
hassas konularda sizlerin karşısına 
çıkmak zorunlu hale geldi. Başkanlığın 
gereğini yapmak üzere buradayım. Ben 
ve arkadaşlarımın oturduğu koltuk, 

sadece bir koltuktan ibaret değildir, 
Ali Sami Yen ve arkadaşlarının yola 
çıkarken koyduğu vizyonu, yolda 
karşılaştıkları zorluklara direnmenin 
ve sonucunda kulübümüzün bugüne 
kadar getirdiği değerleri savunma 
zorunluluğudur. Ali Sami Yen ve arka-
daşları, okulda Futbol oynamaları ya-
sak olmasına rağmen, dışarıda yasak 
olmasına rağmen bunu en iyi yapmak 
ve Türkiye’ye yaymak, yurt dışında 
ülkemize başarılar kazanma idealle-
rinden vazgeçmemişlerdir. Bugün bu 
basın toplantısından beklentiler çok 
başka. Bağırmak çağırmak, masaya 
yumruğunu vurmak... Bunlar camiayı 
kısa vadeli rahatlatan açıklamalardır. 
Bugün bunu görmeyeceksiniz” dedi.

Baskılarla baş ederiz
Galatasaray’ın her anlamda baskılara 
maruz kaldığını fakat bunlarla mü-
cadele edecek güçlerinin olduğunu 
vurgulayan Elmas, “Biz seçime gi-
rerken kısa vadeli başarı ve mutluluk 
sözü vermedik. Galatasaray’ın içinde 

bulunduğu zorlu durum-
dan sürdürülebilir, genç 
Galatasaraylıların ileride 
gurur duyacağı bir kulüp 
oluşturmak için geldik. Bu 
doğruları yaparak kol-
tuklardan ayrılmak hede-
findeyiz. Ben bir Galata-
saraylıyım. Yaptığım her 
hareketin hesabını önce 
kendi Galatasaraylılık 
vicdanımıza, üyelerimize 
ve bütün Galatasaraylılara 

veriyorum. Öncelik kendi Galatasaray 
vicdanım. Oturduğumuz koltuğun so-
rumlulukları var. Bunu bağırarak de-
ğil, Ali Sami Yen ve arkadaşları gibi 
yapmaya çalışıyoruz. Dönem dönem 
üzerimizde baskılar var. Transfer dö-
nemi olsun başka konular olsun. Bu 
baskılara ben ve arkadaşlarım boyun 

eğmeyeceğiz” diye konuştu.

Türk futbolu dibi gördü
Türk futbolunun kötü yönetilediğini 

anlatan Elmas, “Bugün Türk futbolu 
dibi görmüş durumda. TFF ile ilgili 
geçen basın toplantısında gerekli tüm 
açıklamaları yaptım. Bu açıklamaların 
tamamının arkasındayım. Federasyo-
na gittiğimizde sadece kendimiz için 
değil tüm kulüpler için konuşuyoruz. 
İlişkilere göre değil, kurallara uyan ka-
rarların alındığı, eşit şartlarda müca-
dele edildiği bir sistem arzu ediyoruz. 
Bunun için de tüm kulüplerle beraber 
çalışıyoruz. Sadece kendimize değil 
tüm kulüplere adalet istiyoruz. Bunu 
da federasyonun yerine getirmesini 
istiyoruz. Federasyonun Galatasaray’a 
verdiği cezalar değil, aynı suçlarda 
diğer kişilere ve kurumlara vermediği 
cezalar da önemli” şeklinde konuştu.

5 kişi konuşsun 
ben de konuşurum

Geçtiğimiz hafta, “Bir konuşursam yer 
yerinden oynar” sözlerine de açıklık 
getiren Elmas, “Hakem atamalarında 
rakiplerimizin iyi yönetmediğini düşün-
düğü hakemlere verilen cezalarla bizim 
iyi yönetmediğini düşündüğümüz 
cezalar bir değil. Bazı hakemlere verilen 
cezaların da o hakeme mesaj içerdiğini 
görüyoruz. Galatasaray’ın kötü maç 
yönettiğini düşündüğü bir hakeme 
ertesi hafta maç vermenin ne demek ol-
duğunu biliyoruz. Orta hakemi atarken 
o maça atanan VAR hakeminin kişiliği-
nin sahadaki hakemin yönetimine nasıl 
bir mesaj verdiğini biliyoruz. Oradaki 
dengeleri biliyoruz. TFF’nin mevcut 
durumundan Kulüpler Birliği’nin hiçbir 
üyesinin memnun olmadığını görüyo-
ruz. İçeride olan biten her şeyle ilgili 
herkes konuşuyor. Ben de bazı şeyleri 
açıkladım. O gün ‘Konuştuklarımı 
açıklarsam yer yerinden oynar’ dedik-
ten sonra bana eleştiriler geldi. ‘Neden 
açıklamıyorsun’ diye. 6 kişinin olduğu 
toplantıda oradakilerin onayı olmadan 
ne konuşulduğunu açıklayamam. Ben 
o masadaki 5 kişiye her şeyi açıklama 
yetkisi veriyorum. Onlar da verirlerse 
ben de açıklarım” ifadelerini kullandı.
   ■ HAKAN SONGUR
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L İGDE 24 puanla 4’üncü 
sırada yer alarak lider 
Trabzonspor’un 12 puan 

