
BOĞAZiçi ÖĞRENCiSi DEĞiLLER
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof.
Dr. Melih Bulu'nun atanması gerekçe gös-

terilerek yapılan protestoların provoke edilmesiyle
ilgili İstanbul Emniyeti'nin yaptığı operasyonda
gözaltına alınanlar arasında terör örgütleriyle
bağlantılı şüphelilerinin olduğu öğrenildi. 
Gözaltına alınan 36 kişi arasında terör örgütleri
PKK/KCK, MLKP, DSİH, DEVPAR, THKPC
ve TKP/ML içinde faaliyet yürüten şüpheliler 
tespit edildi. Şüphelilerin Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi olmadığı, terör örgütlerinin açık alan
yapılanmaları ve organizasyonunda gerçekleşen
eylemlere katıldığının belirlendiği ifade edildi. 
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SAYFA 7Hakan SÖNMEZ

Geçmiş 
geçmişte kaldı

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, “Zamanında

zulme uğramış insanlar devlet 
gücünü ele geçirince başkalarına
zulüm etmeye başlıyor. Zamanında
zulme uğramış ve o zulme bir isyan
olarak ortaya çıkmış bir siyasi 
hareket, fakat dönüyor, dolaşıyor
kendisi zulüm
eden haline 
dönüyor” dedi.
Babacan, 
Cumhurbaşkan-
lığı sisteminin
2023 Hazi-
ran’ına kadar
dayanmasının
zor olduğunu
söyledi. I SAYFA 7
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Zulme uğrayan
zulüm ediyor!

BANA ÖYLE BİLGİ GELDİ

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

HABERİN

DEVAMI

SAYFA
14’TE

AK Parti İstanbul Milletvekili
Ravza Kavakçı Kan’a sosyal

medya hesabından hakaret ettiği ge-
rekçesiyle yargılanan sanık hakkında
beraat kararı verildi. Kararda, köpek
demenin hakaret kabul edilmesi 
halinde köpeklere de hakaret edilmiş
olabileceği kaydedildi. Mahkeme, 
gerekçeli kararında, ‘yelloz’ kelimesi-
nin kelime anlamlarına yer vererek,
rencide edecek boyutta olmadığını 
belirtti. I SAYFA 9
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Halay çekenler
öğrenci değil!

Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu, öğrencile-

rin Boğaziçi Üniversitesi Rektörlü-
ğü'ne atanan Melih Bulu'ya yönelik
protesto gösterilerine ilişkin, “Bana
gelen bilgi bu tür halay çekenlerin üni-
versite öğrencisi olmadığı yönünde”
dedi. Davutoğlu, protestolar sırasında
kapıya kelepçe takılmasına ilişkin

“Pandemi dola-
yısıyla gerekli
tedbirleri alırsınız
ama akademis-
yen olarak bir
üniversitenin ka-
pısına kelepçe ta-
kılması gibi
sembolik bir şeyi
kabul edemem”
diye konuştu. 
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Ahmet Davutoğlu

BAHÇELİ’Yİ ELEŞTİRDİ

Dün ak dediğine 
bugün kara demek

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversi-

tesi’ndeki rektör ataması tepkilerine
ilişkin “Gezi Parkı kalkışması çıkar-
maya niyetlenmek başı ezilmesi gere-
ken bir komplodur” sözlerine yanıt
veren CHP'li Özgür Özel, “Devlet
Bahçeli, o gün Taksim’dekilerin hü-

kümete en iyi
cevap olduğunu
söylüyor. 7 Hazi-
ran’da dublör
kullanıyorduysa,
onu açıklasın.
Taban tabana zıt
siyaset, dün ak
dediği olaya
bugün kara
demek” dedi.
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Özgür Özel

AÇIKLAMA YAPACAĞIZ

İstifa için biraz
beklemeniz gerek

CHP'li Muharrem İnce, parti-
sinden istifa ettiği yönünde

çıkan haberler hakkında açıklama
yaptı. İnce, “Memleket Hareketi 
Kurucu Kurulu üyeleriyle evimin 
bahçesinde bir araya geldiğim doğru.
Doğada bir yürüyüş yaptık. Yakında
bazı açıklamalarımız olacak. Toplantı

yaptığımız doğ-
rudur. Tüzük tar-
tıştık, program
tartıştık. Doğada
yürüyüş yaptık,
evin bahçesinde
de oturduk. Parti
kurulunca istifa
edilir. Bunun için
biraz beklemeniz
gerekecek” dedi.
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Muharrem İnce

Güngören Belediyesi'nde
“Eğitmen” olarak istihdam

edilen sözleşmeli personelden me-
muriyete geçirilen 35 kişinin eğit-
men kadroları için gerekli olan
öğrenim şartını taşımadığı ortaya
çıktı. Kanunlarda gerekli nitelikle-
rin belirlenmesine rağmen, beledi-
yede çalışan 40 eğitmenden 35'inin
yeterli vasıflarda bulunmaması her

platformda dillendirilen liyakat 
sisteminin de ihlal edildiğini 
gözler önüne serdi. Eğitmenlerin
29’unun lise mezunu, 5’inin 
ön lisans mezunu ve 6’sının da 
lisans mezunu olduğu 
öğrenildi. 40 kişi içerisinden
eğitim ile ilgili alanlardan
mezun olanların sayısının ise
sadece 5 olduğu görüldü. 
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40 PERSONELDEN SADECE 5’i NitELikLi

Güngören Belediyesi ayrıca
eğitmen adı altında aldığı

40 personelden sadece 4'ünü eğit-
menlik işleri ile görevlendirdi.
36 personeli ise büro, santral, 
sekreterlik, beyaz masa, mute-
met, maaş, arşiv, evrak ve tah-
silat görevleri gibi eğitmenlikle
ilgisi bulunmayan işlerde 
istihdam etti. Bu durumu

“kamu kaynaklarının israfı” olarak
değerlendiren Sayıştay, “İlgili 
personelin, atandıkları kadronun
eğitim şartlarını taşımaksızın 
eğitmen kadrolarında istihdam
edilmeleri kanun önünde eşitlik 
ilkesine aykırı olduğu gibi personel
mevzuatına da aykırıdır” saptama-
sını yaparak Türkiye'nin kanayan
yarasına parmak bastı. I SAYFA 5
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Ali Babacan

İKTİDARA YÜKLENDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı,
Genelkurmay Eski Başkanı

İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve
CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar
hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şenocak, “Eski Türkiye'de kaldığını
ümit ettiğimiz faşist zihniyetin, bul-
duğu her fırsatta
adeta hortlama-
sının yol açtığı
tedirginliği de
hep birlikte yaşı-
yoruz. Bu zihni-
yet sahipleriyle
hukuk önünde
hesaplaşmakta
kararlıyız” 
dedi. I SAYFA 9
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Faşist zihniyet
yine hortladı!

Bayram Şenocak

AK PARTİ’DEN SUÇ DUYURUSU

Genç doktor son
anda kurtuldu

ERKEN FARKINA VARILDI

BULU ACiLEN iSTiFA ETSiN!

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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SAYFA 5Ayhan ONGUN

Üniversiteye
kelepçe

TEROR iDDiASI

LIYAKAT YOK
ILTIMAS VAR!

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne
rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor. Bulu’yu

rektörlük binası önünde protesto eden bir grup öğrenci,
Kadıköy Rıhtımı'na geçerek burada da protestolarına

devam etti. Yapılan basın açıklamasında Rektör Bulu ve
bütün atanan rektörlerin istifa etmesi, gözaltına alınanların
serbest bırakılması istendi. CHP Kadıköy Gençlik kolları
da alana gelerek öğrencilere destek verdi. I SAYFA 9

ç REKTÖR ATANDI
KONU KAPANDI!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Darbe-
ler arasında mukayese yapmak ya bilgisizliğin

ya da bilip de asıl hedefi perdeleyen mahzurlu bir
mizacın eseridir” dedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde 

yapılan eylemlere de değinen Bahçeli, “Boğaziçi 
Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanmış ve

konu kapanmıştır” ifadelerini kullandı. Türk
gençliğine seslenen Bahçeli, “Türk gençliği

terör örgütlerinin kışkırtmalarına kapılma-
malı, temennim odur ki uyanık 

olmalıdır” uyarısını yaptı. I SAYFA 7

ç

Örgütlerin kışkırtmalarına kapılmayın

Devlet Bahçeli Köpek demek 
suç sayılmadı

Ravza 
Kavakçı 
Kan
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Güngören Belediyesi'nin eğitmen olarak işe aldığı 40 kişiden 35'nin yeterli vasıfta olmadığı ortaya çıktı. Pedagojik
formasyon eğitimi almayan 35 kişiyi eğitmen yapan belediyenin, liyakat sistemini de hiçe saydığı görüldü. Ayrıca
eğitmen olarak işe alınanların santral, sekreterlik ve tahsilat gibi alakasız işlerde istihdam edildiği görüldü

EŞitLik iLkESiNE YÜZDE YÜZ AYkıRı

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan protesto gösterilerini provoke edenlere yönelik yapılan operasyonda
gözaltına alınan 36 kişi arasında, terör örgütleri içinde faaliyet yürüten şüphelilerin olduğu belirtildi

İçişleri 
Bakanı

Süleyman
Soylu, son 
günlerde Boğa-
ziçi Üniversite-
si'nde yaşanan eylemler sırasında
kapıya vurulan kelepçeye ilişkin, “Üni-
versiteye girmeye çalışan, Boğaziçili 
olmayan, terörle iltisaklı illegal grup-
lara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru
yapmıştır” dedi. “Ne yapılsaydı yani”
diye soran Soylu, “Terörle irtibatlı 
illegal grupların üniversiteye 
girmesine izin mi verilseydi?
Polise katil diyenlere göz
yumulup “buyurun
geçin” mi den-
seydi?” dedi. 
I SAYFA 9
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İstanbul'da yaşayan 26 yaşın-
daki Dr. Kübra Akay, intörn

hekim olarak çalıştığı sırada muaye-
neye gelmeyen bir hasta sayesinde 
tiroid kanseri olduğunu öğrendi. Prof.
Dr. Fatih Kılıç-
lı'nın muayenesi
sonucu tümörün
erken evrede fark
edilmesiyle sağlı-
ğına kavuşan
genç doktorun
hedefi psikiyatrist
olup kanser has-
talarına destek
olmak. I SAYFA 8
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Dr. Kübra Akay

SAYFA 

5’TE

iŞçiLER kAZAN

kALDıRDı!
HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Mideden kokain
çıktı!

Mideden kokain
çıktı!
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Mideden kokain
çıktı!

Mideden kokain
çıktı!

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

BUYRUN MU 
DENSEYDİ!

Liyakat sistemini hiçe sayan Güngören Belediyesi, daha önce de ‘tuvalet önünde 
nöbet tutma cezası’ verilen bir personel ile gündeme gelmişti. Belediye Başkanı Bünyamin
Demir, nöbet tutturulan personel ve Güngören halkından özür dilemek zorunda kalmıştı. 

Süleyman
Soylu



verTigo, toplumda bilinen adıyla baş dönmesi,
oldukça sık görülen bir sorun. Öyle ki toplumda
görülme oranı yüzde 20-30 arasında değişiyor.
Kadınlarda erkek-
lere göre yaklaşık
3 kat daha fazla
görülen vertigo,
artan yaşla bera-
ber daha sık or-
taya çıkıyor.
Yaygın inanışın
aksine baş dön-
mesi hastalık
değil, pek çok
hastalığa işaret
edebilen bir be-
lirti! Hava deği-
şikliğinden hatalı
hareket etmeye,
ışıktan yüksek
sese maruz kal-
maya, stresten
öksürüğe kadar
pek çok etken baş
dönmesini tetikle-
yebiliyor. Bu tetikleyici etkenlerin ardında ise ge-
nellikle kulak, bazen de beyinden kaynaklanan
hastalıklar yer alıyor. Acıbadem Üniversitesi Ata-
kent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç.
Dr. Deniz Tuna Edizer altta yatan hastalığa bağlı
olarak baş dönmesine pek çok şikayetin de eşlik
edebildiğine dikkat çekerek, “Eşlik eden yakınma-
lar arasında bulantı, kusma, çınlama, işitme
kaybı, kulakta dolgunluk hissi, terleme, çarpıntı ve
nefes darlığı görülüyor. Gerek tetikleyiciler gerekse
eşlik eden şikayetler vertigoya yol açan hastalığa
göre değişiyor” diyor. 

Kulak kristallerinin yerinden
oynaması (BPPV)

Baş dönmesine en sık yol açan hastalıklar ara-
sında pozisyonel vertigo (BPPV) yer alıyor. Halk
arasında kulak kristallerinin yerinden oynaması
olarak bilinen pozisyonel vertigo, baş hareketle-
rine bağlı olarak, genelde saniyeler süren şiddetli
ve kısa süreli baş dönmesine neden oluyor. “Sık-
lıkla raftan bir şey almak veya ayakkabı bağlamak
gibi hareketler bu hastalıkta baş dönmesini tetikli-

yor.” diyen Doç. Dr. Deniz Tuna Edizer yerinden
oynayan kulak kristallerinin tanısının basit ma-
nevralarla konulup tedavi edilebildiğini belirterek,

şöyle devam ediyor:
“Pozisyonel vertigonun
yaş ilerledikçe görülme
riski artıyor. Bu hastalı-
ğın D vitamini eksik
olan hastalarda daha
sık görüldüğüne dair
önemli çalışmalar 
mevcut.” 

Denge sinirinde
iltihap 
(Vestibüler nörit) 

Denge sinirinde iltihap
olarak tanımlanan ves-
tibüler nörit hastalığı da
sık görülen vertigo ne-
denlerinden birini oluş-
turuyor. Kulak Burun
Boğaz Uzmanı Doç.
Dr. Deniz Tuna Edizer
hastaların genellikle ön-

cesinde bir üst solunum yolu enfeksiyonunun
varlığından bahsettiklerini vurgulayarak, “Vestibü-
ler nörit oldukça şiddetli ve 7-10 gün boyunca sü-
rekli seyreden, ancak şiddeti azalarak devam eden
baş dönmesine yol açıyor. Hastalarda şiddetli bu-
lantı ile kusma da görülüyor ve
ağızdan beslenme mümkün ol-
mayabiliyor. Bu nedenle hasta-
ların bir kısmında hastanede
takip gerekebiliyor.” diyor.  

Meniere hastalığı

İç kulak sıvılarında (endolenf)
genişleme sonucu oluşan me-
niere hastalığı önemli bir baş
dönmesi etkeni olarak belirtili-
yor. Ataklar halinde ortaya çıkan
baş dönmesi tipik özelliğini
oluşturuyor. Baş dönmesinin
yanı sıra atak sırasında işitme
kaybı, çınlama ve kulakta dol-
gunluk hissi, değişen sıklıklarda
görülüyor. Diyet değişikliği, ilaç

tedavisi ve kulak içine yapılan enjeksiyonlarla has-
talık kontrol altına alınabiliyor. 

İç kulak iltihaplanmaları (Labirentit)

İç kulağın iltihaplanması olarak bilinen labirentit
varlığında baş dönmesine işitme kaybı ve bu-
lantı/kusma eşlik ediyor. Labirentit enfeksiyonlar
veya enfeksiyon dışı etkenlere bağlı olarak gelişe-
biliyor. Genelde şiddetli baş dönmesine yol açan
labirentit varlığında hastanede yatış gerekebiliyor.
Ataklar halinde olmayan ve sürekli devam eden
baş dönmesi haftalarca sürebiliyor ve sonrasında
özellikle bazı hareketlerle ortaya çıkan dengesizlik
ile işitme kaybı gibi sekeller bırakabiliyor.

Vestibüler migren

Migren tanısı olan birçok hastada klasik migren
atakları dışında bağımsız vertigo atakları görüle-
biliyor. “Baş ağrısı dışında başka nörolojik şika-
yetler oluşturan migrenöz bir tablo olarak
karşımıza çıkıyor” diyen Doç. Dr. Deniz Tuna
Edizer, tanı ve tedavi sürecini şöyle anlatıyor:
“Migren tanısı varlığında ataklar halinde ortaya
çıkabilen baş dönmesi veya dengesizlik ve baş ağ-
rısı ile denge bozukluğu arasında bir ilişkinin tes-
pit edilmesiyle tanı konuluyor. Baş dönmesi atağı
sırasında sıklıkla baş ağrısı görülmemesi ve tetik-
leyicilerin varlığı önemli özellikler arasında yer alı-
yor. Tedavisi genel olarak migren tedavisine
benzerlik gösteriyor.”
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A ylardır süren Covid-19 pandemi-
sinden en fazla etkilenen organla-
rımızın başında gözlerimiz geliyor.

Uzun saatler süren dijital toplantılar ya da
uzaktan eğitim nedeniyle saatlerce ekrana
kilitlenmek gerek yetişkinlerde gerekse ço-
cuklarda göz şikayetlerini artırdı. Acıba-
dem Bakırköy Hastanesi Göz Hastalıkları
Uzmanı Dr. Emel Çolakoğlu, halk ara-
sında ‘göz migreni’ olarak tanımlanan; göz
küresinde başlayan ve aynı taraf baş yarı-
sına yayılan keskin ağrının giderek daha
fazla kişide görüldüğünü belirterek, bazı
kuralların ihmale gelmeyeceğini söylüyor.
Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Çola-
koğlu, pandemide yaygınlaşan göz şikayet-
leri ve alınması gereken önlemleri anlattı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Şiddetli baş ağrısıyla yaşam kalitesini
önemli ölçüde düşüren migren, artık göz-
lerde de önemli bir sorun haline geldi. Acı-
badem Bakırköy Hastanesi Göz
Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Çola-
koğlu, halk arasında ‘göz migreni’ olarak
adlandırılan hastalığın, pandemi sürecinde
aylardır gözlerin yoğun şekilde aktif kulla-
nılmasıyla giderek yaygınlaştığını belirterek
“Gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda
bilgisayar başında geçen sürenin artmasına
bağlı olarak göz kırpma sayısında azalma,
uyku sürelerinde kısalma, ekrandan yansı-
yan mavi ışık yoğunluğu ve klima gibi ne-
denlerle göz kuruluğu, gözlerde yanma,
batma, acıma ve sulanma şikayetleri son
zamanlarda yoğunlaştı. Ayrıca uyku dü-
zensizliği ve stres ile tetiklenen ve göz çev-
resinde başlayan ağrılar, başa da yayılıyor.
Göz migreni olarak tanımlayabileceğimiz
bu durum aynı zamanda gözde ışıklanma,
ışıklar etrafında çizgilerle kendini gösteriyor
ve başa da yayılan keskin ağrılar yaşam ka-
litesini düşürüyor, konsantrasyonu engelli-
yor.” diyor. 

Kritik önem taşıyor!

Covid-19 pandemisi sürecinde evden ça-
lışma, dijital toplantılar, uzaktan eğitim es-
nasında göz sağlığı için gerekli kuralların
ihmal edilebildiğini, bu nedenle göz hasta-
lıklarında artış görüldüğünü vurgulayan

Dr. Emel Çolakoğlu, uzun süreli yakın
odaklanmanın özellikle gelişim çağındaki
çocuklarda uyum kuvvetini zorladığını ve
miyopinin ilerlemesine yol açtığını söylü-
yor. Gün içerisinde mutlaka gözlerin kapa-
tılarak dinlendirilmesi, ekran başında göz
kırpmanın unutulmaması, ekran aydınlat-
masının ortamdan daha düşük seviyede
tutulması, gözlerimizle ekran arasında me-
safenin 50-55 cm olmasına özen gösteril-
mesi ve monitör üzerinden 20 dakikada bir
20 saniye süre ile 5-6 metre uzağa odakla-
nılması gerektiğini vurgulayan Göz Hasta-
lıkları Uzmanı Dr. Emel Çolakoğlu, bu
önlemlerin göz sağlığını korumak için kritik
önem taşıdığını söylüyor.  

Sağlıklı beslenme ve kaliteli uyku
şart!

