
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kadına seçme - seçilme 

hakkının verilişinin 87. yıldönümü
dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.
Erdoğan, mesajında Türk kadınının
birçok hakkı Avrupa'dan önce elde et-
tiğine vurgu yaparak, “Gazi Mustafa

Kemal'in ortaya
koyduğu bu 
vizyonun maale-
sef ondan sonra
gelen vesayetçi
zihniyet tarafın-
dan devam 
ettirilmediğini
görüyoruz” 
açıklamasını
yaptı. I SAYFA 7

ç

VİDEO MESAJ YAYINLADI

Sözde demokrasi
özde vesayet!
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Esenyurt'ta
konuşan DEVA

Partisi Genel
Başkanı Ali

Babacan,
Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın 
kendisi 

hakkında 
yaptığı “boş

teneke” 
benzetmesine,

“Siz 13 yıl 
‘boş teneke’ ile
mi çalıştınız?”

şeklinde 
yanıt verdi

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 
10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram

ekmek 2 buçuk TL’den satılmaya
başlandı. Aradan kısa süre geçmesine

rağmen bazı ilçelerde fırınlar ekmeğin
fiyatını 3 liraya çıkardı. 3 liraya ekmek

satan fırınlardan birçoğu gramajı da
210'a düşürdü. Vatandaşlar bu 

duruma isyan etti

DEVA Partisi Esenyurt
İlçe Teşkilatı 1. olağan

kongresini Esenyurt Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirdi.
Çok sayıda partilinin katıldığı
kongrenin divan başkanlığını
Candan Karlıtekin yaptı.
Kongreye tek liste giren mev-
cut başkan Halis Kahriman
yeniden ilçe başkanlığına se-
çildi. Kongreye Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt da katıldı. Kongrede

konuşan DEVA Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan, kendisi
için “CHP'nin arkasına takıl-
mış boş teneke” diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'a cevap
verdi. Babacan, “Siz 13 yıl
‘boş teneke’ ile mi çalıştınız?
İnsanlar merak ediyor, soru-
yor. ‘Ey Erdoğan, madem Ali
Babacan bir iş yapmıyordu,
neden bunca uzun seneler 
beraber çalıştın’ diye soruyor”
tepkisini gösterdi. I SAYFA 9

İNSANLAR MERAK EDİYOR, SORUYOR

ç

İTO 10 Kasım'da aldığı
karar ile 230 gram

ekmek 2,5 TL'den satılmaya 
başladı. Ancak aradan kısa süre
geçmesine rağmen birçok fırında
ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkarıldı.
3 liraya ekmek satan fırınlardan
bazıları gramajı da 210 grama
düşürdü. Ekmeğin 3 liradan 

satıldığı ilçelerden arasında Üm-
raniye ve Üsküdar'da bulunuyor.
Fırıncılar başta un fiyatları olmak
üzere artan maliyetler nedeniyle
zam yaptıklarını belirtti. Ümrani-
ye'deki bir fırıncı zammın nede-
nine maliyetleri göstererek.
"Fiyatlar yükseleli birkaç gün
oldu" dedi.

MALiYETLEr NEDENiYLE 
MECBUrEN ZAM YAPTıK

Fırıncı olan Ahmet Demir
ise "Un fiyatları, poşet,

maya gibi bir sürü şey var. Sa-
dece bir unla bitmiyor ki, burada
çalışanların da gideri arttı. Mec-
bursun, ne yapacaksın başka.
Sadece un fiyatları değil, her şey
etkiliyor. İşlerde düşüş oldu ama
yapacak bir şey yok" şeklinde ko-

nuştu. Vatandaşlar ise "Çok 
şikayetçiyiz" diyerek gizli zamma
tepki gösterdi. Mehmet Arı,
"Ekmek bugün 2 buçuk lira
olmuş, yarın 6 lira olmuş, eğer
insanlar bunu sorgulayamıyorsa
yaşam standartlarını da belirle-
yemezler" diye tepki gösterdi. 
I SAYFA 4
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EKMEK BUGÜN 2 BUÇUK 
LirA YArıN 6 LirA!

iSTANBUL
1. SIRADA

Recep T. Erdoğan

Maltepe Zümrütevler Mahal-
lesi'nde iddiaya göre yol bakım

ekiplerinin asfalt çalışmaları sıra-
sında tıkanan kanalizasyon giderleri
sebebiyle iki ev sular altında kaldı.
Diz boyu suya gömülen daire sakin-
leri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye
çalıştı. Bir daire sakini “Biz kendi 
imkanlarımızla suyu atmaya çalışıyo-
ruz. Zararımızı kim karşılayacak 
bilmiyoruz. Dairenin içerisindeki
bütün eşyalarımız kullanılamaz hale
geldi” şeklinde konuştu.  I SAYFA 4
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MALTEPE’DE 2 EVİ SU BASTI

BOS TENEKE
SÖZÜNE YANIT

Türkiye ve Dünyada Gönüllülük ve Tec-
rübe Paylaşımı Paneli, Üsküdar Beledi-

yesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde
gerçekleştirildi. Panelde konuşan Vali Yerli-
kaya, “Türkiye Afet Müdahale Planı kapsa-
mında 27 çalışma grubu ile 700'e yakın toplantı
yaptık” dedi. Panele telefonla bağlanan İçişleri Ba-
kanı Soylu ise “Planlamada 80 vilayetimizi bitirdik,
bir İstanbulumuz kaldı” diye konuştu. I SAYFA 5
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Oyuncu Demet 

Özdemir, katıldığı
bir programda 
hayatıyla ilgili 

çarpıcı açıklama-
larda bulundu. 

Özdemir; “Yaptığım
enayilikler çoktur.

Bir arkadaşım 
paraya sıkıştı. Kira

ödemek için 
istediği parayı

yolladım.
Meğer o 
parayla

korkunç bir
ilişki yaşadığı

kıza evlilik yüzüğü
almış. Çocukluğum-

dan beri en büyük
hayalim Norveç'te

yaşayıp balıkçı
olmak” dedi.

I SAYFA 2

27 GRUP 700 
TOPLANTI

BENİM
HAYALİM

BALıKÇı
OLMAK

Zararımızı kim
karşılayacak?

Trabzonspor'da gerçekleştirilen
78. Olağan Genel Kurulu'nda

seçime tek aday olarak giren Ahmet
Ağaoğlu yeniden başkan seçildi.
78’inci Genel Kurul’un ikinci gü-
nünde sandık başına giden Ağaoğlu
4 nolu sandıkta oy kullandı. Ağa-
oğlu, önceki dönemde yönetimde 
yer almış 9 isme listesinde yer
vermedi. Ağaoğlu’nun önceki 
döneminde yer alan Haluk Şahin ve
Önder Bülbüloğlu da yönetim 
kurulundan istifa etmişti. I SAYFA 15
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RAKİPSİZ GENEL KURUL

Ahmet Ağaoğlu 
yeniden başkan
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Türkiye Barolar
Birliği'nin

(TBB) 36'ncı Olağan
Genel Kurulu gerçek-
leşti. 348 delegenin oy
kullandığı seçimde
Ankara Barosu Baş-
kanı Erinç Sağkan,
mevcut Başkan Metin
Feyzioğlu'nu geride bırakarak TBB'nin
yeni başkanı oldu. Erinç Sağkan 182 
delegenin desteğini alırken, Metin 
Feyzioğlu’na ise 156 avukat oy verdi.
Erinç Sağkan'ın zaferi kongre salonunda
Gençlik Marşı ile kutlandı.

ç

FeYZİoĞlU 
DÖnemİ Bİttİ

İstanbul Bağcılar'da bir binanın
çatı katında bulunan evde doğal-

gaz patlaması sonucu yangın çıktı. 
Patlamanın ardından binanın önündeki
yolda da göçme meydana geldi. Patlama
ve göçük sonrası İGDAŞ ekipleri sokakta
çalışma başlattı. Çevre sakini Salih Kah-
veci, “Sabah
evde oturdu-
ğum sırada bir
patlama oldu.
Bina sallandı”
dedi. SAYFA 5

ç

Önce patlama
sonra gÖçük

Ümraniye'de yaşayan
Cansel Dilara Kınalı 

(20) tartıştığı babası Mustafa
Emre Kınalı'yı (48) sırtından 
bıçaklayarak öldürdü. 5 adet suç
kaydı olduğu belirtilen Cansel
Dilara Kınalı “Kasten öldürme”
suçundan tutuklanırken, baba
Kınalı ise son yolculuğuna 
uğurlandı. I SAYFA 3
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BABASıNı
ÖLDÜRDÜ! Öldü mü yoksa

öldürüldü mü?
Büyükçekmece Gölü kenarında bir kadın
cesedi bulundu. 20 yaşındaki Elif Toru'ya 

ait olduğu belirlenen cesedi, ba-
bası teşhis ettikten sonra gözyaşla-
rına hakim olamadı. Aile yakını
Rıza Altaylı, "Psikolojik bir sorunu
da yoktu ama sanki köprünün üze-
rine bir resim çekmek için düştü-
ğünü düşünüyoruz” dedi. I SAYFA 3
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KORKUNÇ BİR
ADALETSİZLİK

Uluslararası
Pediatri Kurumu

Dış İlişkiler Direktörü
Kerem Hasanoğlu,
Omicron varyantının,
adil aşı dağıtımının
önemini bir kez daha
ortaya çıkardığını söy-
ledi. Hasanoğlu, “ABD,
Avrupa, aşıların etkinlik
oranını tartışırken, Af-
rika veya Asya'daki
gruplarımız 'Bu yıl bize
aşı ulaşır mı acaba'
diye düşünüyor. Afri-
ka'da sağlık çalışanları-
nın bile yüzde 27'si
aşılı” dedi.  I SAYFA 10
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Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'de iş yapmak ve 
yaşamak için en iyi şehirleri açıkladı. 'Yaşamak ve çalışmak

için en iyi şehirler' en düşük puandan yükseğe doğru sıralandı. 
İstanbul, 68.9 endeks puanı ile birinci sırada yer alırken, 2. sıraya
başkent Ankara, 3. sıraya İzmir yerleşti. Genel Endeks Puanı
29,71 olan Muş ise sonuncu sırada yer aldı. I SAYFA 8
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EKMEGE 
GıZLı 
ZAM! FİYAT 

ArTTı
GrAMAJ
DÜŞTÜ!
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GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi De-
kanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 
Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. 

Dr. Mustafa Necmi İlhan, DHA’ya yaptığı 
açıklamada, yılbaşında evlerde ve sosyal 
mekanlarda bir araya geleceklere uyarılarda 
bulundu. Prof. Dr. İlhan, “Vatandaşlarımızın 
bir bölümü yılbaşında daha çok sosyalleş-
mek, bir araya gelmek düşüncesinde olabi-
lirler. Bu vatandaşlarımız evlerde bir araya 
gelebilecekleri gibi diğer sosyal mekanlarda 
da bir araya gelebilirler. Evden başlayarak 
düşünürsek, evlerin olabildiğince temiz hava 
ile havalandırılmasına dikkat etmek gerekti-
ğini bir kez daha söylemek gerekiyor. Ola-
bildiğince mesafeye dikkat etmek gerekiyor. 
Sadece koronavirüs değil diğer solunum yolu 
ile bulaşan hastalıklar için de bu çok geçerli” 
diye konuştu.

Yakalanmaları yüksek
Prof. Dr. İlhan, eğlence mekanlarında yüksek 
sesle konuşmamaya özen gösterilmesi gerek-
tiğine dikkat çekerek, “Bunun yanında eğ-
lence mekanlarında insanların daha coşkulu, 
dikkatsiz olduklarına şahit oluyoruz. Kapalı 
mekanlar özellikle mevsim itibari ile de riskin 
yüksek olduğu yerler. Bakıyoruz, insanlar 
kapalı mekanlarda maske takmıyorlar, ister 
aşılı ister aşısız olsunlar. Eğlence sırasında 
yüksek sesle konuşuyorlar, yüksek sesle şarkı 
söylüyorlar. Bunlara dikkat edilmezse enfekte 
olma ve kişilerin hastalığa yakalanma ola-
sılıkları daha yüksek. Yılbaşı planı yapacak 
vatandaşlarımız da enfeksiyon riskini göz 

önüne alarak planlamalarını yaparsalar daha 
doğru olur. İsteyenler tabi kutlama yapabilir, 
başka yere gidebilirler, herkesin kendi iste-
ğidir bu. Ama gidilen yerlerde de ortamların 
temiz hava ile tamamlanması, maske takıl-
ması ve aşı olmamış vatandaşların aşılarını 
olması, eksik dozların tamamlanması, hem 
onların lehine olacaktır hem de ülkemizdeki 
koronavirüs vaka sayısını daha aşağıya çeke-
cektir kanısındayım” diye konuştu.

Seyahatte dikka edelim
Prof. Dr. İlhan, şehirlerarası seyahat ederken 
de dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, 
“Üniversitelerin pek çoğunda dönem ders-
leri tamamlanıyor, sınav haftası başlıyor. 
Gençlerimiz de ailelerinin yanına gidebilirler, 
yılbaşında bir arada olmak isteyebilirler. Tabi 
sadece evlerde değil de seyahat sırasında 
da çok dikkatli olmak gerekiyor. Uçak, tren, 
otobüs ve şahsi araçları ile de seyahat ede-
ceklerin maskelerini çıkarmaması gerekiyor. 
Kişisel araç ile seyahat edeceklerde mesafe 
kaybolabilir. Bu yüzden de aracın içinin 
mutlaka temiz hava ile havalandırılması 
gerekiyor. Şehirlerarası yolda otobüs ve tren-
lerin de içinin temiz hava ile havalandırılması 
gerekiyor ki yolda da enfeksiyon olmasın. 
Seyahat ederken bazen insanlar yolda ko-
naklama yerlerinde duruyorlar, bazen şahit 
oluyoruz burada mesafe kayboluyor. Mesafe, 
maske ve hijyen koşullarına dikkat edildiği 
takdirde yılbaşı sürecini olabildiğince az kişi-
nin enfekte olduğu süreç olarak geçirebiliriz 
düşüncesindeyim” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında kalabalık 
ortamlarda bulunacaklara koronavirüse karşı uyarıda bulundu. Prof. Dr. İlhan, “Eğlence 

mekanlarında insanların daha coşkulu, dikkatsiz olduklarına şahit oluyoruz. Eğlence 
sırasında yüksek sesle konuşuyorlar, yüksek sesle şarkı söylüyorlar. Bunlara dikkat 

edilmezse enfekte olma ve kişilerin hastalığa yakalanma olasılıkları daha yüksek” dedi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında kalabalık 

Eğlenirken üzülmeyin!

PROF. Dr. İlhan, yılbaşı öncesi aşı-
ların tamamlanmasının  enfeksiyon 
riski için önemli olduğunu vurgu-
layarak, şunları kaydetti: “Hiç aşı 
olamamış vatandaşlarımız özellikle 
gençlerimiz aslında yılbaşı gelmeden 
önce aşı olursalar koronavirüse karşı 
daha hazırlıklı olurlar. Bir araya 
geldiklerinde enfekte olursalar has-
talığı daha hafif geçirme ihtimalleri 
söz konusu olur. Yine başkalarına, 
birlikte zaman geçirecekleri arka-

daşlarına büyüklerine enfeksiyonu 
bulaştırma ihtimalleri daha az olur. 
Buna dikkat etmek kanısındayım. 
Henüz aşı olmamış vatandaşların 
aşılarını hemen bugünden tezi yok 
yaptırmaya başlaması, aşısı eksik 
olanların, 3’üncü dozu gelmiş mil-
yonlarla ifade edilen kişi var. Bir an 
önce 3’üncü dozlarını yaptırmaları 
da eğer daha çok sosyalleşme içinde 
bulunacaklarsa çok doğru yaklaşım 
olacaktır.” DHA

AŞI UYARISI

Mustafa Necmi İlhan

PROF. Dr. Ateş Kara, DHA’ya 
yaptığı açıklamada, ‘Omicron’ 
varyantı ile ilgili Güney Afri-
ka’dan ilk verilerin geldiğini 
söyleyerek, “Bu varyantın orada 
tespit edilmesi ve açıklanması 
kasım ayının 24-25’inde oldu. 
Özellikle Güney Afrika’da 
kasım ayının başından itibaren 
vaka sayılarında bir artış var 
ve bu artıştan da ‘Omicron’ 
varyantı sorumlu gibi görünü-
yor. Eğer durum böyleyse bu şu 
anlam taşıyabilir; ‘Omicron var-
yantı biraz daha kolay bulaşı-
yor, biraz daha kolay yayılıyor’ 
ifadesinin altını doldurabilir. 
Diğer taraftan da özellikle gençlerde ve 
aşılı kişilerde ‘Omicron’ varyantının tespit 
edilebildiğini görüyoruz fakat ‘ne kadar 
süre önce aşı olanlar ‘Omicron varyantı 
oluyorlar’ ya da ‘Aşının özellikle koruma 
döneminde olanlar mı omicron varyantını 
alıyor’ bunlar yeni yeni ortaya çıkıyor” diye 
konuştu.

Şiddetli değil
Prof. Dr. Kara, aşının etkinliğinin zaman 
içinde azaldığını ve kişilerin tekrar hastalık 
için hassas hale geldiğini bildiklerini dile 
getirerek, “Eğer bu süreç içerisinde alı-
nıyorsa o zaman ‘Omicron’ varyantı bizi 
biraz daha az korkutur ama aşının koruma 

dönemi içerisinde gelişiyorsa 
ve hızlı yayılma ihtimali olur-
sa o zaman bunun gündelik 
yaşamı ve sağlık hizmetlerini 
ne kadar etkileyeceğine bak-
mak lazım. Güney Afrika’dan 
gelen ilk veriler hastalığın çok 
şiddetli olmadığını, ‘Omicron’ 
varyantında kliniğin çok ağır 
seyretmediğini gösteriyor. Eğer 
durum böyleyse ilave önlemler 
olabilir; ama hastane yükü, 
hastanede yatan kişi sayısı çok 
yükselmeyecekse böyle bir ilave 
önleme de gerek olmayacaktır. 
Benim gözlemim bu varyant 
Türkiye’de ilave bir kapanma-

yı gerektirecek gibi görünmüyor ama bu 
hem Avrupa’daki hem dünya genelindeki 
gidişata ve bu varyantın ülkemize girip 
girmemesine bağlı olarak değişecek. Girme-
yeceğini söylemek çok iyimserlik olur çünkü 
dünyada hareketliliğin çok fazla olduğunu 
biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Azaldığını söyleyebiliriz
Prof. Dr. Kara, mevcut aşıların mutasyonla-
ra karşı etkisine de değinerek, “Laboratuvar 
çalışmaları devam ediyor. Laboratuvar orta-
mında var olan antikorların virüsü ne kadar 
durdurduğu ya da öldürdüğünü henüz şu 
anda araştırıyoruz. Yurt dışında da araştırı-
lıyor bizim ülkemizde de” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koro-
navirüsün yeni ortaya çıkan ‘Omicron’ varyantında gelen ilk verilere göre, 

klinik tablonun çok ağır seyretmediğini söyledi. Kara, “Benim gözlemim, bu 
varyant Türkiye’de ilave bir kapanmayı gerektirecek gibi görünmüyor’’ dedi

Omicron tablosu
çok ağır değil

Ateş Kara

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde görevli Acil Tıp 
Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, alkolün 
yoğun olarak tüketildiği yılbaşı ön-
cesi sahte içki konusunda uyarılarda 
bulundu. Van’da da sahte içki zehir-
lenmesiyle acil servise başvuranların 
olduğunu belirten Dr. Tatlı, “Sahte 
içki zehirlenmesiyle maalesef Van’da 
da acil servisimize gelen vakalar 
oluyor. Yılbaşı öncesi yapılan ope-
rasyonlarda Van’da ve Türkiye’nin 
diğer kentlerinde ciddi manada sahte 
içki ele geçiriliyor. Sahte içki konu-
sunda halkımızın çok dikkatli olması 

gerekiyor” dedi. Sahte içki zehirlen-
melerinin, acil doktorlar olarak gör-
dükleri tüm zehirlenmeler arasında 
en tehlikelilerinden olduğuna dikkat 
çeken Dr. Mehmet Tatlı, “Genelde 
ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. 
Ölümcül olmasa bile körlükle sonuç-
lanabiliyor. Körlük çok ciddi bir uzuv 
kaybıdır” diye konuştu.

Ölümle sonuçlanıyor
Özellikle yılbaşı öncesi yüksek 
miktarda sahte içki üretimi olduğunu 
ifade eden Dr. Mehmet Tatlı, “Bir 
hekim olarak halkımızın öncelikle 

alkolden uzak durmasını öneririz. 
Fakat illaki alkol alacaklarsa da 
özellikle bandrollerine, aldıkları 
yerlere ve fiyatlarına dikkat etmeleri 
lazım. Ucuz alacağız diye merdiven 
altı yerlerden kullanacakları alkoller 
onların ölümüne neden olabilir. 
Bizim gördüğümüz alkol bağımlısı 
kişiler bu yöntemlere başvuruyorlar. 
Ve maalesef ölümle veya körlükle 
sonuçlanıyor. Bu vatandaşlarımızın 
veya yakınlarının bu kişileri alkol 
rehabilitasyon merkezlerine getirip 
tedavilerini yaptırabilirler” ifadelerini 
kullandı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, yıl-
başı önce sahte içki konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Tatlı, “Sahte içki zehirlenmeleri, acil 
doktorları olarak gördüğümüz tüm zehirlenmeler arasında en tehlikelilerinden biri” dedi

Sahte içki
tehlike 

saçıyor!

OYUNCU Demet Özdemir, 
katıldığı programda hayatıyla 
ilgili çarpıcı açıklamalarda bu-
lundu. Özdemir; “Yaptığım ena-
yilikler çoktur. Bir arkadaşım 
paraya sıkıştı. Kira ödemek için 
istediği parayı yolladım. Meğer 
o parayla korkunç bir ilişki ya-
şadığı kıza evlilik yüzüğü almış. 
Çocukluğumdan beri en büyük 
hayalim Norveç’te yaşayıp ba-
lıkçı olmak. Sabah beşte kalkıp 
teknemle açılıp balık tutmak 

istiyorum. Balık ayıklamayı çok 
seviyorum. Annemler Bulgaris-
tan göçmeni. Trakyalılar. Çok 
iyi oynarlar. Dokuz sekizle bü-
yüdüm. Mevlitte Roman havası 
oynuyordum çünkü onu şarkı 
zannediyorum. Kıskancım ama 
hiç belli etmem. Kötü oluyo-
rum, atak geçiriyorum. Ama iki 
üç nefes alıp verdikten sonra 
manasız bir şey olduğunu gö-
rüyorum. Hiç reddedilmedim” 
şeklinde konuştu.