gerisinde kalan sarı-lacivert-
liler, Rizespor mücadelesiyle 
puan farkını indirmek istiyor. 
Yapılan çalışmalarda saha-
dan mutlak galibiyetle ayrıl-
manın hesaplarını yapan tek-
nik direktör Pereira, taraftarı 
önünde puan kaybı yaşama-
mak için karşılaşma boyunca 
ince eleyip sık dokuyacak. 
Portekizli teknik adam, 3’ü 
cazalı 2’si sakat olmak üzere 
5 oyuncusundan Rizespor 
maçında yananlanamayacak. 
Fenerbahçe’de sakatlığı sona 
eren Gustavo’dan sevindirici 
haber geldi. Spor Toto Sü-
per Lig’in 11’inci haftasında 
oynanan İttifak Holding 
Konyaspor mücadelesinde sa-
katlanan Luiz Gustavo, hafta 
içi yapılan idmanlarda takım-
la çalıştı. Bezilyalı futbolcu, 
yarın oynanacak Rizespor 
mücadelesinde formasına 
kavuşacak.

İrfan Can Kahveci yok
Sarı-lacivertli ekip, Rizespor 
maçında 3 cezalı futbolcu-
sundan yararlanamayacak. 

Sahasında oynayacağı karşı-
laşmada Novak kırmızı, Zajc 
ise sarı kart cezalısı olduğu 
için görev alamayacak. Bu 
oyuncuların yanı sıra PF-
DK’dan rakip takım futbol-
cusuna yönelik sportmenliğe 
aykırı hareketi nedeniyle 2 
maç men cezası alan İrfan 
Can Kahveci forma giyeme-
yecek. Fenerbahçe’de Tisse-
rand ile Mert Hakan’ın ceza-
ları sona erdi. Ligin 14’üncü 
haftasındaki Göztepe 
mücadelesinde kart cezaları 
bulunmasından dolayı görev 
alamayan Tisserand ile Mert 
Hakan Yandaş’ın cezaları 
sona erdi. İki futbolcu, teknik 
direktör Vitor Pereira’nın 
şans vermesi durumunda 
forma giyecek. Öte yandan 
sarı-lacivertli ekipte Altay 
Bayındır ile Valencia, sakat-
lıkları sürdüğü için Rizespor 
maçında görev alamayacak. 
Fenerbahçe Teknik Direktö-
rü Vitor Pereira’nın Çaykur 
Rizespor karşılaşmasına şu 
11’le çıkması bekleniyor: 
“Berke, Tisserand, Kim, Sza-
lai, Osayi-Samuel, Gustavo, 
Mert Hakan, Ferdi, Mesut, 
Rossi, Serdar Dursun.”

GALATASARAY
BOYUN EGMEZ

KİMSENİN Galatasa-
ray’ı engelleyemeyece-
ğini vurgulayan Burak 
Elmas, Fatih Terim ve 
İrfan Can Kahveci’ye 
verilen ceza arasında 
bir kıyaslama yaparak 
basın toplantısı yap-
madığını da vurguladı. 
Elmas, “Bu toplantıyı 
yapma sebebim sadece 
İrfan Can Kahveci’ye 
ve Fatih Terim’e verilen 
cezalar değil. Konu 
Galatasaray olunca 
cezaların hep üst sınır-
dan veriliyor olmasıdır. 
Oraya daha yakın 
olan kişi ve kurumlara 
verilen cezaların ise 
alt sınırdan verildiğini 
görüyoruz. Bize neden 
daha az ceza verilmiyor 
demiyoruz. Cezalarda 
tutarlılık olmasını is-
tiyoruz. Göreve geldi-
ğimizden beri camiayı 
birleştirmek için büyük 
çaba sarf ediyoruz. 
Masaya daha güçlü 
oturabilmemiz için 
camiamızın bize güven-
mesi ve bizimle birlikte 
hareket etmesi lazım. 
Camiamızdan bizimle 
birlikte tepki vermele-
rinin gerekliliği istersek 
bunu açıklarız. Radikal 
kararlarımızla ilgili bu 
kararların altyapısını 
hazırlayıp açıkladığımız 
ya da açıklamadan 
hemen önce zaman 
öğrenirsiniz.
Seçim süreci ve se-
çildikten sonra hiçbir 
zaman ilk sezonda 
şampiyonluk sözü ver-
medim. İleriye taşınabi-
lecek bir başarı modeli 
sözü verdim. Şu anda 5 
senelik bir plan içinde 
hareket eden tek kulüp 
Galatasaray. Bugün 
bu planın önündeki en 
büyük engel futbolu 
yönetenlerdir. Bu engeli 
ortadan kaldırama-
yacağımıza göre bizi 
engellememeleri için 
elimizden geleni yapa-
cağız. Bütün kulüplerin 
sorunudur bu. Hep 
birlikte bu engele karşı 
mücadele edeceğiz. 
Bu engeller öyle ya da 
böyle kalkacak” dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın hakemler eliyle haksızlığa uğradığını 