Göz sağlığını korumak için; çevresel ön-
lemlerin yanı sıra sigarasız ortam, kaliteli
ve yeterli uyku ile sağlıklı beslenme de ol-
mazlar olmazlar arasında önde geliyor. Dr.
Emel Çolakoğlu, iyi havalandırılmış ve
ışıksız bir odada ortalama 7-8 saat uyuma-
nın tüm bedenimizi olduğu gibi gözlerimizi
de dinlendireceğini belirtirken; sağlıklı ve
dengeli beslenmenin, özellikle de havuç,
portakal, lahana, ıspanak gibi besinlerin
sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini
kaydediyor.

Göz kızarıklığı deyip geçmeyin!

Gözlerde en sık rastlanan şikayetler ara-
sında yer alan; kızarıklık, çapaklanma, su-

lanma ve batmaya neden olan
konjoktivitin, Covid-19 hastalarının
yüzde 1-3’ünde gelişebildiğini; genellikle
konjoktivit ile eş zamanlı ateş ve halsiz-
lik ile çocuklarda ishal de görülebildiğini
belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr.
Emel Çolakoğlu “Gözde benzer şikayet-
ler oluştuğunda etken bakteriler, diğer
virüsler ve alerji de olabileceğinden, bu
nedenle hekim kontrolü çok önem taşı-
maktadır” diyor. Dr. Emel Çolakoğlu,
Covid-19’un gözler yoluyla bulaşma-
ması için kontakt lens yerine gözlük kul-
lanılması, gözlerin ovuşturulmaması, el
hijyenine özen gösterilmesi ve kağıt
havlu kullanılmasının önemli olduğunu
belirterek şöyle konuşuyor: “Bu virüsün
gözümüze bulaşması iki yolla oluyor.
Üstünde virüs bulunan bir eşyaya örne-
ğin masaya ya da kapı koluna dokunul-
duktan sonra gözler ellendiğinde virüs
bulaşıyor. Bazen de karşımızdaki kişinin
öksürüğü, hapşırığı ya da yüksek sesle
konuşması sırasında etrafa saçılan vi-
rüsler, gözümüze giriyor. 

Pandemide göz 
migreni artıyor
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Çolakoğlu, halk arasında ‘göz migreni’
olarak tanımlanan; göz küresinde başlayan ve aynı taraf baş yarısına yayılan keskin ağrının giderek
daha fazla kişide görüldüğünü belirterek, bazı kuralların ihmale gelmeyeceğini söylüyor

masKe takarken gözlük kullanmak kimi
zaman rahatsız ediyor. Dr. Emel Çola-
koğlu, maskeden dolayı gözlük camları-
nın buğulanmaması için şu önerilerde
bulunuyor: 
mMaskenin telli kısmını üstte tutarak
burnunuza göre sıkıştırabilir; çift taraflı
bant ile yapıştırabilirsiniz.
mOptiklerden gözlük camının buğusunu
önleyici sprey veya bez temin edebilirsi-
niz. Ancak camın yansıma önleyici özelli-

ğinin bozulmaması için sık
kullanmayın.   
mGözlük camınıza buğu önleyici kap-
lama yaptırabilirsiniz.
mGözlük camlarını günde iki kez sıvı
sabun ile yıkayabilirsiniz. Yıkadıktan
sonra kendiliğinden kurumaya bırakılma-
lıdır. Sabunlu su cam üzerinde ince bir
film tabakası bırakacak ve yüzey gerili-
mini düşürerek su moleküllerinin buğu
tabakası oluşturmasını engelleyecektir.

Gözlük camlarının buğulanmaması için!

Neden başımız döner?
Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Deniz
Tuna Edizer baş dönmesine en sık neden olan hastalıkları anlattı; önemli bilgiler verdi

Diş sağlığını ihmal etmeyin
Covid-19 enfeksiyonu dünyayı ve ülkemizi
etkilemeye devam ediyor. Koronavirüsün ya-
yılmasını engellemek adına yaşam tarzı-

mızda büyük değişiklikler görülürken, pek çok insan
virüse yakalanma endişesiyle, tedbir amaçlı olarak, sağ-
lık sorunlarını dahi erteleyebiliyor. Diş hastalıkları da en
çok ertelenen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Bu
durum, koronavirüs pandemi-
sinin süresinin uzaması ile bir-
likte tedavisi ötelenen küçük bir
çürüğün büyüyerek diş kaybına
dönüşmesine neden olabiliyor.
Memorial Şişli Hastanesi Ağız
ve Diş Sağlığı Bölümü'nden
Dt. Aslı Tapan, pandemi döne-
minde ağız ve diş sağlığında
dikkat edilmesi gerekenler hak-
kında bilgi verdi. Salgının baş-
larında diş hekimlerinin ortak
düşüncesi sadece acil müda-

hale gerektiren işlemlerin yapılması şeklindeydi. 

Beklenmedik sorunlar 

Basit bir diş ağrısında bile uzun süre beklemek, sorunun
giderek derinleşmesine ve uygulanacak tedavinin de
kapsamının genişlemesine, süresinin uzamasına yol
açabilmektedir. Kronik rahatsızlıkları da olan hastaların

diş çürükleri ilerleyerek daha
ağrılı ve enfeksiyonlu bir tab-
loya dönüşebilmektedir. Duru-
mun bu hale gelmesini
engellemek adına hastalar
hastaneye, kliniklere ya da
muayenehaneye gelmeden
önce diş hekimleriyle konuş-
malı, var olan sorunu anlat-
malı, beklemenin ne gibi
problemler yaratabileceği hak-
kında karar verilmeli ve bu
yönde hareket edilmelidir.

Hande'nin ev hali
Kerem Bürsin
ile adı aşk dedi-
kodularına karı-

şan oyuncu Hande Erçel,
ev halini paylaştı.
Koltukta uzanırken çekilen
fotoğraflarını paylaşan
oyuncunun fotoğrafları
kısa sürede 2 milyonu

aşkın beğeni aldı. Dünya-
nın her yerinden farklı ta-
kipçilerinin cevap verdiği
Hande Erçel'e yoğun ilgi
gösterildi. Erçel, “Hayran-
larımın bu yaklaşımı beni
çok mutlu etti. Onlarla bir-
likte daha da güzelim”
dedi.



T icaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İs-
tihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu

kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsa-
mında yutucu kurye yöntemiyle uyuşturucu
kaçakçılığı yapmak isteyen 3 kurye muha-
faza engeline takıldı. Gerçekleştirilen ope-
rasyonda üç kuryenin midelerindeki
uyuşturucu ile Türkiye'ye girmesi ve yaşanı-
lacak aksaklıklar sonucunda midelerindeki
uyuşturucunun kanlarına karışması netice-
sinde hayatlarını kaybetmeleri engellendi.
Yapılan analiz sonucu riskli görülen üç ya-
bancı uyruklu yolcu detaylı kontrol için
diğer yolculardan ayrılarak beraberindeki
bagajlarla muhafaza kontrol noktasına
alındı. Burada yapılan ön kontrolde yolcula-
rın bagajlarında ya da üstlerinde taşıdığı
herhangi bir yasa dışı maddeye rastlanmadı.
Ancak, devam eden kontrollerde yolcuların
midelerinde olağandışı bir sertliğin bulun-
duğu saptandı. Yolcuların hal ve tavırların-
dan şüphelenen muhafaza ekiplerince
yolcular, Türkiye'de ilk defa İstanbul Havali-

manında kullanılan yutucu tespit cihazı ile
kontrol edildi. Burada şahısların midesinde
şüpheli yoğunluk tespit edildi ve şahıslar
muayene edilmek üzere hastaneye götü-
rüldü. Burada yapılan tetkiklerde bir yolcu-
nun midesinde 110 adet diğer bir yolcuda
80 adet kapsül bir diğer yolcuda da 24 adet
prezervatif içinde uyuşturucu madde tespit
edildi. 

Kuryeler gözaltına alındı

2 yolcunun midesinden çıkan bu kapsüllerin
içerisindeki toz maddenin uyuşturucu test
cihazı ile yapılan analizinde kokain olduğu
anlaşıldı. Diğer yolcunun midesinden çıkan
şeffaf plastikler içerisinde bulunan likit mad-
denin uyuşturucu test cihazı ile yapılan ana-
lizinde sıvı kokain olduğu anlaşıldı.
Gerçekleştirilen başarılı operasyon netice-
sinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 834
bin lira olan, 3 kilogram 779 gram uyuştu-
rucuyu midelerindeki kapsüller içerisinde,
hayatlarını riske atarak Türkiye'ye sokmak
isteyen 3 kurye gözaltına alındı.  DHA
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ESENYURT'TA polis ekip-
leri, dün 23.30 sıraların-
dan şüpheli tavırlar

sergileyen bir kişinin kendilerini gö-
rünce bir binanın bodrum katına
girdiğini tespit etti. Binayı kontrol
eden polis ekipleri içeride kumar oy-
natıldığını, sosyal mesafe kuralla-

rına uyulmadığını gördü. Binada
arama yapan polis ekipleri depo
olarak kullanılan ve eski eşyaların
bulunduğu alanda duvara dayalı
ahşap bir kapının arkasına gizlen-
meye çalışan 2 kişi tespit etti. Yaka-
lanan 2 şüpheli ve içeride bulunan
toplam 16 kişiye koronavirüs tedbir-

lerini ihlal ettikleri için toplam 55
bin 404 lira, 15 kişiye ise kumar oy-
namaktan toplam 20 bin 40 lira
idari para cezası uygulandı.

Suç kaydı çıktı

İçeride bulunanlara yapılan kimlik
sorgulamalarında şüphelilerden

Şehmuz A. 'nın "PKK Terör Örgütü
Propagandası Yapmak" ve "Hırsız-
lık" suçlarından arandığı belirlendi.
Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren

mekan ilçe zabıta ekipleri tarafından
mühürlenirken, şüpheli Şehmuz A.,
bugün emniyetteki işlemlerinin ar-
dından adliyeye sevk edildi. DHA
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Kumarbazlara polis baskını

Vay uyanıklar vay!
Pendik'te dün bir kuyumcuya gelen
dolandırıcılık şüphelisi, elindeki sahte
altından kolyeyi satmak istedi. 
Kuyumcunun, altının sahte olduğunu
anlamasıyla birlikte şüpheli kolyeyi de
alarak dükkandan kaçtı. Kaçan şüpheli
sokaktaki bir motokurye tarafından
yakalanırken o anlar güvenlik
kameralarına yansıdı

OLAY, dün akşam saatlerinde
Pendik'te yaşandı. Motosiklet
ile kuyumcu dükkanına gelen

bir kişi, içeri girerek gerçeği 50 bin lira
değerinde olan sahte altından kolyeyi
satmak istedi. Kolyeyi alarak gerekli
kontrolleri yapan kuyumcu altının sahte
olduğunu belirledi. Bu sırada gerçeğin
ortaya çıktığını anlayan şüpheli ise kolye
ile birlikte dükkandan kaçtı. Kuyumcu
çalışanları da şüpheliyi kovaladı. O sı-
rada kovalamacayı gören bir motokurye
ise koşan şüpheliyi tekme atıp yere dü-
şürerek yakaladı. O anlar güvenlik ka-
meralarına saniye saniye yansıdı.
Kuyumcu dükanının sahibi Selim Sevgi,
“Son bir yıldır özellikle sahte, kaplama
altın diye tabir ettiğimiz dışı altın suyu,
içi tamamıyla gümüş vaziyette piyasaya
çok korkunç derecede sahte ürünler su-
nuyorlar. 
Özellikle bize dadandılar. Bu durumdan
çok mustaribiz. Son bir buçuk ay içeri-
sinde yirmi bin liralık sahte altın yedik.
Görüntülerde izleyeceğiniz gibi son dö-
nemde yaşadığımız olayda arkadaş
geldi. Bize Trabzon hasır diye tabir etti-
ğimiz seti getirdi. Tabi biz daha önce de
geldiği için daha temkinli davrandık.
Mihenk taşına sürdük. Karşı taraftaki
arkadaş olayı fark edince hemen apar
topar elimizden kolyeyi aldığı gibi kaç-
maya başladı" dedi. Şüpheliyi durduran
ve dönercide motokurye olarak çalışan
Fırat Özalan ise, “Ben yine aynı şekilde
işten dükkana doğru geçiyordum. Bir
anda baktım, yan taraftaki ağabeyler ba-
ğırmaya başladı, 'Onu tutun.' diye. 
Ben de bilmiyorum kim olduğunu tabi.
Merdivenden yan taraftaki kuyumcunun
ateş etmesiyle benim ustam 'yan taraf-
tan koş yakalarsın' dedi. Oraya geldim
bir baktım üstüme doğru koşuyor. Bak-
tım durmayınca mecburen bir şekilde
durdurmak zorundaydım. Göğsüne
tekme vurarak yere düşürdüm. Baktım
hala kaçmaya çalışıyor, bu sefer üzerine
saldırdım. Ondan sonra çevredeki in-
sanlar gelince teslim etmek zorunda kal-
dım onlara. Zamanında kick boksa
gitmiştim, oradan aklımda ne kaldıysa
onu uyguladım" diye konuştu.  DHA

Canına mı susadın!
ARNAVUTKÖY'DE trafikte sü-
rekli makas atarak ilerleyen mi-
nibüs sürücüsü, hem kendini

hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.  Sü-
rekli şerit değiştiren minibüsü saniye sa-
niye bir başka sürücü cep telefonu
kamerasıyla kaydetti.Sultangazi - Arna-
vutköy yolunda bir minibüs sürekli şerit
değiştirerek makas attı. Diğer sürücüleri
de tehlikeye atan sürücüyü bir başka sü-
rücü saniye saniye kaydetti. Görüntülerde
hızla ilerleyen minibüs makas atıyor. Kimi
zaman en sol şeritten en sağ şeride kimi
zaman da en sağ şeritten en sol şeride ge-
çiyor. Görüntüyü çeken sürücü ise "İnsan-
ların canını tehlikeye atıyor" diyerek
duruma tepki gösteriyor. 

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği
operasyonda midelerinde 190 adet kapsül içerisinde 2 bin 149 gram
kokain ve 24 adet prezervatif içerisinde bin 630 gram likit kokain
tespit edilen 1'i kadın 3 uyuşturucu kuryesi yakalandı

Esenyurt'ta polis ekipleri şüphelendikleri bir kişinin girdiği binanın bodrum katında kumar oynandığını
tespit etti. Binaya baskın düzenleyen polis ekipleri 16 kişiye para cezası keserken, 2 kişiyi duvara dayalı
kullanılmayan bir ahşap kapının arkasına gizlenirken yakaladı. O anlar kameraya yansıdı

Milyonluk
soyguncu
Bahçelievler'de bankadan para çeken kişiyi takip ederek
otomobilinden 1 milyon 200 bin lira çalan Dominik
Cumhuriyeti vatandaşı olan şüpheli yakalandı

Hırsızlık anları kameralara
yansıdı. Olay, 30 Aralık 2020
tarihinde Bahçelievler'de mey-

dana geldi. Bankanın önünde bekleyerek
para çekeceğini anladığı bir kişiyi gözüne
kestiren şüpheli Hans M.G.r.(37), kişi
bankaya girdiğinde mağdur vatandaşın
otomobilinin yanına gitti. lastiğin altına
çivi koyan şüpheli, vatandaşın parayı çek-
tikten sonra otomobilinin yanına gitmesini
bekledi. Vatandaş bankadan 1 milyon 200
bin lira para çekerek otomobiline koydu.
Hareket ettiği sırada lastiğinin patladığını
fark etti. 
Vatandaş en yakın oto lastikçiye doğru
yola koyulduğu sırada şüpheli Hans, ta-

kibe başladı.

Hırsızlık anları kameralarda

Vatandaş lastiğini tamir ettirmek amacıyla
lastikçiye geldiğinde, şüpheli bunu fırsat
bilerek otomobilin arka kapısını açtı ve
poşet dolusu nakit parayı alarak hızlıca
koşmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları
çalışmada şüpheliyi 31 Aralık tarihinde
kıskıvrak yakaladı. Ele geçirilen paranın
bir kısmı mağdur vatandaşa teslim edildi.
Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık
anları çevrede bulunan güvenlik kamera-
sına saniye saniye yansıdı.

Motosikletli sürücü
yaşam savaşı veriyor

KAZA, 4 Ocak günü
Bahçelievler Soğanlı Ma-
hallesi’nde bir cadde üze-

rinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, yeni aldığı motosikle-
tiyle cadde üzerinde seyreden Bün-
yamin Oğuz kavşağa geldiği anda
ters yönden yoluna devam etti. Bu
sırada kavşağı dönen 34 CDU 119
plakalı otomobili fark etmeyen
Bünyamin Oğuz, hızla otomobile
çarparak motosiklet üzerinden fır-
ladı. Kaskı başı yerine koluna takılı
olan  Bünyamin Oğuz,  kazada
ağır yaralandı. Kazayı gören çevre-
deki vatandaşlar hemen Bünya-
min’in yardımına koşarak
ambulans çağırdı. İlk müdahalesi
olay yerinde yapılan sürücünün
kaldırıldığı hastanedeki yoğun ba-
kımda tedavisinin devam ettiği 
öğrenildi.

Bu kavşakta sürekli kaza var

Kaza anı caddede bulunan bir
dükkânın güvenlik kamerası tara-
fından kaydedildi.Kazanın görgü
tanıklarından esnaf Adnan Özcan,
“Bu göbekten kaynaklanan bir
kaza. Motorcu arkadaş ters istika-
metten geliyordu, buradan da U dönüşü
yapan bir araç vardı. Motosiklet bayağı
süratli geliyordu burada vurdu. Durumu

kötüydü, kulaklarından kan geliyordu.
Bu kavşakta sürekli kaza oluyor, belediye
buraya bir şeyler yaparsa iyi olur" dedi.

Bahçelievler'de ters istikamete giren motosiklet sürücüsü, kavşağı dönen 
otomobil ile çarpışıp yola fırladı. Kaskı koluna takılı sürücü ağır yaralandı.
Kaza anı caddede bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı

Mıdeden
kokaın

cıktı!Uyuşturucu kuryelerinin
midesinden 

prezervatiflere
sarılmış kokain çıktı.
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T arih yazan birçok değerin anılarda
kaldığı ve 'Tarihini bilmeyen bir mil-
let yok olmaya mahkûmdur' diyen

bir liderin önderlik ettiği ülkede resmî tö-
renlerin birçoğunun çeşitli bahanelerle ya
çok az bir düzeyde ya da hiç görülmediği
son yıllarda dikkatinizi çekmek için bir 
konuya değineceğim.

O konuda bu ülkenin kuruluşu için atılan
ilk fişeklerden olan Sivas, Amasya, Erzu-
rum kongreleri kadar hatta daha değerli
olan Ardahan Kongreleridir.

İlk bayrağın, ilk hükümetin ve en önem-
lisi cumhuriyet rejimin ilk dillendirildiği bu
önemli kongrelerin yapıldığı Ocak ayının ke-
nara atılmayacak kadar önemli olduğu bu
ülkenin tarihini tarihçilere bırakıp, Mehmet
Bilgin'in bugün iktidarın gizli ortağı oldu-
ğunu iddia eden Doğu Perinçek'in gazetesi
Aydınlık Gazetesinde, Mehmet Bilgin tara-
fından bu yönde kaleme alınan bir yazıya
dokunmadan aynen yayınlıyorum, belki 
birleri bir şeyler anlatmaya çalıştığımı 
anlar diyerek.

İşte tarihimizin tozlu sayfalarına görül-
meyen birçok tarihi anlar ve Malta'ya kadar
uzanan o tarihi anları hatırlatan Ocak
ayında atılan fişeğin bu ülke için önemi..

Milli Mücadelenin işaret fişeği: 
Ardahan Kongresi

Mehmet Bilgin
Mütarekede İttihatçı liderler düşman

eline düşmemek için yurt dışına çıkmıştı.
Yeni hükümet, Kafkasya’daki birliklerimize
geri çekilme emri verdi. Brest-Litovsk’ta
Rusya’dan geri alınan Üç Sancak/Kars-Ar-
dahan-Batum bölgesinde kalacak kuvvetler,
Yakup Şevki Paşa’nın komutasındaki IX.
Ordu’ya bağlandı. Ordu karargâhı Kars’ta,
Yarbay Halit Bey (Karsıalan) ya da halkın
bildiği gibi “Deli Halit Paşa” komutasın-
daki 3. Tümen de Ardahan’da idi. İngilizler
Üç Sancak’ın da boşaltılması istedi. 