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide 
rol alacak olan Demet Özdemir, her zaman adın-
dan söz ettirmeyi başarıyor. Özdemir katıldığı 
programda çocukluktan beri hayalinin  Norveç’te 
yaşayıp balıkçı olmak olduğunu söyledi

Demet’in hayali
balıkçı olmak
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OLAY, önceki gün saat 
17.00 sıralarında 
Büyükçekmece Gölü 

Kanuni Sultan Süleyman Köp-
rüsü yakınlarında meydana 
geldi. Cesedin gölün kenarına 
vurması üzerine çevredeki-
ler polise haber verdi. İhbar 
üzerine olay yerine gelen polis 
ekipleri, cesedin 20 yaşında-
ki Elif Toru’ya ait olduğunu 
belirledi. Olay yerinde yapılan 
çalışmaların ardından ceset, 
otopsi yapılmak üzere Adli Tıp 

Kurumu morguna kaldırıldı. 
Olayın intihar mı ya da cina-
yet mi olduğu yapılacak çalış-
maların ardından belli olacak. 
Öte yandan haber verilmesi 
üzerine olay yerine gelen Elif 
Toru’nun babası, kızının 
cesedini teşhis ettikten sonra 
gözyaşlarını tutamadı. Ayakta 
durmakta güçlük çeken baba-
ya yakınları destek oldu.

Bir sorunu yoktu
Olay yerinde yapılan çalışma-

ların ardından ceset, otopsi 
yapılmak üzere Adli Tıp 
Kurumu morguna kaldırıldı. 
Yapılan otopsinin ardından 
Elif Toru’nun cenazesi aile 
yakınlarına teslim edildi. 
Aile yakını Rıza Altaylı, 
“Kesin bilgi için emniyet ve 
savcılarımız araştırıyor. Dün 
saat 10.00’da dershaneye 
gidiyor. Akşam saatlerinde 
eve gelmeyince araştırılıyor. 
Büyükçekmece’de bir gölde, 
denizin üzerinde bir vatan-

daş görüyor emniyete bildi-
riyor. Üzerindeki kimlikten 
araştırılıyor böyle bir haber 
duyuluyor. Hiçbir problemi 
olmayan okulunda dersinde 
biriydi. Son derece mütevazi 
ve mutlu olan bir genç kızı-
mızdı. Çok düzgün bir aile, 
bir sabotaj ve buna benzer bir 
olay asla düşünmüyoruz. Psi-
kolojik bir sorunu da yoktu 
ama sanki köprünün üzerine 
bir resim çekmek için düştü-
ğünü düşünüyoruz” dedi.

YOLCUNUN cep telefonuyla 
görüntülediği olay Beşiktaş’ta 
yaşandı. Maçka’dan Kuru-

çeşmeye’ye gitmek isteyen iki kişi, 
bir taksiyi durdurdu. Kuruçeşmeye 
gideceklerini söylemeleri üzerine taksi 
sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 
26 dakika olduğunusöyleyerek yolcu-
ları araçtan indirmek istedi. 26 dakika 
sürede havalimanına gittiğini söyleyen 
taksi sürücüsü yolcuya, “Senin şoför-
lüğün var mı? Gel sen sür arabayı” 
dedi. Taksici, gitmemekte ısrar edince 
yolcular şikayetçi olacaklarını söy-
leyerek taksiden indi. Yaşananların 
sosyal medyada yayınlanması üzerine 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 
ekipleri harekete geçti. 34 TAH 43 
plakalı taksinin şoförünün Metin B. 
olduğu tespit edildi. Taksi sürücüsüne 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu-
nu’nun da yer alan “İlgili belediye 
tarafından verilen çalışma izninin / 
ruhsatının askıya alındığından dola-
yı, belediye sınırları dahilinde yolcu 
taşımak” maddesinden bin 339 TL 
idari para ceza uygulandı. 34 TAH 
43 plakalı taksi 10 gün süre ile trafik-
ten men edildi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Metin B.’nin 
Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi 
20 gün süre ile de askıya alındı.

Gel sen sür
CEZAYI YE!

OLAY, Esenyurt Mehterçeşme Mahal-
lesi’nde bulunan bir caddede yaşandı. 
İddiaya göre, motokurye olarak çalışan 

Tolga Öğretmiş paket götürdüğü sırada, 34 
BRB 090 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü 
ile yol verme tartışması yaşadı. İki taraf ara-
sında yaşanan sözlü tartışmada, küfürleşme 
başlayınca olay kavgaya dönüştü. Aracından 
bıçak alan sürücü, Öğretmiş’in yanına döndü. 
Motosiklet sürücüsüne yumruk atmaya baş-
layan saldırgan, gencin burnunu kırdı. Aldığı 
darbenin etkisi ile yere düşen Öğretmiş’i gören 
saldırgan, aracına binerek olay yerinden uzak-
laştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık 
ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 
yaralıyı hastaneye kaldırdı. Öğretmiş’in burnu-
nun iki yerinde kırık olduğu öğrenildi. Yaşa-
nanlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sinirlenip önüme kırdı
Yaşadığı korku dolu anları anlatan motosiklet 
sürücüsü Tolga Öğretmiş, “Ben paket serviste 
çalışıyordum. Bu kişi, arkamdan sıkıştırarak 
yol almaya çalıştı. Kornaya da bastı. Ben 
yol verdim ama haksız yere istediği için tep-
ki amaçlı kornaya bastım. Sonra sinirlenip 
hemen önüme kırdı. Ben de mecbur durmak 
zorunda kaldım. Ben ona, ‘Burası tek şerit. 
Bu şekilde yol alamazsın’ şeklinde konuştum. 
El frenini çekip, indi. Küfürler etmeye çalıştı. 
Ben de haklı olduğum için üzerine gittim, 
konuştum. Bana biraz daha küfürler etti. 
Bana, ‘Bekle burada’ deyip, gitti. Torpidodan 
bıçak aldı. ‘Hadi vur’ diyerek üzerime geldi. O 
bıçağı görünce ben de geri çekildim. Kaçmak 
istedim, kaçamadım” dedi. Öğretmiş, “Geriye 
doğru çekilirken, bıçağı tuttuğu eliyle yumruk 
salladı. Tam burnuma oturdu o yumruğu. Ben 
zaten kapandım sırtıma vurmaya başladı. Beni 
bıraktığı zaman burnumdan kanlar akmaya 
başladı. Onu görünce korktu. Aracına binip 
uzaklaştı” şeklinde konuştu.

Motokuryenin 
burnunu kırdı
Esenyurt’ta hafif ticari aracın sürücüsü, tartıştığı motokuryeye önce bıçak çekti, daha 
sonra da burnunu kırdı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Ümraniye’de yaşayan Cansel Dilara Kınalı (20) 
tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı’yı (48) sırtından 

bıçaklayarak öldürdü. 5 adet suç kaydı olduğu belirtilen 
Cansel Dilara Kınalı “Kasten öldürme” suçundan tutuk-

lanırken, baba Kınalı ise son yolculuğuna uğurlandı

BABASINI BABASINI 
OLDURDU!OLDURDU!

OLAY, 
önceki 
gece 

saatlerinde 
Ümraniye Tantavi 

Mahallesi’nde meydana 
geldi. İddiaya göre, özel bir 
bankada çalışan Mustafa 
Emre Kınalı (48), geçimsizlik 
yaşadığı eşinden bir süre önce 
boşandı. Çocuklarının velaye-
tini alan baba, okul nedeniyle 
annelerinin yanında kalan 20 
yaşındaki kızı Cansel Dilara 
Kınalı ve 9 yaşındaki oğlunu 
görmek için eski eşinin evine 
gitti. Bir süre sonra Cansel 
Dilara Kınalı ve babası ara-
sında bilinmeyen bir nedenle 

tartışma çıktı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine Cansel Di-
lara Kınalı babasını sırtından 
bıçakladı. Genç kız olayın ar-
dından evden ayrılırken, ihbar 
üzerine olay yerine sağlık ve 
polis ekipleri sevk edildi.

Kınalı tutuklandı
Ambulansla hastaneye kal-
dırılan Mustafa Emre Kınalı 
yapılan müdahalelere rağmen 
hayatını kaybetti. Olayla ilgili 
inceleme başlatan Ümraniye 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekip-
leri, Cansel Dilara Kınalı’yı 
yakalayarak gözaltına aldı. 
“Kasten öldürme” suçundan 
Kartal Anadolu Adliyesi’ne 

sevk edilen Cansel Dilara 
Kınalı tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Cansel Dilara 
Kınalı’nın 5 adet suç kaydı 
olduğu da öğrenildi.

Baba uğurlandı
Hayatını kaybeden Mustafa 
Emre Kınalı’nın cenazesi 
dün Üsküdar’daki Karaca-
ahmet Camii’ne getirildi. 
Cenazeye Mustafa Emre 
Kınalı’nın eşi ve çok sayıda 
aile yakını katılırken, öğle 
namazına müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından 
Kınalı’nın cenazesi Çengel-
köy Mezarlığı’na defnedildi.                        
■ DHA

İSTANBUL Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, yürüttük-
leri çalışmalar sonucunda 
Pendik Çınardere Mahalle-
si’nde bulunan bir adreste 
narkotik madde imal ve 
ticareti yapıldığını tespit etti. 
4 Aralık Cumartesi günü 
belirlenen adrese operasyon 
düzenleyen ekipler, 6 kök 
Hint keneviri, Hint keneviri 
yetiştirmek için kullanılan 
düzenek içerisindeki çeşitli 
malzemeler (vantilatör, so-
ğutucu, led lambalar, saksı 
vb.), bir adet havalı tüfek, 
944 lira ele geçirdi. Ayrıca 
baskında, H.K., S.K. ve E.T. 
isimli bir kadın yakalandı. 
Ekiplerin yaptığı incelemede 
baskın düzenlenen adreste 
sera yöntemi ile uyuşturucu 
yetiştirdikleri, bunun için 
gerekli düzenekleri kurarak 
uygun ortamı oluşturdukları 
tespit edildi. Baskında yaka-
lanan 3 şüpheli “Uyuşturu-
cu Madde İmal ve Ticareti” 
suçundan işlem yapıldıktan 
sonra adli makamlar tara-
fından  serbest bırakıldı.

NARKOTİK 
operasyonu

Öldü mü yoksa öldürüldü mü?Öldü mü yoksa öldürüldü mü?
Büyükçekmece Gölü kenarında bir kadın cesedi bulundu. 20 yaşındaki Elif Toru’ya 

ait olduğu belirlenen cesedi, babası teşhis ettikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Aile yakını Rıza Altaylı, “Önü-
müzdeki günlerde olay netleşecek, 
böyle bir kasıt olayını düşünmü-
yoruz, beklemiyoruz, tahmin de 
etmiyoruz. Sanki dershane çıkışı 
oraya bir çay kahve içmeye gi-
diyor. Arkadaş grubu ile mi gitti 
tek mi gitti bilmiyoruz. Tahmini-
miz gezerken köprünün üstünde 
dengesini kaybetti düştü ihtimalini 
taşıyoruz. Lise mezunu üniversite-
ye hazırlanıyordu. Sabah kahvaltı-
sını sabah 9 sıralarında babası ve 
ailesi ile evde yapıyor ve çıkıyor. 
Cenaze bugün Ordu’ya gidecek 
yarın da defnedilecek. Üç kardeşler 
iki kız bir abisi vardı bu en küçüğü 
ablası da üniversiteyi bitirmiş çok 
genç ve mütevazi bir kardeşimizdi” 
açıklamasını yaptı. Elif Toru’nun 
cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan 
alınarak defnedilmek üzerine 
memleketi Ordu’nun Aybastı ilçe-
sinde gönderildi.       ■ DHA

Üniversiteye 
hazırlanıyordu

KAĞITHANEʼDE sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini 
kaybettiği otomobil, bariyerlere 
çarptı. Hafif yaralanan sürücü 
ambulansla hastaneye kaldı-
rılırken D-100 Mecidiyeköy 
istikametinde trafik yoğunluğu 
oluştu. Kaza, D-100 Karayolu 
Okmeydanı mevkii Mecidiyeköy 
istikametinde saat 10.30 sıra-
larında meydana geldi. Henüz 

bilinmeyen bir nedenle otomo-
bilinin direksiyon hakimiyetini 
kaybeden Şemsettin S. bari-
yerlere çarptı. Kaza nedeniyle 
otomobil sürücüsü araç içinde 
sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla 
olay yerine itfaiye, sağlık ve polis 
ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü 
kendi imkanları ile otomobilden 
çıktı. Yaralı ambulansa alınarak 
hastaneye kaldırıldı.    ■ DHA

Trafi k kilitlendi

Beşiktaş’ta Maçka’dan Kuruçeş-
me’ye trafik nedeniyle gitmek iste-
meyen taksi sürücüsüne bin 339 lira 

idari para cezası uygulandı, aracı 
da 10 gün trafikten men edildi



İ stanbul Ticaret Odası'nın
(İTO) 10 Kasım'da aldığı
karar ile 230 gram ekmek 2,5

TL'den satılmaya başladı. Ancak
aradan kısa süre geçmesine rağ-
men birçok fırında ekmeğin fiyatını
3 liraya çıkarıldı. 3 liraya ekmek
satan fırınlardan bazıları gramajı

da 210 grama düşürdü. Ekmeğin 3
liradan satıldığı ilçelerden arasında
Ümraniye ve Üsküdar'da bulunu-
yor. Fırıncılar başta un fiyatları
olmak üzere artan maliyetler nede-
niyle zam yaptıklarını belirtti. Üm-
raniye'deki bir fırıncı zammın
nedenine maliyetleri göstererek.

"Fiyatlar yükseleli birkaç gün oldu,
ayın 1'inden bu yana böyle" dedi. 

Yapacak bir şey yok!

Fırıncı olan Ahmet Demir ise "Un
fiyatları, poşet, maya gibi bir sürü
şey var. Sadece bir unla bitmiyor ki,
burada çalışanların da gideri arttı.

Mecbursun, ne yapacaksın başka.
Sadece un fiyatları değil, her şey et-
kiliyor. İşlerde düşüş oldu ama ya-
pacak bir şey yok" şeklinde
konuştu. Vatandaşlar ise "Çok şika-
yetçiyiz" diyerek gizli zamma tepki
gösterdi. Mehmet Arı, "Ekmek
bugün 2,5 lira olmuş, yarın 6 lira

olmuş, eğer insanlar bunu sorgula-
yamıyorsa yaşam standartlarını da
belirleyemezler" dedi. Gülhanım
Kardeş ise fırından ekmek aldıktan
sonra, "Çok şikayetçiyiz, simit oldu
3,5 lira, biz ne yiyeceğiz ne içeceğiz.
3 tane ekmek aldım, bir de simit 20
lira" diye konuştu. DHA
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A VRUPA’da İtalya ve Portekiz’den
sonra Almanya da korona salgını ile
mücadeleyi askere teslim etti… İtal-

ya’da Korgeneral Francesco Paolo Figliuolo,
Portekiz’de Koramiral Henrique Gouveia e
Melo’den sonra Almanya’da da korona ile
kriz yönetiminin başına Tümgeneral Carsten
Breuer getirildi… Almanya’da yeni şan-
sölye Olaf Scholz, twitter hesabındaki paylaşı-
mında ‘Mevcut zorluklarla başa çıkmanın
yeni ve kesin bir yolunu geliştiriyoruz‘ diye
yazmıştı… Yeni ve kesin yol olarak kriz yöne-
timi kuruldu… Başına da 57 yaşındaki Tüm-
general Carsten Breuer getirildi…

* * * *
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Mart

2021'de COVID-19 salgınına karşı önlemleri

uygulamak, koordine etmek
için Korgeneral Francesco Paolo Figliuolo’yu
atamıştı… Sekiz ay sonra sonuç :  İtalya'da
diğer çoğu Avrupa ülkesine kıyasla daha fazla
aşılı insan, daha az vaka, daha az yoğun ba-
kımda hasta var… İtalya, yüzde 78'lik aşı-
lama oranıyla Avrupa Birliği'nde de ilk dört
içinde yer alıyor. Yedi günlük insidans şu anda
yalnızca Malta, İspanya ve İsveç'te olduğu
kadar düşük 90…

* * * *
Portekiz’de de Koramiral Henrique Gou-

veia e Melo günün adamı… On milyon nü-
fuslu Portekiz, Şubat ayında şiddetli bir
korona dalgasıyla sarsılmış, Koramiral Henri-
que Gouveia e Melo Mayıs ayında aşı kam-
panyasının yönetimini devralmıştı… Sekiz ay

sonra, Portekiz sürü bağışıklığının
eşiğinde… Avrupa'nın en yüksek aşı oranına
sahip ülkelerinden biri… Gouveia e Melo, 42
yıllık asker, fırkateynlere, denizaltılara ko-
muta ediyor… 

* * * *
Almanya’da yeni Şansölye Olaf Scholz, ko-

rona pandemisinde İtalya Başbakanı Mario
Draghi'den veya Portekiz’den ilham almış gibi
görünüyor. Bu kararda koalisyon ortağı libe-
rallerin lideri Christian Lindner’in de etkisi ol-
duğu söyleniyor. Hatta fikrin ona ait olduğu
da iddia ediliyor. Çünkü birkaç gün önce yap-

tığı açıklamada  ‘En tepede bir general ola-
cak‘ deyince kamuoyu şaşırmıştı. Liberallerin
lideri Alman Hava Kuvvetleri’nde yedek bin-
başı rütbesine sahip…

* * * *
Tümgeneral Breuer, daha 41. tanksavar tu-

gayının komutanıymış… Kosova'da KFOR ko-
mutanlığı, Brüksel'deki NATO karargahında
görev yapmış… 2018’de beri Bölgesel Görev-
ler Komutanlığı’nın komutanı… Afet ve pan-
demi yönetimine aşina bir asker… 2020’den
beri Alman ordusunun pandemi yardımı gö-
revlerini koordine ediyor. Komutası altındaki
birlikler Almanya’da kar ve sel felaketlerinde
de yardım etmişti… 2014’de de Afganis-
tan’da Tuğgeneral olarak görev yapmış... 

* * * *
Alman komutanın Noel’e kadar 12 bin

kadar askeri seferber edeceği söyleniyor… Bu
askerlerin hasta yoğunluğu yaşayan hastane-

lere yardım, yaşlı bakım evlerinde aşı ve test
çabalarına destek, virüsü kontrol altına almak
için enfekte olmuş kişilerin temas takibi için
sağlık dairelerine yardım gibi görevler yapa-
cağı söyleniyor. Ayrıca aşıların ülke çapında
hızlı dağıtımı için askeri lojistik ağı kurula-
cağı belirtiliyor…

* * * *
Kriz yönetimlerinin askerlere teslim edil-

mesi her üç ülkede de ‘Kriz zamanlarında niye
askerlere başvuruldu veya onlar neyi farklı ya-
pıyorlar‘ gibi soruları da gündeme getirmedi
değil… Milyonlarca aşının tedariki ve dağıtı-
mının lojistik ile doğrudan ilgili olduğu, her üç
komutanın da lojistik dalda uzman olmaları
başlıca sebep olarak gösteriliyor… İtalya ve
Portekiz’de iki generalin şaşırtıcı başarısı üze-
rine Almanya’da da hükümet bu modeli kop-
yaladı.  Tümgeneral Carsten Breuer
Almanya’nın umudu oldu…

Aşı kampanyası askerlere teslim 

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 10 Kasım'da aldığı karar ile 230 gram
ekmek 2,5 TL'den satılmaya başladı. Aradan kısa süre geçmesine
rağmen bazı ilçelerde fırınlar ekmeğin fiyatını 3 liraya çıkardı. 
3 liraya ekmek satan fırınlardan birçoğu gramajı da 210'a düşürdü

Halit Çelİkbudak
damgaweb@gmail.com

hcelikbudak@gmail.com

Kaş yapayım derken

göz çıkardılar!
Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde iddiaya göre yol bakım ekiplerinin asfalt
çalışmaları sırasında tıkanan kanalizasyon giderleri sebebiyle iki ev sular altında kaldı.
Diz boyu suya gömülen daire sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı

olaY saat 14.00 sırala-
rında Maltepe Zümrütev-
ler Mahallesi'nde meydana

geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde 20
gündür devam eden asfalt yenileme
çalışmaları, kanalizasyon giderlerinin
tıkanmasına sebep oldu. İstanbul ge-
nelinde yer yer etkisini gösteren sağa-
nak yağış sebebiyle de, mahallede
kanalizasyondan taşan su iki farklı bi-
nada bulunan evlere doldu. Daire içe-
risinde zaman zaman diz boyunu
aşan su, daire sakinleri tarafından
kendi imkanlarıyla tahliye edilmeye
çalışıldı. İhbar üzerine İSKİ'ye bağlı
ekipler, vidanjör yardımıyla daireler-

deki suyu tahliye etti.

Asfalt parçası çıktı

Bir daire sakini "Şu an daireyi dize
kadar su bastı. Biz kendi imkanları-
mızla suyu atmaya çalışıyoruz. Zara-
rımızı kim karşılayacak bilmiyoruz.
Dairenin içerisindeki bütün eşyaları-
mız kullanılamaz hale geldi" şeklinde
konuştu. Başka bir mahalle sakini
Uğur Bal, "Yaklaşık 20 gündür bir ka-
nalizasyon çalışması yapılmıştı. Ça-
lışma sonlandı. Şu an asfalt döküldü.
Fakat kanallar tıkalı bırakıldığı için su
gitmedi ve komşularımızın evini kom-
ple su bastı. Komşularımız çok mağ-
dur. Evlerindeki tüm eşyalar
kullanılamaz hale geldi. Bunun so-
rumlusu kimdir? Bunun ortaya çıkıp
komşumun mağduriyetinin giderilme-
sini istiyorum. Bizim isteğimiz bu. Şu
an komşumun dairesinde yaklaşık 1
metrenin üzerinde su var. Bu olayın
kamuoyunda ses getirmesini istiyoruz.
Temizlenen kanalizasyondan parke
taşı çıktı. Çok büyük bez parçaları

çıktı ve bir sürü taş
parçası çıktı arka-

daşların yap-
tığı
temizleme-
lerde. Asfalt

parçası çıktı. Bu maddeler kanalı tıka-
dığı için su geri gelip komşumuzun
evini bastı. Yaklaşık 1 buçuk metre su.
Evdeki hiçbir eşyaları kullanılabilir va-
ziyette değil. Perişan vaziyetteler" ifa-
delerini kullandı. 

Arayan soran olmadı

Başka bir daire sakini Yunus Doğan
da "Burada yaklaşık 20 gündür süren
bir çalışma var. 20 günün sonunda
bugün bitirir gibi oldular. Bitirdikten
sonra bizim evin balkonundaki kuyu-
sundan su basmaya başladı. 3 saattir
ilgililere ulaşmaya çalışıyoruz. Kimse
gelip bize yardımcı olmadı. Dizime
kadar sularda kaldım. Affedersiniz
pislik içindeyim. Evde kullanılacak
hiçbir eşya kalmadı. Çamaşır maki-
nesi, buzdolabı, bulaşık makinası
hatta televizyona kadar su geldi.
Kendi imkanlarımızla suyu tahliye et-
meye çalıştık, edemedik. 3 saatin so-
nunda İSKİ'den vidanjör geldi. Anca
açmaya başladılar. Yaklaşık 70-80 bin
liralık hasarımız var. Biz kirada oturu-
yoruz, çok bir para kazanmıyoruz. Bu
zararı karşılama gibi bir şansımız ol-
madığı için ne yapacağımızı bilmiyo-
ruz. Zararımızı kim karşılayacak?
Bilmiyoruz. Nereye başvurmamız ge-
rekiyor? Bilmiyoruz. Ne yapacağımızı
da bilmiyoruz. Bize yardımcı olunma-
sını istiyoruz" dedi. DHA

Sultangazi de 
Esenler gibi!