kaydeden Elmas, “Herkes bilsin ki Galatasaray hiçbir baskıya boyun eğmez” dedi

Kimse bizi 
engelleyemez

Örnek futbolcu

TFFʼNİN değişmesi 
gerektiğini anlatan Burak 
Elmas, “Galatasaray’ın 
hakkını bundan sonra 
gerekli her ortamda sa-
vunacağım. Hak, bağırıp 
çağırarak aranmaz. Geç-
tiğimiz yıllarda böyle çok 
yönetici gördüm. Buna 
bazen bizim kulübümüz 
de dahil oldu. Galata-
sarya farklı bir kulüptür. 
Her durumda kendi 
hatalarımızın sorumlu-
larını dışarıda aramayız. 
Hatalarımızı kendi içimiz-
de de değerlendiriyoruz. 
Federasyonda bir deği-
şime gidilmesi gerekiyor. 
Kulüpler bunda mutabık. 
Bizim adımıza yönetenler, 
bize rağmen yönetiyor. 
Bu bütün kulüplerin ortak 
fikri. Hakem atamalarını, 
disiplin cezalarını yapan 

kişiler değişse de sorunlar 
baki kalıyor. Futbolla 
alakası olmayan liyakat-
siz kişilerin görev alması 
bunu doğuruyor. Kişilerin 
nefret bazlı durumları 
verilen cezalara yansıyor. 
Tüm kulüplerle birlikte 
hareket edeceğiz. Gala-
tasaray’ın bağırmaktan 
çağırmaktan çok daha 
büyük bir misyonu var. 
Adaletin doğru dağıtıl-
dığı ortamlarda nasıl 
bir performans gös-
terdiği Avrupa’daki 
başarımızla ortada-
dır. UEFA’da adalet-
sizliğin kulüpleri nasıl 
önlemler almak üzere 
düşündürdüğü görülü-
yor. Sadece bizler değil 
diğer bütün büyük kulüp-
ler bu önlemleri almak 
zorunda kalacak.” dedi.

Federasyon 
DEĞiŞMELi

TFFʼYİ istifaya devet etmediğinin de 
altını çizen Galatasaray Başkanı, “TFF’yi 
istifaya davet etmiyorum, bu bir mecburi-

yet. Kulüplerin iradesine rağmen bu görevi 
sürdürüyorlar. Federasyondaki görüşmede 

söylediklerimi açıklamak için oradaki 
insanlara izin veriyorum. Sizler o izni 
alırsanız büyük mutlulukla konuşu-
lanları açıklarım. Ama ortalığı ya-

kıp yıkmak için nezaketimden 
ödün vermem” şeklinde 

konuştu.

TFF’nin 
istifası mecburiyet

Fenerbahçe’nin
rakibi Rizespor
Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Fenerbahçe, 
bu akşam Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Ülker Stadyu-
mu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem 
Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıkları-
nı ise Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz üstelenecek

DÜŞME hattında yer alan 
sarı-kırmızılılarda tüm planlar 3 
puan üzerine kurulurken, taraf-
tarlar da stadı doldurmak için 
organizasyonlara başladı. Sadece 
2 galibiyet elde edebilen Göztepe, 
evindeki kötü gidişata da son 
vermek için kenetlendi. Bu sezon 
özellikle deplasmanlarda kritik 
puanlar toplayan Göztepe, Gür-
sel Aksel Stadı’nda ise umduğu 
sonuçları elde edemedi. Evinde 

Medipol Başakşehir’i 2-1 yenip 
Fenerbahçe ile berabere kalan 
İzmir ekibi, Öznur Kablo Yeni 
Malatyaspor, Atakaş Hatayspor, 
GZT Giresunspor, Trabzonspor 

ve İttifak Holding Konyaspor 
maçlarını gol atamadan kaybetti. 
Teknik direktör Nestor El Ma-
estro, haftalardır pozitif futbol 
oynadıklarını ve artık emeklerinin 
karşılığını kazanarak alacaklarını 
söyledi. Sırp teknik adam, “Be-
nim takımım iyi yoldu. Bunu her 
maç gösteriyoruz ama sonuca 
gidemiyoruz. Pazartesi günü ta-
raftarımız önünde bu şanssızlığa 
son vereceğiz” dedi.