1. ARDAHAN KONGRESİ 

Rus ve ardından Ermeni işgalinden yeni
kurtulan halk, henüz yaralarını sarama-
mıştı. “Bölge Ermenilere verilecek” 
söylentisi, halkta can güvenliği endişesini

artırmıştı. Milli kurtuluş tarihimizde 1. Ar-
dahan Kongresi olarak geçen ve 3-5 Ocak
1919 tarihlerinde Yarbay Halit Bey başkan-
lığında Ardahan’da toplanan kongre bu sü-
reçte toplandı. Halit Bey’in Ardahan’a
çağırdığı delegeler, 3 Ocak 1919’da Arda-
han’a ulaştı ve Hamşizâde Rasim Bey’in 
konağında toplantıya başlandı. 

Katılanlar: Şavşat doğumlu emekli asker,
Filibeli Hilmi (Ardahan), Erzincanlı Dr.
Fuat Sabit (Ağacık), Erzurum eşrafından
Kösebeyzâde Cafer (Erçikan), Rize’de 38.
Alay doktoru olan Abidin (Atak), Ardahan
eşrafından ve Ardahan Kaymakamı Hamşi-
zâde Rasim (Acar), Dr. Hakkı Cenap Bey,
Askeri Baytar Kaymakamı Arif Bey, İsmail
Hakkı Bey.

Halit Bey, ilk sözü Hilmi Bey’e verdi. İş-
galden ve İttihat ve Terakki erkânının yurt
dışına çıkmasından sonra İstanbul’dan ay-
rıldığı için son durum, işgal manzaraları
konusunda anlattıkları orada bulunanları
üzmüştü. Söz alanların, tek çıkış yolunun si-
lahlı mücadele olduğu şeklinde kanaatlerini
açıklaması, kongrenin kararını belirledi ve
nasıl bir strateji izleneceği karara bağlandı. 

2. ARDAHAN KONGRESİ 

Daha geniş bir örgütlenme için Oltu, Çıl-
dır, Akbaba, Posof ve Kars’tan temsilciler
çağrıldı. 7-9 Ocak 1919 tarihlerinde 2. Ar-
dahan Kongresi 20 delege ile toplandı. 

1. Kongreye katılanlara ilave olarak
gelen yeni delegeler şunlardı:

Cihangirzâde İbrahim (Aydın): Cenubi
Garbî Kafkas Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlı-
ğına seçildi. İngilizler tarafından tutuklanıp
10 arkadaşı ile birlikte Batum üzerinden İs-
tanbul’a getirilip hapis yattı ve yargılanmak
üzere Malta’ya sürüldü.  

Cihangirzâde Hüseyin Han (Aydın): İbra-
him Bey’in kardeşi ve Cenubi Garbi Kafkas
Hükümeti’nde Harbiye Nazırı. Malta’ya 
sürüldü.

Kağızman’dan Ali Rıza (Ataman): Ce-
nubi Garbi Kafkas Cumhuriyetinin Dahiliye
Vekili. Malta’ya sürüldü. Batum’da kaçarak
geri geldi ve işgalci Ermenilere karşı müca-
deleye devam etti. Kağızman kaymakamlığı
ve TBMM I. Dönem Kars Milletvekilliği 
görevlerinde bulundu. 

Çıldır’dan Dr. Esat Oktay: Kars hastane-

sinde doktor iken, Çıldır yöre-
sindeki Milli Mücadeleyi organize etti, 
Cenûbi Garbi Kafkas Cumhuriyeti Hüküme-
tinde Sıhhiye Vekili olarak görev yaptı. 

Oltu’dan Haşimoğlu Yusuf Ziya: Bakü
İslam Cemiyet-i Hayriyesi temsilcileri öncü-
lüğünde kurulan Oltu İslâm Komitesi, Oltu
Şura Hükümeti ve Cenubi Garbi Kafkas
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna katıldı. Oltu Mil-
letvekili Yasin Haşimoğlu’nun ağabeyidir.

Ahıskalı Yüksek Müh. (Osman) Server
(Atabek): Ahıskalıdır. Azgur, Ahılkelek,
Ahıska, Hırtıs ve Kobliyan bölgelerinde
milli direnişi organize etti, Maverayı Kafkas
Seymine Milletvekili seçilmişti. Kars’ta 
kurulan Cenûbi Garbi Kafkas Cumhuriye-
ti’nde görev aldı ve Gürcü kuvvetlerine 
karşı savaştı. 1921’de TBMM’ye Ardahan
Milletvekili olarak girdi.

Olur’dan Hamşizâde Rüstem (Acar): I.
Dönem TBMM’ye Oltu mebusu olarak 
katılmıştır. 

Ahılkelek’ten Yüzbaşı Efsel Bey: Kafkas-
yalı bir Avar Türkü olan Efsel Bey, Rus ida-
resinde Ahılkelek’te yöneticilik yaparken
Bakü İslâm Cemiyeti Hayriyesi ile faaliyet
gösterdi. Bölgede İslâm Şuralarının kurulu-
şunda öncülük etti. Server Atabek ile bölge-
lerinde millî direnişi organize etti. Cenubi
Garbi Kafkas Cumhuriyeti adına Gürcü kuv-
vetleri ile mücadele esnasında, Posof’ta İn-
giliz ve Gürcülerle gizli işbirliğine girmiş
olan Ahmet Kâmil’in tertibiyle şehit edildi.

Akbabalı Kerbelai Mehmet (Akbaba):
Kars’a bağlı olan Akbaba muhtarı. Ermeni-

lere karşı savaşmıştı. Cenubi Garbi Kafkas
Cumhuriyeti’nde görev aldı. 

Oltu’dan Şakiroğlu Ahmet (Şakir): Ol-
tu’daki milli mücadelenin temel taşlarından.
Cenûbi Garbî Kafkas Cumhuriyeti’nin yıkıl-
masından sonra, Oltu’da da mutasarrıflık ve
kurulan Oltu Şura Hükümeti’nde görev 
yapmıştı.  

‘KENDİ İDARENİZİ KURUN’ 

Halit Bey, çekilmek durumunda oldukla-
rını açıklayarak, “Burayı size teslim ediyo-
ruz. Kendi idarenizi kurun. Ben de size
yardım edeceğim” sözleri üzerine Cihangir-
zâde İbrahim Bey, “Bize idari ve askeri 
organizasyonlar için adam lazım. Bunlar
savunma yapısını da teşkil edebilirler” 
diyerek ihtiyaçları sıraladı. Halit Bey tüme-
ninden gönüllü subaylar görevlendirdi. 
Harputlu Binbaşı Latif Bey kurulacak olan
hükümetin askeri  kuvvetini kurmakla gö-
revlendirildi ve askeri teşkilat kuruldu.

Buna göre Yüzbaşı Şevket, Yüzbaşı 
Erzurumlu İhsan, Yüzbaşı Sağır Sami, 
Teğmen Vanlı Hurşit, Teğmen Adil gönüllü
subaylardı. Dr. Fuat Sabit,  Server Atabek,
Yüzbaşı Efsel ve Erzurumlu Cafer Bey’in
emrindeki müfreze de bu teşkilata bağlandı.
Halit Bey, kararları ve subay listesini, elden
teslim etmek üzere Cihangirzâde İbrahim
Bey’e vererek Kars’taki Yakup Şevki 
Paşa’ya bildirildi.

Kongrenin toplandığı 7 Ocak’ta, İngiliz
General Walker de Kars’a gelmiş ve Yakup
Şevki Paşa’dan bölgenin 25 Ocak’a kadar
boşaltılarak Ermenilere teslimini istemişti.
Walker’in Batum ve Ardahan’ın Gürcülere,
Kars’ın da Ermenilere teslimini istemesi 
ürkütücüydü. Gelişmeler öğrenilince bir
kongre daha yapılması gündeme geldi.

3. ARDAHAN KONGRESİ 

Erzurum’a giden ve temaslar yaparak
son durumdan haberdar olan Halit Bey, Ar-
dahan’da 3. Kongrenin toplanarak, daha
geniş bir bölgeye yönelik kararların alın-
ması gerektiğini anlamıştı. 12-14 Ocak 
tarihlerinde Halit Bey’in başkanlığında 3.
Ardahan Kongresi toplandı. Türk Devrim
Tarihi ve Milli Mücadele Tarihi metinlerinde
yer almayan bu kongre ile ilgili bilgiler,
Cafer Erçikan’ın yayınlanmamış ama 

bilinen hatıratında vardır. 
Her iki kongreye katılanlara ilave olarak

3. Kongreye katılanlar:
Hamşizâde Necip (Acar), 1914 Aralık

ayında Yakup Cemil komutasında İstan-
bul’dan gelen Teşkilâtı Mahsûsa’nın gönüllü
alayı, Ardahan Harekatı için Şavşat’a geldi-
ğinde, Hamşizâde Necip Beyin konağında
kalmıştı. Bunların arasında o zaman yüz-
başı olan Yarbay Halit Bey de vardı.

Kars’taki Millî Şura yönetiminin Posof’a
kaymakam olarak atadığı Ahmet Kâmil’in
Gürcüler ve İngiliz subayları ile ilişkisi
vardı. Görevi, Posof halkını bölgeyi işgale
hazırlanan Gürcü kuvvetlerinin yanına çek-
mek ve Server Atabek ile Yüzbaşı Efsel
Beyleri öldürmekti. Savaşta ibrenin Gürcü
tarafına döndüğü bir anda, Posof’ta bulu-
nan Yüzbaşı Efsel Bey’i silahlı adamları ile
şehit etti. Savaşta çekilirken Posof’a gelen
Vanlı Teğmen Hurşit Bey, bu olayı duyunca
Ahmet Kâmil ve oğlu Abbas’ı infaz ederek
cezalandırdı.

BÖLGESEL HÜKÜMET 

3. Ardahan Kongresi’nde alınan kararlar,
merkezi Kars olmak üzere, bölgesel bir hü-
kümet kurulması, bu hükümete Cihangir-
zâde İbrahim Bey’in başkanlık etmesi,
Gürcü ve Ermenilere verilecek bölgenin mü-
dafaası, yurt dışına temsilciler gönderilip,
çoğunluğu teşkil eden müslümanların 
hakkının savunulması ve halkın güvenliğinin
sağlanması konularında idi. 

Ardahan’da Milli Mücadelenin fişeğini
ateşleyen Yarbay Halit Bey ve ekibi, Mus-
tafa Kemal Erzurum’a gelince emrine girdi.
Bu ekip, Milli Mücadelede, Doğu Cephe-
sinde, iç isyanların bastırılmasında ve Batı
Cephesindeki savaşlarda önemli görevler
yaptı. Cumhuriyetin kurulmasına da omuz
verdi.

Kaynaklar:
1- Fahrettin Kırzıoğlu, Kars’ın Son Kur-

tuluşunun 40. Yıldönümü dolayısıyla: Milli
Mücâdelede   Kars, 1. Kitap.

2- Cem Ender Arslanoğlu, Kars Milli-
İslam Şurası ( 5.11.1918-17.1.1919) ve
Cenûb-i Garbi Kafkas Hükümeti Muvak-
kata-i Milliyesi, 18 Ocak-13 Nisan 1919. 

3- Ahmet Ender Gökdemir, Cenûb-i
Garbî Kafkas Hükümeti.

Fişek neden atılmadı?

Baraj gölleri 
temizleniyor

Asbeste geçit yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hava sıcak-
lıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesin-
den yararlanarak barajlarda kapsamlı bir temizlik
çalışması başlattı. İSTAÇ ekipleri, aylardır süren ku-
raklık yüzünden suları çekilen kent genelindeki baraj
göllerinin kıyı şeritlerinin temizlenmesi için harekete
geçti. 

15 araç, 100 personel

Baraj temizlik çalışmalarının yaşama geçirildiği ilk
nokta, Avrupa Yakası’ndaki Terkos oldu. İSTAÇ ekip-
leri, 15 araç ve 100 personel ile buradaki baraj gölü-
nün kıyısındaki atıkları temizlemeyi sürdürüyor. Yine
Sazlıdere ve Ömerli barajlarında da temizlik ekipleri,
çalışamaya başladı. İstanbul genelindeki tüm barajla-
rın, 15 gün içinde tüm barajları da kapsayacak şekilde
yaygınlaştırılacak. 

7 barajı kapsıyor

İstanbul’un su gereksinimi toplam 10 barajdan sağla-
nıyor. Ancak, bulardan sadece Terkos, Sazlıdere,
Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık ve Alibey ba-
rajları, il sınırları içinde kalıyor. Istırancalar, Kazan-
dere ve  Papuçdere barajları ise İstanbul sınırlarının
dışında. İBB’nin yürüttüğü temizlik çalışması ise sa-
dece il sınırları içindeki 7 barajı kapsıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslar-
arası Kanser Araştırma Merkezi’nin ‘Kan-
serojen Maddeler’ listesinde yer alan

asbestin, 2010'dan itibaren her türlü üretimi ve kulla-
nımı yasaklanınca inşaat sektöründe kullanılmasına
son verildi. Bu tarihten önce yapılan binaların birço-
ğunun inşaat malzemelerinde asbestli malzeme kulla-
nılıyordu. Eski binaların yapımında kullanılan asbest,
gerekli önlemler alınmadan
gerçekleşen yıkımlarda başta
akciğer kanseri, nefes darlığı
gibi birçok solunum hastalı-
ğına neden olabiliyor. Bu yüz-
den yıkım öncesinde binalarda
denetim yapılması, varsa as-
bestli malzemenin sökümünün
insan sağlığına zarar vermeye-
cek şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nın “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca
yıkımdan önce asbest raporu ve asbest sökümü zo-
runluğu getirildi. Bağcılar Belediyesi de asbest raporu
konusunda denetimlerini artırdı. 

TONLARCA ATIK
DONUSTURULDU
E senyurt Belediyesi Çevre Koruma ve

Kontrol Müdürlüğü, gelecek nesil-
lere yaşanabilir bir doğa bırakmak,

çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak
amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Birim, ‘Dönüşüm Seninle’ ve ‘Çöpe At-
mayın Geleceğe Değer Katın’ sloganla-
rıyla başlattığı projede; 29 bin ton ambalaj
atığını, 116 ton atık yağı, 2 buçuk ton atık
pili, 2 ton elektronik atığı, 102 ton tekstil
atığını ve 300 ton lastik atığını geri dö-
nüşme kazandırdı. Sıfır Atık yönetmeliği
kapsamında ilçenin belirli noktalarına yer-
leştirilen plastik, cam, metal, kompozit,
kağıt-karton, ahşap gibi malzemelerin bı-
rakıldığı ambalaj atık kutuları, tekstil
kumbarası, elektronik ve floresan atık
kumbarası ve pet kafesler sayesinde ton-
larca atık geri dönüşüme gönderildi. Am-
balaj atıklarının yanı sıra marketlerdeki
karton atıkları ve evlerde kullanılmayan
eski mobilyaları, atık lastikleri ve atık yağ-
ları günlük olarak toplayan birim, bu atık-
ları tesislerde ayrıştırılarak çevreye zarar
vermeden geri dönüşüme kazandırıyor.

Deterjana dönüşüyor

Lavaboya dökülmesi durumunda çevre
kirliliği oluşturan atık yağlar toplanıyor.
Bunun karşılığında vatandaşlara sıvı de-
terjan hediye ediliyor. Vatandaşların talebi
üzerine adreslere giden ekipler, 5 litre atık
yağ karşılığında 1 litre sıvı deterjan veriyor.
Bitkisel atık yağları geri dönüşüm olarak
değerlendirmek isteyen Esenyurtlular, 5
litre ve üzerinde biriktirdikleri yağları için
Esenyurt Belediyesi’nin 444 0 411 numa-
ralı çağrı merkezini arayarak, Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğüne verdikleri
açık adresle kayıt oluşturabiliyorlar. Talep-
ler doğrultusunda evlere giden ekipler, atık
yağları alarak farklı alanlarda kullanılabil-
mesi için geri dönüşüm şantiyelerine götü-
rüyor.

Kumbaraya atılıyor

Belirlenen noktalara yerleştirilen cam
kumbarası ve pet kafesler ile cam ve plastik
şişeler çöp kutularına değil, geri dönüşüm
kutularına atılıyor. Ekipler, çevre ve insan
sağlığına zara veren atık pillerin biriktiril-
mesi için ilçe genelindeki okul, kamu bina-

ları, muhtarlıklara atık pil toplama kutuları
yerleştirerek pilleri dönüşüme kazandırı-
yor. Oluşturulan projeyle birlikte tekstil
atıkları ilçe genelinde toplanmaya devam
ediyor. Kullanılmış ve atık haline gelmiş
giysilerin, tekstil atıklarının, evsel atıklar-
dan ayrı bir şekilde toplanması için birçok
noktaya “Giysi ve Tekstil Atık Toplama
Kumbaraları” yerleştirildi. Kumbaralara
atılan atıklar her gün belirlenen saatte top-
lanarak geri dönüşüm merkezine götürü-
lüyor. Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü ise, vatandaşların evsel atıkla-
rını toplayarak, geri dönüşüme kazandırı-
yor. Mobilya, beyaz eşya gibi eskiyen evsel
atıklar belli bir periyotlar dahilinde, ekipler
tarafından bulunduğu bölgeden alınarak
dönüşüme kazandırılmak üzere geri 
dönüşüm tesise götürülüyor.

Esenyurt Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve vatandaşları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla ilçenin çe-
şitli noktalarına yerleştirdiği geri dönüşüm kutularıyla, 2020 yılı içerisinde tonlarca atığı dönüşüme kazandırdı.
Vatandaşların talebi üzerine adreslere giden ekipler, 5 litre atık yağ karşılığında 1 litre sıvı deterjan veriyor

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKMALIYIZ
Geri dönüşüm çalışmalarını sıfır atık hedefiyle 
yürüttüklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Mühendisi Selda
Şimşir, “Vatandaşlarımız, evde ve işyerlerinde bi-
riktirdikleri atıklarının toplanması için Esenyurt
Belediyesi’nin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini
arayabilir. Çağrı merkezimizden Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğüne bağlandıklarında adres ve
iletişim bilgilerinizi alıyoruz ve sonra ekiplerimiz
tarafından atıkların adreslerden alımını sağlıyo-
ruz. Ayrıca Esenyurtlular ilçemizin çeşitli noktala-
rına bıraktığımız geri dönüşüm kutularına
atıklarınızı bırakabilir. Hepimizin sorumluluğu 
gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak" dedi.

Esenyurtlular, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri yağları için Esenyurt Belediyesi’nin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini
arayarak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne verdikleri açık adresle kayıt oluşturabiliyorlar. Talepler doğrultusunda
evlere giden ekipler, atık yağları alarak farklı alanlarda kullanılabilmesi için geri dönüşüm şantiyelerine götürüyor.



G üngören Belediyesi'nde "Eğitmen"
olarak istihdam edilen sözleşmeli
personelden, kanunla memuriyete

geçirilen 35 kişinin eğitmen kadroları için
gerekli olan öğrenim şartını taşımadığı or-
taya çıktı. Kanunlarda gerekli niteliklerin
belirlenmesine rağmen, belediyede çalışan
40 eğitmenden 35'inin yeterli vasıflarda bu-
lunmaması çok tartışılan liyakat sisteminin
de ihlal edildiğini gözler önüne serdi. 