2.6 milyon 
liralık uyarı
Sayıştay, Beyoğlu Belediyesi'nin
ilçede topladığı eğlence 
vergisinden mevzuata göre Veremle
Savaş Derneği’ne aktarması
gereken 2.6 milyonluk payı
derneğe aktarmadığını tespit etti

BeYoğlu Belediyesi'nde Sayıştay müfettiş-
lerinin 2020 yılına ilişkin yaptığı denetimde
iki bulgu ön plana çıktı. Sayıştay, mevzuat

gereği Veremle Savaş Derneği'ne aktırılması gereken
eğlence vergisi payı ile ilgili dikkat çekici bir tespitte
bulundu. Rapor, Beyoğlu Belediyesi tarafından tahsil
edilen eğlence vergileri üzerinden hesaplanan yüzde
10 oranındaki 2 milyon 685 bin 515 TL tutarının Ve-
remle Savaş Derneği'ne aktarılmadığını ortaya çı-
kardı. Beyoğlu Belediyesi, Verem Savaş Derneği’ne
ayrılan payların, İller Bankası payından kesilerek akta-
rıldığını bildirdi. Ancak Sayıştay denetçileri, derneğe
yapılan aktarmaya ilişkin bir bilgi veya belge sunul-
madığını açıkladı.

Ücretsiz kullanmşlar

Sayıştay, belediyenin Kefken Çevre Yaz Kampı'ndan
öğrenci ve gençlerin dışında belediye ve diğer kamu
idare personeli ile ilçe sınırları içinde ikamet eden va-
tandaşların da ücretsiz yararlandığını tespit etti. Bele-
diye bundan sonra “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin
Tebliğ”e uygun hareket edileceğini bildirdi. Sayıştay
da söz konusu sosyal tesiste sunulan hizmetler için il-
gili tebliğde belirtilen şekilde ücretlendirme yapılması
gerektiğini vurguladı.

Sultangazi Belediyesi’ni de
denetleyen Sayıştay denetçileri
tıpkı Esenler Belediyesi'nde
olduğu gibi  usulsüz atama
tespit etti. Sayıştay’ın 
raporunda, “Sözleşmeli 
olarak istihdam edilen 
personelin müdür olarak
görevlendirildiği” belirtildi

raporda, yapı-
lan atamanın
usulsüz olduğu

ifade edilerek, “5393 Sayılı
Belediye Kanunu’nun
49’uncu maddesi uyarınca
sözleşmeli olarak istihdam
edilen kişi, müdür olarak gö-
revlendirilmiştir. Müdürlük
görevi, genel esaslara göre yü-
rütülmesi gereken asli ve sü-
rekli bir görevdir. Kendisine
bütçeyle ödenek tahsis edilen,
harcama biriminin en üst yöneticisi olan ve ödenekle-
rin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında birinci
derece sorumluluk atfedilen müdürlük görevinin sü-
reli sözleşmeler ile istihdam edilen sözleşmeli perso-
nel eliyle gördürülmesi mümkün değildir” denildi.

Şirketlere tahsis

Denetçiler Zeytinburnu Belediyesi’nin de kamu
kurum ve kuruluşu niteliğinde olmadığı halde elektrik
dağıtım şirketine taşınmaz tahsisi yaptığı belirtildi.
Sayıştay’ın denetim raporunda, “Zeytinburnu Bele-
diyesi’nin mülkiyetinde bulunan muhtelif taşınmaz-
ların trafo inşası, mevcut trafoların büyütülmesi ve
yenilenmesi amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
(TEDAŞ) adına kamu kurumu ve kuruluşu olmayan
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (BEDAŞ) tahsis
edilmiştir denildi. Denetçiler, yapılan bu tahsis işle-
minin de mevzuata aykırı olduğunu vurguladı.

Yargıtay’dan 
titreme kararı

YargıtaY 3. Hukuk Dairesi, milyon-
larca araç sahibine müjde niteliğinde
bir karara imza attı. Yüksek Mah-

keme, arabadaki titreme sorununa ilişkin ayıp
yetkili servis tarafından giderilemediği için araba-
nın misli ile değişmesi gerektiğine hükmetti. Ka-
rarda şu ifadelere yer verildi: Dosyanın
incelenmesinde dava konusu aracın davacı tara-
fından 06.06.2016 tarihinde ikinci el olarak satın
alındığı, satın alındıktan sonra beş defa titreme
şikayeti ile servise götürüldüğü, servisçe yapılan
işlemlere rağmen arızanın halen giderilemediği
ve devam etmekte olduğu ortadadır. Bilirkişi eşli-
ğinde yapılan test sürüşünde 1500-2000 d/d ara-
lığında 60-100 km /h hız aralığında titreme
yaptığının tespit edildiği, test sürücü sonucunda
hazırlanan bilirkişi raporunda; araçtaki titreme-
nin üretimden kaynaklı olup aracın aktarma or-
ganları dolayısıyla meydana geldiği anlaşılmıştır.
Somut olayda dava konusu araçta, imalattan
kaynaklı gizli ayıbın var olduğu, esasen derece
mahkemelerinin de kabulündedir. Ne var ki,
araçtaki bu ayıbın yetkili servis tarafından yapı-
lan tüm tamir işlemlerine rağmen giderilemediği,
bu nedenle duyduğu güvenin sarsılması nede-
niyle araçtan beklediği yararı sağlayamayan da-
vacının seçimlik hakkını kullanmış olduğu da
dikkate alındığında, aracın misli ile değişim ko-
şulları oluşmuştur.”
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O lay Üsküdar'da bir telefon satışı
ve tamiri yapılan iş yerinde mey-
dana geldi. 6 ay önce bir karga-

nın girdiği ve korku dolu anlar
yaşanmasına neden olan iş yerine bu defa
müşterilerin de olduğu sırada güvercin
girdi. Kanatlı hayvanlara karşı fobisi olan
iş yeri sahibi Celil Koçak güvercini gö-
rünce ne yapacağını şaşırdı. Önce güver-
cinden korunmak için masanın altına
girdi. Daha sonra da masanın altından çı-
karak koltuktaki montunu alıp kafasını
örttü. Müşterilerden biri ise o güvercini
kısa sürede dışarıya çıkarmaya başardı. O

anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ka-
mera kaydına yansıyan konuşmada iş yeri
sahibinin "Gönder ağabey, o kuşu bura-
dan, Gitti di mi o kuş? Bu olay dükkanda
iki oldu.' dediği duyuluyor.

O anları anlattı 

O anları anlatan Celil Koçak, "Ben hemen
panik haldeydim. Güvercin dükkana girdi-
ğinde masanın altına girdim. Önceki gibi
güvercinin dükkandan çıkarması bekle-
dim. Ama çıkmamış ayağa kalktım, bana
geldiğini hissettiğim an koltukta montum
vardı. Hemen montumu kafama örttüm.

Sonra müşteriye sordum. 'Çıktı mı kuş'
diye. 'Çıktı korkma' deyince rahatladım.
Bir de tiksindiğim bir şey görünce bende
kaşınma başlıyor. Saatlerce kaşındım.
Yaklaşık bir saat boyunca sürdü." dedi.

Dakikalarca tur attı

Koçak sözlerine şöyle devam etti: "Ben
her zamanki gibi dükkanda duruyordum.
Birden içeriye geldi güvercin burada daki-
kalarca tur attı sonra çıktı. Daha önce
böyle bir olay yaşadım. O zaman da
karga saldırmıştı. Saatlerce burada durdu.
Kapının önünden ayrılmadı. Korktuğum-

dan dolayı böyle olaylar başıma geliyor.
Bir insanın başına korkudan geliyor.
Korkmasam olmayacak bir şey, ama ben
korktuğum için beni buluyorlar. Ben kü-
çüklüğümden belli kanatlı hayvanlardan
korkuyorum. Tavuklardan, uçan hayvan-
lardan çok korkuyorum. Yanlarına bile
yaklaşamıyorum. Kanatlarını bir çırpınca
irkiliyorum. Ama diğer hayvanlardan
korkmuyorum. Mesela kedi, köpeklerden
korkmuyorum. Sadece uçan hayvanlar-
dan korkuyorum. Bizim dükkanda bir şey
mi var bilmiyorum ama hep beni 
buluyorlar." DHA

AVCILAR OTOBÜS MİNİBÜS TAKSİ KAMYONET
SAHİPLERİ VE ŞOFÖRLER ESNAF ODASI 

GENEL KURUL İLANI
Avcılar Otobüs Minibüs Taksi Kamyonet Sahipleri ve Şoförler Esnaf Odasının 19. Olağan
Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddeleriyle 05/01/2022 tarihinde  Çarşamba günü,
Saat : 10.00’da  Deniz Köşk ve Davet Salon Denizköşkler Mahallesi Kemal Sunal Cd.No:38
Avcılar/İstanbul adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı  takdirde ikinci toplantı aynı gündem maddeleriyle
12.01.2022 Çarşamba günü, Saat :10.00’da Deniz Köşk ve Davet Salon Denizköşkler Mahallesi
Kemal Sunal Cd.No:38 Avcılar/İstanbul adresinde yasal nisapla yapılacaktır.
Odamız üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları önemle duyurulur.

AVCILAR OTOBÜS MİNİBÜS TAKSİ KAMYONET
SAHİPLERİ VE ŞOFÖRLER ESNAF ODASI

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1.  Yoklama ve açılış,
2.  Başkanlık Divanının teşekkülü ve Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
4. 2017/12,2018, 2019, 2020, 2021 yıllarına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Ra-
poru, Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması, müzakeresi kabul veya reddi,
5.  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
6.  2022, 2023, 2024, 2025 yılları çalışma programı ile bu program içinde yer alan eğitim teorik
ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi Kabul veya reddi,
7.  Oda Başkanı, Başkanvekili   ve  Denetim  Kurulu  üyelerinin  aylık  ücretleri  ile  Yönetim  
Kurulu  üyelerinin huzur hakları yolluk ve konaklama, yurt içi ve yurt dışı harcırahların ücretleri-
nin tespit edilmesi,
8. Oda’nın imkanları nispetinde öncelikle odanın faaliyet alanı ile ilgili branşta olmak üzere 
öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayrisafi gelirin %10’unu geçmemek kaydıyla kamu yararına
faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç du-
rumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar verilmesi,
9.  Oda adına banka hesaplarımızdan para çekme,yatırma,kredi çekme yetkisinin yönetim 
kurulunun yetkili kılınmasına
10. Birliğin muvafakati, alınmak şartıyla odanın kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik
gayrimenkul ve her türlü taşıt alım satımı ile gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına
karar verilmesi,
11.Birliğin muvafakati alınmak kaydıyla   oda  üyelerinin  müşterek  ihtiyaçlarını  karşılamak,
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağ-
lamak amacıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek
ve amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurulmasına karar
vermek ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzereYönetim Kurulunun yetkili kılınması,
12. Dilek ve temenniler,
13. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
14. Kapanış.

80 vilayet bitti
İstanbul kaldı

Türkiye ve 
Dünyada 
Gönüllülük ve
Tecrübe Paylaşımı
Paneli'ne telefonla
bağlanan İçişleri
Bakanı Süleyman
Soylu, “Afet Risk
Azaltma planlarında
80 vilayetimizi
bitirdik, bir 
İstanbulumuz 
kaldı. İstanbul’da da
planın sonuna
geldik” dedi

Türkiye ve Dünyada Gönüllü-
lük ve Tecrübe Paylaşımı Paneli,
İstanbul Üsküdar Belediyesi

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde
gerçekleştirildi. Panele, AFAD Başkanı
Yunus Sezer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve
çok sayıda AFAD personeli ve gönüllüsü
katıldı. Destek AFAD Gönüllüleri kimlik
kartlarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da-
ğıttı. AFAD gönüllüsü Şarkıcı Murat Kekil-
li’ye de ödül verildi. Murat Kekilli sahnede
AFAD için yazdığı şarkıyı söyledi. 

2 bin 254 kişiye ulaşıldı

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yer-
likaya "17 Ağustos Marmara Depremi'nde
ne kadar iyi niyetli olursa olsun eğitim al-
mamış, organize olmayan gönüllü çalışma-
ların yarardan çok zarar getirdiğine de
maalesef şahit olduk. Türkiye Afet Müda-
hale Planı kapsamında 27 çalışma grubu ile
700'e yakın toplantı yaptık. Yerel operasyon
planlarının geliştirilmesi ve kapasite artırıl-
masına yönelik önemli kazanımlar elde
ettik. Bu yılın başında başladığımız İstan-
bul İl Risk Azaltma Planı'nı yakın bir za-
manda tamamlıyoruz. 39 ilçemizde 962
Mahalle İrtibat Merkezi kurduk, yani bütün
mahallelerimizde var. Toplanma alanı sayı-
sın 5 bin 598'e çıkardık. İçişleri Bakanlığı-
mızca hayata geçirilen Afet Eğitim
Seferberliği ile toplam 7 milyon 508 bin va-
tandaşımıza eğitim verdik. AFAD Gönüllü-

lüğü projemize başvuran 79 bin 472 kişiden
7 bin 213'ü saha eğitimlerine başladı. 16
bin 93 kişi simülasyon TIR'ında eğitim aldı.
Kargo firmalarına yönelik KBRN (Kimya-
sal, biyolojik, radyolojik ve nükleer) farkın-
dalık ve şüpheli posta eğitiminde 2 bin 254
kişiye ulaşıldı" dedi.

Planın sonuna geldik

Programa Facetime ile bağlanan İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu "Yaklaşık 404 bin
kişilik bir AFAD gönüllü ailesi olduk. Size 2
müjde vermek istiyorum. Ankara’da çok
güzel bir AFAD eğitim kampı hazırlıyoruz.
Yine İstanbul’da da Anadolu Yakası’nda
sayın valimizle birlike AFAD Müdürümüz
ile birlikte değerlendirme ve çerçeveler içeri-
sinde inşallah orada da bir eğitim kampı
hazırlıyoruz. Afet Risk Azaltma planlarında
80 vilayetimizi bitirdik, bir İstanbulumuz
kaldı. İstanbul’da da planın sonuna geldik.
Şu anda 53 milyon 763 bin kişi Türkiye’de
bu yıl itibariyle afet eğitimi aldı. Sayın
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye
bütün dünyada başka bir liderliği elinde
tutmaktadır. Bu liderlik şudur; 14 yılda
dünyada en çok yardım yapan ülke Türki-
ye’dir. Biz Amerika’dan zengin değiliz, biz
Avrupa’nın bazı ülkelerinden de zengin de-
ğiliz ama çok şükür, asaleti zengin gönlü
zengin ve iyilik yapma kabileti ve kapasitesi
zengin bir milletin evlatlarıyız" diye 
konuştu.  DHA

Hayata pedal 
ÇEViRDiLER
Dünya Engelliler Günü vesilesiyle görme 
engelliler ve gönüllü bisikletçilerden oluşan bir 
bisiklet etkinliği düzenlendi. Hayata pedal çeviren
sporcu ve engelliler Şişli’den başlayarak Taksim,
Unkapanı, Eminönü, Yenikapı üzerinden Zeytinburnu
ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksine ulaştı

Barikat Sanat Atölyesi Derneği olarak İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi ve ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi iş birliği
ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe ses getirmek ama-

cıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bugün ise profesyo-
nel bisikletçiler ile görme engelliler ‘Hayata Pedal Çevir’ sloganı ile
pedal çevirdi. Bugün Şişli Cevahir AVM önünde toplanma saati 11.00
hareket saati 12.00 olmak üzere Taksim, Unkapanı, Eminönü, Yenikapı,
Zeytinburnu ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi önünde son bulacak.
Görme engelliler ve gönüllü bisikletçilerden oluşan bir bisiklet etkinliği
düzenlendi.

Bakış açısı değişecek

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve
Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Nur Sadedim, "Bu etkinlik aslında engelli bireylerin
yaşama eşit hakkını savunmak amacıyla ve bu konuda farkındalık oluş-
turmak amacı ile düzenlendi. Bizler de İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesi
olarak engelli bireylerin yaşama eşit katılım hakkını savunuyoruz. Top-
lumda engelli bireylere yönelik yanlış bakış açısı olabiliyor. Biz de bu
yanlış bakış açısını değiştirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı. Bisiklet
sürüp farkındalık yaratmak istediğini belirten 30 yaşındaki görme en-
gelli Şule Yazıcı, bisiklet sürmeyi normalde de çok sevdiğini söyledi.
Farkındalık için bisiklet süreceğinden daha da mutlu olduğunu ifade
eden Yazıcı, “Benim birçok görme engelli arkadaşım var. Hepsi bisiklet
sürmeyi sevdiğini söylüyor ama hiçbiri dışarı çıkıp sürmüyor. Çeşitli 
aktivitelerde bulunmuyor. Buradan onlara ‘dışarıya çıkın’ demek 
istiyorum” dedi.

Sözde değil özde destek

Etkinliğe destek olabilmek için Adana’dan geldiğini belirten 31 yaşın-
daki yürüme engelli Ahmet Dönmez ise görme engelli arkadaşlarını bi-
sikletle bir saat boyunca gezdireceklerini belirtti. Hayatını tekerlekli
sandalyede değil, bisikletle geçirdiğini vurgulayan Dönmez, “Bisikletim
artık benim bir organım gibi oldu. Bugün engellilere farkındalık yarat-
mak için buradayız. Ama biz sadece bir gün değil, her gün hatırlanmak
istiyoruz. Çünkü her gün hayatın içindeyiz. Bu yüzden gerekli kurumlar-
dan da sadece sözde değil, gerçek anlamda destek istiyoruz. Ayrıca
dünyayı sevgi kurtaracak” şeklinde konuştu.

Sürekli çalışıyoruz

Uluslararası Barikat Film Festivali Başkanı Hüseyin Nacar ise engelli
bireyler için sürekli farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini ve Böyle et-
kinliklerin çok önemli olduğunu söyledi. 3 Aralık Dünya Engelliler
Gün’ne özel pedal çevirmek için buluştuklarını belirten Nacar, “Bize
destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığına, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesine ve İstanbul Valiliğine çok teşekkür ederim. Ayrıca bugün hem
çok mutlu hem de çok duygusalım” dedi. DHA

Önce patlama
sonra göçük
İstanbul Bağcılar'da bir binanın çatı katında bulunan
evde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı.
Patlamanın ardından binanın önündeki yolda da
göçme meydana geldi. Patlama ve göçük sonrası
İGDAŞ ekipleri sokakta çalışma başlattı

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 548 So-
kak’ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında
yaşanan yangın sonrası, evin önündeki

yolda göçük meydana geldi. İddiaya göre doğalgaz
kaynaklı patlama sonucu yaşanan yangında bölgeye
sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Daha sonra
itfaiye ekiplerinin dairede soğutma çalışması yaptığı sı-
rada yolda göçük meydana geldi. İtfaiye ekipleri araç-
larını başka yere park ederek yolda güvenlik önlemi
aldı. Göçük yaşanan yolda İGDAŞ ekipleri çalışma
yaparak göçüğün neden meydana geldiğine dair ince-
leme başlattı. Mahalle sakinleri, göçüğün yaşandığı
548 Sokak altında, M3 Kirazlı-Bakırköy Metro hattı
inşaatı çalışmalarının olduğu bu yüzdende göçüğün
yaşanmış olabileceğini iddia etti.

Bina sallandı

Göcüğün yaşandığı sokakta oturan Salih Kahveci,
“Sabah evde oturduğum sırada bir patlama oldu. Bina
sallandı. Dışarı çıktığımda karşı apartmanın çatısı ya-
nıyordu. İtfaiyeyi aradık yangını söndürdü. Sonra-
sında da bu göçük meydana geldi. Göçük gaz
sıkışmasından yaşanmış olabilir. Patlama binayı salla-
dığına göre yolu da çökertmiş olabilir. Bu yolun altın-
dan metro inşaatı da geçiyor. Ondan da kaynaklı
olabilir” dedi.

Yoğun koku alarmı!
İstanbul’da Anadolu Yakası'nın birçok noktasında
yoğunlaşan koku vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu.
İGDAŞ ekipleriyse kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını
belirtirken çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu

Bağcılar İstanbul’un Maltepe, Karta
ve Kartal ilçelerinde dün akşam saatle-
rinde meydana gelen yoğun koku vatan-

daşları tedirgin etti. Kokunun artması üzerine
ihbarlar artarken İGDAŞ’dan konuya ilişkin açık-
lama geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden va-
tandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ,
kokunun doğalgaz kaynaklarından kaynaklı bir koku
olmadığını belirtti. Şu ana kadar kokunun nedeni
belirlenemezken, kokunun tespitine ilişkin çalışmala-
rın sürdüğü öğrenildi. 

ONCE KARGA
SONRA GUVERCIN

Üsküdar'da 6 ay önce
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C HP Kayseri Millet-
vekili Çetin Arık'ın
kızı Gözde Arık'a,

otoyol gişelerinde geçiş ih-
lali yaptığı gerekçesiyle 78
lira ceza geldi. Bu ceza faizi
ile birlikte önce 490, ardın-
dan da 45 gün içinde 971
lira 30 kuruş oldu. Arık,
“Faize haram diyen hükü-
met, 45 günde 12.5 kat faiz
alıyor. Bu otoyol soygunu-
dur” dedi.

Yandaşın 
cebine gidiyor

CHP Milletvekili Arık, “İs-
tanbul'dan Ankara'ya seya-
hat eden bir başka
vatandaşa da 33 lira geçiş
ücreti ödenmediği için 288
lira ceza idari ceza yazmış-
lar. İstanbul Anadolu yaka-
sından  Ankara'ya seyahat
ederken otobanı 4'e böl-
müşler, bazıları devlete ba-
zıları özel şirkete ait.
Devlette olanlar e-devlet
sisteminde görünüyor ama
özelde olanlar gözükmü-
yor. 33 lira geçiş ücreti için
288 lira ceza uygulanıyor.
Devlet vatandaşına tuzak
kurar mı? Bunlar Deli
Dumrul'u da geçtiler. Dev-
lete de gitmiyor bu para.
Otoyola yapan işletme alı-
yor. Tamamen yandaşın ce-
bine gidiyor. Böyle bir 
kâr yok.”

Hani faizle mücadele?

“Deli Dumrul, kuru bir
çayın üstüne köprü yaptırır.
Geçenden 33 akçe, geçme-
yenden döve döve 40 akçe

alır” diyen Arık, “Devletin
milletin parasıyla yaptığı
otoyoldan geçerseniz sorun
yok ama devleti yönetenle-
rin milletin geleceğini ipo-
tek ederek, dolar garantili
olarak yandaş müteahhit-
lere yaptırdığı yoldan geç-
seniz de geçmeseniz de
parasını ödüyorsunuz. Faiz
ile mücadele ettiğini söyle-
yen iktidar, yandaşları faiz
üstüne faiz bindirirken gör-
müyor, duymuyor” ifadele-
rini kullandı.