Göz Göz için galibiyet şart

SPİNALMuskuler Atrofi 
(SMA) hastası minik Hümey-
ra’ya Almanya Bundesliga 
ekiplerinden FC Köln forması 
giyen Salih Özcan ile Türkiye 
Kadın Milli Futbol Takım eski 
oyuncusu Bilgin Defterli’den 
destek geldi. Antalya Murat-
paşa’da yaşayan Şule ve Sinan 
Topal çiftinin 33 aylık kızları 
Hümeyra’ya SMA Tip-1 has-
talık teşhisi konuldu. Tedavisi 
için gerekli 1 milyon 850 bin 
Euro’yu aile karşılayamayınca, 
Antalya Valiliği destekli yardım 
kampanyası başlatıldı. Kampan-
yada şu ana kadar tedavi için 
gerekli paranın yüzde 9’unun 
toplandığı belirtildi. Malatya 
kökenli olan Topal ailesine 
Almanya Bundesliga’nın FC 
Köln takımında oynayan Salih 
Özcan ile yine FC Köln’ün ve 
Türk Milli Kadın Futbol Takımı 
eski oyuncusu Bilgin Defterli, 
sosyal medya hesabından canlı 
yayınla destek verme kararı aldı. 
İki ünlü futbolcu, 5 Aralık Pazar 
günü saat 17.00-18.00 saatleri 
arası düzenleyecekleri yardım 
kampanyasına katılanlara sürpiz 
yaparak kendilerinin kullandığı 
ayakkabı, forma, futbol topu 
gibi hediyeler verecekler. 
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ÜNLÜ oyuncu Aras Bulut İynemli, Türkiye
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak-
laşa yürüttükleri “Yarını Kodlayanlar” projesi
kapsamında köy okullarında kurulan tekno-
loji sınıflarının açılış törenine katıldı. Aynı za-
manda Vodafone’un reklam yüzü olan
İynemli, Kocaeli Derince İshakcılar Ortaoku-
lu’nda düzenlenen açılışta çocuklarla bir
araya geldi. Açılışa İynemli’nin yanı sıra Tür-
kiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sezai Hazır da katıldı. Vodafone’un kadınlar
ve çocuklar için yaptığı çalışmaları gönülden

desteklediğini belirten İynemli, “Dijital gele-
cekte çocuklarımızın en önemli gereksinimle-
rinden biri kodlama bilgisi olacak. Bu bilgiyle
dijital dünyaya yön verebilecekler. Kodlama,
artık evrensel bir dil. Dolayısıyla, tüm çocuk-
ların kodlamayı öğrenmesi önem taşıyor.
Bugün açılışı yapılan teknoloji sınıfları da köy
okullarında okuyan çocuklarımıza eğitimde
fırsat eşitliği sunması bakımından çok kıy-
metli. Bu projeyi gönülden destekliyorum.
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derne-
ği’ne çocuklarımıza kazandırdıkları tüm im-
kânlar için teşekkür ediyorum” dedi. 

eğitiMde fırsat
eşitliği öneMli

a vcılar halkının en büyük
sıkıntılarından biri olan
kentsel dönüşüm çalışma-

ları hız kesmeden devam ediyor.
Burak Yüzbaşıoğlu bu konuda il-
çeye çözüm sunmak adına Kent-
sel Dönüşüm ve İnşaat
Firması'nı kurdu. Firma hak-
kında Damga'ya konuşan Yüzba-

şıoğlu, “Avcılar'da bir yıldır faaliyet gösteren
bir firmayız. İnşaatta yeteri kadar tecrübeli ol-
madığımız için iki firma ortak çalışıyoruz. Or-
tağımız yaklaşık 40 yıldır inşaat sektöründe
yer edinmiş bir firmadır. Onun iş tecrübesin-
den faydalanarak böyle bir yola çıktık” şek-
linde konuştu. 

Müteahhitler işini yapmıyor

Kısa sürede kentsel dönüşümden yedi inşaatı
geri aldıklarını söyleyen Yüzbaşıoğlu, yıkılan
her binada hak kaybının olduğunu belirterek,
“Yedi ay öncesine kadar bir binanın kareko-
dunu aldık ve raporda hasarlı olduğunu gör-
dük. Bir binanın hasarlı olması için sebep
olması gerekiyor. Bizde bunu düşünrek sor-
guladık. Silivri depreminin ardından birçok
depremden sonra DASK'ları sorgulamamız
gerektiğini söyledim. DASK belgeleri sonu-

cunda kat sahiplerine 70-150 bin arasında
ödeme yaptılar. Biz bunu bütün inşaatları-
mızda başlattık ve hepsinde para aldık. Bizim
bu süreci başlatmamızla Avcılar'da birçok kişi
bunu bilmediği için binalarını kaybettiler. Yı-
kılan her binanın başında hak kaybı var. Buda
gösteriyor ki müteaahhitler işini iyi yapmıyor.
Bundan sonrakiler bunun bilincinde olursa
hak kaybına uğramayacaklar. Avcılar'da kent-
sel dönüşüm kanununu hiçbir firma uygula-
mıyor. Bizi gelip dinleyenler dinledikten sonra
müteahhitlerin amacını daha iyi anlıyor. Mü-
teahhit ile yaptıkları sözleşmeyi kesinlikle avu-
kata okutarak fikir almaları gerekiyor. Bu
konuda avukat seçimi çok önemli. Çünkü o
avukatın hangi alanda profesyonel olduğunu
çok iyi bilmek gerekiyor. Kısacası avukat ya
bizi ipten alacak ya da bizi ipe götürecek”
açıklamasında bulundu.  