Görev tanımı yapılmadı

Sayıştay Başkanlığı, Güngören Belediyesi
2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Ra-
poru'nda bu iltimasa dikkat çekerek, "Eğit-
men kadrosuna atanabilmek için;
fakültelerin, yüksekokulların, meslek veya
teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun
olmak ve son müracaat tarihi itibariyle Yö-
netmelik’in 5’inci maddesi 1 numaralı fıkra-
sının d bendinin 2 numaralı alt bendinde
sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalış-
mış olmak şartları aranmaktadır. İdarenin
personel işlemlerinin incelenmesi netice-
sinde; Belediyede “eğitmen” kadrosunda
çalışan memur sayısının 40 olduğu ve bun-
ların sözleşmeli eğitmen olarak çalışırken
12 Temmuz 2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-

lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun’un 9’uncu maddesinin b bendi gereği
memur kadrosuna atandıkları; Söz konusu
personelin memuriyete atanma tarihleri
olan 15 Ekim 2013 tarihi itibariyle; 29’unun
lise mezunu, 5’inin ön lisans mezunu ve
6’sının da lisans mezunu olduğu, ayrıca bu
40 kişi içerisinden eğitim ile ilgili alanlardan
mezun olanların sayısının 5 olduğu; 35 ki-
şinin memuriyete atanma tarihlerinde pe-
dagojik formasyon eğitimi almadıkları ve
Belediye tarafından eğitmenlik görevini
hangi uzmanlık alanlarında icra edecekle-
rine dair bir görev tanımı da yapılmadığı;
dolayısıyla, ilgili bölümden mezuniyet olma
şartını taşımadıkları; Yine söz konusu 40
personelin görev tanımları ve fiili olarak
yaptıkları işler incelendiğinde sadece 4 per-
sonelin eğitmenlik işleri ile görevlendirildiği;
diğer 36 personelin ise büro, santral, sekre-
terlik, beyaz masa, mutemet, maaş, arşiv,
evrak ve tahsilat görevleri gibi eğitmenlikle
ilgisi bulunmayan işlerde görevlendirildiği;
tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı. 

Eşitlik ilkesine aykırı 

Sayıştay ayrıca Güngören Belediyesi'nin is-
tihdam ettiği 40’ı memur, 3’ü sözleşmeli
olmak üzere toplam 43 eğitmen sayısının
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve ve-
rimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılma-

sına uygun olmadığını belirterek, "İlgili
kanun hükümleri ve temel gerekçesinden
de anlaşılacağı üzere, kamu kaynaklarının
etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ka-
nunun temel prensiplerdendir. Diğer yan-
dan ilgili personelin, atandıkları kadronun
eğitim şartlarını taşımaksızın önce sözleş-
meli eğitmen, akabinde memur/eğitmen
kadrolarında istihdam edilmeleri kanun
önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi
personel mevzuatına da aykırıdır" sapta-
masını yaptı. 

Liyakat vurgusu 

Sayıştay tarafından yapılan tespit sonra-
sında, Güngören Belediyesi, "Eğitmen kad-
rosunda bulunan 40 personelin 2 Ağustos
2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe
giren 6495 Sayılı Kanun’un 9’uncu mad-
desi ile 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici
madde ile sözleşmeli bulundukları kadro-
lara atamalarının gerçekleştirildiği, eğitmen
kadrosunda bulunan sözleşmeli memurlar
için ise bulguda yer alan hususlara dikkat
edilecektir" savunmasını yaptı. Denetçi ise
"Kamu idaresinin kaynakları etkili, ekono-
mik ve verimli kullanılması adına, gereksi-
nim duyduğu personeli bilgi, liyakat ve
mevzuat çerçevesinde istihdam ederek
kamu hizmetini sunması gerekir" uyarı-
sında bulundu. 
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DUYARLILIK

Üniversite kapısına 
kelepçe

B oğaziçi Üniversitesine dışardan partili rektör
atanmasına tepki gösteren öğrencilerin yaptığı
protesto gösterileri sırasında üniversitenin kapı-

sına kelepçe vuruldu.
Kelepçe suçluya vurulur.
Bu olaydan sonra şunu mu anlamamız gerekiyor.
Boğaziçi Üniversitesi suçlu!
Tüm akademik kriterlere, bilimsel verilere, kurumsal

teammüllere aykırı biçimde dışardan rektör atanma-
sına rıza göstermeyen yalnızca öğrenciler değil, Boğa-
ziçi’n de görev yapan akademisyenler de bu 
atamaya karşı.

O zaman şu soruyu sormak gerekmez mi?
Üniversite öğrencilerini tahrik ederek, toplumu böy-

lesine önemli bir konuda yeniden gererek ne yapılmak
isteniyor?

Hadi diyelim atanan bu kişi çok yetenekli, çok başa-
rılı, çok iyi bir yönetici.

Öyleyse niye onu belediye başkanı yapmadınız?
Haydi olmadı, milletvekili aday adayı idi.
Onun bu üstün yeteneklerinden Türkiye Büyük Millet

Meclisini niye mahrum bıraktınız?
Bine yakın akademisyenin, yüzlerce profesörün

içinde güvenebileceğiniz bir kişi bile bulamadıysanız
tüm çabalarınız nafile.

Boğaziçi’ni el geçiremezsiniz.
İnanıyorum Boğaziçi öğrencileri içerisinde AK Parti

dahil farklı siyasi partilere oy veren, destekleyenler var.
Öğrencilerin olduğu gibi, öğretim üyelerinin de farklı si-
yasal görüşleri ve destekledikleri partilerin olması da
çok doğal.

Ancak akademik kariyeri bile şaibeli, belediye baş-
kanlığına, milletvekilliğine layık görmediğiniz birini Bo-
ğaziçi gibi dünyaca kabul görmüş bir Üniversiteyi
karıştırsın diye mi gönderdiniz?

Öyle sanıyorum, AK Parti içerisinde azıcık bilime,
eğitime, gençlere değer veren kim varsa onlarda bu du-
rumdan hayli rahatsız olmuşlardır.

Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yapma hak-
larını kullanan öğrencilere orantısız güç kullanan gü-
venlik görevlileri suç işlemişlerdir.

Ama her zaman olduğu gibi suçu ve suçluyu hep öte-
kinde arayanlar, öğrencileri gözaltına alarak o hep
sözüm ona savundukları itibarımızı yerle bir 
etmişlerdir.

Yeni atama rektörün görev teslim aldığı saatlerde
rektörlük binasına sırtlarını dönerek bu antidemokratik
uygulamayı protesto eden akademisyenler, daha sonra
da hep birlikte “öğrencilerimiz serbest bırakılsın” diye
haykırmışlar.

Şimdi onları da mı gözaltına alacaksınız?
Tüm siyasi önyargılardan bağımsız olarak; aklı, vic-

danı, bilime saygısı olan herkesin tepki vereceği bu olay
bile yeni karşıtlıklar yaratmak, toplumu kutuplaştırmak
için kullanılacak.

İktidara gelmeden önce YÖK ü kaldıracağını söyle-
yen AK Parti, bunu yapmak yerine kurumun yönetimini
ele geçirince usullere aykırı olarak üniversitelere yandaş
rektörler atamayı tercih etti.

Düşünün Boğaziçi ya da ODTÜ gibi üniversitelere
tek bir öğrenci bile torpille giremezken rektörü torpille
atanıyor.

Boğaziçi üniversitesine giren öğrencilerin tamamı
mezun oldukları liselerin en başarılı öğrencileri ve hak
ederek bu okula kaydoluyorlar.

Peki bu öğrencilerin büyük çoğunluğunun iktidar
karşıtı olması bir rastlantı mıdır?

Öğrencileri ve akademisyenleri kontrol altına alama-
yan iktidar, atama rektörlerle üniversiteleri dizayn et-
meye çalışıyor.

Dikkat ederseniz “terörist” diyemiyorlar.
Çünkü; hem öğrenciler, hem akademisyenler örnek

bir protesto gerçekleştiriyorlar.
Ne çevreye, ne doğaya, ne de başka insanlara zarar

verecek tek bir eylemleri olmadığı gibi, onların bu pro-
testoları sırasında onlara dışardan gelecek saldırı ve
tehlikelerden korumakla görevli güvenlik güçlerinin
orantısız müdahalesiyle karşılaşan öğrenciler bunu hak
etmiyorlar.

Özellikle de iktidara oy veren yurttaşların ellerini vic-
danlarına koyarak bu olayı değerlendirmeleri ve hatta
onlarında tepki vermelerinin zamanıdır.

Geleceğimizin güvencesi gençlerin korunması, kol-
lanması tüm siyasi beklentilerin üzerindedir.

Hepimizin çocukları var.
Bu gençlerin özerk, demokratik üniversitelerde, öz-

gürce eğitim almaları tüm sorumlu yurttaşların görevi
olmalıdır.

Gençleri gözaltına alarak, polisi üstlerine salarak,
velilerini de korkutmaya yönelik bu çabalar 
boşunadır.

Demokrasinin olmazsa olmazı durumundaki tüm
kurum ve kuruluşları işlevsiz hale getiren, dernekleri,
sendikaları, meslek odalarını kuşatan, belediyeleri kay-
yumlarla yöneten iktidar şimdi de üniversiteleri kontrol
etmeye çalışıyor.

Ama bilmiyorlar ki; gazeteciye, yazara, siyasetçiye
kelepçe takabilirsiniz de bilime, bilimsel eğitime ve
bunu gerçekleştiren üniversitelere, bilim yuvalarına ke-
lepçe takamazsınız.

Güngören Belediyesi'nin eğitmen olarak işe aldığı 40 kişiden 35'nin yeterli vasıfta olmadığı ortaya çıktı. Pedagojik
formasyon eğitimi almayan 35 kişiyi eğitmen yapan belediyenin, liyakat sistemini de hiçe saydığı görüldü. Ayrıca
eğitmen olarak işe alınanların santral, sekreterlik ve tahsilat gibi alakasız işlerde istihdam edildiği ortaya çıktı 

LIYAKAT YOK
ILTIMAS VAR!

iŞÇiLER KAZAN KALDIRDI!
Kadıköy Belediyesi şirketi Kasdaş ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası çalışanı 2 bin 300 işçiyi kapsayan, toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinin tıkandığı belirtilerek, sendika tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada sözleşme taslağının 6
aydan beri masada olduğu belirtilerek, bi,rçok işçinin ücretinin asgari ücretin bile altında kaldığı ifade edildi

KadıKöy Belediyesi önünde
toplanan DİSK'e bağlı Genel-İş
Sendikası üyeleri, "Sözleşme

hakkımız söke söke alırız", "Direne direne
kazanacağız" şeklinde sloganlar attı. Genel
-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube
yöneticisi Tahsin Aydın yaptığı basın açık-
lamasında, işçiler olarak insan onuruna
yakışır çalışma şartları ve ücret istediklerini
belirtti. 

Artık sabrımız kalmadı

"İlk özgür toplu sözleşme yapma hakkına
sahip olduğumuz bu süreçte sizden gelen
talepler doğrultusunda 3 ayda hazırladığı-

mız sözleşme taslağını Kadıköy, Kartal ve
Ataşehir Belediyesinde masaya koyduk. Bu
taleplerimiz 6 aydır masada" diyen Tahsin
Aydın, "Bu güne kadar 3 oturum yapıla-
bildi. 81 maddeden 27'si kabul edildi. Artık
yasal anlamda grev aşamasındayız. İşçiler
zor şartlar altında evini geçindirmek için
ayakta durmaya çalışırken, birçoğumuzun
ücretleri asgari ücretin bile altında kalmış-
tır. Artık sabrımız kalmadı" ifadelerini 
kullandı. 

Hassasiyet bekliyoruz

Aynı hassasiyeti ve duyarlılığı belediye yö-
netiminden beklediklerini dile getiren

Aydın, "Süreç ile ilgili son safhada hala ıs-
rarla diyalog masa ve uzlaşı diyorsak kim-
senin bizlere herhangi bir art niyetli
suçlama yapmasını kabul etmiyoruz. Ama
aynı hassasiyeti ve duyarlılığı belediye yö-
netiminden göremediğimiz için bugün bu-
rada bir araya gelerek taleplerin asıl sahibi
olan siz emekçi arkadaşlarımızla birlikte
belediye başkanı ve yönetimine sesleniyo-
ruz. Bizler çalışıyor ve hizmet üretiyor ve
fedakarlık yapıyoruz. Fedakarlık sırası artık
siz belediye yönetiminde. Bizi dikkate alın,
taleplerimizi görmezden gelmeyin" eleştiri-
sinde bulundu. Grup basın açıklamasının
ardından olaysız bir şekilde dağıldı. DHA

117. duruşmada
2 tutuklama
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hrant Dink’in öldürülmesinde
sorumluluğu bulunan kamu
görevlilerinin yargılandığı davanın 117.
duruşmasında Veysal Şahin ile Volkan
Şahin’in tutuklanmasına karar verildi

agoS Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Hrant
Dink'in öldürülmesine iliş-

kin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zeke-
riya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski
emniyet görevlilerinin de aralarında
bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yar-
gılandığı davaya devam edildi. İstanbul
14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen
117. duruşmaya, tutuklu sanıklar Mu-
harrem Demirkale, başka suçtan tu-
tuklu sanıklar Hamza Celepoğlu,
Mehmet Uçar Ses ve Görüntülü Bili-
şim (SEGBİS) aracılığıyla katılırken tu-
tuksuz sanıklar Önder Araz, ali barış
Sevindik, Ali Öz, Mustafa Küçük,
Emre Cingöz, Gazi Günay ve Celalet-
tin Cerrah geldiler. Sanıklar Ali Öz'ün
önceki celsede hakkında verilen "konu-
tunu terk etmemek", sanık Emre Cin-
göz ise "İstanbul il sınırlarını terk
etmemek" şeklindeki adli kontrol karar-
larının kaldırılması için itirazda bulun-
dukları tutanağa geçirildi.

Sabıkalanmak istemem

Mütalaada, "Görevi kötüye kullanmak"
suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi
istenen dönemin İstanbul Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah savunma-
sında, "Trabzon Valisinin konuyu İstan-
bul Valisine bildirmesi gerekirdi. Hatta
bu tür konularda İçişleri Bakanlığının
bilgilendirilmesi gerekir. Görevim esna-
sında herhangi bir esnekliğim yoktur.
Devletime ve milletime 47 yıl hizmet
ettim. Hiçbir kusurum ve sabıkam ol-
mamıştır. Bunun böyle kalmasını iste-
rim. 47 yıl hizmet ettiğim devletimde
ufak da olsa sabıkalanmak istemem"
diyerek beraatini talep etti. Mahkeme
heyeti, sanıklar Ecevit Emir ve Ali Öz
hakkındaki adli kontrol kararlarının du-
ruşmaya gelerek takip etmeleri dikkate
alınarak kaldırılmasına, sanık Emre
Cingöz hakkındaki adli kontrolün de
kaldırılmasına karar vererek bu sanıklar
hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının
ise devamına hükmetti. Heyet, sanıklar
Veysal Şahin ve Volkan Şahin'in "dosya
kapsamında cinayetin daha önceden
bilgisi olan ve kendisine Coşkun İğci
vasıtasıyla haberdar edilen kişilerden
olması, sanıkların cinayeti daha önce-
den bildiklerine dair dosya kapsamında
delillerin olması, mütalaada istenen
ceza durumu, kuvvetli suç şüphesinin
olduğu, sanıkların tutuklulukta geçen
sürelerin azlığını" dikkate alınarak tu-
tuklanmalarına yönelik yakalama emir-
leri çıkarılmasına karar verildi.

81 ilde suç
duyurusu
AK Parti, eski Genel Kurmay Başkanı
İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve
Fikri Sağlar için savcılıklara giderek 
81 ilde suç duyurusunda bulunacak

SiyaSette ''darbe iması'' ve
''başörtülü hakim'' tartış-
ması devam ederken, AK

Parti 3 isimle ilgili suç duyurusu için
harekete geçti. AK Parti'nin, eski Genel-
kurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski
CHP milletvekili Fikri Sağlar ve gaze-
teci Can Ataklı hakkında 81 ilde suç
duyurusunda bulunacağı bildirildi.
Fikri Sağlar, "Türbanlı hakim karşısına
gittiğimde adaleti savunacağı konu-
sunda kuşkum var" ifadelerini kullan-
mıştı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker
Başbuğ'un ''Eğer Menderes erken
seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs as-
keri darbesi büyük bir olasılıkla önlene-
bilirdi” açıklaması "darbe iması"
tartışması başlatmıştı. Can Ataklı da
''darbe iması'' yapmakla suçlanıyor.

Kanunlarda gerekli niteliklerin belirlenmesine rağmen, belediyede çalışan 40 eğitmenden 35'inin yeterli 
vasıflarda bulunmaması çok tartışılan liyakat sisteminin de ihlal edildiğini gözler önüne serdi. 
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eczacıbaşı Topluluğu, fırsat eşitli-
ğine yönelik çalışmalar kapsamında
üç önemli pozisyona, kadın yöneti-

ciler atandığını açıkladı. Şirketten yapılan açık-
lamaya göre; İnsan Kaynakları Grup
Başkanlığı görevine, daha önce İnsan Kaynak-
ları Direktörü olarak görev yapan Eylem
Özgür, Hukuk Başdanışmanlığı görevine
halen Hukuk Danışmanı olarak görev yapan
Ayşe Dirik, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel
Müdürlüğü’ne de daha önce aynı kuruluşta
Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev
yapan Müge Satır getirildi. İş yaşamına 1999
yılında Aselsan’da Toplam Kalite Uzmanı ola-
rak başlayan Eylem Özgür, Eczacıbaşı Toplu-
luğu’na 1999 yılında Eczacıbaşı Holding
bünyesinde İnsan Kaynakları Uzman Yardım-
cısı olarak katıldı. 1976 yılında doğan Eylem
Özgür; lisans eğitimini 1998 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü’nde, yüksek lisans eğitimini 2003 yılında
İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yöne-
timi Bölümü’nde tamamladı; doktora derece-
sini ise 2010 yılında aynı üniversitenin
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölü-
mü’nden aldı. İş yaşamına 1993 yılında Birle-
şik Alman İlaç’ta Üretim Planlama Uzmanı
olarak başlayan Müge Satır, Eczacıbaşı Top-
luluğu’na 1996 yılında Eczacıbaşı-Baxter bün-
yesinde Proje Uzmanı olarak katıldı.  1969
yılında doğan Müge Satır, lisans eğitimini
1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. İş ya-
şamına 2001 yılında Strasbourg Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nde Avukat olarak başla-
yan Ayşe Dirik, Eczacıbaşı Topluluğu’na 2013
yılında Eczacıbaşı Holding bünyesinde Avukat
olarak katıldı. 1977 yılında doğan Ayşe Dirik,
lisans eğitimini 1999 yılında Marmara Üniver-
sitesi Hukuk Bölümü'nde, yüksek lisans eğiti-
mini (LLM) ise 2003 yılında London School
of Economics and Political Science’da Hukuk
dalında tamamladı.

Konya Sanayi Odası Başkanı
Memiş Kütükcü, pandeminin zorlu
şartlarına rağmen ihracatın arttığını

belirterek, ''Konya’mız 2020 yılında ihracatını
yüzde 8,28 oranında artırarak 2 milyar 185
milyon 137 bin dolar ihracat yaptı'' dedi. Yak-
laşık 2 milyon 300 bin nüfusa sahip Konya'da,
2020 yılında 2 milyar 185 milyon 137 bin
dolar ihracat gerçekleşti. Konya Sanayi Odası
Başkanı Memiş Kütükcü, pandeminin zorlu
şartlarına rağmen ihracatın arttığını kay-
detti. Artışın yüzde 8,28 oranında olduğuna
dikkat çeken Kütükcü, ''Konyalı ihracatçıları-
mız, 2020 yılının tamamında ihracatlarını
yüzde 8,28 oranında artırarak yeni bir cumhu-
riyet tarihi rekoru olan 2 milyar 185 milyon
137 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiler. 2019
yılında Türkiye ihracat sıralamasında 12'nci
sırada yer alan şehrimiz, 2020 yılında
11'inci sıraya yükseldi. Küresel ekonomilerin
tamamını etkileyen, pandemi ile mücadele et-
tiğimiz bu yıl da bize ihracatta yeniden tarihi
bir rekor yaşatan tüm sanayicilerimize ve çalı-
şanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 yılı
da yeni ihracat rekorlarını konuştuğumuz bir
yıl olacak" diye konuştu. 