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNer, av. Mustafa eNgİN
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tBMM Genel Kurulu, bugün saat
12.00'de TBMM Başkanı Mustafa
Şentop başkanlığında toplanarak,

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tek-
lifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere başlaya-
cak. Genel Kurul'da, hükümet adına
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022
yılı bütçesini sunacak. AK Parti, CHP, MHP,
İYİ Parti ve HDP grup temsilcileri birer saat,
grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine de

10'ar dakika söz verilecek. Bugün başlayacak
görüşmeler 17 Aralık Cuma günü 
tamamlanacak.

Ziyaretçi alınmayacak

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmeleri
devam ederken, yasa tekliflerinin ve diğer ya-
sama faaliyetlerinin görüşülmesine ara verile-
cek. Siyasi parti grup toplantıları bu süre içinde
yapılmayacak. Bütçe görüşmeleri devam eder-

ken, Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak. Genel
Kurul'da salı günü TBMM ile Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı, çarşamba günü Sanayi ve
Teknoloji ile İçişleri Bakanlığı, perşembe günü
Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı, cuma
günü Tarım ve Orman, Adalet ve Milli Sa-
vunma Bakanlığı, cumartesi günü Sağlık, Çevre,
Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, pazar günü ise Milli Eği-
tim Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek.

CHP Milletvekili Çetin Arık’ın kızına otoyol
gişelerinde geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 78
lira ceza geldi. Bu ceza faizi ile birlikte 45 gün
içinde 971 lira oldu. CHP’li Arık, “Faize haram
diyen hükümet, 45 günde 12.5 kat faiz alıyor.
Bu otoyol soygunudur” dedi.

EKONOMİ

İş birliği kapsamında; Turkcell DBS, know-
how’u ve nesnelerin interneti çözümlerini
yurt dışı iş ortakları ile geliştirerek farklı pa-

zarlara sunabilecek. Turkcell ve Kcell bu anlaşma saye-
sinde yurt dışı kurumsal pazarlarda Turkcell
çözümlerinin kullanıldığı ortak projeler yürütebilecek.
Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan
ve Kcell CEO’su Yuri Kharlamov ’un katıldığı bir tö-
renle imzalanan protokol kapsamında akıllı şehirler ve
nesnelerin interneti alanında somut iş birliği fırsatları-
nın değerlendirileceği açıklandı Anlaşma, şirketlerin
akıllı şehirler ve IoT projeleri için muhtemel iş birlikleri
konusunda görüşmelerin başlatılmasını ve bu kap-
samda tarafların akıllı şehirler ve IOT konularında kar-
şılıklı bilgi birikim ve çözüm paylaşımını öngörüyor. Bu
kapsamda şehirlerin dijital altyapıların oluşturulmasın-
dan akıllı ulaşım sistemlerine, dijital süreç çözümlerin-
den çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları gibi farklı
alanlarda iş birliği fırsatları değerlendirilecek. 

Kaliteyi hedefliyoruz

Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan
Turan, "Türkiye’nin dijital entegratörü olarak ülkemiz-
deki tüm şehirlerin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek
hedefiyle ilerliyoruz. Şehirlerde yaşam kalitesinin arttı-
rılmasını hedefleyen Akıllı Şehir Dönüşüm Yolculukları
ile nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka gibi yeni
nesil teknolojileri kullanarak oluşturduğumuz değer ya-
ratan hizmetlerimizle şehirlerimizin yanında yer alıyo-
ruz. Kcell ile yaptığımız iş birliğinin odağında da hem
akıllı şehirler hem de nesnelerin interneti alanlarına yö-
nelik çözümler yer alıyor. Ulaşım, enerji, çevre, güven-
lik, sağlık ve yaşam gibi temel alanlarda oluşturulacak
proje fırsatlarında iş birliğini derinleştirerek, yurt içinde
elde ettiğimiz deneyimimizi global pazarlarda değer-
lendirmeyi hedefliyoruz” dedi. Kcell CEO’su Yuri
Kharlamov ise konuya ilişkin açıklamasında, “Kazakis-
tan'ın dijital telekom operatörü olarak; nesnelerin inter-
neti, 5G ve büyük veri gibi yeni teknolojilerle sağlık,
perakende ve endüstri alanlarında milyonlarca şehir sa-
kininin yaşamını iyileştirecek işlevsel ekosistemler yara-
tıyoruz. Turkcell ile gerçekleştireceğimiz iş birliği
sayesinde, inovasyon pazarında edindiğimiz tecrübe-
mizi genişletebilecek ve daha büyük ölçekli projeleri ha-
yata geçirebileceğiz“ diye konuştu.
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Global iş birliğiOTOYOL SOYGUNU Türkiye’nin dijitalleşmesi ve akıllı şehirlerin
yaygınlaşması hedefiyle çalışmalarını sürdüren
Turkcell ve Dijital İş Servisleri (Turkcell DBS) ve
Kazakh Telecom iştiraki olan Kcell, akıllı şehirler ile
nesnelerin interneti konularında iş birliği için yeni
bir protokole imza attığını duyurdu

Bütçe görüşmesi 12 gün sürecek
TBMM Genel Kurulu'nda, aralıksız 12 gün sürecek 2022 yılı bütçe görüşmeleri bugün başlıyor

İhracatta yeni rekor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracatımız geçen yılın kasım ayına göre 
yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve
Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedilmiştir. Ayrıca, son
12 aylık ihracat değerimiz olan 221 milyar dolar da yeni bir rekordur" dedi

Küresel ölçekte savunma sanayiinde
pazar büyüklüğü yaklaşık 2 trilyon dolar-
dır. Ülkemiz bu pazarda 14'üncü sırada-
dır. Savunma sanayii gelirlerini dikkate
alan dünya geneli ilk 100 firma listesi ara-
sında 2021 yılında 2 adet firmamızın bu-
lunması gurur vericidir" dedi. Türkiye
ekonomisinin 2021 yılında büyüme per-
formansının devam ettiğini belirten
Bakan Muş, "Türkiye ekonomisi, dün-
yada aşılamanın hız kazanması, dış talep-
teki artış ve hizmet gelirlerindeki
toparlanmanın katkısıyla dünyadan pozi-
tif ayrışmış ve 2020 yılında güçlü bir to-
parlanma yaşamıştır. 2021 yılında da bu
güçlü büyüme performansı devam et-
mektedir. Ülkemiz, 2021 yılının ilk çeyre-
ğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde
22 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 ora-
nında büyüme kaydetmiştir" diye 
konuştu.

İhracat 221 milyar dolar

İhracatın büyümenin lokomotifi oldu-
ğunu söyleyen Bakan Muş, "İhracatımız
geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde
33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviye-
sinde gerçekleşmiş ve Cumhuriyet tarihi-
nin en yüksek aylık ihracat değeri
kaydedilmiştir. Ayrıca, son 12 aylık ihra-
cat değerimiz olan 221 milyar dolar da
yeni bir rekordur. Bu rakamlar da göster-
mektedir ki, Türkiye üreterek ve ürettiğini
yurt dışına ihraç ederek büyümeye devam
etmektedir. Hedefimiz, Ar-Ge ve inovas-
yona dayalı üretim
ve ihracat yoluyla
dış ticaret açığını
düşürerek cari
açık konusunu
gündemimizden
kalıcı olarak çıkar-
maktır. Bu yıl
Ocak-Kasım dö-
neminde sektörün
ihracatı 2,8 milyar
dolara ulaşmıştır.
Bu rakamla sektö-
rün ihracatı, pan-
demi öncesi olan
2019 seviyesinin
de üzerine çıkmış-
tır. Sektörün ihra-
catında Türk
savunma ve hava-
cılık sanayiinin
ürettiği İHA'lar ile
kara ve hava araç-

ları önemli yer teşkil etmektedir. 2020 yı-
lında şirketlerimiz ABD, Azerbaycan ve
Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye
ihracat gerçekleştirmiştir" ifadelerini 
kullandı

Adımlar atacağız

Katma değerli ihracat için savunma sa-
nayiinin büyük önem arz ettiğini belirten
Bakan Muş, "Önümüzdeki dönemde
açıklayacağımız Uzak Ülke Stratejisi kap-
samında, ihracat potansiyelimizin yüksek
olduğu ülkelerle ticaretimizi geliştirmek
için ilave adımlar atacağız. Savunma ve
Havacılık Sanayii'nin ihtiyaçlarının yerli
imalat ile karşılanması hedeflenmiştir.
Öncelikli hedefler arasında yer alan sa-
vunma sanayiinde, Silahlı Kuvvetlerimiz
ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını, sü-
rekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli
teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılaya-
rak savunma ihracatını artırmak amaç-
lanmıştır. 1990-2000 döneminde ise zırhlı
savaş aracı, hafif nakliye ve temel eğitim
uçağı ile kargo helikopteri gibi kara ve
hava araçlarının ortak üretimi modeline
geçilmiştir. 2000'li yıllarla birlikte ise Mil-
Gem, Anka ve Hürkuş gibi önemli nitelik-
teki ana platformların kısmi tasarım
süreci başlamıştır. 2010 yılından günü-
müze kadar gelen süreçte ise yerli heli-
kopter, yerli savaş uçağı, Göktürk-3
projeleriyle birlikte yerli ve özgün tasarım
ürünlerin geliştirilmesi sürecine 
geçilmiştir" dedi.

AntAlyA'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölge-
si'ndeki bir otelde dün başlayan 'Savunma ve
Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konfe-

ransı'nın kapanışı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sa-
nayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından Ticaret
Bakanı Mehmet Muş'a, Milli Muharip Uçağı'nın maketi he-
diye edildi. Bakan Muş, katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı
çektirdi. 2 gün süren konferansın kapanışında konuşan Tica-
ret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin artık savunma ve ha-
vacılık sanayi sektöründe dünyada söz sahibi olduğunu
söyledi. Türkiye'nin savunma sanayi pazarında 14'üncü sı-
rada olduğunu söyleyen Bakan Muş, "Küresel ölçekte sa-
vunma sanayii sektörü harcamalarına ve ihracatına
bakıldığında, ülkemizin konumu daha iyi görülebilmektedir.

Ev fiyatlarında İzmir dünya 2'ncisi
55 ülkeden 150 kentin yer aldığı lis-
tede İzmir, yüzde 30’luk artışla 2’nci
oldu. İstanbul yüzde 26.4 ile 9’uncu,

Ankara ise yüzde 25.8’le 10’uncu. İngiltere mer-
kezli emlak şirketi Knight Frank'ın hazırladığı Küre-
sel Konut Fiyat
Endeksi, Türkiye
için çarpıcı sonuç-
lar ortaya koydu.
55 ülke ve 150
şehri kapsayan
araştırmada dün-
yada son bir yılda
konut fiyatlarının en
çok arttığı ilk 10 şe-

hirden üçü Türkiye'de yer aldı. İzmir yüzde 30'luk
artışla ikinci sırada bulunurken, İstanbul yüzde
26.4 ile 9'uncu ve Ankara yüzde 25.8 ile 10'uncu
sırada listelendi. Fiyatların en çok arttığı yer yüzde
30.8 ile Kanada'nın Halifax kenti oldu. Kanada'nın

Ottowa kenti de
yüzde 25.8'lik ar-
tışla 10'uncu sırayı
Ankara ile pay-
laştı. Fiyatların
düştüğü 11 kent
arasında Venedik
(yüzde 6.3) ve
Dubai (yüzde 4.4)
dikkat çekti.
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türk kadınının seçme ve se-
çilme hakkını elde etmesinin 87.

yıldönümü dolayısıyla Video Mesaj yayın-
ladı. Türkiye'nin kadınlara seçme ve seçilme
hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce ver-
diğini hatırlatan Erdoğan, "Kadınlarımızın
bu imkana Avrupa'daki hemcinslerinden
çok daha evvel kavuşması milletimizin ka-
dınlara bakışını yansıtan önemli bir göster-
gedir. Üstelik bunun bir zorlama yoluyla
değil de siyasetin kendi olağan mecrası
içinde gerçekleşmesini son derece anlamlı
buluyoruz” dedi. 

Tahammül edemediler

“Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa
Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maa-
lesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet
tarafından devam ettirilmediğini görüyo-
ruz” diyen Erdoğan, “Ekonomiden eğitime

kadar her alanda gazinin emanetine ihanet
edenler, kadınlarla ilgili atılan adımları da
sabote ettiler. Kılık kıyafetine göre kadınları-
mızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak
üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kul-
lanmalarını engellediler. Lafa gelince de-
mokrasiyi eşitliği kimseye bırakmayanlar,
kamusal alanda olduğu gibi siyasette de ka-
dınlarımızın varlığına tahammül edemedi"
ifadelerini kullandı.

Yüzde 4'ü aşamadı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından
sonra 60 yıl boyunca kadınların parlamen-
todaki temsil oranlarının yüzde 4'ü aşama-
dığını belirten Erdoğan, "Ülkemize
milletimize ve kadınlarımızın Kurtuluş Sa-
vaşı'nda verdiği şanlı mücadeleye asla yakış-
mayan bu vahim tablo ancak 2002 yılında
Ak Parti'nin iktidara gelmesiyle değişmiştir.
2002 genel seçimlerinde kadın milletvekili

sayısı 24, kadın temsil oranı yüzde 4.4 iken,
2007'de bu sayı 50'ye, temsil oranı yüzde
9.1'e yükselmiştir. 12 Haziran 2011 genel se-
çimlerinde aynı sayı 79'a çıkmış, oran da
yüzde 14.4'ü bulmuştur. 7 Haziran 2015
genel seçimlerinde kadın milletvekili sayısı
98 iken, parlamentodaki kadın temsil oranı
ise yüzde 17.82'ye ulaşmıştır. 24 Haziran
2018 tarihindeki son seçimlerde ise parla-
mentodaki 600 milletvekilinden 104'ünü
kadın milletvekilleri oluşturmuştur” dedi. 

AK Parti ile başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her ne kadar
kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934
yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce
kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır. Ka-
dınların siyasete ve sosyal hayata katılım
mücadelesinde elde ettikleri kazanımlarının
çoğunun altında AK Parti imzası vardır.
Kadın hakları konusunda yaptığımız çalış-

maları saymaya kalksak, saatlerce bitireme-
yiz. Birileri kadınların ismini ve fırsat bul-
duklarında kendini istismar etmenin
peşindeyken, biz hiçbir zaman ayrım yap-
madan kadınlarımızı gerçek anlamda hakla-
rına, özgürlüklerine kavuşturmak için
çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde
başta kadına yönelik şiddet olmak üzere ka-
dınlarımızın sorunlarına çözümler geliştir-
meye devam edeceğiz. AK Parti Genel
Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak
hak ve adalet mücadelesinde kadınlarımızın
yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

SÖZDE DEMOKRASİ
ÖZDE VESAYET!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına seçme - seçilme hakkının 
verilişinin 87. yıldönümü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. 
Erdoğan, mesajında Türk kadınının birçok hakkı 
Avrupa'dan önce elde ettiğine vurgu yaparak, “Gazi
Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun 
maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet 
tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz” dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK
Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın 15. İsti-
şare ve Değerlendirme Toplantısı’nda,
katılımcılara cep telefonuyla hitap etti.
Erdoğan’ın mesajı, Binali Yıldırım tara-
fından kürsüdeki mikrofondan dinle-
tildi. Erdoğan, “2023 mücadelemiz,
adeta partimizin kuruluşundaki o heye-
can, o coşku neyse şu anda da aynı he-
yecanın bir göstergesi olmalı. Şu 19
yılda neler yaptıysak, yaptıklarımızı mil-
lete mal etmemiz gerekiyor. Hala neler
yaptığımızı bilmeyenler var, teşkilat da
dahil. İstanbul’un 2023, ardından 2024
olmak üzere yeniden sahibini bulması
lazım, bu da AK Parti’dir” ifadelerini
kullandı.

İSTANBUL'UN
SAHİBİNİ BULMASI

GEREKİYOR

Lafa takla attırdılar!

içişleri Bakanı Süleyman
Soylu, “Türkiye Kadın Muh-
tarlar Derneği Balıkesir Bu-

luşması”nda konuştu. “Ne kadar kadın
polis, jandarma, kaymakam sayımızı art-
tırdıysak o kadar verim aldık” diyen
Soylu, “Kadınlarımız hiçbir işi yarım bı-
rakmamıştır. Cephede savaşmışlar, Nene
Hatun olmuşlardır. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın teşkilatlardaki kadın aday sayısını
arttırma azmine bizzat şahidim. Gördü-
ğümüzü anlatmazsak, milletimiz hangi
anlayışla yaptığımızı bilemeyebilir. Gele-
cek nesillere, Türk siyaseti ile ilgili söylü-
yorum, kadın konusunda bu ülkenin
Cumhurbaşkanı'nın hangi hassasiyeti or-
taya koyduğunun altını çizmek istiyorum.
Bugün Diyarbakır annelerinin PKK'ya
verdiği tahribatı çok az silah vermiştir. Bu
işi kadınlar başlattı. Onların yüreği, gücü
başlattı. Uyuşturucu ile mücadelede de
en iyi narkotik polisi anne diye bir proje
başlattık. Anneler üzerinde bir farkındalık
oluşturma yoluna gittik, annelerle birlikte
bu neticeyi aldık. Pandemi olmasına rağ-
men birebir, yüz yüze 300 bin anneye
ulaştık, milyonlarca anneye ulaşacağız.
Kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla
KADES uygulamamızı her kadının indir-
mesini hedefliyoruz ki, şiddet gördüğüne
şahit olduğu her kadın için acil çağrıda
bulunabilsin diye” ifadelerini kullandı. 

Çatlasınlar patlasınlar

Yaşanan afetlerde kadın ve erkek muhtar-
larıın canla başla mücadele ttiklerini be-
lirten Süleyman Soylu, “Orada bu
mücadele yapılırken provokasyon yap-

maya çalışanlara da ben hakkımı helal et-
meyeceğim, kim ederse etsin. Ağaçlar,
hayvanlar, canlılar için mücadele etmek
bir tarafa orada çalışan arkadaşlarımızın
bir canı kurtaralım mücadelesini provo-
kasyonlarla farklı bir noktaya getirmek is-
tediler. Allah da milletimiz de yardımcı
oldu. Orada muhtarlarımızın mücadelesi
de unutulacak bir mücadele değildir. En
önemli mücadele uyuşturucu mücadele-
sidir. Metruk binaların kaldırılıp, orada
uyuşturucu kullanılmasını, kötü kötü işler
yapılmasını engellemek için mücadele
ediyorlar. Muhtarlar, biz metruk binaların
kaldırılması için mücadele ediyoruz, ama
veraset davası var dediler ben de dedim ki
elbette o dava devam eder. 2019'da çıkan
bir kanun var. Eğer böyle bir metruk bina
görürseniz bu bina asayişe, huzura,

kamu düzenine yönelik anlayış eksikliği
görüyorsanız şu adımları atarsınız. Ama
sen burayı yıkamazsın asayişten dolayı
diye mahkeme kararı getirirlerse yapaca-
ğımız bir şey yok, ama miras davası yü-
rürken o ayrı bir şeydir. Ama lafa takla
attırdılar, biz hepimiz hukukun adamları-
yız, ne yapıyorsak hukukun üstünlüğü ile
yapıyoruz. Hukukun bize el verdiği im-
kanlarla yapıyoruz. Hukukla beraber ol-
mayan içişleri bakanı mı olur dediler.
Ama bana uyuşturucu gören satıcıyı
polis görünce ayaklarını kırsın dedim, kı-
yameti kopardılar. Bunu söylediğimde
uyuşturucudan ölen sayısı 941'di, şimdi
314. 941, 314'ten büyüktür. Bir kişi uyuş-
turucudan hayatını kaybetmesin. Çatla-
sınlar patlasınlar muhtarlık mesleği
devam edecek” dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu metruk binalara ilişkin açıklamasının
çarpıtıldığını belirterek, “Lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun
adamlarıyız, ne yapıyorsak hukukun üstünlüğü ile yapıyoruz" dedi

Eşit temsil
istiyoruz
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin
Nazlıaka, "Ne bir eksik ne bir fazla Meclis'te
ve yerelde eşit temsil istiyoruz. Bu konudaki
mücadelenin peşini bırakmayacağız" dedi

CHP’li Nazlıaka, parti genel merke-
zinde 5 Aralık Türk kadınına seçme ve
seçilme hakkı verilişinin 87’nci yıl dö-

nümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Naz-
lıaka, TBMM’de kadın milletvekili oranının yüzde
17, kadın belediye başkanı oranının yüzde 3 ve
kadın muhtar sayısının son seçimlerde yüzde 66
oranında artmış olmasına rağmen yüzde 2 oldu-
ğunu söyledi.

Teklifimiz reddedildi

Eşitsiz sistemi değiştirmek için parti olarak adım
attıklarını anımsatan Nazlıaka, “Genel Başkanımız
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu ve eşit
temsili öngören kanun teklifimizi 8 Mart’ta Mec-
lis’e sunduk. Bu teklifte hem genel hem de yerel se-
çimlerde denklik uygulamasını güvence altına
almak istemiştik. Aynı zamanda aday listeleri ha-
zırlanırken fermuar sistemine göre sıralamanın ya-
pılmasını da teklife dahil etmiştik. Bu teklifimiz
gerçekten bizler için çok değerliydi. Ancak teklifi-
miz bütün taleplere rağmen AK Parti ve MHP’nin
oylarıyla reddedildi. Böylece bir kez daha ‘kim ger-
çek anlamda kadın erken eşitliğini savunuyor’
bunu görmüş olduk. Ama bu bizim için bir son
değil, başlangıçtır. Asla ve asla vazgeçmeyeceğiz,
bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne bir
eksik ne bir fazla Meclis’te ve yerelde eşit temsil is-
tiyoruz. Bu konudaki mücadelenin peşini bırakma-
yacağız” dedi.

Seçim çağrısı

Nazlıaka, bir yandan eşitlik mücadelesi verirken,
diğer yandan kadınların yaşam hakkını savunduk-
larını söyleyerek, “Kadına yönelik şiddetle müca-
dele etmek amacıyla CHP olarak 5 Aralık 2020
tarihinde bir projeyi kamuoyunun dikkatine sun-
duk. Projemizin adı; ‘Yaşam Hak.’ ‘Yaşam en
temel haktır’ dedik. Projemiz kapsamında odalar
ve çeşitli barolar ile protokol imzaladık. Şiddet
gören kadınların yanlarında oluyoruz. Projemizde
1 yılı geride bırak-
tık. CHP iktida-
rında şiddeti
durdurmaya yöne-
lik olarak gerekli
tüm adımları ata-
cağımızın sözünü
vermek istiyoruz.
Bizler halkın par-
tisi olarak, örgütlü
gücümüzle tüm
sorunlara tek tek
ürettiğimiz çö-
zümlere hazırız.
Onun için bura-
dan bir kez daha
‘derhal seçim’ çağ-
rımızı hatırlatıyo-
ruz” diye konuştu.