Önce müteahhit dinlenmeli

Kat sahiplerinin elden müteahhite para öde-
memesi konusuna dikkat çeken Yüzbaşıoğlu,
“Kentsel dönüşümde Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı şunu söylüyor; hiçbir kat sahibi müteah-
hite elden para ödeyemez. Avcılar'da
müteahhitler elden para topluyorlar. Hangi
frmayla çalışılırsa çalışsın 'iş devrilemez' mad-
desi konulmalıdır. Arkasında güç olanlar Av-
cılar halkından inşaat alıyor. Bu şekilde başka
firmalara devrediyor. Müteahhitin kat mali-
yetlerine göre bazı sorumlulukları var. Biz hak
terazisini yerine getiriyoruz. Burada müteah-
hitler önce kat sahiplerini dinliyor ama doğru
olan önce müteahhiti dinlemek. Şunu çok ya-
şıyoruz, imzalanan sözleşmeyle noterdeki
sözleşme birbirinden farklı çıkıyor. Çünkü
müşteri imzaladığının aynısını noterde göre-
ceğini düşündüğü için bir daha sözleşmeye
bakmıyor. Bu yüzden noterde bir daha baştan
okumaları gerekiyor. Fiyat artışının en büyük
sebeplerinden biri de budur. Benim yaptığım

iki yıl önce yapılsaydı şuan Avcılar bam-
başka bir yer olurdu. DASKlar alınmadığı

için müşteriler ödeme yapamıyor. Bir binanın
iskanın alınması için müteahhitin SGK vb.
borçları olmaması gerekiyor. İskanı bir yıl
sonra vereceğim diyorsa bunu sorgulamak
gerekiyor çünkü anında vermesi gerekiyor.
Son paranızı iş bitirme de değil, İSKAN da
ödeyeceksiniz. Kentsel dönüşüm kararı alan

bütün binalar karekod örneğin-
den sonra mutlaka daska

başvuracaklar. Biz insanla-
rın burada güvenini kazan-
dık. Sözleşmeye bakma
gereği bile duymuyorlar
artık. Çünkü önce kendi-
mizi ve ne yaptığımızı
anlatıyoruz” dedi. 

Halkı bilgilendiren
yok

Kentsel dönüşümün be-
lediyeyi ilgilendi-
ren bir durum

olmadığını söyleyen
Yüzbaşıoğlu, belediyenin
sadece aracı olduğuna de-
ğinerek, “Çözüm, işi bi-
lenlerle yapmak ve

çözülmesi gereken
ne varsa hukuki
süreçlerden ge-

çerek çözülmelidir. Avcılar'da Kentsel Dönü-
şüm Müdürlüğü kuruldu. Bu başlığın altına
hukuk, mühendislik, mimarlık sigorta birim-
leri kurulup, Avcılar halkına tek tek hepsinin
anlatılması gerekiyordu. Ama halkımızı bilgi-
lendiren yok. Bu sistem birçok yerde kurula-
bilirdi. Sistem Avcılar Belediyesi İnşaat
Firması'nın (AVBEL) yapması gereken bir
durumdu. Kentsel dönüşüm Avcılar Beledi-
yesi tarafından yapılan bir şey değil. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bir
olaydır. Belediye sadece aracıdır. Ben mimar,
avukat değilim ama sayemde 150-200 mülk
sahibi dasktan para aldı. Yüz tane inşaat yap-
saydım bu kadar mutlu olmazdım. Bunu bi-
linçli insanlarla yapsaydık her şey çok farklı
olacaktı” değerlendirmesinde bulundu.

Vodafone’un reklam yüzü olan sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli, “Yarını 
Kodlayanlar” projesi kapsamında köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarının
açılış törenine katıldı. Kocaeli’de düzenlenen açılışta çocuklarla bir araya gelen
İynemli, “Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak çok değerli” dedi

Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Firması'nın sahibi iş insanı 

Burak Yüzbaşıoğlu, Avcılar'da sürdürdükleri çalışmalara ilişkin

konuştu. Kentsel dönüşümde en çok DASK nedeniyle sorunlar

yaşadıklarını anlatan Yüzbaşıoğlu, “Geçmişteki Silivri depremi

sonrası DASK'ı olanlara 70 ila 150 bin lira arasında 

ödemeler yapıldı. Avcılar'da ise kat sahipleri DASK'tan para

alamıyor veya DASK yaptırmamış oluyor. Bu nedenle de 

perişan oluyorlar. Buna çözüm 

bulunmalı” dedi

BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL
HABER

Daire satışları konusunda komisyona dikkat
çeken Yüzbaşıoğlu, “avcılar Belediyesi ve Çevre
Şehircilik Bakanlığı'nın kat sahiplerinin mağduri-
yetini gidermek için süreci hızlandırmaları gere-
kiyor. Daire satışları konusunda avcılar'da bir
komisyon kurulmalı. Belediyede dairenin satışı
için bir imza alınmadığı sü-
rece o daire satışa çı-
karılmamalı.
aVBel'e bu ko-
nuda çok fazla
görev düşüyor.
artısı yok, eksi-
lerini de konuş-
mak gerekiyor.
avcılar'da
şuan bir hızlı-
lık var. 1999
depreminden
sonra ağır hasar
alan avcılar iki yıl
sonra farklı ola-
cak” dedi.