İhracatta önemli başarı

Kütükcü, ihracatın sektörlere göre dağılı-
mında, ilk üç sırayı makine ve aksamları, oto-
motiv endüstrisi ve hububat, bakliyat, yağlı
tohumlar ve mamulleri sektörlerinin oluştur-
duğunu belirtti. Başkan Kütükcü, ''2020 yı-
lında ihracatımızda ilk sırada 508 milyon 934
bin dolarlık ihracatla makine ve aksamları sek-
törü yer aldı. Bunu 421 milyon 245 bin dolar
ile otomotiv endüstrisi ve 269 milyon 490 bin
dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve
mamulleri sektörü takip etti. Yıllık bazda en
fazla artış ise yüzde 170,91 oranında
artışla savunma ve havacılık sanayinde gerçek-
leşti. Sanayicilerimizin son dönemde en fazla
yoğunlaştığı alanlardan olan savunma sana-
yinde 153 milyon 452 bin dolarlık ihracat ger-
çekleştirdik'' dedi. DHA

GeçTiğimiz yıl kullanıcı bazında
yüzde 100’lük büyümeyle 6 mil-
yonu aşkın kullanıcıya ulaşan Pa-

para, bu yıl 1 milyona yakın oy kullanılan
Webrazzi Ödülleri 2020'de ‘Yılın Fintech Şir-
keti’ seçilerek zirvedeki konumunu perçinledi.
Papara ‘Yılın Girişimi’ kategorisinde ikinci sı-
rada yer alırken, Papara Kurucusu ve
CEO’su Ahmed Faruk Karslı da ‘Yılın Giri-
şimcisi’ listesinde üçüncü sıraya adını yaz-
dırdı

Hedefe koşuyoruz

Papara Kurucusu ve CEO’su Ahmed Faruk
Karslı, Webrazzi okurlarının gösterdiği büyük
ilginin kendilerini gelecekteki projeler için mo-
tive ettiğini belirterek, “Üç kategoride de zir-
vede ya da ilk 3’te yer almaktan dolayı

mutluyuz. Biz kullanıcılarımıza en mükem-
melini sunmak amacıyla kendimizi sürekli ge-
liştirmeye devam ediyoruz. Yalnızca bu yıl
içinde uygulama ve kart tasarımlarımızı ya-
yınlamanın yanında sanal kart, döviz işlem-
leri, fatura ödemeleri, İstanbul Kart
yüklemeleri, bölüştür özelliği, QR ile ödeme,
düzenli ödemeler, harcama takibi grafikleri ve
bütçe yönetimi araçları gibi konularda 20
yeni özellik ekledik. Cashback ile daha çok
marka ile anlaşma yaparak kullanıcılarımızın
harcarken kazanmasını sağladık. Kısaca biz
hedefimize yürümek yerine koşuyoruz,
bunun takdirini kamuoyundan görmek de
ayrıca mutluluk verici” diye konuştu. 

Gözünü yurtdışına dikti

Papara’nın bundan sonra oyun alanını Tür-

kiye sınırları dışına taşıyacağını dile getiren
Karslı, sözlerine şöyle devam etti: “Kullanıcı-
larımıza ilk olarak Türkiye, daha sonra da
global hisse senedi piyasalarına erişim imkânı
tanıyacağız. Yılın ilk çeyreğinde sigorta ürün-
lerimiz geliyor. Diğer bir yeniliğimiz olarak
kullanıcılarımıza Papara üzerinden kredi kul-
lanabilme imkânını da 2021’in ilk yarısında
sunmayı planlıyoruz. 2021 içerisinde alacağı-
mız lisans ile birlikte Avrupa’nın tamamında
hizmet vermeye başlayacağız. Özellikle Orta
Avrupa’daki Türkleri ücretsiz para transferi
hizmeti ile tanıştıracağız. Bu yıl 200 milyon li-
ralık yatırım yapmayı ve yılsonunda 10 mil-
yon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Nihai
hedefimiz ise Türkiye’den çıkan bir fintech
startup’ı olarak 5 yıl içinde bölgenin en 
büyük finans uygulaması olmak.”

Papara, bu yıl 1 milyona yakın oy kullanılan Webrazzi Ödülleri 2020'de ‘Yılın Fintech
Şirketi’ seçildi. Papara ‘Yılın Girişimi’ kategorisinde ikinci sırada yer alırken, Papara
Kurucusu ve CEO’su Ahmed Faruk Karslı da ‘Yılın Girişimcisi’ listesine adını yazdırdı

Papara ‘Yılın Fintech Şirketi’ seçildi

S anayinin kalbi Kocaeli'nde pandemi
sürecinde de çarklar durmadı. Ko-
caeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan

Zeytinoğlu ihracatta rekor kırdıklarını belir-
terek, "Ekim ayında bir ihracat rekoru kır-
mıştık. 17.3 milyarlık bir ihracat yapmıştık.
Kasım ve aralık aylarında da rekor kırabile-
ceğine değinmiştim ama maalesef kasım
ayında o rekoru kıramadık pandeminin et-
kisiyle. Açıklanan son ihracat rakamlarında
da 17.8 milyarlık bir ihracat var. Tarihimizin
en yüksek ihracatını gerçekleştirmiş olduk"
dedi. Sanayi sektörünün aşı öncesinde Av-
rupa ülkelerine başarılı bir şekilde ihracat
yaptığını söyleyen Zeytinoğlu, "Bence ka-
panmaların çok ciddi etkisi oldu. Avru-
pa’daki talebin de bizim ihraç ettiğimiz
ürünlere bir talebinin olması çok güzel. Do-
layısıyla sanayi olarak baktığımız zaman aşı
öncesi bu kadar başarıyı da birçok ülke gös-
teremedi. Biz bunu gösterdik" dedi.

Türkiye öncü olabilir

Aşının önemine değinen Zeytinoğlu, şöyle
konuştu: "Biz aşı olabilirsek tabii Sağlık Ba-
kanlığı temsilcilerine işçilerin çok kritik bir
görev yaptığını ve aşılanma konusunda ön
almamız gerektiğini izah ettik. Hatta biz iş-
verenler olarak ücretlerini dahi ödemek isti-
yoruz dedik. Ancak orada şöyle bir sorunla
karşılaştık. Siyasi olarak baktığınız za-
manda da ‘Parayı verdiler erkenden aşı ol-
dular’ durumuna da düşmek istemeyiz.
Bakanlık temsilcileri de böyle bir durum ya-
ratılmasını istemiyor. Öğrendiğimiz kada-
rıyla Türkiye’de 6 milyon civarında 65 yaş
ve üzerinde insanımız var onun dışında da

16 milyon kişide de kronik hastalık var. Ön-
celikle aşı olacak kişiler bunlar, artı olarak
sağlık çalışanları ve güvenlik mensuplarını
saydığımız zaman bize bir 50 milyon doz
aşı gerekiyor ilk etapta. Henüz 3 milyon
geldi ama muhtemelen diğer kısım da gele-
cektir. Bir an önce ocak ayı içerisinde vurul-
maya başlanırsa Türkiye uygulamada öncü
olabilir diye düşünüyorum."

Avrupa'dan gelen talebi karşıladık
Aşının olmasıyla bulaş seviyesinin de düşe-
ceğine inandığını ifade eden Zeytinoğlu,
"Biz bugüne kadar yapılan uygulamalarda
hem şirket yönetimleri hem Sağlık Bakanlı-
ğı’nın temsilcileri hem vilayetler, belediyeler
olarak çok başarılı olduğumuza inanıyo-
rum. Çalışan arkadaşlarımız ortak servis
kullanıyor, ortak yemekhane ve ortak giyim 

kabinlerini kullanıyorlar ona rağmen bulaş
sayısı firmalarımızın hatlarının durmasına
kadar gitmedi. Dolayısıyla Avrupa’dan
gelen talebi de karşılamış olduk. Bizim te-
mennimiz bir an önce çalışanlarımızın ve
ailelerinin aşılanması noktasında bir so-
nuca varmamız. Tabii ki öncelikli kitlenin
aşılanmasının ardından bunu istiyoruz"
diye konuştu. DHA

SALGIN SONRASI
TALEPLER ARTTI

Tavşanlı ilçesinde yaşayan evli ve 3
çocuk babası Murat Yıldız, Bursa’da 13
yıldır çalıştığı otomobil fabrikasından ayrı-

larak, memleketinde karton bardak fabrikası kurdu.
Pandemi süreciyle birlikte tek kullanımlık karton bar-
daklara olan ilgi artınca kapasitesini arttıran Yıldız,
günlük 80 bin bardak üretimine ulaştı. Her zaman
hayalini kurduğu işi yaptığı için çok mutlu olduğunu
ifade eden Yıldız, "1,5 yıldır üretim yapıyoruz. Gün-
lük kapasitemiz yaklaşık 100 bin adet. Biz, yakla-
şık 80 bin kadar üretim yapıyoruz. Tavşanlı'nın
nüfusundan daha fazla üretim yapmaktayız. 13 yıl
Bursa’da otomobil fabrikalarında çalıştım. Orada bu
tüketimi görüyorduk ve bu makinaların nasıl oldu-
ğunu hep merak ettim. Bu hayalimin ilk adımını
atmak nasip oldu. Bir makina alarak işe başladık.
Makinamızı 6 ay önce değiştirdik. Kapasitesi daha
yüksek olan yeni makinamızı firmamıza kazandırdık”
dedi. Koronavirüs sürecinde firmaların yanı sıra va-
tandaşlardan da siparişler aldığını kaydeden Yıldız,
"Pandemi döneminde, tüketim biraz daha arttı. Va-
tandaşlarımızın kullanımı yaygınlaştı. Çevre illerden
de sipariş alıyoruz. Hedefim ambalaj grubunda iler-
leyerek, firmamızı büyütmek" diye konuştu. DHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Murat Yıldız (40), 13 yıldır çalıştığı fabrikadan ayrılınca hayali olan karton bardak atölyesini açtı.
Yıldız, pandemi sürecinde tek kullanımlık karton bardaklara yoğun ilgi nedeniyle kapasitesini günlük 80 bine çıkarttığını ifade etti

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’nın taleplerinin arttığını belir-
terek, "Bence kapanmaların çok ciddi etkisi oldu. Avrupa’daki talebin de bizim ihraç ettiğimiz ürünlere bir talebinin 
olması çok güzel. Sanayi olarak aşı öncesi bu kadar başarıyı da birçok ülke gösteremedi. Biz bunu gösterdik" dedi

Karton bardak zengin etti
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Pandemi süreciyle birlikte tek kullanımlık karton bardaklara olan ilgi artınca
kapasitesini arttıran Yıldız, günlük 80 bin bardak üretimine ulaştı.

Zeytinoğlu, Kocaeli’nin ekonomik anlamda
Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi olduğunu
söyledi. Zeytinoğlu, “Biz bu bilinçle hareket 
ediyor ve önemli yatırımlara, ihracatlara imza
atıyoruz. Şu an Avrupa’dan bizim kentimize
yönelik ciddi bir ilgi var. Avrupa’nın ürün
talebini karşılamaya çalışan bir
kent durumundayız” şeklinde konuştu.

Ahmed
Faruk
Karslı

Eylem
Özgür



M HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme
ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Tür-
kiye’yi çok tehlikeli bir tartışma ve kam-

plaşma girdabına sürüklemek maksadıyla el
ovuşturan, hava koklayan, fırsat kollayan menhus
emeller ve karanlık çevreler son günlerde tahrik kam-
panyalarına hız vermişlerdir" diyen Bahçeli, "Ülkemi-
zin sinir uçlarını tahriş ve tahrip etmek niyetiyle
müsait ortam yoklayan mihrakların iç barış ve top-
lumsal huzurumuzu kirli bir senaryo çerçevesinde
bozma teşebbüsleri ne gözlerden ne de dikkatlerden
kaçmıştır. Kaos failleriyle kargaşa figüranları son koz-
larını oynamak için tekrar nifak sahnesine çıkmışlar-
dır. Bu kapsamda tezahür eden vahim gerçekler tüm
çarpıcılığıyla ortadadır. Aziz milletimizin milli ve man-
evi hassasiyetleriyle ters düşmüş kör ideolojiler ve
köhne siyasi kesimler emperyalizmin kurşun askerli-
ğine soyunmuşlardır" ifadelerini kullandı. 

Maalesef yeniden nüksetti

Başörtüsü meselesinin mutabakatla çözülmesini hala
kabullenemeyenlerin olduğunu ifade eden Bahçeli
"Bir türlü hazmedemeyen çorak ve çürük siyasi zihni-
yetlerin inanç ve insan haklarına tahammülsüzlükleri
maalesef yeniden nüksetmiştir. Adaleti kıyafette ara-
yan, ahlakı şekilde araştıran, üstelik insani haslet ve
imani haysiyetle açıktan çatışan zorbaların başörtüsü
nefretleri ilkel ve ilkesiz bir anlayışın göstergesidir. Ni-
tekim demokrasi ve özgürlük istismarının kaldıracıyla
güç bela ayakta duran ayıplı siyaset temsilcileri zillet
ve rezalet çukuruna artık iyice gömülmüşlerdir. Türk
milleti mayaları ve meşrepleri lekeli güruhun gizil ve
gizli amaçlarını ferasetle tefrik ve tespit etmiştir. Ba-
şörtüsü üzerinden kutuplaşma dinamiklerini harekete
geçirmeyi planlayan faşist ve faziletsiz simalara elbette
müsaade edilmeyecek, her zamanki gibi oyunları isa-
betle bozulacaktır. Bu konuda Cumhuriyet Halk Par-
tisi nerede durduğunu netleştirmeli, dürüst ve
pürüzsüz hareket edecek siyasi erdemi gösterebilmeli-
dir" önerisinde bulundu. 

İrtibat kanalları sakat

CHP’nin olduğu her yerde hizip, husumet ve huzur-
suzluğun vaki bir çarpıklık olarak belirginlik kazandı-
ğını dile getiren MHP Lideri Bahçeli, "Zillet ittifakının
söylemleri, siyaset metotları, kamuoyuyla ilişkileri ve
irtibat kanalları sakat ve sancılıdır. Bunların medyaya
yuvalanmış çıkarcı yandaşları da Türkiye’nin kaza-
nımlarını, diriliş ve yükseliş çabalarını karalamak ve
kötü göstermek için faaliyet halindedir. Bu kapsamda
Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’in açılmasını 2020 yılı-
nın felaket ve gözyaşı olaylarından birisi olarak lanse
etmek kaygı ve utanç verici bir alçalmadır" dedi. 

Unutulmayacak bir zafer

CHP'nin üslubunu da eleştiren Bahçeli, "Bu üslup
Türk ve İslam düşmanlarının üslubudur. Kimin söz-
cüsü, kimlerin gözcüsü oldukları esasen belli olanların
Türkiye’nin tarihi ve egemenlik haklarına kast etme
düşüncesi zulme taşeronluk, Magali İdea zırvalığına
teşrifatçılıktır. Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’in kilitle-
rinden kurtulup Müslüman vicdanlarla buluşması
2020 yılının muhteşem bir olayı, millet nazarında
unutulmayacak bir zafer anıdır. Ziyadesiyle meydan-
dır ki, bu kutlu açılışı çekemeyenler iddia ve ilan ettik-
leri felaket tablosunun asıl yüzleridir. Anlaşıldığı

kadarıyla, iç ve dış işgal cephesinin eşzamanlı provo-
kasyonları 2021 yılında da devam edecektir. Ancak
Türk milleti basiretlidir, şuurludur; kudret, kuvvet ve
ufuk sahibidir. Bu itibarla teşkil edilen zillet ve husu-
met cephesinin şımarıklıklarına asla izin ve imkan ver-
meyecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik
nitelikli sosyal bir hukuk devletidir. Geçmişin hüzünlü
sayfalarını karıştırıp her tarafa çekilebilecek şifreli ifa-
delerle darbelere bahane üretmek iyi niyetle izah edile-
meyecektir. Genelkurmay Eski Başkanı Sayın İlker
Başbuğ’un, 4 Ocak 2021’de Cumhuriyet Gazetesi’nde
neşredilen düşünce ve kanaatleri her zaviyeden sakın-
calı, her cepheden sorunludur. Bu şahsın mantık hata-
ları, kafa karışıklığı ileri düzeydedir. 27 Mayıs 1960
darbesinden önce şayet bir erken seçim tarihi açıklan-
saydı darbe önlenebilirdi, demek tam bir gaflet, tam
bir garabettir. Sayın İlker Başbuğ, erken seçim kararı
almış bir hükümete karşı yapılan darbeyi gayri meşru,
erken seçim kararı almamış bir hükümete yapılan dar-
beyi de zımnen makul ve meşru kabul etmektedir"
açıklamasında bulundu. 

Düşündürücü bir illiyet

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'u sert sözlerle
eleştiren Bahçeli, "CHP’nin başını çektiği zillet ittifakı-
nın erken seçim dayatması ve zorlamasıyla Sayın Baş-
buğ’un sözleri üstü üste koyulduğunda, muhtemel
gelişmelerle ilgili tuhaf ve düşündürücü bir illiyet bağı-
nın kurulması abartılı ve afaki bir değerlendirme ol-
mayacaktır. Sonuçları bakımından ve toplumsal
bünyede açtığı derin yaralar itibariyle hiçbir darbe
masum ve mazur gösterilemeyecektir. Özellikle 22
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde yaşanan
Talat Aydemir vakalarıyla 15 Temmuz darbe girişimini
ayrı yorumlamak, bu suretle 22 Şubat ve 21 Mayıs
müdahale girişimlerini aklamaya çalışmak esef ve en-
dişe verici bir yanlıştır. Ekonomik sorunlarla darbeler
arasında sebep sonuç ilişkisi kurmak, dünya ekonomi-
nin çok ciddi kayıplar verdiği korona günlerinde, siya-
sal istikrar ile ekonomik istikrar arasındaki bağlantıya
atıf yapmak oldukça kuşkulu ve zorlama bir analizdir.
Demokrasiye ve millet iradesine silah doğrultmak,
buna heves etmek, bunu aklından geçirmek büyük bir
suçtur. Darbe cinayettir, melanettir, ihanettir. Ayrıca
Sayın İlker Başbuğ’un tarihe geçmiş olayları şöyle ol-
saydı böyle olurdu bağlamında ele alması hem bir
spekülasyon hem de nesnel gerçeklere aykırıdır" diye
konuştu. 

Tarih yapboz tahtası değil

Açıklamasını, "Tarih, yanlışlara kılıf aranacak, objektif
esaslardan koparılacak, eğip bükülecek, hatta keyfi so-
nuçlar çıkarılacak bir yapboz tahtası değildir" şeklinde
sürdüren Devlet Bahçeli, "Aksi davranışlar tarihe ha-
karet, tarihçilere hürmetsizliktir. Darbeler arasında
mukayese yapmak ya bilgisizliğin ya da bilip de asıl
hedefi perdeleyen mahsurlu bir mizacın eseridir. Tam
da bu esnada, bir gazeteci müsveddesinin, aklı ve ka-
lemi kiralanmış bir şahsın Sayın Erdoğan’ın gitmesi
için büyük bir halk öfkesi ya da doğal afet lazım de-
mesi demokrasi ve millet iradesi düşmanlığına esaslı
bir örnektir. Bu tip sakat zihniyetler düştükleri uçu-
rumda debelenirken, Cumhur İttifakı 2023’ü kucakla-
yacak, sonraki yılların stratejik ve reformist mimarisini
heves ve heyecanla planlayacaktır" ifadelerini kullandı. 