Recep Tayyip
Erdoğan
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10- TRABZON - Genel Endeks Puanı: 53,38

9- ESKİŞEHİR - Genel Endeks Puanı: 56,84

8- BURSA - Genel Endeks Puanı: 57,13

7- YALOVA - Genel Endeks Puanı: 58,07

6- ANTALYA - Genel Endeks Puanı: 59,1

5- KOCAELİ - Genel Endeks Puanı: 59,98

4- TEKİRDAĞ - Genel Endeks Puanı: 61,46

3- İZMİR - Genel Endeks Puanı: 62,39

2- ANKARA - Genel Endeks Puanı: 66,13

1- İSTANBUL - Genel Endeks Puanı: 68,9

81 il ve 84 milyonluk nüfusuyla
dünyanın en stratejik bölgelerin-
den birinde bulunan Türkiye,

Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren
coğrafyası ile binlerce yıl boyunca Osmanlı ve

Bizans gibi imparatorluklara ev sahipliği
yaptı. Peki Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak
için en uygun şehirleri hangileri? Forbes ilginç
bir araştırmasının sonuçlarını yayınladı. 
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri 94 

başıktaki veri setine göre sıralandı. Oluşan
veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. "İş 
Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" liste-
sinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Listede 1. 
sırada İstanbul yer aldı. 

YASANACAK
EN IYI SEHIRLER

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'de iş yapmak ve yaşamak için en iyi
şehirleri açıkladı. 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' en düşük

puandan yükseğe doğru sıralandı. İstanbul, 68.9 endeks puanı ile birinci
sırada yer alırken, 2. sıraya başkent Ankara, 3. sıraya İzmir yerleşti

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1507384)

ÜNİVERSİTEMİZ 2022 YILI KAMPÜSLER ARASI İLETİŞİMİ SAĞLAYAN WAN CİHAZLARI, 
AĞ ERİŞİMİNİ SAĞLAYAN LAN CİHAZLARI VE SUNUCULARININ BAKIM ANLAŞMASI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz 2022 Yılı Kampüsler Arası İletişimi Sağlayan WAN Cihazları, Ağ Erişimini Sağlayan 
LAN Cihazları ve Sunucularının Bakım Anlaşması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/794757
1-İdarenin
a) Adı : BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 

34730 GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 21647771450 - 2167771456
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Üniversitemiz 2022 Yılı Kampüsler Arası İletişimi Sağlayan 

WAN Cihazları, Ağ Erişimini Sağlayan LAN Cihazları ve 
Sunucularının Bakım Anlaşması

b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 AYAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Marmara Üniversitesi ve Bağlı Birimler
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

3 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 21.12.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu
Başkanlığı Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan 
alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın 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, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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 belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan WAN LAN Cihazları ve Sunucularının  Bakım Anlaşması İşi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda,
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

81- MUŞ - Genel Endeks Puanı: 29,71

80- ŞIRNAK - Genel Endeks Puanı: 30,45

79- HAKKARİ - Genel Endeks Puanı: 30,94

78- SİİRT - Genel Endeks Puanı: 31,57

77- BİTLİS - Genel Endeks Puanı: 31,85

77- BİTLİS - Genel Endeks Puanı: 31,85

75- IĞDIR - Genel Endeks Puanı: 33,86

74- ARDAHAN - Genel Endeks Puanı: 33,96

73- YOZGAT - Genel Endeks Puanı: 34,28

72- VAN - Genel Endeks Puanı: 35,51

71- BATMAN - Genel Endeks Puanı: 35,55

70- ADIYAMAN - Genel Endeks Puanı: 35,62

69- BİNGÖL- Genel Endeks Puanı: 36,46

68- OSMANİYE - Genel Endeks Puanı: 36,73

67- BAYBURT - Genel Endeks Puanı: 37,11

66- MARDİN 0 Genel Endeks Puanı: 37,23

65- DİYARBAKIR - Genel Endeks Puanı: 37,38

64- GÜMÜŞHANE - Genel Endeks Puanı: 37,47

63- AKSARAY - Genel Endeks Puanı: 37,72

62- KARS - Genel Endeks Puanı: 38,24

61- TOKAT - Genel Endeks Puanı: 39,53

60- ÇORUM - Genel Endeks Puanı: 39,55

59- KARAMAN - Genel Endeks Puanı: 39,97

58- TUNCELİ - Genel Endeks Puanı: 40,57

57- KİLİS - Genel Endeks Puanı: 40,96

56- KIRŞEHİR - Genel Endeks Puanı: 40,97

55- ŞANLIURFA - Genel Endeks Puanı: 41,09

54- NİĞDE - Genel Endeks Puanı: 41,21

53- AFYONKARAHİSAR - Genel Endeks Puanı: 41,24

52- ÇANKIRI - Genel Endeks Puanı: 41,30

51- KAHRAMANMARAŞ - Genel Endeks Puanı: 41,76

50- KASTAMONU - Genel Endeks Puanı: 42,00

49- DÜZCE - Genel Endeks Puanı: 42,49

48- NEVŞEHİR - Genel Endeks Puanı: 42,66

47- BURDUR - Genel Endeks Puanı: 42,68

46- ERZİNCAN - Genel Endeks Puanı: 42,71

45- UŞAK - Genel Endeks Puanı: 42,79

44- ORDU - Genel Endeks Puanı: 43,05

43- RİZE - Genel Endeks Puanı: 43,40

42- SİNOP - Genel Endeks Puanı: 43,60

41- BARTIN - Genel Endeks Puanı: 43,63

40- AMASYA - Genel Endeks Puanı: 43,69

39- ERZURUM - Genel Endeks Puanı: 44,05

38- BİLECİK - Genel Endeks Puanı: 44,69

37- KIRIKKALE - Genel Endeks Puanı: 44,94

36- ISPARTA - Genel Endeks Puanı: 45,47

35- MANİSA - Genel Endeks Puanı: 45,54

34- GİRESUN - Genel Endeks Puanı: 45,72

33- GAZİANTEP - Genel Endeks Puanı: 46,55

32- KÜTAHYA - Genel Endeks Puanı: 46,57

31- SİVAS - Genel Endeks Puanı: 46,80

30- HATAY - Genel Endeks Puanı: 46,89

29- ARTVİN - Genel Endeks Puanı: 47,35

28- MALATYA - Genel Endeks Puanı: 47,36

27- KIRKLARELİ - Genel Endeks Puanı: 48,05

26- DENİZLİ - Genel Endeks Puanı: 48,05

25- ZONGULDAK - Genel Endeks Puanı: 48,30

24- KONYA - Genel Endeks Puanı: 48,88

23- BOLU - Genel Endeks Puanı: 49,77

22- MERSİN - Genel Endeks Puanı: 50,09

21- ADANA - Genel Endeks Puanı: 50,23

20- KARABÜK - Genel Endeks Puanı: 50,31

19- ELAZIĞ - Genel Endeks Puanı: 50,53

18- EDİRNE - Genel Endeks Puanı: 50,99

17- MUĞLA - Genel Endeks Puanı: 51,23 

16- AYDIN - Genel Endeks Puanı: 51,30

15- BALIKESİR - Genel Endeks Puanı: 51,72

14- KAYSERİ - Genel Endeks Puanı: 52,04 

13- SAMSUN - Genel Endeks Puanı: 52,36 

12- SAKARYA - Genel Endeks Puanı: 53,35 

11- ÇANAKKALE - Genel Endeks Puanı: 53,36

iŞTE 81 iLiN YAŞAM STANDARTLARI SIRALAMASI

iŞTE iLK 10 ŞEHiR
"İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesinde ilk sırada yer alan İstanbul'un 
Genel Endeks Puanı 68,9 olurken ikinci sıradaki Ankara'nın Genel Endeks Puanı 66,13'te
kaldı. 3. sırada yer alan İzmir'in Genel Endeks Puanı ise 62.39 oldu. İstanbul, Ankara ve
İzmir'i şu şehirler izledi; “Tekirdağ, Kocaeli, Antalya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Trabzon.”
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI 
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

GAZETE İHALE İLANI 

B ugünde magazin gündemine yakından bir göz
atalım. Babasını son yolculuğuna uğurladıktan
sonra sosyal medya hesabından ürünlerinin rek-

lamını yapmaya devam eden Ebru Şallı bilfiğiniz gibi
sert tepkiler aldı. Şallı bunun üzerine “Ne ara bu kadar
kötü olmuş insanlar” diye isyan etti. Şallı ve takipçileri
arasında yaşanan gerginlik ise tartışma konusu oldu.
Onur Baştürk, takipçileri haklı bulurken, Ömür Gedik
ise “Ebru Şallı eleştirilerin ardından hesabındaki kişisel
paylaşımları kendisinin, reklam paylaşımlarını ise pro-
fesyonellerin yaptığını açıkladı. Yani babasının ölümü-
nün hemen ardından yapılan reklam iletileri
profesyonellerin işiymiş. Ben bu profesyonelleri anlama-
dım. İnsan iş yaptığı ünlüyü bu kadar mı takip etmez,
bu kadar mı zor duruma düşürür? Görmediler mi baba-
sını kaybettiğini, paylaşımlara bir süre ara vermek hiç
mi akıllarına gelmedi? Pes doğrusu” yorumunu yaptı.
Artık yorum sizin... 

***
Usta oyuncu Talat Bulut, alışveriş yaptığı sırada yerli

ve yabancı sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşınca,
gelen fotoğraf isteklerini geri çevirmemiş. Hâlâ kirada
oturduğunu itiraf eden Bulut,  fiziği hakkında da "Tel-
evizyonda düzgün fizik ve karizma geçerliliğini koruyor.
Oyunculukla ilgili bir sorunum yok ama bunun yanında
fiziğimizde koruyalım da belki bir kaç kuruş eder diye"
diye cevap vermiş. Bulut, "Bu zamana kadar hiçbir ya-
tırım yapmadım. Benim yatırımın kendi sağlığını koru-
mak, kendi bedenini iyi bakmak. Bir kızım var
Amerika'da eğitimi devam ediyor. Onun eğitimine yöne-
lik harcamalar yapmak en büyük yatırım. Eğitim şart"
mesajını vermeyi de ihmal etmemiş. 

***
KANAL D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın başrolünde

yer alan Pınar Deniz, Elle dergisinin aralık-ocak sayısı-
nın kapağında yer aldı. Deniz, 2000’li yılların ikonik
görünümleriyle objektife poz verdi. 28 yaşındaki
oyuncu, içindeki kâşif kızı besleyerek kendini ve ruhunu
gelişime sürekli hazır tuttuğunu söyledi. Deniz,
“Yargı”da canlandırdığı Ceylin karakterini de “İyi
olmak gibi bir çabası yok, bu da onu gerçek kılıyor. Sı-
nırlarını kendi belirliyor. Adaleti, kendi vicdanı, işinde
ne kadar açıksa, duygularına döndüğünde de bir o
kadar kapalı olabiliyor. Onun da kendiyle savaşı burada
başlıyor zaten. Ceylin, avukatım olsun isterdim. Risk al-
mayı seviyorum ve tutkusundan etkilenip davamı ona
teslim edebilirdim” şeklinde anlattı. 
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1507369)

İlanın özü :  Bağcılar İlçesi, Bağlar Mah. Kirazlı Köyü 17 Pafta 3157 Ada 7 Nolu (Eski 2248 ve 2252 Nolu) Par-
sele İlişkin 01.12.2021 tarihinde gazetede ilan edilen ve aynı tarihte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde askıya
çıkartılmış olan 1/5000 ölçekli 20.01.2021 tasdik tarihli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği, 02.12.2021 tari-
hinde askı süresi durdurularak askıdan indirildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca ilan olunur.

İhalenin 
Yeri

İhale Adı

D EVA Partisi Esenyurt
İlçe Teşkilatı 1. Olağan
kongresini Esenyurt Kül-

tür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Çok
sayıda partilinin katıldığı kongre-
nin divan başkanlığını Candan
Karlıtekin yaptı. Kongreye tek liste

giren mevcut başkan Halis Kahriman yeni-
den ilçe başkanlığına seçildi. Kongreye Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt
da katıldı. Kongreye katılan DEVA Partisi
Genel Başkanı Ali Babacan ise önemli açık-
lamalarda bulundu. Babacan, kadınların
seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 87.
yıl dönümü vesilesiyle en yüksek cinsiyet ko-
tasına sahip parti olduklarını vurguladı.

Sizi kimse zorlamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Siirt’te ken-
disi hakkında kullandığı sözleri yanıtlayan
Babacan, “Biz DEVA Partisi olarak kim-
senin arkasından gitmiyoruz. Bizim alnı-
mız açık, başımız dik. Hiç kimsenin
önünde eğilmeyiz. Kendisiyle çalıştığımız
yıllarda arkasından gitmedim, biz yan
yana yürüdük. Yanlış yollara girdiğinde
‘Ben yokum’ dedim. ‘Boş teneke’ diyor.
Siz 13 yıl ‘boş teneke’ ile mi çalıştınız? İn-
sanlar merak ediyor, soruyor. ‘Ey Erdo-
ğan, madem Ali Babacan bir iş
yapmıyordu, neden bunca uzun seneler
beraber çalıştın’ diye soruyor. Son iki
yılda üç tane Hazine Bakanı değiştirdiniz.
Demek ki işinize gelmiyorsa, beraber ça-
lışmaya sizi kimse zorlamıyor. İnsanlar
size ‘Ali Babacan 2009’da istifa mektubu
verdiğinde, 2011’de ayrılmak istediğinde,
2019’da istifa ettiğinde niçin kalması için
ısrar ettiniz?’ diye soruyor” açıklama-
sında bulundu. 

Perinçek’ten bahsediyoruz

“Bizler hiç kimsenin kuyruğunda veya arka-
sında değiliz. Mesele birilerine kuyruk ol-
maksa, şimdi asıl meseleye geleceğiz. Bizim
ortağımız yok, sizin iki tane var” diyen Baba-
can, “Bir büyük ortak var; kendisi. Küçük
ortak var; Bahçeli. Bir de küçüğün de küçüğü
var; Perinçek. Çin muhibbi Perinçek’ten bah-
sediyoruz. ‘Hükûmetin rotasını ben çiziyo-
rum’ diyor. Dümen Çin’e dönmüş.
Ekonomide Perinçek modelini anlatıyorsu-
nuz. Siz kimin pe-
şinden gittiğinizin
farkında mısınız?
28 Şubat’ı destek-
leyenlerin peşine
mi düşeceksiniz?
İş gücünü ucuzlat-
maya, emeği istis-
mara dayalı bir
modelden bahse-
diyorsunuz. Ne
konuştuğunuzun
farkında mısınız?

İktidarınızın anahtarı kimin elinde? Daha
düne kadar size ve size oy verenlere etmediği
hakareti bırakmayan krizlerin ortağı sayın
Bahçeli değil miydi? Hepsini yemiş, yutmuş
kol kola yürüyor. Sizi zamanında tehdit eden
mafya ve çete liderlerini makamında ağırla-
yan Bahçeli’de değil mi? Asıl siz kimlerin ar-
kasına takıldınız?” diye sordu. 

Bu neyin hırsıdır!

DEVA Lideri Babacan, “Sayın Erdoğan, ger-

çekten değmez. Şu üç günlük dünyada dili-
nizi, ruhunuzu, zihninizi bu kadar kirletme-
nize değmez. Bu neyin hırsıdır, anlamakta
zorluk çekiyorum. Böyle çirkin bir dil kulla-
nacak kadar neyin öfkesine esir olduğunuzu
anlamaya çalışıyoruz. 1994’te ve 2002’de size
oy veren vatandaşlarımız bu dile oy vermedi.
2007’de askeri vesayete karşı yanınızda yer
alan milyonlar, 2011’de demokratikleşme
umudunu sizde görenler, bu çirkin üslup için
size destek olmadı” dedi. 

Kader KIŞ
damgaweb@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Haklı mı haksız mı?

ERDOĞAN ‘BOŞ TENEKE’ DEMİŞTİ; ALİ BABACAN ESENYURT'TAN CEVAP VERDİ

ALNIMIZ ACIK
BASIMIZ DIK!

BARIŞ 
KIŞ

HABER 

Esenyurt'ta konuşan
DEVA Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan,
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın kendisi
hakkında sözlerine
yanıt verdi. Babacan,
“Biz DEVA Partisi
olarak kimsenin
arkasından 
gitmiyoruz. Bizim
alnımız açık, başımız
dik. Hiç kimsenin
önünde eğilmeyiz. 
Kendisiyle çalıştığımız
yıllarda arkasından
gitmedim, biz yan 
yana yürüdük. Yanlış
yollara girdiğinde 
‘Ben yokum’ dedim.
‘Boş teneke’ diyor. 
Siz 13 yıl ‘boş teneke’
ile mi çalıştınız?” diye
sordu

Yeniden İlçe Başkanlığına seçilen Halis Kah-
riman kongrede yaptığı konuşmada Türki-
ye'nin geleceğinin Ali Babacan olduğunu
belirtti. DEVA Partisi'ne yoğun bir ilginin ol-
duğunu ifade eden Kahriman, “İktidar ve or-
takları bizleri yıldırmaya çalışıyor. Ama biz
yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin üze-
rine karabasan gibi çöktüler. Çekin bu mille-
tin üzerinden ellerinizi. Biz DEVA Partisi
olarak mızrak gibi sandığa gideceğiz ok gibi

çıkacağız” dedi. Kahriman, “İlçemizin nü-
fusu resmi rakamlara göre 957 bin. Ama
gerçek nüfus 1.3 milyon civarında. 57 ilden
daha büyük bir ilçede yaşıyoruz. Bizler
DEVA Partisi olarak böyle büyük bir ilçede
var gücümüzle çalışıyoruz. Siyasetin yolu
halka dokunmakla geçer. İlçemizin 43 ma-
hallesinde gecemize gündüzümüze katıyo-
ruz. Bundan sonra da çalışmaya devam
edeceğiz” açıklamasını yaptı. 

MIZRAK GİBİ GİRİP OK GİBİ ÇIKACAĞIZ

Gönüllülere ödül
2021 yılını “Gönüllülük Yılı” ilan eden Kızılay, ilk kez düzenlediği Türkiye Gönüllülük
Ödülleri kapsamında, kahramanı oldukları iyilik hikâyeleriyle toplumda fark yaratarak
gönüllülük hareketinin parçası haline gelen 20 iyiliksever adaya ödüllerini dağıttı

GÖNÜLLÜ ağını ve hiz-
metlerini yaygınlaştır-
mak, iyilik hareketinin

neferlerini daha da arttırmak
amacıyla çalışmalarını büyük bir
özveriyle yürüten Kızılay, 5 Aralık
Dünya Gönüllüler Günü kapsa-
mında 3 bin kişinin katılımıyla
Haliç Kongre Merkezinde orga-
nize ettiği Türkiye Gönüllülük
Ödüllerini sahiplerine takdim etti. 

Olmazlarsa olmayız

Türkiye Gönüllülük Ödüllerinde
konuşan Kızılay Genel Başkanı
Dr. Kerem Kınık, “Sev-
gili Kızılay ailem, sevgili
gönüllüler, gönlü oldu-
ğunun farkına varanlar,
gönlünü iyilikle doldu-
ranlar, bu iyiliği başka-
sının gönlüne
taşıyanlar, başkasının
derdiyle dertlenenler,
insanların acısını din-
dirmeye gayret edenler,
yolda kalmışa yoldaş
olanlar, Dünya Gönül-
lüler Gününüz kutlu
olsun. Gönül bir me-
kandır ama kalpten ge-
niştir, gönül bir
duygudur ama aşktan

özgedir, gönül bir eylemdir ama
yardımlaşmadan daha büyüktür.
Gönül biziz, biz gönüllüleriz. Gö-
nüller, gönüllerle buluşuyor ve o
gönüller bir dağ oluyor: Gönül
Dağı. Sizler o dağa sığınanlara
yardım edenlersiniz. Her yıl 2.5
milyon gönüllümüz kan bağış
noktalarında hiç tanımadıkları in-
sanların hayatlarını kurtarmak için
bağış yapıyor. Biz bu kanları Tür-
kiye’de 1500 hastaneye gönderiyo-
ruz. Yıllık yaklaşık 6 milyon insan
bu kanlarla hayata tutunuyor. 11
milyon vatandaşımız kan banka-

sına, 800 bin vatandaşımız ise
TÜRKÖK’e kayıtlı. Biz ihtiyaç sa-
hipleriyle yardımseverler arasında
bir köprüyüz. Bu işe gönül veren-
ler olmazsa biz bu işi yapamayız.
Sizsiz olmaz, sensiz olmaz” ifade-
lerine yer verdi.

11 bin gönüllü

4 Aralık 2020 yılında kullanıma
açılan Gönüllü Yönetim Sistemi
“gonulluol.org” sayesinde afet ve
acil durum, çevre, kan bağışı ve
gençlik gibi alanlarda var gücüyle
çalışan Kızılay, bu zamana kadar

11 binin üzerinde gönüllü
görevi açtı. Dünyada ala-
nında örnek olan sistem
üzerindeki kayıtlı 180 bin
gönüllüsüyle 2020-2021
yıllarında yaşanan dep-
rem, sel, orman yangını ve
pandemi gibi tüm afet-
lerde destek veren Kızılay,
ödül töreni kapsamında
hem kendi gönüllüleri
hem de Türkiye’nin dört
bir yanındaki iyilikseverler
arasından belirlediği, içeri-
sinde birçok kurum, kuru-
luş ve vatandaşın yer
aldığı 20 adaya ödüllerini
verdi. 

Çıkarlarını ön 
planda tuttular

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ik-
tidara sert eleştiriler yöneltti. “AKP, enflas-
yonu ve döviz kurlarını kontrol edemiyor,

“ihracat yapacağız” yalanının arkasına sığınıyor. Bunu
da sanki yeni bir ekonomik buluş gibi topluma pazarla-
maya çalışıyor. Neden mi? Buyurun tek tek anlatalım”
diyen Karabat, “AKP, rant yaratan ve belli bir kesimi
memnun eden projeleri hayata geçirdi. Toplumun çı-
karları yerine, kendi çıkarlarını ön planda tuttular! Yol-
lar, köprüler, hastaneler hizmet gibi sunulurken
bunların bütçedeki yükleri ve vatandaşın cebine yansı-
ması göz ardı edildi. Yeni diye sunulan ekonomik mo-
delde de AKP’nin çıkarları bulunuyor. İhracat
yapılacak, istihdam sağlanacak ve cari açık kapanacak
yalanlarıyla ülkeyi uçurumun eşiğine getirdiler” ifadele-
rini kullandı. 