Komisyon kurulmalı

Güngören’e hoşgeldiniz

DASK YoKSA 
dönüsüM de yoK

Üniversiteye kayda gelen öğrencileri Güngören
Belediyesi ekipleri karavanla kapıda karşıladı
GÜNGÖREN Belediyesi ekipleri, üniversitelerin
yeniden açılmasıyla birlikte üniversite ve KYK
yurduna kayda gelen 4 bin öğrenciyi kapıda kar-
şılayarak ikramlarda bulundu. Öğrenciler için
modern tasarımlara sahip 2 Öğrenci İstasyo-
nu'nu da hizmete açan Güngören Belediyesi,
buralarda da tamamen ücretsiz bir şekilde öğ-
rencilere hizmet vermeye devam ediyor. Üniver-
site ve KYK Fatih Fatih Sultan Mehmet
Yurduna yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı ne-
deniyle kayıt yaptırmaya gelen yaklaşık 4 bin öğ-
renciye Güngören Belediyesi'nden hoş geldin
sürprizi yapıldı. Güngören Belediyesi'nin ekipleri
kapı girişine kurdukları karavan ile kayda gelen
öğrenci ve velilere, sıcak çorba, çay, kahve ile ik-
ramlarda bulundu. Ekiplerin hoş geldin ikramı
kayıtların devam edeceği 4 gün boyunda aralık-
sız sürecek. Güngören Belediyesi'nin öğrencilere
verdiği destek de artarak devam ediyor. Güngö-
ren Belediyesi son 3 ay içinde 2 Öğrenci İstasyo-

nu'nu hizmete açarak yeni eğitim öğretim yı-
lında öğrencilerin daha modern ve konforlu bir
alanda ders çalışmalarını sağladı. Öğrenciler
online randevu alarak diledikleri saatlerde istas-
yonlardan faydalanabiliyor. Öğrenci İstasyon-
ları sessiz bir çalışma ortamının yanı sıra
kütüphane, dinlenme alanları ve ücretsiz ikram-
lar ile öğrencilere hizmet veriyor.

Kadınların gözünden

Maltepe
Usta fotoğrafçı Erdem Kırım rehberliğinde
Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen
fotoğraf gezisiyle kadınlar Maltepe'yi kendi
objektifleriyle fotoğrafladı. Kırım, kadınlara
çekim teknikleri ile ilgili eğitim de verdi
Maltepe Belediyesi, kadınlar için fotoğraf gezisi düzen-
ledi. Maltepeli kadınların gözünden Maltepe fotoğraflarının
çekildiği ve tüm gün süren etkinlikte kadınlar, tek bir günde
Maltepe sınırları içinde hem sahilden hem ormanlık alan-
dan hem de şehir yaşamından kareler çekme şansı yaka-
ladı. Usta fotoğrafçı erdem Kırım, etkinliğe katılan
kadınlara fotoğraf çekerken dikkat etmeleri gereken nokta-
ları ve tecrübelerini aktardı. Maltepe Belediyesi Kadın ve
aile Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kadınların Gözün-
den Maltepe'de Yaşam” başlıklı etkinlik, sabah saatlerinde
Dragos sahilinde başladı. Güne yağmur sürpriziyle başla-
yan kadınlar, kısa süren yağmurun ardından oluşan su biri-
kintilerinin varlığı ve bulutların etkisiyle ortaya çıkan
değişken ışık koşulları sayesinde birbirinden güzel fotoğ-
raflar çektiler. Fotoğrafçı erdem Kırım rehberliğinde mev-
cut koşullarda ışık ve yansıma konusunu tecrübe eden
kadınlar, gün ilerledikçe makro çekim, kompozisyon,
portre çekimi gibi farklı başlıklarda bilgiler edindiler. Her
yaştan kadının farklı ekipmanlarla katıldığı etkinlikte Kırım,
gezi boyunca yalnızca fotoğraf makineleri hakkında değil,
telefondan çekim hakkında da katılımcılara bilgiler verdi.

İnsan bakışı ruh katıyor

Çok iyi, hevesli bir grupla karşılaştığını belirten erdem
Kırım, “Ben onlara fotoğraf makinesini nasıl tutacakların-
dan başlayarak, açıları, onlara yardımcı olabilecek unsur-
ları anlatmaya çalıştım. Bütün hava şartlarını bir arada
bulduk. Rüzgâr, yağmur, bulutlar. Bu da şansımız oldu”
dedi.Fotoğraf makinesinin kalitesinin fotoğrafın sadece fi-
ziksel kalitesini belirlediğini söyleyen Kırım, “Fotoğrafın
içine ruh katan insanın gözleridir, bakışıdır. Her türlü eği-
timi alabilirsiniz ama o bakış açısı doğuştan gelen ve daha
sonra gelişen bir şeydir. Bunu da kattığınız zaman işin
içine iyi bir fotoğrafa ulaşırsın” diye konuştu.