Başı ezilmesi gereken komplo

Türk gençliğine selenen ve "Türk gençliği terör örgüt-
lerinin kışkırtmalarına kapılmamalı, temennim odur
ki uyanık olmalıdır" uyarısını yapan Devlet Bahçeli,
"Bir süredir Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Rek-
tör’le ilgili suni itiraz ve organize tepkiler gündem-
dedir. Kanuna uygun bir atamaya terör
yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle Boğaziçi
Üniversite’sinden bir Gezi Parkı kalkışması çı-
karmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir
komplodur. CHP’nin, İP’in, HDP’nin pro-
voke ettiği, PKK, MLKP, DHKP-C’nin alev-
lendirdiği protestoları bir sokak hareketine
dönüştürme ısrarları ateşle oynamaktır.
Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerilimi
tırmandıranlar, darbe imalarını örtbas
etmeye çalışanlar, hatta mezkur
Rektör atama yöntemini tenkit
edenler, Allah muhafaza, 15
Temmuz FETÖ darbe teşeb-
büsü başarılı olsaydı durumla-
rının ya da konumlarının ne
olacağını, ülkemizin ne hal-
lere düşeceğini sorgulama
zahmetine hiç niyet etmiş-
ler midir? Bunun yanı sıra
kahraman Türk polisine
katil demek şerefsiz bir
iftiradır ve bu iftiranın
taraflarının öğrenci
olması imkansızdır.
Gerçekten de gözal-
tına alınan 17 kişi
arasında sadece 2
kişinin bahse
konu üniversite-
nin öğrencisi
olması her
şeyi gözler
önüne ser-
mektedir"
dedi. 
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Hakan SÖNMEZ

B u sözü din temelli siyaset yapan Akp’nin
Mamak Belediye Başkanı ve aynı zaman da
Ankara Büyükşehir Meclisinin AK Parti Grup

Başkanvekili Murat Köse, Sayın Mansur Yavaş için
sarf etmişti.

Sebep; yine din temelli siyaset yapan Akp’nin eski
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
hakkında savcılığa yapılan 3 milyar dolarlık yolsuz-
luk başvurusunun içeriğinin Ankara Büyükşehir Bele-
diye Meclis oturumunda sinevizyondan tüm
Türkiye’ye izletiliyor olması olabilirdi. 

Ki ortada savcılığa intikal eden 3 milyar dolar gibi
bir yolsuzluk varken Sayın Başkanın utanmak yada
yüzünün kızarması yerine masaya vurarak yolsuzluğu
ortaya çıkaranlara tepki göstermesi çok ilginçti. 

Ama Mansur Yavaş’tı bu.! “istersen masaya çıkıp
tepin” diyerek dört cümle ile Sayın Köse’yi 23 Ni-
sanda mecliste unutulan çocuk pozisyonuna 
düşürülmemişti. 

İşin bir diğer ilginç tarafıda din temelli siyaset
yapan partinin mensubu olan Sayın Başkanın Kuranı
Kerim’de “yetim ve kul hakkı yiyenlerle, hırsızlık ya-
panlar hakkında ne yazdığını unutup yapılan yolsuz-
luğun geçmişte kaldığını ve önümüze bakmamız
gerekir diye savunuyor olmasıydı. 

Kaldı ki sadece Sayın Mansur Yavaş değildi Melih
Gökçek hakkında yolsuzluk iddiasında bulunan. 

Mesela; 2015 yılında basının karşısına geçerek 80
milyonun gözünün içine baka baka Melih Gökçek’in
Ankarayı parsel parsel sattığını iddia eden Bülent
Arınç neden unutulmuştu. 

Ki unutulurdu.! 
Çünkü Sayın Arınç bu ihbarı yaptığında ortalık ce-

maatin liyakatsiz Savcı ve Hakimleri ile doluydu ve
hoca efendinin elamanlarının Fetö sever Melih Gök-
çek’i yargılaması asla mümkün değildi. 

Yani demem o ki kendini cemaatten ve siyasal erk-
lerin gölgesinden sıyırdığını düşündüğüm yargı bu
defa Sayın Mansur Yavaş’ın, Melih Gökçek hakkında
yapacağı yolsuzluk başvurusuna sessiz kalmayacağını
ve Dinocanlara gereken ilgiyi göstereceğini 
düşünüyorum. 

Geçmiş geçmişte kaldı biz
önümüze bakalım.!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Darbeler arasında mukayese yapmak ya bilgisizliğin
ya da bilip de asıl hedefi perdeleyen mahzurlu bir mizacın eseridir" dedi. Boğaziçi

Üniversitesi'nde yapılan eylemlere de değinen Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal 
yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır" ifadelerini kullandı
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T.C
EYÜPSULTAN KAYMAKAMLIĞI

İlçe Emniyet Müdürlüğü

İLANEN TEBLİĞ

14/11/2020-22/12/2020 Tarihleri arasında 
Eyüpsultan Trafik Denetleme Büro Amirliği 
sorumluluk alanı içerisinde, 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesine 
istinaden araçların tescil plakalarına kesilen ve 
ilgililerine tebliğ edilemeyen 72 (Yetmişiki) adet
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları
03/01/2021 ile 02/02/2021 tarihleri arasında, 
otuz (30) gün süreyle Eyüpsultan Trafik Denet-
leme Büro Amirliği’nde (Rami Cuma Mahallesi
Talimhane Caddesi No:8 Eyüp/İstanbul)  listeler
halinde askıya asılmıştır. 
Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur. 

"Boğaziçi Üniversitesi’ne meşru ve hukuken geçerli bir rektör atama-
sını gerekçe olarak gösterip Türkiye’nin boğazını sıkmak isteyenler te-
rörizmin piyonları, öğrenci kılıklı bölücülerdir" diyen Bahçeli, "CHP’nin
İstanbul İl Başkanıyla Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bölücü ve yıkıcı
odakların mihmandarı olmaları kepazeliktir ve fiilleri Cumhuriyet Savcı-
larının görev alanına girmektedir. Darbe imaları, erken seçim dayatma-
ları, ekonomik sorunlardan siyasal sonuç elde etme gayretleri
ortadayken, bunun üstüne üniversitelerde öğrenci olaylarının fitilini tu-
tuşturma arayışları vatana ihanettir.  Geçmişte pek çok defa yaşandığı
üzere, üniversitelerde çıkan olayların siyasal bir hüviyet kazanması, ar-
dından da iç ve dış çıkar gruplarının güdümüne girmesi ağır bedellere,
öngörülemeyecek hadiselere neden olabilecektir. Muhataplarını ikaz
ediyorum; 1980 öncesi yarım kalmış bir mücadeleyi bir vesileyle ta-
mamlamaya hiç kimse tevessül etmemelidir. Boğaziçi Üniversitesi’ne
yasal yollardan Rektör atanmış ve konu kapanmıştır. Buna tahammül
edemeyenlerin şanslarını fazla zorlamamaları, anarşist projelere kapıl-
mamaları hassaten tavsiyemdir. Milliyetçi
Hareket Partisi üstünlerin ve elitlerin
hukukuna değil hukukun üstünlü-
ğüne inanmaktadır. Hiç şüphe-
siz Türkiye Cumhuriyeti bir
hukuk devletidir. Türkiye’de
sokak hukuku yoktur, zillet
hukuku yoktur, taviz hu-
kuku yoktur, teslimiyet hu-
kuku yoktur, var diyenler
hukuk ve millet önünde
menfur eylemlerinin sonuç-
larına muhakkak surette kat-
lanacaklardır" uyarısını yaptı. 

MUHATAPLARINI
iKAZ EDiYORUM

"Doğal afetlere umut bağlayanların, halk öfkesinden medet umanların,
askeri müdahalelere bel bağlayanların insanım diye ortalıkta gezin-
mesi, düşünce ve ifade özgürlüğünü maske olarak kullanmaları başlı
başına hezeyan ve çelişki yumağıdır" sözleriyle de Can Ataklı'yı eleşti-
ren Bahçeli, "Türkiye’nin kaybetmesi, işgal ve istilaya uğraması için
pusuya yatanlar yine mahcup olacaklar, yine mağlubiyet yaşayacaklar,
yine ters köşeye yatacaklardır. Büyük Türk milleti egemenliğine ve hü-
kümranlık haklarına hayasızca meydan okuyan sefilleri tarihin çöp se-
petine fırlatıp atacaktır. Hiç kimse sokakların karanlığından ikbal ve
istikbal beklememelidir" tepkisini gösterdi. 

Zulme uğrayan zulüm ediyor!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Zamanında zulme uğramış insanlar devlet gücünü ele
geçirince başkalarına zulüm etmeye başlıyor. Zamanında zulme uğramış ve o zulme bir isyan olarak
ortaya çıkmış bir siyasi hareket, fakat dönüyor, dolaşıyor kendisi zulüm eden haline dönüyor" dedi

YiNE MAĞLUBiYET
YAŞAYACAKLAR!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,
Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu
Teke Tek programının konuğu olarak soru-

ları yanıtladı. Partisinin kongresinde yaptığı konuş-
maya açıklık getiren Babacan, "Kongre konuşmamda
1980 darbesinden başlıyorum. Arkasından 1990’lı yıl-
lar, 28 Şubat süreci ve kendi kız kardeşimi örnek veri-
yorum. Daha sonra da diyorum ki, hani ilk defa
zulüm gören, zamanında zulme uğramış in-
sanlar devlet gücünü ele geçirince başkala-
rına zulüm etmeye başlıyor. Zamanında
zulme uğramış ve o zulme bir isyan olarak
ortaya çıkmış bir siyasi hareket, fakat dö-
nüyor, dolaşıyor kendisi zulüm eden haline
dönüyor. Buna dikkat çektiğim bir ko-
nuşma. Fakat o anda benim kız kardeşim de
salondaydı ve normalde hiç yapmadığım,
başıma hiç gelmeyen bir iş. Herhalde biraz
yorgunluk, biraz duygusallık karıştı öyle bir 40
saniyelik bir konuşmaya ara vermek zorunda
kaldım" dedi.

Tercihlere saygı
duyulmalı

"Her dönemin mağdurları,
zulme uğrayanları oldu. Şu
anda Türkiye’de benim öz-
gürlüklerime hiç dokunul-
madı, ben her türlü

hakkımı doyasıya yaşadım, hayatım boyunca hiç hak
ihlaline uğradım diyecek yoktur" diyen Babacan, "İşte
şu kadın cinayetleri bakın mesela, yazıktır günahtır.
Yani şu son bir haftadır tartışmalara bakın. İnanın
insan üzülüyor. Birisi çıkıyor yok ‘vitrin mankeni’
diyor, öbürü diyor vay öyle bir yargıç olursa ben onun
kararına güvenmem diyor. Kadınların tercihine saygı
duymak lazım, kadınlara herkesin saygı duyması

lazım" ifadelerini kullandı. Boğaziçi Üniversi-
tesi'nde yaşanan olaylara değinen Baba-

can, "Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısında
kelepçe var düşünebiliyor musunuz?
Çünkü niye? Eğer bir kurum varsa, o
kurum ya biat edecek, ya tamamen em-
rinde olacak ya da kapanacak, ezilecek,
sıradanlaştırılacak, yönetim zihniyeti
böyle. Böyle bir yönetim zihniyetinin ol-

duğu ülkede toparlanma bekleyemezsiniz,
düzelme bekleyemezsiniz. En başarılı

insanları bu ülkenin kendi gele-
ceğini şu anda yurt dı-

şında, başka
ülkelerde kurmaya
hazırlanıyor, bir
kısmı zaten gitti.
Yani anne ba-
baların yüzde
70-80’i imkan
olsa ben çocu-

ğumu yurt dışında
okuturum diyor. Genç-
ler, imkanım olsa giderim
başka ülkede çalışırım
diyor" diye konuştu. 

Sistem değiştirilmeli

Türkiye'nin güçlendirilmiş
parlamenter sisteme geçmesi
gerektiğini dile getiren Babacan,
"Mutlaka bir geçiş süreci gereki-
yor. Parlamenter sistem istediğini
söyleyen siyasi partilerin ve cum-
hurbaşkanı adaylarının geçiş süre-
ciyle ilgili de açık taahhütlere
girmeleri gerekiyor. Ne kadarlık bir
süre olacak? Ve nasıl başlayacak, hangi
kademelerden geçecek ve yeni sistem
nasıl, hangi tarihte oluşacak? Seçim artı X
süre, yani bu süre 180 gün müdür, 360
mıdır, 2 yıl mıdır nedir? Ama bunun tanım-
lanması lazım, çok açık taahhütlerde bulu-
nulması lazım. Yani ben parlamenter sistem
istiyorum ve cumhurbaşkanı adayıyım diye or-
taya çıkan kişinin bir dakika ama yani parla-
menter sisteme nasıl geçeceksin bunu bir anlat
bakalım, yani bunun mutlaka ortaya konması
lazım, aksi halde ilelebet geçilmez ben söyleyeyim.
Bu gücü eline geçiren bir daha vermez” dedi.

Bir darbe de 
bankalardan
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Bu dönemde
kamu bankaları adeta düşene bir darbe de bizden
gelsin mantığıyla çalışıyor. Destek bekleyen esnafa
ucuz kredi vermesi gereken kamu bankaları, faiz
oranlarına neredeyse yüzde 100’lük zam yaptı” dedi

Covid-19 salgını nedeniyle çaresizlik içinde olan
esnafın, yeni güncellenen kredi faiz oranlarıyla bir-
likte adeta sarsıldığını ifade eden Tekin, Esnaf ve

sanatkârlara Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme
ve yatırım kredisi kullanımlarında uygulanan faiz oranları, 4
Ocak itibariyle geçerli olmak üzere güncellendi. Esnafa uygula-
nan kredi faizi miktarı yüzde 4,5'ten yüzde 8,5'e yükseldi. Kredi
almak isteyen esnafı daha da zor günler bekliyor” dedi. Bu dö-
nemde bankaların adeta düşene bir darbe de bizden gelsin
mantığıyla çalıştığını belirten CHP’li Tekin, “bu yapılan güneşli
günde şemsiye uzatıp yağmur başlayınca geri almaktır. Bir ta-
raftan faiz oranları sürekli yükselirken diğer taraftan da komis-
yon, hesap işletim ücreti gibi adlarla yapılan kesintiler de
sürekli artıyor. Esnafın en çok ihtiyacı olan şey düşük faizli
kredi veya hibe iken faiz oranların yüzde 100 artırılması zaten
zor durumda olan piyasaları iyice tepe taklak edecektir. Bu du-
ruma bir son verilmelidir” şeklinde konuştu.

Nasıl bir aklın üründür? 
Tekin açıklamalarını şöyle sürdürdü: "4 Ocak 2021 tarihinden
sonra alınacak kredilerde faiz oranı 4,5 değil 8,5 olarak yansı-
yacak. Esnaf devlete SGK primi başta olmak üzere zaten çeşitli
vergiler ödüyor. Tüm bunların yanında kira, doğalgaz, elektrik,
su gibi faturaları da ödüyor. Esnaf nereden alacak bu parayı?

Böylesi zor bir dönemde devletin bankala-
rından vicdanlı davranması beklenirdi! Ama
“faiz terörü” korona salgınını bile dinlemi-
yor. Şimdi borç olarak ne kadar verilirse ve-
rilsin sürekli geri ödemesi olacak. Bugün 50
bin TL’lik borç verildiği zaman ilerde 100 bin
TL olarak ödenecek. Bunun en büyük çö-
zümü hibe vermek. Zaten ölüm kalım mü-
cadelesi veren esnafa bir de faiz artışı
yapmak nasıl bir aklın üründür? Kısıtlı süre
dükkân açabilen esnaf, bu faizli krediyi
şimdi nasıl ödeyecek?”

REKTÖR ATANDI
KONU KAPANDI!

Bahçeli, ana muhalefet
partisi CHP’yi hedef
alarak, “CHP’nin başını
çektiği zillet ittifakı tuhaf
ve afaki değerlendirmeler
içine girmiştir” dedi.

Deva Partisi 
Lideri Ali
Babacan
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40 KALEM BASILI EVRAK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/757376
1-İdarenin
a) Adresi :HALASKARGAZI CADDESI ETFAL SOKAK NO: 10 34360 ŞİŞLİ 

ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2123735030 - 2123735160
c) Elektronik Posta Adresi :ihale.sislietfal@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :40 KALEM BASILI EVRAK

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

b) Teslim yerleri :Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve Bağlı Tüm 
Ek Hizmet Binaları

c) Teslim tarihi :Yüklenici hastanemiz tüketim deposunun sipariş faksından sonra 
istenen miktar ve kalemdeki malzemeleri eksiksiz olarak 5 (beş) iş 
günü içinde teslim etmek zorundadır. Hastanemizin stok takibi ve 
yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. 
Sipariş faksı ile talep edilmemiş kalemlerin alımı söz konusu 
değildir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. 
Yüklenici teslim ettiği tüketim malzemelerini ( ambalaj ve üründe ) 
bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirmek 
taahhüdü verecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi Halaskargazi Caddesi Etfal 
Sokak No:10 34360 ŞİŞLİ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :01.02.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edecekleri her kaleme ait 1 (bir) adet yada benzer kalemlerde ortak 1 (bir) adet numu-
neyi ihale saatine kadar numune teslim tutanağıyla birlikte (firma antetli kağıda firma adı, sıra num-
arası malzeme adı markası, ambalaj şekli) satın alma biriminin göstereceği yere teslim edecektir.
İdarenin numuneleri iade etme zorunluluğu yoktur.
Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilemeyecektir.
İhale sonrası gerek görülmesi durumunda basılı evrak formlarında değişiklik yapılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Satın Alma Birimi Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak No:10 34360 ŞİŞLİ İSTANBUL adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1288705)

40 KALEM BASILI EVRAK
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki Dr. Kübra Akay, intörn hekim olarak çalıştığı sırada muayeneye gelmeyen bir
hasta sayesinde tiroid kanseri olduğunu öğrendi. Prof. Dr. Fatih Kılıçlı'nın muayenesi sonucu tümörün erken evrede
fark edilmesiyle sağlığına kavuşan genç doktorun hedefi psikiyatrist olup kanser hastalarına destek olmak

D oktor randevusuna gelme-
yen hasta genç hekimin ha-
yatını kurtardı. İntörn hekim

olarak çalışmaya başlayan Dr. Kübra
Akay, şans eseri sağlığına kavuştu.
Genç hekim, hasta gelmeyince oluşan
boşlukta beraber çalıştığı Endokrino-
loji ve Metabolizma Hastalıkları Uz-
manı Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı
tarafından muayene edildi. Tiroid
muayenesi esnasında Dr. Akay'ın kan-
ser olduğundan şüphelenildi. Yapılan
biyopsi sonrası tiroid kanseri tanısı
alan genç doktor, gerçekleştirilen
ameliyat sonrası erken evre sağlığına
kavuştu.

Erken fark edildi

Hiçbir şikayeti olmadığını ve hastalı-
ğın sinsice ilerlediğini anlatan Dr.
Kübra Akay, "Tümör bir bası yaptı-
ğında ya da dışarıdan fark edildiğinde
bir şikayet haline geliyor. Benim has-
talığım sinsi şekilde ilerlemişti. Tiroid
kanseri olduğumu öğrendiğimde ve
sonrasında bile bir rüyanın içerisinde
olduğumu düşündüm. Yaşadığım her
şey şaka gibi geliyordu. Çünkü o sı-
rada Tıpta Uzmanlık Sınavı'na hazır-
lanıyordum. Amacım hayallerim
tamamen farklıydı. Kanser fikrini ka-
bullenmem çok zaman aldı. Tiroid
kanseri öldüren bir kanser olmasa da
onun psikolojisi beni çok kötü etkiledi.
Hastalığım teşhis edildiğinde tümör
1.5 santimdi. Yılanın başını baştan
ezdik diyorum. Hasta saatinde gel-

seydi benim hastalığım ilerlemiş ola-
caktı" diye konuştu. Edirne'ye pratis-
yen hekim olarak atandığını ifade
eden Dr. Akay, psikiyatrist olmak iste-
diğini ve bunun nedenini ise şu sözle
ifade etti; "TUS'a hazırlanıyorum.
Amacım psikiyatride uzmanlaşmak.
Çünkü kanser süreci beni çok etkiledi.
Kanser hastalarının psikolojileri adına
destek olmak istiyorum."