Türkiye’nin altını oydu

AK Parti’nin esas amacının Türkiye’yi kalkınıyormuş
gibi gösterip, yaşanacak iktisadi çöküşte suçu başkala-
rına atmak olduğunu belirten Babacan, “Oysa ekono-
mik çöküş 2013’te FED’in adımlarına karşı önlem
alınmayarak başladı. 2018’de "başkanlık sisteminin"
başlamasıyla da zirveye çıktı.
AKP liyakati bitirerek, ranta hizmet ederek, döviz üze-
rinden Hazine garantili projeler yaparak ve dar bir ke-
simi memnun etme politikasıyla Türkiye’nin altını
oymuştur. Yıllardır aklı ve vicdanı olan herkes uyarı-
yordu. Biz CHP olarak yapmayın diyorduk. “Bu gidiş
iyi değil, büyük kriz yaşanacak” diyorduk. Ama dinlete-
medik. Şimdi AKP bu ekonomik çöküşten çıkamaya-
cağını anlayınca kendince bir ekonomik model
uydurdu ve yine yerli milli demagojisi ile bu krizi sak-
lanmaya çalışıyor. Ekonomik çöküş artık reddedileme-
yecek boyuta gelince AKP, “Biz ihracat, üretim ve
düşük faiz dediğimiz için ekonomiyi çökerttiler” de-
meye başlayacak. Yolsuzluk yap, ranttan vazgeçme,
güveni, hukuku yok et, üretim yerine yıllarca ithalatı
teşvik et, sonra da ihracat de... Bu yalanlara karnımız
tok” diye konuştu. 
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Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, Omicron varyantının, adil
aşı dağıtımının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi. Hasanoğlu, "ABD, Avrupa,
aşıların etkinlik oranını tartışırken, Afrika veya Asya'daki gruplarımız 'Bu yıl bize aşı ulaşır mı acaba'
diye düşünüyor. Örneğin Afrika'da sağlık çalışanlarının bile sadece yüzde 27'si aşılı. O yüzden
ülkelerin ciddi kapanmalara gitmesi vs, aşı adaletsizliği olduğu sürece işe yaramayacaktır" dedi

A vustralya'dan ABD'ye, Çin'den
Zimbabwe'ye, dünya üzerindeki
150'ye yakın ülkeden pediatri ku-

rumlarının üye olduğu Uluslararası Pedi-
atri Kurumu (International Pediatric
Association) IPA Dış İlişkiler Direktörü
Kerem Hasanoğlu, Avrupa'da yükselen
vaka sayılarından endişeli olduklarını be-
lirterek Demirören Haber Ajansı'na
önemli değerlendirmelerde bulundu.
Geçtiğimiz dalgalarda Avrupa'daki artış-
tan birkaç hafta sonra Türkiye'de de vaka
sayılarının artış trendine girdiği dikkate
alındığında, kışın henüz başlarında ol-
mamıza rağmen Ukrayna, Polonya,
hatta Almanya'da dahi günlük vaka ve
ölüm sayılarının hızla artış göstermesinin
endişe verici olduğuna işaret eden Hasa-
noğlu, "Şu an Avrupa'da kış mevsimi
henüz yeni başlamış olmasına rağmen
özellikle Polonya, Ukrayna ve Alman-
ya'daki veriler oldukça ağır durumda gö-

rünüyor. Örneğin Polonya ve Ukrayna'da
günlük ölüm sayıları 500 civarında gidi-
yor. Almanya'ya baktığımızdaysa günlük
vaka sayıları 50 binlerden 75 binlere çık-
mış durumda ve ölüm sayısı da 400 civa-
rında seyrediyor. Bizi esas endişelendiren
konu ise, özellikle yeni yıl ve Noel ile be-
raber, Noel tatiline girecek olan Avrupalı-
lar'ın daha çok hareket ve temas halinde
olacakları ve 5'nci dalganın içinde oldu-
ğumuz bu günlerde ağırlaşan durumu
daha da ağırlaştırabileceği" dedi.

Merkez üssü Avrupa

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şu
an Avrupa ve Orta Asya'nın salgının
merkez üssü olduğunu belirten Hasa-
noğlu, "Dördüncü dalgayı konuştuğu-
muz zamanlarda, yani Delta varyantı
konuştuğumuz dönemlerde, Hindis-
tan'dan başlayarak yola çıktı yeni virüs.
Sonra İngiltere ve ardından Avrupa'da

bir anda baskın virüs haline geldi. Dün-
yanın dört bir tarafına da yayıldı. Şimdi
(5'inci dalganın içindeyken) Omicron
varyantını konuşuyoruz. İki alternatif dü-
şünülüyor, bir tanesi virüsün bulaştırıcılık
açısından pozitif bir etki yaratıp yarat-
mayacağı, diğeri ise ağır senaryo olan in-
sanlarda daha ağır bir hastalığa yol açıp
açmayacağı, bunun da ölüm sayılarına
nasıl yansıyacağı. Şu ana kadar DSÖ
Omicron varyantına bağlı ölüm bildiril-
mediğini açıkladı. Ama yine de yeterli
gözlemin yapılabilmesi için birkaç hafta-
lık bir sürece daha ihtiyaç var" şeklinde
konuştu.

Afrika'da yüzde 2 oran

Yeni varyantların çıkmasında aşı adalet-
sizliğinin büyük bir etken olduğuna işaret
eden Hasanoğlu, şunları söyledi: "Dünya
Sağlık Örgütü 2021 yılı itibariyle Covax
programıyla 2 milyar aşıyı dünyadaki ül-

kelere dağıtacağını duyurmuştu. Ama ne
yazık ki ülkelerin sözlerini tutmamaları,
özellikle Güney Afrika'da aşılanma oran-
larının çok düşük kalmasına neden oldu.
Örneğin 2021 Eylül ayına kadar DSÖ,
kendisine üye olan ülkelerdeki nüfusun
en az yüzde 10'una tek doz aşı yapılma-
sını hedeflerken, biz bugün Afrika'da bu
oranın yüzde 2 de kaldığını görüyoruz.
Yani Afrika'nın sadece yüzde ikisi, o da
tek doz aşıya ulaşabildi. Bu oldukça
düşük bir oran. Böyle olduğu için yeni
varyantlar kaçınılmaz oluyor. Yoksul ül-
kelerde aşı adaletsizliği ortaya çıkıyor.
Örneğin sağlık çalışanları açısından bak-
tığımızda, Afrika'daki sağlık çalışanları-
nın, doktorların, yalnızca yüzde 27'sinin
aşılandığını biliyoruz IPA olarak yaptığı-
mız toplantılardan. Yüksek risk grubu
olan sağlık çalışanlarının dahi, üçte birin-
den daha az azı aşıya ulaşabilmiş du-
rumda." DHA

KORKUNC BIR
ADALETSIZLIK

Dünya nüfusunun sadece yüzde
13'ünü oluşturan G7 ülkelerinin, aşıla-
rın üçte birine sahip olmasının, dünya-
nın diğer ülkeleri açısından oldukça
endişe verici bir durum olduğunu vur-
gulayan Hasanoğlu, sözlerini şöyle
noktaladı: "Herkes güvende olmadan
hiç kimse güvende değildir. İki yıl bo-
yunca yaşadığımız pandemide bunu
hep birlikte gördük. Örneğin Amerika
ve Avrupa'daki ülkeler aşının etkinlik
oranı, koruma oranı, bunları konuşur-
ken; daha uzaktaki Asya ve Afrika'daki
ülkelerde yer alan gruplarımız, 'Bu aşı
acaba bize bu yıl gelecek mi?' diye

soruyorlar. O yüzden de Avru-
pa'daki ülkelerin sert önlem-

ler alması, vatandaşlarına
aşı zorunluluğu getirmesi
vb, tek başına yeterli bir
çözüm değil. Esas
önemli olan, dünyadaki
tüm insanların aşıya ra-

hatça ulaşma imkanlarını
sağlamak; yoksul ülkelere

de aşı gitmesini sağlamak.
Biz diğer ülkelere bunları ulaştı-

ramazsak, o zaman yoksul ülkelerde
çıkan yeni varyantlar süreci uzatacak.
Yani tek başımıza kendimizi koruma-
mız yetmiyor. Dünyada 56 ülke ki
bunun 50 tanesi Afrika'da, aşı pazarın-
dan tamamen dışlanmış durumda.
Yeni varyant da zaten Güney Afrika'da
ortaya çıktı. Şu anda Güney Afrika'daki
vaka sayılarına baktığımızda ise bir
hafta içinde 5 katına çıktığını görüyo-
ruz. Ümit ederiz ki Avrupa'daki ülke-
lerde ya da dünyanın geri kalanında
bu hızlı yayılma devam etmez. Çünkü
şu anda 30'dan fazla ülkede Omicron
varyantı görülmüş durumda."

DÜNYADA 
56 ÜLKE AŞI 
PAZARINDAN

DIŞLANDI!

Kanser tedavilerine
koronavirüs molası!
Yeni yıl öncesi kanser mücadelesi vermiş ve 
vermekte olan kişilere kendileri için düzenlenen moral
programda bir araya geldi. Pandemi döneminde
kanser hastalarının çok zorlandığını söyleyen 
Prof. Dr. Mustafa Çetiner, "Yapılan çalışmalar 
kanser tedavilerinin ertelendiği veya iptal 
edildiğini gösteriyor. Bu durum ileride ciddi 
sıkıntılar yaratacak. Sağlık sisteminin üzerinde
çok ağır bir yük oluşacak" dedi

KANSER insanların mücadele ettiği en zor has-
talıklardan biri. Kanser Savaşçıları Derneği yeni
yıl öncesi kanser mücadelesi vermiş ve vermekte

olan kişilere moral programı düzenledi. Programa, kanser
mücadelesi vermiş ve vermekte olan kişilerin yanı sıra ala-
nında uzman doktorlar, oyuncu Hatice Şendil, Burak Sağ-
yaşar ve manken Sinem Güven gibi ünlü isimler katıldı.
Kanserle mücadele eden kişiler programda özellikle pan-
demi döneminde yaşadıkları zorlukları ve hastalık süreçle-
rini birbirleriyle paylaştı.

Ciddi sıkıntı yaratacak

Kanser Savaşçıları Derneği Kurucu Eş Başkanı Hemato-
loji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, "Pandemi sadece
hastalığa yakalananları etkilemedi, onların yakın çevrelerini
de etkiledi. Pandemi yüzünden hasta olan başka bir grup
oluşmaya başladı. Bunların başında da kanser hastaları
geliyor. Özellikle koronavirüsün bulaş riski yüzünden has-
talar hastanelere gidemedi. İngiltere ve Amerika'da yapılan
çalışmalar kanser tedavilerinin ertelendiği veya iptal edildi-
ğini gösteriyor. Bu durum ileride ciddi anlamda sıkıntı ya-
ratacak. Yine bu dönemde tanıda çok azaldı. Benim
korkum pandemiyle baş ettikten sonra sağlık sisteminin
üzerinde çok ağır bir yükün devam edeceği. Çalışmalarda
pandemi sonrası kanser vakalarının iki katı daha artabile-
ceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Nadir bir kanser türü

2014 yılında tükürük bezi kanseri tanısı aldığını söyleyen
37 yaşındaki Nagihan Uzunel, "Benim hastalığım nadir
görülen bir kanser türü olduğu için hayat boyu takip al-
tında olmam gerekiyor. Bu sebeple yıl içerisinde en az 4 kez
onkolojiye gitmem gerekiyor. Kanserle yaşamak benim için
pek olay olmuyor. Özellikle pandemi sürecinde kontrollere
gitmek oldukça zorlayıcı oldu. Kontroller için doktorla-
rımla iletişime geçtiğimde doktorum 'çok acil değilse' biraz
daha geç gidebileceğim söyledi. Bu da ben de başka bir en-
dişe yaratmaya başladı. Pandemide vaka sayıları biraz
daha kontrol altına alındığında hastaneye gitmeye başla-
dım. Pandemide sokağa çıkamamak evde kalmak beni
hastalığımın akut döneminde olduğum gibi hissettirdi. Do-
lasıyla pandemi kanser tedavisi görenleri psikolojik olarak
da etkiledi. Bu nedenle anlayış gördüğümüz, benzer süreç-
leri yaşayan kişiler ve topluluklarla bir araya gelmek bizi
daha iyi hissettiriyor" dedi. DHA
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HOLLANDA Tarım Bakanı Carola 
Schouten, kabuklu canlıların daha 
fazla acı ve stres yaşamasına neden 
olan pişirme yöntemine son verilme-
sinin, olumlu bir adım olacağını söy-
ledi. Hollanda’daki birçok restoran 
ve şef de, bu tür pişirme yöntemini 
kullanmayı bırakıyor. Hollanda Par-
lamentosu’nda temsil edilen Hayvan 
Hakları Partisi (PvdD), İngiltere’de 
yapılan bir araştırmayı gündeme 
getirerek, su ürünlerinin canlı canlı 
pişirilmesine son verilmesini istedi.

Son verilmeli
London School of Economics and 

Political (LSE) uzmanları tarafından 
yapılan araştırmaya göre, yengeç, 
ıstakoz ve ahtapotlar, canlı canlı 
kaynar suya atıldıklarında çok fazla 
acı ve stres yaşıyor. Hayvan refahı 
konusunda çalışmalar yapan çok 
sayıda kuruluş da, yıllardır bu tür 
pişirme yöntemine son verilmesini is-
tiyor. Hollanda Tarım Doğa ve Gıda 
Kalitesi Bakanı Schouten, PvdD’nin 
önerisi üzerine Temsilciler Meclisi’n-
de yaptığı açıklamada, canlı pişirme 
yöntemine son verilmesi gerektiğini 
söyledi ve “Mevzuatın en iyi şekilde 
değiştirilmesi için çalışmalara başlı-
yoruz” diye konuştu.

Önce öldürme çağrısı
Canlı canlı pişirmeyi yasaklamanın, 
hayvan refahı açısından olumlu bir 
adım olacağını vurgulayan Hollandalı 
bakan, konunun Avrupa Birliği (AB) 
düzeyinde de ele alındığını belirtti. 
Mevzuatın Avrupa genelinde hayata 
geçirilmesinin biraz daha zaman ala-
cağını söyleyen Schouten, en sorumlu 
hazırlık yöntemi konusunda araştır-
maya başladıklarını söyledi. Hollanda 
Tarım Bakanı restoranlara, sanki 
yasak kararı yürürlüğe girmiş gibi ha-
reket etmeleri ve canlıları pişirmeden 
önce öldürmeleri çağrısında bulundu.

Hollanda hükümeti, hayvan refahını olumsuz etkilediği gerekçesiyle yengeç, 
ahtapot ve ıstakozların canlı pişirilmesinin yasaklanacağını açıkladı. Resto-
ranlara, canlıları pişirmeden önce öldürmeleri çağrısında bulunuldu

Pişirmeden önce öldür!

İLK canlı robotları yaratan ABD’li bilim 
insanları, ‘ksenobot’ ismini verdileri bu 
yaşam formalarının artık çoğalabildiğini 

açıkladı.Ksenobotlar, adını Afrika pençeli 
kurbağasından alıyor. Zaten bu minik robo-
tçuklar onlardan meydana getirildi. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Vermont Üniversitesi, 
Tufts Üniversitesi ve Harvard Üniversite-
si’nin Wyss Biyolojiden Esinlenmiş Mühen-
dislik Enstitüsü’nden bir araya gelen bilim 
insanları ksenobotların herhangi bir hayvan 
ve bitkin farklı olarak biyolojik üreme biçimi 

geliştirdiklerini söyledi. Bilim dünyası bu 
sonuç karşısında şaşkına dönmüş durumda. 
Biyoloji Profesörü Micheal Levin konuyla 
ilgili, “Kurbağaların kullandığı bir üreme 
yöntemi vardır. Ancak bu embriyo kendi 
kendine yeni üreme yöntemleri bulmuş gibi 
gözüküyor” dedi.

Hareket etmesidir
Paylaşılan görüntülerde C şeklindeki ebeveyn 
ksenotoların gevşek kök hücreleri toplayıp 
yavru yığınları oluşturduğu görüldü. Ksene-

botları görenler ise onları robota benzeteme-
di. Bilgisayar ve robot bilim profesörü Josh 
Bongard ise “Çoğu insan robotları metal ve 
seramikten yapılmış olarak düşünür, ama 
önemli olan bu değil; robotun ne yaptığıdır. 
Yani önemli olan robotun kendi başına in-
sanlar adına hareket etmesidir” sözlerine yer 
verdi. Her ne kadar kendi kendine üreyebilen 
robotlar endişe verici olsa da, bilim dünyası 
canlı organizmaların tamamen bir laboratu-
var ortamında bulunduğunu ve konrtol altına 
olduğunu söyledi.

KSENOBOTLAR
üremeye başladı!
Dünyada üretilen ilk robot olan ksenobotlar üremeye başladı. Bilinen insan ve hayvandan 
farklı bir biyolojik üremeye şahit olan bilim insanları şaşkınlığını gizleyemedi. Biyoloji 
Profesörü Micheal Levin konuyla ilgili, “Kurbağaların kullandığı bir üreme yöntemi vardır. 
Ancak bu embriyo kendi kendine yeni üreme yöntemleri bulmuş gibi gözüküyor” dedi

CNN, yaptığı açıklamada, 
Chris Cuomo’nun 30 Ka-
sım’da sonraki değerlen-
dirmeye kadar görevinden 
süresiz olarak uzaklaştırıldı-
ğını hatırlatarak, saygın bir 
hukuk şirketi ile yürüttükleri 
değerlendirme sonucunda 
Cuomo’nun görevine son 
verildiğini duyurdu. Kanal, 
değerlendirme sırasında yeni 
verilerin de ortaya çıktığını 
ve Cuomo görevden alınsa 
da, soruşturmanın devam 
edeceğini vurguladı. En az 
12 kadın, New York eski 
Valisi Andrew Cuomo’yu de-
ğişik zamanlarda kendilerine 
cinsel tacizde bulunmakla 
suçlamıştı. Eski Vali Cuo-
mo, iddiaları reddederken, 

partisinden de gelen baskılar 
üzerine 10 Ağustos’ta göre-
vinden istifa etmek zorunda 
kalmıştı. New York Başsav-
cılığının geçen ay açıkladığı 
belgelerde, Chris Cuo-
mo’nun, Andrew Cuomo’ya 
suçlamada bulunan kadınlar 
hakkında medya çalışanları 
üzerinden bilgi toplayarak 
danışmanlarına ilettiği öne 
sürülmüştü.

Söylememe izin verin
ABD’de cinsel tacizle 
suçlanan eski New York 
Valisi Andrew Cuomo’nun 
CNN’deki işinden kovu-
lan kardeşi Chris Cuomo, 
açıklama yaptı. Ünlü haber 
sunucusu “CNN’deki görevi-

min bu şekilde sona ermesini 
istemezdim ancak size zaten 
abime neden ve nasıl yar-
dımcı olduğumu açıkladım.
Ne kadar düş kırıklığına 
uğratsa da şimdi söylememe 
izin verin, Cuomo Prime 
Time ve CNN’de en reka-
betçi zaman dilimindeki 1 
numaralı program ekibiyle 
daha fazla gurur duyamaz-
dım” dedi. Demokrat partili 
Cuomo ailesi ABD siyase-
tinde siyasetçi yetiştiren bir 
aile olarak biliniyor. Andrew 
Cuomo, New York valisi 
olarak art arda 3 dönem 
seçilerek vali oldu ve baba 
Mario Cuomo, 1983 ile 1994 
arasında 3 defa New York 
valisi olarak seçildi. 

Amerikan CNN televizyonu, cinsel taciz ile suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo’ya, soruştur-
ma sürecinde uygunsuz şekilde yardım ettiği ortaya çıkan sunucu Chris Cuomo’nun işten çıkarıldığını 
açıkladı. İşten kovulan Chris Cuomo ise “CNN’deki görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim 

ancak size zaten abime neden ve nasıl yardımcı olduğumu açıkladım” ifadelerini kullandı

CNN affetmedi
İNGİLTEREʼDE Co-
vid-19’un Omicron mutasyo-
nu nedeniyle hükümet seya-
hat kurallarını sıkılaştırdı. 
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid 
Javid yaptığı açıklamada, 7 
Aralık Salı günü yerel saatle 
04.00’den itibaren yurtdışın-
dan İngiltere’ye gelen tüm 
yolcuların seyahatlerinden 
en fazla 48 saat önce negatif 
PCR test sonucu almaları 
gerektiğini duyurdu.  Javid, 
“Omicron’u öğrendiğimizden 
bu yana, geçen hafta boyun-
ca verileri inceleme altında 
tuttuk ve seyahatlerle bağlan-
tılı olarak vakaların arttığını 
gördük” ifadelerini kullandı.

PCR testi zorunluluğu
İngiltere Sağlık Bakanı, 
“Her zaman hızlı hareket 
edeceğimizi söyledik. Bu 
yüzden, seyahat öncesi için 
test zorunluluğu getirmeye 
karar verdik” dedi. Javid’in 
açıklamasının ardından 
İngiltere hükümetinin aylar 
önce Covid-19’a karşı 2 doz 
aşılı olan kişiler için kaldır-
dığı PCR testi şartı, yeniden 
uygulamaya konulmuş oldu. 
İngiltere’ye gelecek tüm 
yolcuların aşı durumlarından 

bağımsız olarak negatif bir 
PCR test sonucu almaları 
gerekiyor.

Nijerya kırmızı listede
Javid ayrıca, Nijerya’nın 
kırmızı seyahat listesine 
eklendiğini aktararak, seya-
hatle bağlantılı olduğu tespit 
edilen Omicron vakaların-
daki rakamlara göre, Ni-
jerya’nın Güney Afrika’dan 
hemen sonra geldiğini ifade 
etti. Javid, 6 Aralık Pazarte-
si günü 04.00’den itibaren 
Nijerya’dan İngiltere’ye 
gelen tüm yolcuların kırmızı 
seyahat listesi kuralları gere-
ğince 10 gün otel karantinası 
uygulamaları gerektiğini 
belirtti. İngiltere, Omicron 
mutasyonu nedeniyle şu ana 
kadar kırmızı seyahat listesi-
ne Güney Afrika, Botsvana, 
Namibya, Zimbabve, Lesoto, 
Esvatini, Angola, Mozam-
bik, Malavi, Zambiya ve 
Nijerya’yı ekledi. İngiltere’de 
Omicron vaka sayısı 160’a 
yükseldi. Birleşik Krallık 
genelinde 28 Kasım’da ilk 
Omicron vakalarının tespit 
edilmesinden bu yana, 1 haf-
tada toplam Omicron vaka 
sayısı 160’a yükseldi.

Omicron varyantı nedeniyle İngiltere yeni kararlar aldı. 
Sağlık Bakanı Sajid Javid, İngiltere’ye gelen tüm yolcu-
ların seyahatlerinden en fazla 48 saat önce negatif PCR 

test sonucu almaları gerektiğini belirtti

İngiltere’den
yeni karar

HOLLANDAʼDA başkent Amster-
dam ve Lahey’deki iki farklı Türk 
restoranının “Kebapçı” adını kullan-
ması üzerine olay mahkemeye yansıdı. 
Amsterdam’da 2017 yılında açılan 
“Kebapçı” adlı restoran, bu ismi bü-
tün Benelüks (Belçika, Lüksemburg, 
Hollanda) ülkelerinde ticari marka 
olarak tescil ettirdi. Lahey’de bu yılın 
başlarında açılan bir restoran da “Ke-
bapçı Den Haag” adını alarak Amster-
dam’daki işletmeninkine benzer, boğa 
kafasından oluşan bir logo hazırladı.

Çağrıyı reddetti
Amsterdam’daki Kebapçı, Lahey’deki 
restorandan ismini ve logosunu değiş-
tirmesini istedi. Ancak Kebapçı Den 
Haag adlı işletme bu çağrıyı reddetti. 
Bunun üzerine Amsterdam’daki işlet-
me mahkemeye başvurarak, Lahey’de-
ki restoranın marka ihlali yaptığını 
savundu. Lahey’deki restoran, “ke-
bapçı” ya da “kebap evi” sözcüklerinin 
Türkçe’de yaygın olarak kullanıldığını 
ve fırın ya da kasap gibi, kebap yene-
bilecek yerleri tanımlayan bir terim 
olduğunu belirtti. Bu nedenle, ticari 
marka adı olarak kabul edilemeyeceği-
ni savundu.