Burak 
Yüzbaşıoğlu
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Etkinlikleri’nin dokuzuncu-
sunu düzenleyen Samyeli 
Engelsiz Yaşam Derneği, 
engelli bireylerin her zaman 
yanlarında olacaklarına 
dair güçlü bir mesaj verdi. 
Etkinlikte konuşan Samyeli 
Engelsiz Yaşam Derneği 
Başkanı Bahattin Demir, 
“Sadece aralıkta değil. Her 
zaman her yerde yanınızda 
olacağız. Değerli misafirler 
özel çocukların her zaman 
bizlere ihtiyacı var. Bizlerin 
saygısına, sevgisine, hoşgö-
rüsüne ihtiyaçları var. Acıyan 
gözlerle bakanlara ihtiyaçları 
yok. Gözleri görmeyebilir, 
kulakları duymayabilir ama 
bizlerin yegane sevgisi onlar 
için baki olmalıdır. Sürekli 
medyada görüyoruz, okuyo-
ruz. Özel çocuklarımız çok 
dışlanıyor. Yok görültü çıka-
rıyorlar, yok böyle. Yazıklar 
olsun böyle insanlara. Bir 
annenin-babanın neler çek-
tiğini en iyi kendileri biliyor. 
Bizim sözümüz, kalemimiz 
onların derdini anlatmaya 
yetmez. Onların gözüyle 
bakabilmek lazım. 
Toplum olarak 
onlara yardımcı 
olalım. Onlar 
bize Allah’ın 
vermiş ol-
duğu melek-
lerdir. Onlar 
bize emanet 
edildi. Hepimiz 
biliyoruz ki onlar 
yeryüzünün kanatsız 
melekleridir” dedi.

Ailelerin yükünü 
azaltacağız

Samyeli Engelsiz Yaşam 
Derneği olarak engelli ço-
cukların ailelerinin çektikleri 
zorlukları bildiklerini anlatan 
Bahattin Demir, ailelerin 
yüküne omuz verebilmek için 
çok çalıştıklarını vurguladı. 
Demir, “Sadece özel gün-
lerde değil, çocuklarımızın 
her zaman yanında olaca-
ğız. Samyeli böyle olmaya 
devam edecek. Beklediğimiz 
hiçbir şey yok. Tek isteğimiz 
onların yükünü bir dirhem 
azaltabilmek. Ekibimiz her 
zaman bu yolda hizmet etti. 
Türkiye’de binlerce STK var. 
Keşke onlar da Samyeli gibi 
hizmet edebilse. Belki de 
gözyaşı döken bir anne-baba 
olmayacak. Bir iki sorunu-

muzu sayın paylaşmak isti-
yorum. Ben otizmi şöyle ta-
nımlıyorum; bir deprem olur, 
yakınları enkazın kaldırılıp 
onların kurtarılmasını bekler. 
Otizmde de anneler şuan 
depremin başında çocukların 
kurtarılmasını bekliyor. Bu 
çocukların kurtarılmasının 
tek yöntemi; eğitimdir. Bizde 
2019’da bu yola gönül verdik 
ve bir proje başlattık. Sadece 
Samyeli ailesine gönül veren 
bir proje değil, Esenyurt’ta 
herkese kucak açan bir proje 
oldu. Pandemiden dolayı 
projemiz durdu. Herkesin 
yaşadığı sıkıntıları bizde 
yaşadık. Samyeli aileme söz 
veriyorum. 2021’de bu pro-
jemizi tamamlayacağız. Her 
geçen yıl bu sayımızı artırıp 
hizmetlerimize devam edece-
ğiz. Şuan projemizi yeniden 

başladık ve 128 kaydımız 
var. Türkiye’nin 

birçok ilinde 
verilen destekle 

birlikte 25 bin 
çocuğumuzu 
giydirme 
şansımız 
oldu. Des-

tekleyen her-
kese teşekkür 

ediyorum” diye 
konuştu.  

■ BARIŞ KIŞ

TÜM detayları özenle dü-
şünülen Jolly Joker Private, 
önceki akşam Gülşen’in 
sahnesi ile kapılarını açtı. 
Pullu, ışıltılı kostümüyle 
sahnede parlayan Gülşen, 
performansıyla da herkesi 
eğlendirdi. Gülşen’i dinle-
meye gelenler arasında yer 
alan Merve Özbey ise sah-
neye çıkarak sanatçıya eşlik 
etti. Şefin mutfağından 
özel lezzetleri ve ambiyan-
sıyla müzik keyfini en üst 
seviyeye taşıyan Jolly Joker 

Private ise geceye katılan-
lardan tam not aldı. Ünlü 
İLETİŞİMCİ Özgür Aras 
‘ın Marka Elçiliğini yaptığı 
Boğazın eşsiz manzara-
sında yeni ambiyansında 
yemek ve müzik ziyafetini 
bir arada sunan Jolly Joker 

Private, Aralık ayında 
Yaşar, Ayta Sözeri, Selami 
Şahin, Linet, Simge, Ber-
kay, Yıldız Tilbe, ve Bülent 
Ersoy birçok ünlü ismi 
ağırlamaya ve adından söz 
ettirmeye devam edecek. 
■ TAYLAN DAŞDÖĞEN