3-4 yılda bir muayene olun

Tiroid kanseri teşhisinde tesadüfe çok
yer olduğunu anlatan Prof. Dr. Meh-
met Fatih Kılıçlı ise "Bize birçok hasta
diyabet şikayetiyle gelebiliyor ya da
farklı şikayetleri oluyor. Bir nodül gö-
rüyoruz ve şüpheli durumda biyopsi
yapıp kanser teşhisini öyle koyuyoruz.
Bu nedenle tiroid hastalığı, tiroid kan-
seri şüphesi olan daha önce radyas-
yona maruz kalan hastalarda bu
tiroid nodülleri daha fazla görülebili-
yor ama hastalık hiçbir belirti verme-
yebilir. O nedenle hekim muayenesi ve
ultrasonografi ile değerlendirmek ge-
rekiyor. Hiç tiroid nodülü olmayan
hastanın 3-4 yılda bir, tiroid nodülü
olan hastanın ise 6 ay ya da 1 yıl
içinde nodül takibini yaptırması gere-
kiyor. Gebelik düşünen hastalarımızın
kafasında bazı soru işaretleri oluyor.
Bu tiroid ameliyatları gebeliğe engel
değil. İlacı doğru dozda kullandığı-
mızda gebelik ve öncesi dönemde
hasta sorun yaşamayacaktır" değer-
lendirmesinde bulundu. DHA

Karbondioksit
rekor seviyede

SON ANDA KURTULDU

uLusaL Okyanus ve At-
mosfer Dairesi (NOAA)
verilerinden derlenen bil-

gilere göre, sanayileşme dönemi
öncesindeki son 400 bin yılda at-
mosferdeki karbondioksit (CO2)
oranı 200 ile 280 ppm (milyonda
bir birim) civarında seyretti.  Sera
etkisine neden olan başlıca gazlar-
dan olan karbondioksit değerleri
1880 yılında yaklaşık 291 ppm
iken, 2020 yılında bu değer yüzde
43 artarak 415 ppm değerine çıktı. 

Artmaya devam edecek

Karbondioksit oranındaki artışı de-
ğerlendiren İstanbul Teknik Üni-
versitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Meteoroloji
Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, at-
mosferdeki karbondioksit miktarı-

nın artmaya devam ettiğini söyledi.
1880 yılından sonra sanayileşmeyle
birlikte atmosferdeki karbondioksit
oranının hızla arttığını belirten
Toros, "Bu oran yıllar içinde gide-
rek daha fazla artmaya devam ede-
cek. Şu anda ocak ayındayız ve
bahar havasını yaşıyoruz. Sıcaklık
ve karbondioksit oranı aynı anda
artıyor." dedi. 

415 ppm değerine ulaştı

Toros, atmosferdeki karbondioksit
oranının artmasında temel faktö-
rün insan faaliyetleri olduğunu dile
getirerek, şöyle devam etti; "Yıllar
ilerledikçe fosil yakıtların kullanı-
mını arttırdık, ormanları azalttık.
Bu, karbon salınımını arttırıyor. İn-
sanların yaptığı faaliyetler sonucu
atmosferde karbondioksit miktarı
artmaya devam ediyor. Atmosfer-

deki karbondioksit oranı 1880 yı-
lında sonra bu güne 141 yılda
yüzde 43 artarak 415 ppm değerine
ulaştı. Onun için bütün insanlık
olarak önlem almalı, karbon salını-
mını bu günden azaltmaya çalış-
malıyız. Aşırı tüketim ve üretim ile
kaynakların israf edilmesini azalt-
malı, enerjide yenilebilir enerji kay-
naklarını kullanmamız gerekiyor.
Bu karbondioksit artışını engelleye-
cektir." Koronavirüs salgını ortaya
çıktıktan sonra insanların etkinliği-
nin biraz azaldığını anlatan Prof.
Dr. Hüseyin Toros, "Alınan salgın
önlemleri insanların etkinliğini az-
altınca, atmosfere sera gazının salı-
nımı biraz olsun azaldı fakat
koronavirüs salgını karbondioksit
oranının artışını durduramadı. İn-
sanlar olarak hala atmosferi kirlet-
meye devam ediyoruz." dedi.

Atmosferdeki karbondioksit oranı 1880 yılından bu güne yüzde 43 artarak
rekor seviyeye ulaştı. İnsan faaliyetleri, fosil yakıtların aşırı kullanımı, üretim
ile tüketimin artması, atmosferdeki sera gazı oranını artırmaya devam ediyor

Haliç’te haç 
çıkarma töreni

HaLiç'te Hazreti İsa`nın doğumu ve vaftiz
edilişinin yıldönümü nedeniyle ayin düzenle-
nip denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Fatih

Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan
Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine sabahın erken
saatlerinde gelen ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine,
pandemi nedeniyle az sayıda kişi katıldı. Öğlen saatlerine
kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katı-
lan cemaat mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç
kıyısındaki haç atma törenine katıldı. Polis, törenin yapı-
lacağı alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Haliç'te deniz polisi bekletildi.

2 kişi suya atladı

Bu yıl pandemi nedeniyle suya sadece 2 kişi atladı. Bart-
holomeos'un haçı denize atmasıyla, kıyıda bekleyen katı-
lımcılar, Haliç'in soğuk sularına atladı. Haçı Vasili
Kürkçü çıkardı. Vasili Kürkçü, "Mutluyum, gururluyum
ve böyle zor bir dönemde, insanlığın böyle bir döne-
minde kazandığım için çok mutluyuz. Bu sene maalesef
virüsten dolayı yurt dışından gelişler olmadı, maalesef iki
kişiyle yapıldı" dedi. Öte yandan geçen yıl törende bir ki-
şinin denizde fenalaşması nedeniyle bu sene alanda am-
bulans bekletildiği görüldü. Ayrıca deniz polisi
tarafından uzaktan kumandalı can kurtarma robotları da
haç çıkarma sırasında su üstünde hazır bekletildi. DHA

LüLeburgaz Beledi-
yesi, ilçe genelindeki
asansörlerin periyodik

kontrollerinin gerçekleştirilmesi
için TMMOB Edirne Şubesi ile
protokol imzaladı. TMMOB
Edirne Şube üyelerinin katıldığı
protokolde konuşan Başkan Ge-
renli, bir meslek örgütüyle önemli

bir hayati konulardan biri olan
asansör bakımıyla ilgili protokol
imzalamaktan dolayı mutluluk
duyduğunu dile getirdi.  Proto-
kolü Lüleburgaz Belediyesi adına
Başkan Gerenli ve TMMOB
adına da şube yönetim kurulu se-
kreteri Nilay Esin Suner imzaladı.
İmzalanan protokol sonucunda

2018 yılında Resmi Gazete’de ya-
yınlanan “asansör Periyodik
Kontrol Yönetmeliği” gereğince
adımlar atılacak. Öte yandan 24
Şubat’ta başlayacak olan 
protokol 4 yıl sürecek.  

TMMOB ile işBirliği 

Şans eseri sağlığına kavuşan Dr. Kübra Akay’ın yaşadıkları filmlere konu olacak cinsten.
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Suç duyurusunun ardından
basın açıklaması yapan AK Parti
İl Başkanı Bayram Şenocak,

"Demokrasinin kalbi milli iradeye, onun
taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde
bizatihi demokrasimize, partimize ve seçil-
miş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir sal-
dırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği
hakları kullanarak, suç duyurusunda bu-
lunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı
görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz"
dedi.

Hesaplaşmakta kararlıyız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şe-
nocak Genelkurmay Eski Başkanı İlker
Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı ve CHP Eski
Milletvekili Fikri Sağlar hakkında "halkı kin
ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç du-
yurusunda bulundu. Suç duyurusundan
sonra Bayram Şenocak, partililerle adliye
önünde basın açıklaması yaptı. Şenocak,
"Eski Türkiye'de kaldığını ümit ettiğimiz fa-
şist zihniyetin, bulduğu her fırsatta adeta
hortlamasının yol açtığı tedirginliği de hep
birlikte yaşıyoruz. Kimi zaman milli irade-
nin tecelligahı olan Meclis'in mehabetini
bozan, kimi zaman medya mecralarını kir-
leten, kimi zaman eskiden mensubu olduk-
ları kurumların saygınlığına zarar veren bu

zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesap-
laşmakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

Darbe sevdasını açık etti

Şenocak konuşmasının devamında, "Bu
örneklerden biri, CHP'nin resmi yayın or-
ganı gibi olan bir televizyon kanalında ba-
şörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağını
ve adil yargılama yapamayacağını söyle-
yen, eski milletvekili ve bakan Fikri Sağ-
lar'ın ortaya koyduğu tavırdır. Türkiye'nin
artık geride bırakmış olması gereken,
büyük acıların çekildiği ve bedellerin öden-
diği bir meseleyi yeniden gündeme getiren
bu kişi, CHP'nin demokrat yaldızı altın-
daki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiş-
tir. Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal
medya paylaşımında ise Can Ataklı, Cum-
hurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini,
ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını,
artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol
açacak büyük bir felakete uğraması oldu-
ğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefa-
lete düşmüştür. Darbe ve felaket
çığırtkanlığı yapan bu zihniyet, ülkemiz için
bizatihi bu tehditlerin kendisi kadar tehlike-
lidir. Aynı şekilde, Genelkurmay eski Baş-
kanlarından İlker Başbuğ'un, 27 Mayıs
darbesinin, şayet rahmetli Menderes erken
seçim kararını ilan etseydi olmayabileceği,
böyle bir durumda da iktidarın zaten

CHP'ye geçeceği yönündeki açıklamaları,
zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık
etmiştir. Sadece bu üç örnek dahi, Türki-
ye'nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde
ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan
kazanımları hala hazmedemeyenlerin, ve-
sayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle
yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir"
diye konuştu.

Kesinlikle iyi niyetli değil

Şenocak, bu tür söylemlerin ve yaklaşımla-
rın, kesinlikle iyi niyetli olmadığı, belirterek,
"Arkasında farklı ajandaların ve gayelerin
bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek
şekilde açıktır. Unutulmamalıdır ki, terörle
ve her türlü vesayet odağı ile mücadele de-
mokrasiyi koruma mücadelesidir. Hak ve
özgürlük mücadelesinde ülkemizin elde et-
tiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör
örgütlerinin saldırılarından uluslararası tu-
zaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek
sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihni-
yete de hak ettiği dersi, demokrasi ve
hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe
duymuyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de
demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki
vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü
girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele
edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyo-
ruz" ifadelerini kullandı. DHA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Genelkurmay
Eski Başkanı İlker Başbuğ, Gazeteci Can Ataklı
ve CHP eski milletvekili  Fikri Sağlar hakkında

suç duyurusunda bulundu. Şenocak, "Eski Türki-
ye'de kaldığını ümit ettiğimiz faşist zihniyetin,
bulduğu her fırsatta adeta hortlamasının yol 

açtığı tedirginliği de hep birlikte yaşıyoruz" dedi
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BULU ACILEN
ISTIFA ETSIN!

Polis doğru
yapmıştır

içişleri Bakanı Süleyman
Soylu, son günlerce Boğaziçi
Üniversitesi'nde yaşanan ey-

lemlere ilişkin yeni bir açıklama yaparak
konuşulan kelepçe görüntüsüyle ilgili
gerçeği anlattı. Soylu, "Üniversiteye gir-
meye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle
iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen
Türk Polisi, doğru yapmıştır" dedi. İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi
Üniversitesi'nde devam eden eylemler
hakkında açıklama yaptı. Çok tartışılan
kelepçe olayını değerlendiren Soylu,
"Şiddetle, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapı-
sını kırdılar. Polisimiz, kırılan kapıyı gü-
venlik için plastik malzemeler ile
tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapı-
ları kırdılar. Özel güvenlikçilerin kelepçesi
ile polisimiz, yine kapıları birbirine tut-
turdu" ifadelerini kullandı. 

İpliğinizi pazara çıkarırız

Kelepçe takılmasını eleştirenlere seslenen
Soylu, "Ne yapılsaydı yani! Polise katil
diyenlere göz yumulup "buyurun geçin"
mi denseydi? Terör örgütü marşı oku-
yanlara üniversite, teslim mi edilseydi?
Veya "Durun lütfen! Kapı tamircisi veya
çilingir çağıralım mı denseydi? Türk Po-
lisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir.
12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylü-
yorum: Demokrasi hukuk ve insan hak-
ları konusundaki siciliniz kapkaradır. İşi
gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız.
Ancak Milletimize sorumluluğumuz ve
yapılacak işimiz var” dedi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun 
Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör

olarak atanmasına tepkiler 
sürüyor. Bulu’yu rektörlük

binası önünde protesto eden
bir grup öğrenci, Kadıköy Rıhtı-

mı'na geçerek burada da pro-
testolarına devam etti. Yapılan

basın açıklamasında Rektör Bu-
lu'nun istifa etmesi ve gözaltına

alınanların bırakılması istendi

C umhurbaşkanı Erdoğan’ın Prof. Dr.
Melih Bulu’yu Boğaziçi’ne rektör ola-
rak atamasına yönelik protestolar

dün de devam etti. Rektörlük binası önünde
buluşan öğrenciler, “Kayyum rektör istemi-
yoruz” şeklinde sloganlar attı. Öğrenciler
ardından ellerindeki pankartlarla güney
meydanda beklemeye başladı. Öğrenciler,
dün yaptığı açıklamada hard rock müzik
türünü beğendiğini ve Metallica dinlediğini
söyleyen Bulu’yu, Metallica’nın ‘Master of
Puppets’ şarkısını çalarak istifaya çağırdı.

Kelepçeye inceleme

Kadıköy Rıhtım'ına ulaşan öğrenciler pro-
testolarına burada devam etti. CHP Kadı-
köy Gençlik kolları da alana gelenerek
öğrencilere destek verdi. Boğaziçi Dayanış-
ması'ndan yapılan açıklamada, "Kayyum-
lara karşı, gözaltılara ve işkenceye karşı saat
16:00'da Kadıköy Rıhtım'da buluşuyoruz.
Bu kelepçe kırılacak" açıklaması yapıldı.
Açıklamadan kısa bir süre sonra polis, Ka-
dıköy’de  öğrencilerin eylem yapmak iste-
diği Rıhtım Meydanı’nı çevreledi. Bu arada
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs ana

giriş kapısı önünde yapılan eylem sırasında
demir sürgülü kapıya kelepçe takılmasıyla
ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

Kabullenmeyeceğiz

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Rıhtım
Meydanı'nda bir basın açıklaması okuyarak
taleplerini sıraladı. Öğrencilerden İdil Kaya
tarafından okunan basın açıklamasında
üniversiteye atanan kayyumun ülke gerçek-
liğinden kopuk olmadığı belirtilerek,
"Bugün 6 Ocak Çarşamba. Çevrimiz polis-
lerle dolu ve gözaltına alınan arkadaşları-
mız yanımızda değil. Şimdi yeniden,
üniversitemize atanan kayyumu kabul 
etmediğimizi dillendirmek için öğrenciler-
den emekçilere, mezunlardan akademisyen-
lere ve demokratik kitle örgütlerine kadar
hep beraber buradayız ve söyleyeceklerimiz
var! Kayyum rektör Melih Bulu’nun canlı
yayındaki iddialarının aksine, biz burada
Boğaziçi Üniversitesi’nin azınlığını değil ta
kendisini temsil ediyoruz! Biz Boğaziçi
Üniversitesi’nin bileşenleri olarak kayyum
rektör atamasına karşıyız. Kayyum politika-
larının bizi hep kötüye götüreceğini biliyo-

ruz, alışmayacağız, kabullenmeyeceğiz"
ifadelerine yer verildi.

Asla yalnız değiliz

"Bilinsin ki; yalnızca Boğaziçi’nden ibaret
değiliz, tüm öğrencilerin ve ülkenin bütünü-
nün, yani İstanbul Sözleşmesi uygulansın
diyen kadınların ve LGBTİ+’ların, Boğa-
ziçi Üniversitesi’nin önünde direnen Bi-
meks işçilerinin ve bilumum emekçi ve
ezilenlerinin demokratik taleplerini dile ge-
tirmek için buradayız" denilen açıklamada,
"Boğaziçi gerçekliğinin ülke gerçekliğinden
kopuk olmadığının bilincindeyiz. Çünkü bi-
liyoruz ki yalnızca üniversiteler değil, hem
STK’lar hem belediyeler bu taleplerimizi
dile getirdiğimiz en temel alanlardan biri
olan üniversitemizde ise kayyum atamaları
üniversitelerimizin özerkliğini yok etmekte
dolayısıyla ülkemizin geleceğini büyük bir
tehdit altında bırakmaktadır. Bugün Devlet
Bahçeli’nin söylediğinin aksine bizim için
konu kapanmamıştır. Kayyumlara gidene
kadar ve gözaltındaki arkadaşlarımız bıra-
kılana kadar da konu kapanmayacaktır"
uyarısı yapıldı. 

KAYYUMLARI 
KABUL ETMİYORUZ

Öğrenciler son olarak taleplerini,
"Bu noktada, demokratik alanları
genişletmek için, birliğimizin ve
direnişimizin verdiği güvenle 
sesleniyoruz: Gözaltına alınan 
arkadaşlarımız derhal serbest bı-
rakılsın. Kayyum olarak atanan
Melih Bulu ve tüm rektörler aci-
len istifa etsin. Tüm üniversiteler-
deki rektörlük için üniversite
bileşenlerinin rızası gözetilerek
demokratik seçimler düzenlensin.
Kayyumları kabul etmiyoruz, vaz-
geçmiyoruz. Biliyoruz ki; kurtuluş
yok tek başına, ya hep beraber ya
hiçbirimiz" şeklinde sıraladı. 

AK PArti İstanbul Milletvekili Ravza
Kavakçı Kan, Ağustos 2019'da kendi-
sine sosyal medya hesabından yaptığı

paylaşımla hakaret ettiği gerekçesiyle M.S. hak-
kında suç duyurusunda bulundu. Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.S. hak-
kında ‘hakaret’ suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar
hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 58. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık M.S. sa-
vunmasında, "Benim telefonum kızım tarafından
yüklenmiş Facebook uygulaması vardır. Ben bu-
rada internete girerek çeşitli paylaşımlar yapa-
rım. Ancak bana okuduğunuz ve müştekiye
yönelik sözleri yazıp yazmadığımı hatırlamıyo-
rum. Böyle bir durum varsa kendisinden özür di-
lerim" ifadelerini kullandı. Müşteki Ravza
Kavakçı Kan'ın avukatı ise sanığın cezalandırıl-
masını talep etti. Davayı karara bağlayan mah-
keme, M.S. hakkında beraat kararı verdi.

‘Yelloz’ rencide etmiyor!

Mahkemenin gerekçeli kararında, ‘yelloz’ kelime-
sinin kelime anlamlarına yer verilerek, anlamları
itibariyle incelendiğinde argo nitelikli sözlerin,
katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide ede-
cek boyutta olmadığı belirtilerek, hakaret suçu-
nun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi. Öte
yandan paylaşımdaki ‘köpek’ sözlerine ilişkin de
"Köpeklerin havlayarak kendilerini ifade ettikleri,
bir insana aslan, kaplan dendiğinde hakaret id-
diasının mevcut olmadığı, köpek dendiğinde ha-
karet iddiası mevcut olsa da köpeklerin de diğer
hayvanlardan farkının bulunmadığı, köpeklerin
zaman zaman evimizde bizimle yaşayan, dep-
rem gibi doğal afetlerde hayat kurtaran, uyuştu-
rucu maddelerde suç ve suçluyla mücadele
esnasında yardımcı olan sevimli dostlarımız ol-
duğu" ifadelerine yer verilerek, köpek demenin
hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de ha-
karet edilmiş olabileceği kaydedildi.

AltınovA Mahallesi'nde bulunan
14,5 hektarlık bölgede konut ve ticaret
alanları ile kentsel fonksiyon alanları

belirlenerek mevcut durumdaki yerleşim alanla-
rının çağdaş standartlarda sürdürülebilir çevre-
lere dönüştürülmesini sağlamak ve deprem
riskine karşı tedbirler almak amacıyla plan ve
projelendirme çalışmaları Büyükşehir Belediyesi
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Dairesi Başkanlığı tarafından kısa bir süre içeri-
sinde başlatılacak.