Hollanda’daki Lahey Bölge Mahkemesi, 
Türkçe’de kebap ve ızgara et ürünleri sa-
tılan lokantalar için kullanılan “Kebapçı” 

kelimesini, ticari marka olarak kabul 
ederek, bu ismi tescil ettiren Amster-

dam’daki restoran dışındaki işletmelerde 
kullanılamayacağına karar verdi

KEBAPÇI
kelimesini
kabul etti!
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PELİN Akil ile evliliğin-
den ikiz kızları olan 
Anıl Altan, çocuklarıyla 

daha fazla zaman geçirebil-
mek için setlere ara vermişti. 
Son olarak 2017 yılında 
yayınlanan ‘Çember’ dizisin-
de rol alan oyuncu, şimdi de 
başrollerini Burcu Özberk ve 
İlhan Şen’in paylaştığı ‘Aşk 
Mantık İntikam’ın kadro-
sunda yer alacak. Gazeteci 
Birsen Altuntaş, Instagram 
hesabından yaptığı payla-
şımda “Anıl Altan sürpriz 
bir karakterle ‘Ozan’ rolünü 
oynayan İlhan Şen’e rakip 
oluyor” dedi. Altan’ın dizide 
tam olarak nasıl bir rolde 
olacağı ise henüz bilinmiyor.

GEÇEN yıl kurulan Tür-
kiye’nin ilk ve tek madenci 
korosu, Genel Maden İşçileri 
Sendikası (GMİS) tarafından 
4 Aralık Dünya Madenciler 
Günü nedeniyle düzenlenen 
gecede konser verdi. Zongul-
dak Bülent Ecevit Üniversitesi 
Sezai Karakoç Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirilen konseri, 
Zonguldak Valisi Mustafa 
Tutulmaz, Zonguldak Beledi-
ye Başkanı Ömer Selim Alan, 
GMİS Genel Başkanı Hakan 
Yeşil, ZBEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Çufalı, öğrenci-
ler, maden işçileri ve yakınları 
izledi. Türk sanat müziği ve 
türküleri seslendiren maden 
işçileri izleyicilere keyifli anlar 
yaşattı. Yaklaşık 1,5 saat 
sahnede kalan madenciler, 
izleyiciler tarafından ayakta 
alkışlandı. Zonguldak Valisi 
Mustafa Tutulmaz ve GMİS 
Genel Başkanı Hakan Yeşil, 
konser sonunda maden işçile-
re çiçek vererek, teşekkür etti.

Ekranlara
DÖNÜYOR

Madenci korosu
KONSER VERDİ

S İNİRBİLİM uzmanı 
Dr. Timur Yılmaz’ın 
geçtiğimiz günlerde 

raflardaki yerini alan Dedi-
koducu Beyin kitabı için Ci-
hangir Rika’da kitapseverler 
bir araya geldi. Geçtiğimi 
perşembe günü  düzenle-
nen lansmanda Dr. Timur 
Yılmaz minik bir söyleşinin 
ardından DJ kabinine geçti 
ve etnik elektronik müzik 
listesiyle okurlarına keyifli 
anlar yaşattı. Bilim, sanat, 
edebiyat, basın ve cemiyet 
hayatını buluşturan gecede 
kitaplarını da imzalayan 
Dr. Timur Yılmaz Nemesis 
Kitap’tan çıkan eserinden 

çarpıcı detayları kitapsever-
lere aktardı.

Kitap hakkında
Geçmişten günümüze 
beynin gelişimini, çalışma 
mantığını anlatan Dediko-
ducu Beyin duygulardan, 
davranışlardan, beynin 
odacıkları ve gerçeklik 
algısından ve başlangıçtan 
günümüze beynin gelişi-
minden izler taşıyor. Homo 
sapiens’ten günümüze 
beynin yolculuğunda çok 
şey değişti. Çözülen şifre-
ler ve açığa çıkan sırlarla 
beynimizi artık daha iyi 
tanıdığımıza inanıyoruz. 

Her şeye rağmen bilimsel 
doğrularla cevap bekledi-
ğimiz sorular var. İnsan, 
varoluşundan günümüze 
dek beynin sırlarını çözme-
ye çalışıyor. Bilincin ortaya 
çıkışından nasıl karar verdi-
ğinize, beyninizi nasıl daha 
etkili kullanabileceğinizden 
hafızanızı nasıl geliştire-
bileceğinize, bilginin nasıl 
kodlandığından zekânın 
genetik olup olmadığına 
kadar merak ettiğiniz tüm 
soruların bilimsel cevabını 
konunun uzmanından, Dr. 
Timur Yılmaz’ın kalemin-
den okuyacaksınız.  
■ BURAK ZİHNİ

HATAY Müze Müdürlüğü 
tarafından İskenderun 
Aşkarbeyli mıntıkasında 

yürütülen kazı çalışmalarında, 
Roma dönemi 5 ila 6’ncı yüz yıla 
ait zeytinyağı fabrikasının bilimsel 
kazı çalışmalarında sona gelindi. 
Çalışmalar hakkında bilgi veren 
Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü 
Ayşe Ersoy, Anadolu’nun hiçbir 
yerinde böylesine büyük bir zeytin-
yağı fabrikasının bulunmadığına 
dikkat çekti. Ersoy, “Zeytin ilk kez 

Doğu Akdeniz’de bulunmuş ve 
bütün Ege’ye, Avrupa’ya buradan 
yayılmıştır. Bunun kanıtı ise Hatay 
Altınözü Toprakhisar bölgesinde 
4 Bin 200 Yıllık zeytin çekirdeğinin 
bulunmasıdır. Bu kanıt, zeytinin bu 
topraklarda doğup, Ege ve Avru-
pa’ya yayıldığının kanıtıdır” dedi.

Gurur verici bir olay
Ayşe Ersoy, “Hatay, Roma İmpa-
ratorluğu ve öncesinde dünyada 
bulunan Roma İskenderiye ve 

İstanbul’dan sonra 4’üncü büyük 
şehir. Burada gördüğünüz ise 
İskenderun’daki bir zeytinyağı 
fabrikası. Bildiğimiz kadarı ile 
Anadolu’nun hiçbir yerinde bu 
kadar büyük bir zeytinyağı fab-
rikası yok” diye konuştu. Ersoy, 
“Burada bölgeden toplanan 
zeytin, fabrikada presleniyor, 
yıkanıyor daha sonra havuzlarda 
dinlendiriliyor ve sonrasında sak-
lama kaplarında, buradan gemi-
lerle ihraç ediliyordu. İskenderun 

açısından Roma dönemine ait 
böyle bir zeytinyağı fabrikasının 
bulunması gurur verici bir olay” 
dedi. Hatay Arkeoloji Müzesi 
Müdürü Ayşe Ersoy, “Bu alanı 
antik zeytinyağı fabrikası olarak 
müze haline dönüştürüp ziyarete 
açmayı düşünüyoruz. 10 dönüm-
lük bir alanda çalışma yapıyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda İskenderun 
Belediyesinin de desteğini alarak 
burayı bir müzeye dönüştürmeyi 
planlıyoruz” diye konuştu.

Dedikoducu Beyin’den
ÇARPICI DETAYLAR

Timur Yılmaz ve okurları ‘Dedikoducu Beyin’ lansmanında kitap-
severlerle buluştu. Yılmaz Nemesis Kitap’tan çıkan eserinden çarpıcı 

detayları kitapseverlere aktardı. Yılmaz, daha sonra DJ kabinine 
geçti ve etnik elektronik müzik listesiyle okurlarına keyifli anlar yaşattı

Uzman Doktor Timur 
Yılmaz, 1980 yılında Alman-
ya’da doğdu. 1988 yılında 
ailesiyle birlikte Türkiye’ye 
kesin dönüş yaptı. Nöroloji 
uzmanlık eğitimini Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakülte-
si’nde tamamladı. Mecburi 
hizmetini nöroloji uzmanı 
olarak Şanlıurfa’da yaptık-
tan sonra Antalya’ya geri 
döndü. Çeşitli ulusal kanal-
larda ve TEDx platformun-
da konuşmalar yaptı. Kamu 
ve özel sektör çalışanı öğret-
menlere beyin tabanlı eğitim 
perspektifinden eğitimler 
verirken, Udemy adlı çevri-
miçi platformdaki eğitimle-
rine devam etti. Bir dönem 
senaristlik ve oyunculuk da 
yapan Timur Yılmaz kendi-
sine ait YouTube kanalı için 
bilgilendirici içerikler hazır-
lamaktadır. Online sağlık 
danışmanlığı ve eğitmenliği 
yapmaya devam etmektedir. 
İki çocuğuyla birlikte Antal-
ya’da yaşamaktadır.

DAYI Şov’un bu 
haftaki konukları 
yetenekli oyuncu 

Bade İşcil ve ünlü popçu 
Buray oldu. Stüdyoda 
izleyici olarak Mede-
niyet Üniversitesi ile 
Marmara Üniversitesi 
öğrencileri yer aldı. Pap-
tircem’in sohbete renk 
katan müzikleri, komik 
skeçler de eğlenceyi zir-
veye taşıdı. Dayı’yı çok 
sempatik ve eğlenceli 
bulan Bade İşcil, “ünlü 
şovmen” ile girdiği diya-
loglarda kahkahalarına 

engel olamadı. Zarafeti 
ve samimiyetiyle dikkat 
çeken güzel oyuncu, ço-
cuğunu sarılarak uyuttu-
ğunu anlattı. 

E sen çağırdın ya!
Kendisini Andaç Haz-
nedaroğlu’nun keş-
fettiğini anlatan İşcil, 
“Oyunculuk hiç aklımda 
yoktu ama meğer bunun 
için doğmuşum” dedi. 
Bugüne kadar pek çok 
ses getiren yapımda yer 
aldığının hatırlatılması 
üzerine senaryo konu-

sunda seçici olduğunu 
belirtti. Bade İşcil, 
Dayı’nın ünlü olduğunu 
ne zaman anladığını 
sorması üzerine, “E sen 
çağırdın ya, ünlüyüm 
demek ki…” diye cevap 
verdi. Hayalinin ise 
kendi moda markasını 
yaratmak olduğunu 
söyledi. Daha önceleri 
“Fakir karakteri oy-
namaya tipim müsait 
değil” diyen İşcil, Da-
yı’nın masasına geçerek 
doğaçlama olarak fakir 
karakter taklidi yaptı. 

Oyunculuk için doğmuşum!
Yetenekli oyuncu Bade 
İşçil, “Oyunculuk hiç ak-
lımda yoktu ama meğer 
bunun için doğmuşum” 
dedi. Daha önceleri 
“Fakir karakteri oyna-
maya tipim müsait de-
ğil” diyen güzel oyuncu, 
doğaçlama olarak fakir 
karakter taklidi yaptı

Timur Yılmaz 
KİMDİR?

Tarihi fabrika
MÜZE OLACAK

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Antik Roma dönemine ait zeytinyağı fabrikası, kazılarla gün yüzüne 
çıkarıldı. Anadolu’nun en büyük zeytinyağı fabrikası olduğu ortaya çıkan yapı, müzeye dönüştürülecek

TARİH, kültür, 
inanç, gastro-
nomi ve felsefe 
turizmi gibi alan-
larda ön plana 
çıkan İzmir’in 
turizm potansi-
yeli, 15. Travel 
Turkey İzmir ile 
birlikte tanıtıldı. 
Fuar söyleşi-
lerine konuk 
olan uzmanlar, 
İzmir’in dünya 
uygarlıklarına 
yön veren po-
tansiyelinin tüm 
dünyaya duyu-
rulması gerek-
tiği görüşünde 
birleşti. Travel 
Turkey İzmir 
Fuarı, kentin 
nitelikli turizm 
anlayışı ve eylem 
planına yönelik 
faaliyetlerin tanı-
tıldığı uluslarara-
sı bir platforma 
dönüştü. Smyrna 
Antik Kenti Kazı 
Başkanı Doç. 
Dr. Akın Ersoy, 
“İzmir, mede-
niyetlere kucak 
açtığı kadar 
onları eşit şekilde 
ruhunda taşır. 
İzmir’de bütün 
kültürler hepsi 
aynı seviyede 
temsil ediliyor” 
dedi.

Medeniyetlere
KUCAK AÇTI

Son olarak 2017 yılında 
bir dizide rol alan oyuncu 

Anıl Altan, ‘Aşk Mantık 
İntikam’ın kadrosuna 
dahil oluyor. Altan, 

dizide ‘Ozan’ın rakibini 
canlandıracak
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DÜNYA ŞAMPiYONU SEMiH SAYGINER
Milli bilardocu 
Semih Saygı-
ner, Mısır’ın 

Şarm El-Şeyh 
şehrinde dü-

zenlenen 3 
Bant Dünya 
Kupası’nda 

şampiyon oldu

28 KASIM-4 ARALIK ta-
rihlerinde Mısır’ın Şarm 
El-Şeyh kentinde 25 ülkeden 
145 sporcunun katılımıyla 
düzenlenen 3 Bant Dünya 
Kupası’nda Semih Saygıner, 
şampiyon oldu. Saygıner, 
yarı finalde İsveçli Torbjorn 
Blomdahl’ı 16 ıstaka ile 
50-22 mağlup ederek finalde 
dünya 1 numarası Hollandalı 
Dick Jaspers ile şampiyonluk 
için karşı karşıya geldi. Say-
gıner, rakibini 50-37 mağlup 

ederek 7’nci kez şampiyon 
oldu. Böylece milli bilardocu, 
2021 yılının son dünya şam-
piyonu olmayı başardı.

Kasapoğlu’ndan tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, Semih Saygıner için 
tebrik mesajı yayımladı. Ba-
kan Kasapoğlu, tebrik mesa-
jında, “3 Hollandalı rakibi 
Dick Jaspers’ı 50-37 mağlup 
ederek şampiyon olan Semih 

Saygıner’i kutluyorum. Spor 
yaşamında elde ettiği başarı-
lara bir yenisini daha ekle-
yen milli bilardocumuzun 
3 Bant Dünya Kupası’nda 
da şampiyon olması bizleri 
gururlandırdı. Saygıner’e 
başarılarının devamını dili-
yorum. Ay-yıldızlı bayrağımı-
zın dalgalandırılmasında ve 
İstiklal Marşımızın dinle-
tilmesinde emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” ifadele-
rine yer verdi. DHA

SÜPER Lig’de son olarak 
Gaziantep FK maçını kaza-
nan sarı-kırmızılılar sonra-

sında oynadığı Fatih Karagüm-
rük, Fenerbahçe, Öznur Kablo 
Yeni Malatyaspor ve Altay maç-
larının hiçbirinde galip gelemedi. 
Galatasaray’da Altay maçında 
fileleri havalandıran isimlerden 

Halil Dervişoğlu da son olarak 
26 Eylül’de oynanan Göztepe 
maçında gol kaydetmişti. Milli 
futbolcu 70 gün aranın ardından 
sarı-kırmızı formayla bir gol 
daha kaydetmeyi başardı.

Başkan tepki aldı
Galatasaray camiasında baş-

kan Burak Elmas’ın hafta içi 
ve önceki yaptığı sert bulun-
mayan açıklamalardan sonra 
Galatasaray - Altay maçındaki 
tartışmalı penaltı pozisyonu 
okların yeniden başkan Elmas’a 
çevrilmesine sebep oldu. Burak 
Elmas’tan Galatasaray camiası 
yeni aksiyonlar almasını bekli-

yor. Galatasaray’da bu kaybın 
hemen unutulup Lazio maçına 
odaklanılması isteniyor. UEFA 
Avrupa Ligi’ni lider tamamla-
mak hem zaman, hem de kura 
avantajı getirecek. Sarı-kırmızı-
lılar, Lazio karşısında mağlup 
olmadığı takdirde grubunu 
birinci tamamlayacak. DHA

Sorun var
çözüm yok!

Süper Lig’in 15’inci haftasında evinde Altay’ı 
ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 beraber 

kalarak 2 puan daha kaybetti. Lider Trabzonspor 
ile aradaki puan farkı 16’ya çıkan Galatasaray, 

ligdeki kötü gidişata çözüm bulamıyor

Aşağı doğru
giden bir
grafi ğimiz var
GALATASARAYʼIN Altay ile 
2-2 berabere kaldığı Spor 
Toto Süper Lig 15ʼinci hafta 
maçının ardından Galatasa-
rayʼın yardımcı antrenörü 
Necati Ateş ile Altay Teknik 
Direktörü Mustafa Denizli 
düzenlenen basın toplan-
tısına katıldı. İlk olarak 
konuşan Mustafa Denizli, iki 
hafta İstanbulʼda iki tane 
zorlu deplasman maçı oyna-
dıklarını söyleyerek, şunları 
ifade etti: “Zorluk derecesi 
yüksekti. Son haftalarda 
aşağı doğru giden bir 
grafi ğimiz var. Bunu telafi  
etmeye gayret ediyoruz. 
Sezon başında başladı-
ğımız kadroda sakatlık 
problemleri yaşadık. Bu 2 
puan önümüzdeki haftalar 
için ümit verici. Bugünkü 
mücadeleden özellikle 
memnunum. Galatasaray 
gibi güçlü bir takımdan 
puan almak önemli. Çok 
duygusal bir maçtı benim 
açımdan. Futbola başladı-
ğım kulübüm Altay, 9 yıl 
süre görev yaptığım Gala-
tasaray… Takdir edersiniz 
ki böyle iki takımın maçını 
izlemek farklı duygular 
yaşatıyor insana. Şartlar ne 
olursa olsun başında oldu-
ğum takımın başarısı için 
çalışıyoruz. Çalıştığımız tüm 
camialarda aynı ciddiyetle 
işimi yapmaya çalışıyorum.”

Hakem maçın önüne geçti
Fatih Terimʼin cezasından 
dolayı basın toplantısına 
katılan Galatasaray Yardımcı 
Antrenörü Necati Ateş ise 
hakemin maçın önüne geçti-
ğini söyledi. Hakem Cüneyt 
Çakırʼa tepki gösteren Ateş, 
“Geçen hafta Emreʼnin 
pozisyonda hakeme sorduk, 
önce topa vurdu dedi. 
Tamam dedik. Cüneyt Çakır, 
kendisi Dünya Kupasıʼnda 
geçmişte aynı pozisyonda 
penaltı vermedi, burada 
penaltı verdi. Vücudundan 
sekiyor, kolay geliyor. Öyle 
yorumluyor ama kurallar bize gelince fark-
lı, başka yere gidince farklı. Biz iyi oynarız, 
kötü oynarız, onlar başka şeyler. Bunlar 

hakemleri ilgilendirmez. 
Biz gerekeni yaparız kendi 
içimizde. Hocaya verilen 
cezalar inanılır gibi değil. 
Açıklandığı zaman dilimi 
inanılır gibi değil. Perşem-
be çok önemli bir maça 
çıkıyoruz. Tamam perşembe 
açıklıyorsunuz ama cuma 
açıklayın. Ne olur? Gali-
biyetin keyfi ni çıkartalım. 
Ne olur yani? Çok garip bir 
oyunun içindeyiz, görüyo-
ruz bir şey yapamıyoruz. 
Çok enteresan. Oynadığımız 
oyun bizi ilgilendirir, 

iyisiyle, kötüsüyle. Maçın hakemi oyunun 
önüne geçmemeli. Bana göre Cüneyt hoca 
önüne geçti” diye konuştu.vv

Yine bileğini
bükemediler

110 kilogramda yarışan spor-
cu, seremonide İstiklal Mar-
şı’nı çaldırırken, Türkiye dev 
organizasyonda takım halinde 
üçüncülük elde etti. Daha 
önce 2016 yılında Bulgaris-
tan’da, 2019 yılında ise Ro-
manya’nın Köstence kentinde 
düzenlenen şampiyonalarda 
sağ el ile yarıştığı müsabaka-
larda tüm rakiplerini deviren 
Yenerer, üçüncü dünya şam-
piyonluğunu sol elde aldı.

Mesleği demircilik
Romanya’da büyükler ve 
masterlar kategorilerinde 
yarışan 50 yaşındaki sporcu, 
sağ el müsabakalarında ise 

yarı finalde kaybederek hede-
fine ulaşamadı. Türkiye’de 11 
yıldır üst üste şampiyon olup 
kariyerine Dünya Şampiyona-
sı’ndan bir altın madalya daha 
eklediği için mutlu olduğunu 
belirten Yenerer, “Bizlere 
destek veren teknik ve idari 
ekibimize teşekkür ediyorum. 
Güzel bir şampiyona geçir-
dik. Emeklerimizin karşılığını 
almak güzel” diye konuştu. 
Demircilik yapan babasının 
yanında çocukluk yıllarında 
balyoz sallamaya başlayıp ar-
dından spora yönelen Ahmet 
Yenerer, yıllarca karateyle 
uğraştıktan sonra 33 yaşında 
bilek güreşine yöneldi. DHA

SÜPER Lig ‘de Kasımpa-
şa’yla 1-1 berabere kalıp 
düşüşünü sürdüren Siyah-Be-
yazlılar’da tek sevinç yaratan 
isim Can Bozdoğan olmuştu. 
Miralem Pjanic’in Borussia 
Dortmund maçı düşünülerek 
riske edilmediği karşılaşmada 
ilk 11’de görev alan 20 ya-
şındaki futbolcu, dinamik ve 
etkili futbolunu 12. dakikada 
attığı şık golle taçlandırmıştı. 
Oyun genelindeki dominant 
görüntüsüne ek olarak saha 
içinde sorumluluk da alan 
Can, teknik ekibi memnun etti.

Sezon başında Almanya ekibi 
Schalke’den 200 bin Euro kar-
şılığında kiralanan Can Boz-
doğan’ın gelişiminden oldukça 
memnun olan Siyah-Beyazlı 
yönetim, başarılı futbolcunun 
bonservisini sezon sonunu 
beklemeden almayı planlı-
yor. Kontratında 1.8 milyon 
Euro’luk satın alma opsiyonu 
bulunan yetenekli futbolcu 
için devre arasında Almanya 
temsilcisiyle temas kurulması 
bekleniyor. Yönetimin sonra-
sında Can’la uzun vadeli bir 
kontrat yapması planlanıyor.

Bilek güreşinde daha önce iki dünya şampiyonluğu bulunan, Av-
rupa Şampiyonası’nda 4 kez altın madalya kazanan 50 yaşındaki 
Denizlili milli sporcu Ahmet Yenerer, Romanya’daki Dünya Bilek 
Güreşi Şampiyonası’nda bu kez sol eli ile dünyanın zirvesine çıktı

Bonservisi alınacak
Beşiktaş yöne-
timi, Kasımpa-
şa maçında 90 
dakika boyun-

ca dinamik 
ve dominant 

görüntüsünü, 
attığı şık golle 
taçlandıran 20 
yaşındaki Can 
Bozdoğan için 
kararını verdi. 