K ORONAVİRÜS 
pandemisi nedeniyle 
1,5 yıl okuldan ayrı 

kalan öğrenciler, Eylül 
ayında yeniden yüz yüze 
eğitime start verdi. Okul 
hayatına dönen öğrenci, 
öğretmen, idareci ve veliler 
için de uyum süreci başladı. 
Bahçeşehir Üniversitesi 
(BAU) Eğitim Bilimleri 
Fakültesi, okula uyum 
sürecini değerlendirmeye 
yönelik geniş kapsamlı 
bir araştırmaya imza attı. 
Türkiye genelinde 65 ildeki 
farklı devlet ve özel okuldan 
3 bin 625 K12 düzeyindeki 
öğrenci, bin 822 öğretmen, 
5 bin 336 veli ve 151 okul 
yöneticisiyle yapılan ça-
lışmada, pandemi sonrası 
okula uyum süreci, uyum 

programlarının varlığı 
ve verimliliği, bu süreç-
te yaşanan zorluklar ve 
zorluklarla baş edebilmeye 
yönelik görüş ve öneriler 
araştırıldı. Araştırmada, 
öğrencilerin yüzde 86’sının 
okula dönmekten mutlu 
olduğu ancak buna rağ-
men öğrencilerin birçok 
açıdan da kaygılı olduğu 
ortaya çıktı. Öğrencilerin 
yüzde 97.2’si okula uyum-
larının yüksek olduğunu 
belirtirken, öğretmenlerin 
yüzde 45,2’si öğrencilerin 
pandemi sonrasında okula 
uyumlarının orta derecede 
olduğuna dikkat çekti.

Uyum uzun süren bir olgu
Araştırma sonuçlarını değer-
lendiren ve oryantasyon ile 

uyum süreci arasında ciddi 
bir fark olduğunu söyleyen 
BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin 
Karadeniz, “Oryantasyon bu-
lunduğumuz ortama alışmak 
ve oranın kurallarını anlamak 
için kullanılan bir süreçtir 
ve çok kısa sürer. Uyumu 
da belki bir eğitim dönemi, 
bir yıl boyunca devam eden 
çocuğun hem akademik 
başarısını hem de psikolojik 
anlamda hazır bulunuşlu-
ğunu arttıran tüm aktiviteler 
olarak düşünebiliriz. Var olan 
ekosisteme uyum sağlamak 
ve orada başarılı bir şekilde 
var olabilmek anlamına 
gelir. Demek ki biz 1,5 yıldan 
sonra çocuklarımızı okullara 
aldığımızda bu uyum sürecini 
doğru tasarlayamamışız” 
ifadelerini kullandı.  ■ DHA

HAYDAR Ali Yıldız ve eşi 
Seyhan Yıldız’ın ev sahip-
liğinde gerçekleşen yemeğe 
eşiyle birlikte katılan Majid 
Majidi, gazetecilerin ve sa-
natçıların sorularını yanıtladı, 
Türk sineması hakkındaki 
gözlemlerini paylaştı. Tür-
kiye’de sinema dünyasının 
teknik anlamda çok geliştiğini, 
oyuncu sayısı ve oyunculuk 
alanında da zengin olduğu-
nu söyleyen Majidi, Başkan 
Yıldız’ın “Türkiye-İran ortak 
yapımı bir film için elimizden 
gelen desteği vermeye hazırız” 

teklifine çok sevindiğini ifade 
etti. Beyoğlu Belediye Başkanı 
Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu 
Kültür Yolu’nun festivaller ve 
kültür-sanat etkinlikleriyle yıl 
boyunca canlı tutacaklarını 
söylerken Majidi’nin Atlas 
Sinema Müzesi’nde vereceği 
ustalık dersinin de çok anlam-
lı ve özel bir yerde gerçekleşe-
ceğini söyledi. Majid Majidi, 
bugün oyuncuların, yönet-
menlerin ve sinema dünyasın-
dan isimlerin katılacağı özel 
derste sinemaya dair tecrübe-
lerini paylaşacak.  ■ DHA

1 gün değil her
gün sizinleyiz

Beyoğlu’na İranlı yönetmen misafi r

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 9. Geleneksel Farkındalık Etkinliği düzenleyen Samyeli Engelsiz Yaşam 
Derneği Başkanı Bahattin Demir, sadece 3 Aralık’ta değil her gün engelli bireylerin yanlarında olacaklarını söyledi

ÖZEL gereksinimli çocuklara hizmet anlamın-
da Esenyurt’ta sadece Samyeli Engelsiz Yaşam Der-

neği’nin olduğunun altını çizen Demir, “Bundan dolayı 
derin bir üzüntü duyuyoruz. Ama diğer yandan da bu 
hizmeti tek başımıza da olsa vermekten dolayı gurur 

duyuyoruz. Biz bildiğimiz yolda yürümeye, engelli 
çocuklarımızın ve ailelerinin hiç çıkarsız yanla-

rında olmaya devam edeceğiz. Bundan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın” ifade-

lerini kullandı.

Esenyurt’ta tekiz

Öğrenciler 
hem mutlu 
hem kaygılı
Pandemi sonrasında okula uyum süreciyle ilgili yapılan araştırma, öğrencilerin yüzde 
86’sının okula dönmekten mutlu olduğunu ancak kaygılarının da arttığını ortaya koydu

Gülşen Gülşen 
sahneleri sahneleri 
salladısalladı