Genç yıldızın 
1.8 milyon 

Euro’luk opsi-
yonu kullanılıp 

Schalke’den 
bonservisi 

alınacak

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbah-
çeli futbolcu İrfan Can Kahve-
ci’nin 2 maç men ve 26 bin TL 
para cezasını onadı. Tahkim 
Kurulu’nun kararı şöyle: “Fener-
bahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu 
İrfan Can Kahveci’nin, rakip 
takım futbolcusuna yönelik 
sportmenliğe aykırı hareketi ne-
deniyle Futbol Disiplin Talima-
tı’nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri 
uyarınca 2 resmi müsabakadan 
men ve 26 bin TL para cezası ile 
cezalandırılmasına oyçokluğu 
ile, karar verilmiştir.” DHA

Kahveci’nin
cezası onandı
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GEÇEN sezona kadar nor-
malde hücumda kanatta 
forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 

teknik direktör Vitor Pereira’nın ge-
lişiyle önce sol tarafta kanat bekine 
dönüştü, son haftalarda da sağ bek 
pozisyonunda görev almaya başla-

dı. Yeni yerinde başarılı bir perfor-
mans gösteren ve performansıyla 
alkış toplayan Ferdi’nin sözleşmesi-
ni uzatmak için de yönetim hareke-
te geçildi. 2018 yılında NECNijme-
gen’den transfer edilen 21 yaşındaki 
futbolcunun kontratı sezon sonun-

da bitiyor. 
Avrupa’nın 
bazı kulüp-
lerinin de 
radarında 
olduğu 
genç yıldızı-
nı kimselere 
kaptırmak 
istemeyen 
Sarı-La-
civertliler, 
Ferdi’nin 
tarafıyla 
görüşmele-
re başladı. 
21 yaş al-
tında Hol-
landa adına 
oynayan 
ve henüz A 
Milli Takım 
tercihini 
yapmayan 
Türk asıllı 
futbolcuya 
5 yıllık bir 
sözleşme 
teklif edil-
diği gelen 
haberler 
arasında 
yer alıyor.

TRABZONSPORʼDA
78’inci Olağan Genel 
Kurulu’nun ikinci gü-

nünde oy verme işlemleri bitti. 
Bordo mavili camia tarihinin 
47. Yönetim Kurulu’nu seç-
mek için sandık başına gitti. 
Trabzonspor Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu ‘hayırlı olsun’ dilekle-
riyle oyunu kullandı. Hayri Gür 
Spor Salonu’nda saat 09.00’da 

başlayan kongrede, bordo-ma-
vili kulübün 54 yıllık tarihindeki 
47. Yönetim Kurulu seçilerek 3 
yıl süreyle göreve getirildi.

Tek listeyle girdi
Trabzonspor Kulübü Başkanı 
Ahmet Ağaoğlu’nun tek listeyle 
girdiği 78’inci Olağan Genel 
Kurul’da 9 bin 353 üyenin oy 
kullanma hakkı bulunuyordu. 

Genel Kurul’da ayrıca Dene-
tim, Sicil, Disiplin ile Arşiv ve 
Müze Kurulları da seçime gitti. 
Trabzonspor’da Ahmet Ağa-
oğlu başkanlığındaki Yönetim 
Kurulu listesi bordo, Denetim 
Kurulu listesi sarı, Disiplin 
Kurulu listesi açık yeşil ve Sicil 
Kurulu listesi ise kırmızı renkte-
ki oy pusulasıyla seçime gitti. 2 
adayın yarışacağı Arşiv ve Müze 

Kurulu’nda ise Mehmet Salih 
Uzun Başkanlığı’ndaki Arşiv ve 
Müze Kurulu listesi koyu yeşil, 
Osman Can Başkanlığı’ndaki 
Arşiv ve Müze Kurulu listesinde 
de pembe renk oy pusulaları 
kullanıldı. 78’inci Genel Ku-
rul’un ikinci gününde sandık 
başına giden Trabzonspor 
Başkanı Ahmet Ağaoğlu 4 nolu 
sandıkta oy kullandı.

BEŞİKTAŞ , Kasımpaşa 
maçında da galibiyete 
ulaşamayarak, düşüşünü 

devam ettirdi. Tartışılan bir 
numaralı konu ise oyuncu de-
ğişiklikleri oldu. Özellikle 1-0 
öndeyken Rachid Ghezzal’ın 
çıkıp Mehmet Topal’ın girmesi 
eleştiri topladı. Beşiktaş’ta bu 
sezon yapılan değişiklikler sa-
dece 1 maçta galibiyet kazan-
dırdı, o da ligin 5. haftasında 
2-0 geriden gelip 3-2 kazanılan 
Antalyaspor maçıydı.

67 oyuncu değişikliği
Siyah-beyazlı ekibin tek-
nik patronu Sergen Yalçın, 
geçtiğimiz sezon kulübeden 
çok ciddi katkı alsa da bu yıl 

aynı başarıyı yakalayamadı. 
Sabah Gazetesi’nin haberine 
göre; 15 hafta sonunda tam 
67 oyuncu değişikliği yapan 
Yalçın, Antalyaspor maçı 
dışında sadece Çaykur Ri-
zespor , Altay ve Başakşehir 
karşılaşmalarında kulübeden 
skor katkısı aldı. Adana De-
mirspor, Altay ve Kasımpaşa 
maçlarında ise öne geçilmesi-
ne rağmen skor korunamadı. 
Teknik direktör Sergen Yalçın 
önceki gün yaptığı açıklamada 
“Bu sezon sonradan oyuna 
aldığımız oyuncuların takıma 
katkısı yok. Oyunun direncini 
artırmaları gerekirken takıma 
yardımcı olamıyorlar” ifadesi-
ni kullanmıştı.

SEZON başında Çin 
Süper Ligi ekiple-
rinden Beijing Guo-

an’dan transfer edilen ve 
kısa sürede takıma uyum 
sağlayarak savunmanın 
kilit isimlerinden biri haline 
dönüşen Kim Min-Jae, 
Avrupa’nın devlerinin de 
radarına girmeyi başardı. 
Kanarya ile 2025’e kadar 
sözleşmesi bulunan Kim’i, 
bir süredir yabancı kulüp-
lerin gözlemcilerinin takip 
ettiği biliniyordu. Alınan 

bilgiye göre Güney Koreli 
futbolcu ile başta İtalya’dan 
Juventus, İngiltere’den 
Tottenham ve Portekiz’den 
de Porto’nun ciddi biçim-
de ilgilendikleri bilgisine 
ulaşıldı. Ancak Fenerbahçe 
‘nin, Çin’den 3 milyon 
Euro bonservis bedeliyle 
aldığı yıldız stoperini kolay 
kolay bırakmaya niyetinin 
olmadığı ve kapısını çala-
cak kulüplere de kapıyı20 
milyon Euro’dan açacağı 
konuşuluyor.

TRABZONSPORʼUN 47. Yönetim 
Kurulu’nun seçileceği Genel Ku-
rul’da tek listeyle aday olan Başkan 
Ahmet Ağaoğlu, önceki dönemde 
yönetimde yer almış 9 isme listesin-
de yer vermedi. Ağaoğlu’nun önceki 
döneminde yer alan Haluk Şahin ve 
Önder Bülbüloğlu da yönetim kuru-
lundan istifa etmişti.

AĞAOĞLU’NUN başkan seçildiği 
dönemde yönetim kurulunda görev 
alan ve yeni listede bulunmayan isim-
ler şöyle oluştu: “Mehmet Yiğit Alp, 
Emin Kahraman, Sertaç Güven, Ahmet 
Fikret Gökhan, Özer Bayraktar, Yusuf 
Hayırlıoğlu, Dursun Ali Sakarya, Tun-
cay Uzunal, Eda Lermi Zorer.”

AĞAOĞLU’NUN tek listeyle girece-
ği seçimlerde yeni yönetim kurulunda 
bulunan isimler ise şu şekilde oldu:  
Asil: Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, 
Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, 
Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal 
Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar 
Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami 
Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat 
Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şem-
settin Hancı.

YEDEK: Lokman 
Sadıklar, Ertuğ Özar-
man, Coşkun Öztürk, 
Ahmet Beşir, Rauf 
Öztel, İbrahim Tüfek-
çi, İbrahim Aydın.

Yeni yönetimde 
YENİ YÜZLER
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Kurulu’nda ise Mehmet Salih 
Uzun Başkanlığı’ndaki Arşiv ve 
Müze Kurulu listesi koyu yeşil, 
Osman Can Başkanlığı’ndaki 
Arşiv ve Müze Kurulu listesinde 
de pembe renk oy pusulaları 
kullanıldı. 78’inci Genel Ku-
rul’un ikinci gününde sandık 
başına giden Trabzonspor 
Başkanı Ahmet Ağaoğlu 4 nolu 
sandıkta oy kullandı.

TRABZONSPORʼUN 47. Yönetim 
Kurulu’nun seçileceği Genel Ku-
rul’da tek listeyle aday olan Başkan 
Ahmet Ağaoğlu, önceki dönemde 
yönetimde yer almış 9 isme listesin-
de yer vermedi. Ağaoğlu’nun önceki 
döneminde yer alan Haluk Şahin ve 
Önder Bülbüloğlu da yönetim kuru-

 başkan seçildiği 
dönemde yönetim kurulunda görev 
alan ve yeni listede bulunmayan isim-
ler şöyle oluştu: “Mehmet Yiğit Alp, 
Emin Kahraman, Sertaç Güven, Ahmet 
Fikret Gökhan, Özer Bayraktar, Yusuf 
Hayırlıoğlu, Dursun Ali Sakarya, Tun-
cay Uzunal, Eda Lermi Zorer.”

tek listeyle girece-
ği seçimlerde yeni yönetim kurulunda 
bulunan isimler ise şu şekilde oldu:  
Asil: Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, 
Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, 
Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal 
Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar 
Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami 
Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat 
Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şem-

Yeni yönetimde 
YENİ YÜZLER

AĞAOĞLU
YENiDEN BAŞKAN

TRABZONSPOR ’un orta sahadaki 
beyni Marek Hamsik, unutulmaz 
maçlarına bir yenisini ekledi. Attığı 
kilit paslar, soğukkanlı performansı 
ve oyun bilgisiyle herkesi büyüleyen 
34 yaşındaki Slovak yıldız, müthiş 
performansını golle süsledi. Nwaka-
eme’nin enfes pasında defansı adeta 
uyutan Hamsik, müthiş şekilde topu 
kontrol etti, usta işi dokunuşla topu 
ağlara gönderdi. Grande (Büyük) 
lakabının hakkını fazlasıyla veren 
Hamsik, maç istatistiklerinde de fark 
yarattı. Yüzde 89’luk pas isabetiyle 
oynayan tecrübeli yıldız, girdiği 5 
ikili mücadeleyi de kazandı. Marek 
Hamsik, aynı zamanda yine sahanın 
en çok koşan ismiydi. 12.43 km. ile 
zirvede yer alan başarılı oyuncuyu, 
12.40 kilometreyle Berat takip etti. 3. 
sırada 12.03 ile Sinan Kurt vardı.

Usta işi 
dokunuş

BÜYÜK BİR 
hayal kırıklığı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu sezon 
67 kez oyuncu değişikliği yapmasına karşın sadece 
3 maçta kulübeden katkı aldı ve hayal kırıklığı yaşadı

KADIOĞLU’NA
yeni sözleşme

Fenerbahçe’de kanat oyuncusuyken bu sezon bek pozisyonunda 
forma giyen ve başarılı bir performans gösteren Ferdi Kadıoğlu’nun 
sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçildi

Büyük devler 
KİM’İ İSTİYOR
Fenerbahçe’de savunmanın kilit isimlerinden 
Kim Min-Jae için Avrupa’nın devleri sıraya girdi. 
Kim’i, Juventus, Tottenham ve Porto istiyor. 
Yönetim ise kapıyı 20 milyon Euro’dan açıyor

Beşiktaşı, UEFA Şampiyonlar 
Ligi’nde B. Dortmund ile deplas-
manda oynayacağı maçın hazırlık-
larına, bir günlük iznin ardından 
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 
yaptığı çalışmayla başladı.

Trabzonspor’da gerçekleştirilen 78. Olağan Genel Kurulu’nda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu yeniden Trabzonspor’da gerçekleştirilen 78. Olağan Genel Kurulu’nda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu yeniden 
başkan seçildi. 78’inci Genel Kurul’un ikinci gününde sandık başına giden Ağaoğlu 4 nolu sandıkta oy kullandıbaşkan seçildi. 78’inci Genel Kurul’un ikinci gününde sandık başına giden Ağaoğlu 4 nolu sandıkta oy kullandı



HER yıl yüzlerce 
fotoğrafçıyı bir 
araya getiren Pho-

toMaraton İstanbul 2021, 
bu yıl 6 Kasım’da tüm gün 
süren bir etkinlikle “Sir-
keci – Beyazıt – Tünel / 
Beyoğlu” üçgeninde ger-
çekleştirilmişti. İstanbul’da 
düzenlenen PhotoMara-
ton’da 9 dijital, 3 analog, 3 
mobil ve 1 video kategoride 
tema birincileri ve büyük 
ödülün sahibi belli oldu. 
Bu sene bin 48 katılımcı 
katıldığı etkinlikte, 582 
kişi maratonu tamamladı. 
368 kişi dijital kategori de 
yer aldı. Bu sene toplam-
da 4 bine yakın fotoğraf 
gönderildi. Bakırköy Cem 
Karaca Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen ödül töreninde 
ödüller, sahiplerini buldu. 
Etkinliğin Medya sponsor-

luğunu Milliyet Gazetesi, 
ana sponsorluğunu ise 
Canon üstlendi.

Kazananlar açıklandı
Uluslararası sokak fotoğ-
rafçılığı festivali olan bili-
nen “İstanbul Street Photo 

Festival 2021 (ISPF)” 
birçok kategoride yarışan 
katılımcıların kazananları 
ve finale kalanları da açık-
landı. Xiaomi ve Facebook 
Türkiye sponsorluğunda 
düzenlenen festivale katılan 
bin 972 fotoğraf arasından; 

İstanbul Kategorisi Kaza-
nanı: Birgül Koç (Türki-
ye), Re Invent Kategorisi 
Kazananı: Sareh Arjamfekr 
(İran), Tekli Kategorisi 
Kazananı: Antonio García 
Andrés (İspanya), Seri Ka-
tegorisi Kazananı: Vladimir 
Yavorov (Hollanda) olarak 
belirlendi. Bu yıl ikincisi 
düzenlenen “FOTON Yılın 
Fotoğrafçı Ödülleri” ise 
sahiplerini buldu. Yılın Fo-
toğraf Editörü Demirören 
Görsel Medya Direktörü 
Bünyamin Aygün, yılın 
haber röportaj fotoğrafçısı 
Uğur Yıldırım, yılın moda 
fotoğrafçısı Nihat Odabaşı, 
yılın belgesel fotoğrafçısı 
Mehmet Aslan, yılın spor 
fotoğrafçısı Ceyhun Emre 
Şenocak, yılın onur ödülü 
ise Ozan Sağdıç’a verildi. 
■ DHA
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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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BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR ARNAVUTKÖYʼDE
bugün Hamsi 
Festivali düzenlen-

di. Yöresel Festivaller adı 
altında 7’ncisi düzenlenen 
festivalde binlerce vatan-
daşa hamsi ve helva ikram 
edildi. Binlerce kişinin 
hamsi kuyruğuna girdiği 
festivalde Sanatçı Turan 
Şahin ile Ekin Uzunlar’ın 
verdiği konser ile vatan-
daş hem hamsiye hem de 
horona doydu. Bir araya 
gelebilmek için sebep 

aradıklarını belirten Arna-
vutköy Belediye Başkanı 
Ahmet Haşim Baltacı, bu 
konuda ellerinden geldiği 
kadar toplumsal bütün-
lüğe hizmet ettiklerini, bu 
yüzden de birçok festivaller 
düzenlediklerini söyledi.

Son günlerde 
bunaldık

Pandemide vatandaşın 
evde kalmak zorunda ol-
duğunu ifade eden Başkan 
Baltacı, “Bu dönemde 

hep beraber çok bunaldık. 
Şimdi ise tedbirleri asla 
elden bırakmadan orga-
nizasyonlarımıza yavaş 
yavaş başladık. Bugün de 
ilçemizde binlerce vatan-
daşımıza hamsi ikram 
ediyoruz. Bunun peşine 
lokma, kadayıf dolması, 
çiğ köfte festivallerimiz var. 
Bu etkinliklerle Türkiye’nin 
dört bir yanından farklı 
kültürleri vatandaşlarımız-
la buluşturuyoruz” diye 
konuştu. ■ DHA

KAFELER, iş yerleri 
ya da evlerde sıklıkla 
kullanılan karton 

bardaklar içerdiği plastik 
nedeniyle sağlık riski taşı-
yor. Elimizin temas ettiği 
kısmı kağıttan imal edilen 
bardakların birçoğunun iç 
yüzeyi plastik kaplamadan 
oluşuyor. Sıcak çay, kahve, 
su ya da çorba konulan 
bu karton bardakların iç 
yüzeyinde bulunan plastik 
tabakalar sıcaklık nedeniyle 
eriyerek içeceğe karışabiliyor 
ve hastalık riskini arttırıyor. 

Tamamen plastik
Bu tehlikeye dikkat çeken 
ve çeşitli hastalıklara neden 
olabileceğini söyleyen Me-
dical Park Göztepe Hasta-
nesi’nde görevli Kardiyoloji 
Uzmanı Doç. Dr. Muham-
med Keskin, “İnsanlar 
bunu karton bardak olarak 
isimlendiriyorlar. Karton 
sadece elinize değen kısmı. 
Aslında iç kısmı tamamen 
plastik giydirme. Bu plas-
tik giydirmeler Bisfenol A 
(sentetik organik bileşik) 

hatta Bisfenol F dediğimiz 
bir madde var kanserojen, 
kısırlık riski var, diyabet, hi-
pertansiyon riski var. Bunu 
içerir ve buna neden olabi-
liyor. Biz o yüzden karton 
bardak denilip geçilmeme-
sini istiyoruz. Mümkünse 
hani kafeleri çokça tercih 
ediyoruz gittiğimizde por-
selen bardak, cam bardak 
tercih edebiliriz. Porselen 
bardakta da mümkünse iç 
kısmı boyayla kaplanma-
mış bir porselen bardak 
olması lazım. Cam bardak 
en sağlıklısı. Ya da gittiği-
mizde bir çelik termosumu-
zu yanımıza götüreceğiz. 
En kesin çözümü tamamen 
BPA içermeyen ürünler, 
ambalajlar temin edilecek 
ve bunlar kullanılacak. 
Ama öncelikle şunu söyle-
yebilirim; şu an günümüz-
deki bu kahve şubelerinin 
çoğu BPA içermiyor amb-
lemine sahip ürünler şu an 
için kullanmıyor” dedi.

Uzak kalmasını istiyoruz
Kullanıcıların dikkat edebi-

leceği bazı noktalar oldu-
ğunu belirten Keskin, “Bu 
karton bardakların üzerin-
de numaralar bulunur. Bu 
numaralardan 3 ve 7 olan-
lar genellikle BPA içermi-
yor diyebiliriz. Bunlar ağız 
yoluyla alındıktan sonra üç 
gün boyunca vücutta ka-
labiliyorlar. Oyuncakların 
içerisinde var bu madde. 
Biz çocuklarımıza oyuncak 
temin ederken de BPA 
içermeyen oyuncak temin 
etmemiz gerekiyor ve bu 
etiketi aramamız gerekiyor. 
Bunun kalple ilgili, damar 
sistemiyle ilgili, pankreası-
mızdaki insülin direncine 
neden oluyor. Diyabet 
riskimizi artırıyor. Biz ola-
bildiğince bu tür ambalajlı 
ürünlerden uzak kalmasını 
istiyoruz. Çok ciddi farkın-
dalığı olması lazım ki, bu 
ürünler hiç BPA içermeyen 
bir maddeden üretilsin. 
Bununla ilgili bizim farkın-
dalığımız artıkça firmaların 
bunu arza dönüştürmesi 
artacaktır” diye konuştu.  
■ DHA

ÇIĞLIK ATIN 
iŞE YARIYOR!

HOLLYWOODʼUN
en güzel ve başarılı 
aktrislerinden Sha-
ron Stone, bu hafta 
Barbaros Tapan’ın 
konuğu oldu. Los 
Angeles’taki evinin 
yatak odasından 
programa bağlanan 
Stone, “Hakkınızda 
saçma sapan yorum-
lar duyduğunuzda 
neler yaparsınız?” 
sorusuna, “Balko-
numa çıkıp, biri beni 
öldürülüyormuş gibi 

çığlık atmak için 
kendime izin veriyo-
rum. Dışarı çıkıyo-
rum ve kelimenin tam 
anlamıyla ciğerlerim 
parçalanana kadar 
çığlık atıyorum. İçeri 
giriyorum kafamı ya 
yastığıma vuruyo-
rum ya da yastığımı 
yumrukluyorum. 
Harika bir şey, rahat-
latıcı. Sonra işe geri 
dönüyorum. Siz de 
deneyin, işe yarıyor” 
cevabını verdi.

TAM 4 BiN
FOTOGRAF YARIŞTI
Fotoğraf Organizasyonları Derneği FOTON’un “PhotoMaraton İstanbul 2021” ve “İstanbul Street Photo 
Festival 2021” etkinliklerinin kazananları belli oldu. Bu sene bin 48 katılımcı katıldığı etkinlikte, 582 kişi 
maratonu tamamladı. 368 kişi dijital kategori de yer aldı. Bu sene toplamda 4 bine yakın fotoğraf gönderildi

2021 YILININ DİĞER 
ÖDÜLLERİ İSE ŞÖYLE:
2021 Yılın Jüri Özel Ödülü: İbrahim Zaman
2021 Yılın Manzara Fotoğrafçısı: İlhan Eroğlu
2021 Yılın Portre Fotoğrafçısı: Abdullah Aydemir
2021 Yılın Sokak Fotoğrafçısı: Harun Gültürk
2021 Yılın Yemek Fotoğrafçısı: Aslı Güvenç
2021yılın Doğum Fotoğrafçısı: Şengül Pallı
2021 Yılın Drone Fotoğrafçısı: Aydın Büyüktaş
2021 Yılın Su Altı Fotoğrafçısı: Ateş Evirgen
2021 Yılın Vahşi Yaşam / Doğa Fotoğrafçısı: Alperen Bilgili
2021 Yılın Seyahat Fotoğrafçısı: Cenk Demirgüç
2021 Yılın Reklam Fotoğrafçısı: Özlem Gün Bingöl
2021 Yılın Fotoğraf Sergisi: “Ladalands” Engin Güneysu
2021 Yılın Kavramsal Sanat Ödülü: Barbaros Kayan
2021 Yılın Genç Yetenek Ödülü: Berke Araklı

PhotoMara-
ton İstanbul 
2021 Genel 

1’incisi Dijital 
kategoride 

“Kalabalık” 
temasında 

yarışan Altuğ 
Tekin imzalı 

fotoğraf. 

Binlerce kişiye 
hamsi dağıtıldı

Gizli tehlike!

Arnavutköy Belediyesi Yöresel Lezzetler Festivallerinin 7’ncisini gerçekleştirdi. Düzen-
lenen hamsi festivalinde binlerce kişiye hamsi ikram edilirken Karadeniz Sanatçısı 

Turan Şahin ile Ekin Uzunlar’ın verdiği konserle Arnavutköy’de Karadeniz rüzgârı esti

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan karton 
bardaklar tehlike saçıyor. Doç. Dr. Muham-

med Keskin, “Karton sandığımız birçok 
bardağın aslında plastik içeriyor” dedi