Tedbir almamız gerekiyor

Konu hakkında bir açıklama yapan Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
"Deprem sonuçları itibariyle ne kadar acı olsa da
ülkemizin bir gerçeği. Depreme karşı etkin ted-
birler almamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi
olarak yaşadığımız alanların deprem kuşağında
bulunmasından hareketle faaliyetlerimizi sürdü-
rüyoruz. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyi-
leştirme Dairesi Başkanlığımız ilimizin Kentsel
Dönüşüm Master Planı'nı hazırladı ve gerekli
dönüşümün sağlanması için müracaatlarını
yaptı. Yaptığımız müracaatlar sonucunda kent-
sel dönüşümde öncelikli
alan olarak belirlenen Sü-
leymanpaşa ilçemizin Al-
tınova Mahallesi, Resmi
Gazete'de yayımlanan
karar ile kentsel dönüşüm
ve gelişim proje alanı ola-
rak ilan edildi. Olası bir
deprem riskine karşı va-
tandaşlarımızın can ve
mal güvenliğini korumak
adına bu konudaki çalış-
malarımıza en kısa sü-
rede başlayacağız" dedi.

FASIST ZIHNIYET
YINE HORTLADI
FASIST ZIHNIYET
YINE HORTLADI
FASIST ZIHNIYET
YINE HORTLADI
FASIST ZIHNIYET
YINE HORTLADI
FASIST ZIHNIYET
YINE HORTLADI
FASIST ZIHNIYET
YINE HORTLADI

Köpek demek 
suç sayılmadı
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı
Kan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği
gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında be-
raat kararı verildi. Kararda, köpek demenin
hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de
hakaret edilmiş olabileceği kaydedildi

1’inci derece 
dönüşüm alanı
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G eçen yılın Temmuz ayında Devlet Ba-
kanı Marlene Schiappa’nın “Siyasal
İslam” diye bahsettiği, sonra “Radi-

kal İslam’a savaş” diye görünen, bir ara “ce-
maatçilik” tartışmaları içinde ele alınan, 2
Ekim’de Cumhurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron tarafından “Ayrılıkçı İslamcılık” diye nite-
lendirilen, 6 Ekim’de İçişleri Bakanı Gerald
Darmanin’nin “Cumhuriyetçi Prensipleri ve
Laikliği Güçlendirme” diye isimlendirdiği ve
nihai adıyla “Cumhuriyetçi Prensipleri Güç-
lendiren Yasa Tasarısı” 9 Aralık’ta Bakanlar
Kurulu’nda kabul edildi. Böylece Fransa’da
esasen onlarca yıldır devam eden Müslüman
karşıtlığı, 2015’te başlayan ve bu yıl da
devam eden karikatür hadiselerinden sonra,
54 maddelik yasa tasarısıyla iyice kıvam alıp,
ete kemiğe bürünüp kurumsallaşma yolunda.
Fakat adında artık ne “laiklik” ne “İslam” ne
de “İslamcılık” var! Esası ve hedefi aynı kal-
makla birlikte, önce Müslüman ülkelerin li-
derlerinden ve medyasından, sonra ABD’den
ve uluslararası örgütlerden, İngiliz ve Ameri-
kan medyasından tepki geldikçe, yasa tasarı-
sının adının da değişikliğe uğradığı
görülüyor. Karikatürlerle başlayan bu süreç
karşısında Müslüman ülkeler boykot çağrı-
sında bulundu; ABD’nin Dini Özgürlükler
Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback
ise Fransa’daki dini özgürlükler konusunda
endişeli olduklarını söyledi. Diğer taraftan
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yük-
sek Komiseri Michelle Bachelet yasa tasarısı-
nın Afrika kökenliler ve diğer azınlıklar için
olumsuz etkisinden ve Müslümanları “fiş-
leme” olasılığından endişe duyduğunu be-
lirtti. Uluslararası Af Örgütü de “Fransa’daki
terör karşıtı önlemler insan hakları endişesi
oluşturuyor” başlıklı raporunda, terör saldırı-
larını şiddetle kınarken Macron ve hüküme-
tini, Fransız Müslümanlara karşı öteden beri
devam eden karalama kampanyalarını iki ka-
tına çıkarmakla eleştirdi. Ayrıca çok sayıda
Müslüman derneğe ve camilere yapılan bas-
kınların ve akabinde gelen kapatmaların, bu
mekânların “terörü müdafaa” ettiği gibi
muğlak bir iddiayla gerekçelendirildiği, Fran-
sa’nın bu noktada da dernekleşme özgürlü-
ğüne dair uluslararası insan hakları
yasalarına uymadığı vurgulandı. Batılı devlet
adamlarından doğrudan bir eleştiri geldiği
gözlenmedi ama İngiliz ve Amerikan medya-
sının en prestijli yayın organlarında Fran-
sa’yı, Macron’u ve yönetimini çok açık ve sert
bir üslupla İslamofobik olmakla suçlayan
pek çok makale ve analiz yayımlandı.

Tepkiler çok garip

Fransa Cumhurbaşkanı Macron bütün bu
tepkilere karşı, hem kendisinin hem de ülkesi-
nin anlaşılmadığını, kendilerine iftira edildi-
ğini, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek
savunmaya geçti. Alışılmışın tersine ikide bir
yabancı basına özel mülakatlar verdi, bazen
doğrudan müdahale etti, gazetelerin editörle-
rine mektup gönderdi, bazen de telefon etti!
İlk olarak 31 Ekim’de Politico Europe’da
Fransız akademisyen Farhad Khosrokha-
var’ın “Tehlikeli din Laiklik” başlıklı makalesi
önce yayımlanıp sonra kaldırıldı. Khosrok-
havar sansür edilen fakat hem Amerikan ba-
sınında hem de Arap basınında yayımlanan
yazısında, “Neden Almanya, İngiltere, İtalya,
hatta Danimarka’da benzer terör olayları ya-
şanmıyor?” sorusunu sorup cevaben şöyle
diyordu: “Nedeni basit: laikliğin aşırı yoru-
muna, dine ve dini değerlere küfür (blasp-
heme) özgürlüğü eklenince,

marjinalleştirilmiş bir azınlık da radikalizmi
besler hale geliyor. Radikal laiklikle dini radi-
kallik ölümcül bir dansa teslim oluyor. Kış-
kırtmaya karşı kışkırtma! Ve toplum
cehenneme taşınıyor”. Yazının Elysee Sa-
rayı’nın baskılarıyla kaldırıldığı iddialarına
karşılık olarak, tarihinde ilk kez bir yazıyı san-
sür eden Politico Europe’un gerekçesi, yazı-
nın “konjonktüre uygun olmamasıydı”!
Politico Europe editörü Stephen Brown yazı-
daki bir hatadan söz etmedi; sadece makale-
nin “uygun olmayan bir zamanda”
yayımlandığını söyledi. Fakat yazısını kendi-
sine bir açıklama yapmadan kaldırdığı için
yazardan özür diledi. Müslüman ülkelerdeki
siyasetçilerin, din adamlarının ve medyanın
eleştirileri ve özellikle Fransız mallarına yö-
nelik boykot çağrılarına cevaben Macron
önce 31 Ekim’de El-Cezire’ye konuştu. Ay-
lardır her konuşmasında yaptığı gibi tekrar-
ladı: “Öncelikle, bu aralar çoğu kez işittiğim
yanlış anlamalara karşı söylemek isterim ki
ülkemizin hiçbir dinle problemi yoktur ve
herkes dinini özgürce tatbik eder. Müslüman-
lara yönelik bir damgalama/yaftalama yok”.
Fransa’da ifade özgürlüğü dahilinde dine ha-
karet ve küfür özgürlüğünün çok önemli ve
muhafaza edilmesi gereken bir hak olduğunu
savunurken ise Macron şunları söyledi: “Ki-
şisel olarak, bunun uyandırabileceği duygu-
ları anlayabiliyorum, saygı duyuyorum; fakat
rolümün ne olduğunu anlamanıza ihtiyacım
var. Benim rolüm, şu anda yaptığım gibi, sü-
kuneti sağlamak, ama aynı zamanda yasa-
larla tanınan hakları korumaktır. Bu
karikatürleri Fransız cumhurbaşkanı ya da
Fransız hükümeti yapmadı, bu yayın organ-
ları da resmi yayın organları değil. Burada
kilit nokta, benim bu özgürlüğü korumakla
görevli olmam. Son haftalarda karikatürler
hakkında çok şey söylendi ve bazıları onayla-
mayabilir ki bu gayet iyi. Dahası, Fransa’daki
veya ifade özgürlüğünün olduğu diğer ülke-
lerdeki insanlar için de aynı şey geçerli ve ben
buna karşı çıkan ve ‘buna katılmıyoruz’ di-
yenlerin olmasını doğal buluyorum”.

Fransa için bir test

Halbuki henüz hukuki zemini yok-
ken dahi, Fransa’da karikatür-
leri eleştirmek, kınamak
fiilen yasak. Cumhur-
başkanı karikatür-
leri eleştirenleri
teröre destek
vermekle,
terörü
meş-
ru-

laştırmakla mahkûm ediyor. Diğer taraftan
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin 18 Ka-
sım’da Europe 1 radyosuna verdiği röpor-
tajda şu açıklamada bulundu: “Yarın bir
ebeveyn öğretmene gidip bu karikatürleri
derslerde göstermemesini talep ederse, bu
cezai bir suç olacak. Söz konusu veli yaban-
cıysa yargıç ülkeyi terk etmesini isteyebile-
cek”. Ayrıca cumhurbaşkanının savunmasına
ve yasa projesinin ismine bakılırsa, Müslü-
manların bu karikatürleri ve benzerlerini red-
detme hakkı olmaması bir yana, bir nevi
kucaklaması isteniyor! Ki daha şimdiden, 6
Kasım’da kendilerine karikatürler gösterilen
10 yaşında dört çocuk, karikatürleri sevme-
diklerini ve çok kötü olduğunu ifade etmeleri
üzerine aileleriyle birlikte 11 saat sorguya çe-
kildiler. Louis Pasteur İlköğretim Okulu’nun
dört öğrencisi, öğretmenleri tarafından polise
ihbar edildiler; terörizme destek suçlamasıyla
evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve
sorguya çekildiler. Yani karikatürlere karşı re-
aksiyonunuz “radikal İslamcı” ya da “ayrı-
lıkçı İslamcı” olup olmadığınızın testine
dönüştü!

Boykot tartışmaları

Neredeyse her soru üzerine —bazen de so-
rulmadan— sözlerinin çarpıtıldığını yinele-
yen Macron, önemli bir konuda daha yanlış
anlaşıldığını söyledi: “Arap medyasında ve
sosyal medyada Fransa cumhurbaşkanının,
yani Fransa’nın İslam’la sorunu var diye ya-
zıyorlar. Hayır bizim İslam’la hiçbir proble-
mimiz yok”. Halbuki daha 2 Ekim’de
Mureaux’daki “Ayrılıkçı İslamcılıkla Müca-
dele” başlıklı konuşmasında, bizzat kendisi
“İslam bütün dünyada krizde” dedi ve dün-
yanın dört köşesinden tepkiler yağdı. Ama
El-Cezire’ye konuşurken “70 dakikalık bir ko-
nuşmada çerçevesinden çıkarıldı bu cümle”
dedi! Esasen cümle tam da cumhurbaşkanı-
nın bakış açısının çerçevesine uygun çıkmıştı
ağzından ve yine konuşmanın çerçevesine
uygun olarak bütün dünya basınında başlığa
taşınmıştı. Cumhurbaşkanı aynı konuşmada

“İs-

lam’ın kendisini aydınlanmaya” çağırmıştı.
Diğer taraftan röportajda, Fransa’da laikliğin
devlet ve kilise ayrılığı prensibine dayandı-
ğını, devletin din karşısında tarafsız oldu-
ğunu ve dinle meşgul olmadığını, onu ne
finanse ettiğini ne de düzenlediğini söyledi;
ama Fransa’nın yıllardır “Fransa İslam’ı” icat
etmeye çalıştığı da bir sır değil. Devlet dine
doğrudan müdahale ettiği gibi, cumhurbaş-
kanının “ayrılıkçılıkla mücadelesinin” bir veç-
hesi de zaten bu. Bu gayretin ilk emaresi eski
Başbakan Dominique De Villepin’le gö-
ründü, Sarkozy’yle netleşti ve son iki yıldır
Macron bu projeyi nihayet gerçekleştirmek
için bir dizi çalışma yaptı. Uzun mülakatın-
dan ve bakanlarının da verdiği tepkilerden
anlaşıldığı üzere, Fransa Cumhurbaşkanı’nın
çok rahatsız olduğu bir hadise de Müslüman
ülkelerde Fransız mallarına karşı boykot ka-
rarı alınması oldu. Aslında tam da hararetle
savunduğu ifade özgürlüğünün bir çeşidi
olan boykot için “utanç verici ve kabul edile-
mez” dedi.

Arap ülkeleri hedefte mi?

Emmanuel Macron El-Cezire’nin ardından
20 Kasım’da Jeune Afrique’e verdiği müla-
katta “Arap ülkelerinde ve Afrika’da kendisi-
nin ve Fransa’nın çok yanlış anlaşılmasının”
sebebini “Türkiye ve Müslüman Kardeşler’in
yanlış bilgiler yayarak etkileme kapasitele-
rine” bağladıysa da, diğer beyan ve eylemle-
rinden anlaşıldığı üzere, Fransa’yı ve
cumhurbaşkanını yanlış anlayan sadece
onlar değildi! Cumhurbaşkanı İngiliz ve
Amerikan medyalarının en büyük ve en pres-
tijli yayın organları tarafından da çok sert şe-
kilde eleştirildi ve Macron onlara
cumhurbaşkanı sıfatıyla savaş açtı. Savaşına
Manş denizinin öte tarafından başladı, 4 Ka-
sım’da Financial Times’a mektup yazdı: Ga-
zetede yayımlanan Mehreen Khan imzalı
“Macron’un İslamî ayrılıkçılıkla savaşı Fran-
sa’yı ancak daha fazla böler” başlıklı yazıya
tepki gösterdi. Yazıda Macron’un seçim kay-
gılarıyla Müslümanları hedef göstererek bir
korku iklimi meydana getirdiği, terörizmden
aynı derecede nefret eden Müslüman ço-

ğunluğu yabancılaştırdığı savunulu-
yordu. Macron mektubuna

“Fransa İslamcı ayrılıkçı-
lıkla mücadele ediyor

asla İslam’la değil”
diye başlayıp

“Financial
Times gibi

bir gaze-
tenin,

G7
ül-

kesi ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK)
daimî üyesi bir ülkenin devlet başkanının
açıkça ifade ettiği görüşlerini çarpıtabileceği-
nin hayal dahi edilemeyeceğini” yazdı. Anla-
şılan, Macron’a göre geri kalan ülkeler her
neyse, ama gazete yedi ya da hiç değilse beş
ülke liderinin sözlerini asla çarpıtamazdı.
Halbuki Financial Times’daki yazı G7 ülkesi
ve BMGK daimî üyesi Fransa liderinin sözle-
rini çarpıtmış da sayılmazdı. Gazeteci baş-
lıkta onun “Ayrılıkçı İslamcılık” ifadesine
karşılık “İslamî ayrılıkçılık” ifadesini kullan-
mıştı. Ama zaten “zurnanın zırt dediği” yer
de burasıydı: Macron’un ve yasa projesinin
Müslümanlara savaş açtığı yönündeki yo-
rumlar zaten tam da bu sebeple, onun dini
pratikle radikalliği birbirine karıştırmasından,
hatta çoğu zaman aynı görmesinden kaynak-
lanıyordu. Pekâlâ “İslamî” ifadesi de kullanı-
labilirdi; çünkü yazının konu edindiği
konuşmada Macron, okul kantinlerinde helal
yemek talebini dahi ayrılıkçılıkla izah edi-
yordu. Hükümetinin bakanları tarafından,
çocuklarına refakat etmek üzere okul önle-
rine gelen velilerin başörtüsünün dahi yasak-
lanmasının tartışıldığı bir ülkenin
cumhurbaşkanıydı Macron.

ABD basını da işin içinde

Financial Times’a yolladığı bu uzun mektu-
bunda, Fransa’daki terör saldırılarını anlattı
ve yüzlerce kişinin ellerine bıçak alıp her an
Fransızları kesmesi korkusunun yaşandığını
iddia etti; “Gidin görün; bazı semtlerde 3-4
yaşındaki kız çocuklarını erkek çocuklarından
ayırıp üstelik peçeyle dolaştırıyorlar, onlara
kin aşılıyorlar” dedi. Sonuçta, Khan’ın yazısı
gazeteden kaldırıldı, onun yerine Macron’un
gazetenin editörlüğüne yazdığı mektup ya-
yımlandı. Macron’a cevap 5 Kasım’da The
Independent’tan geldi. Gazete Fransa’da pe-
çenin 2011’den beri yasak olduğunu, Cum-
hurbaşkanı’nın bahsettiği kızlara dair tek bir
iz, bir fotoğraf ya da bir soruşturma bulun-
madığını vurgularken, Fransız yazar Nadia
Henni-Moulai’in sözlerine yer verdi: “Mösyö
Macron Fransa’daki Müslümanlara dair
yalan haberler yaymak için İngiliz medyasını
kullanıyor”. 8 Kasım’da Macron’a cevaben
The Guardian’da yayınlanan Kenan Malik
imzalı bir diğer yazı “Fanatiklerin eleştirileri
sansür etme hakkı yok. Ama Emmanuel
Macron’un da” diyordu. Macron Fran-
sa’daki terör saldırılarını meşrulaştırmakla
itham ettiği ABD basınından da müşteki
oldu. New York Times’ta, Macron’un 2
Ekim’deki “Ayrılıkçı İslamcılık” konuşması ve
ardından Samuelle Paty cinayetinden sonra,
26 Ekim’de “Entegrasyonun İflası”, 31
Ekim’de “Fransa önlemeye çalışırken İslamcı
terörizmi besliyor mu?”, 27 Ekim’deWas-
hington Post’ta “Fransa sistematik ırkçılıkla
savaşmak yerine İslam’ı reforme etmek mi is-
tiyor” başlıklı yazılar yayımlandı. Sosyal
medyada ise Associated Press (AP) Twitter
hesabında konuya ilişkin haberini “Fransa
neden İslam dünyasında öfkeyi körüklüyor?”
sorusuyla duyurdu. New Yorker muhabiri
Alexandra Schwartz Macron’un sıklıkla ses-
lendirdiği “Laiklik kimseyi öldürmedi” mesa-
jına, “Hatırlatma: Stalin ve Mao” mesajıyla
Twitter üzerinden yanıt verdi. Washington
Post’un görüş yazıları sayfasının baş editörü
Karen Attiah ise Twitter hesabından “Mac-
ron Müslüman çocuklara kimlik numaraları
vermeyi planlıyor” yazdı. Gazeteciler gelen
tepkiler üzerine mesajlarını sildiler ama Fran-
sa’yı eleştirmeyi sürdürdüler. DHA

MACRON 
ANLASILMIYOR!
MACRON 
ANLASILMIYOR!
MACRON 
ANLASILMIYOR!
MACRON 
ANLASILMIYOR!
MACRON 
ANLASILMIYOR!
MACRON 
ANLASILMIYOR!
MACRON 
ANLASILMIYOR!

Fransa’da onlarca yıldır devam eden Müslüman karşıtlığı karikatür hadiselerinden sonra, yasa tasarısıyla kurumsallaşma yo-
lunda. Bu süreç karşısında Müslüman ülkeler boykot çağrısında bulundu. Macron bu tepkilere karşı anlaşılmadığını öne sürdü

Fransa Cumhurbaşkanı bütün bu yazılara karşı
kişisel savaşını Atlantik’in öte yakasına kaydırdı.
Önce New York Times’tan gazeteci Ben Smith’i
telefonla aradı. Smith ise 15 Kasım’da “Macron
Amerikan Medyasına Karşı” başlıklı bir yazı ya-
zarak Fransız cumhurbaşkanının Amerikan ba-
sınına yönelik şikâyet konularını sıraladı:
“Önyargımız, ırkçılık takıntımız, terörizm konu-
sundaki görüşlerimiz ve kuşatılmış Cumhuriyeti
ile bir anlığına bile olsa dayanışmamızı ifade
etme konusundaki isteksizliğimiz!” Smith alaycı
bir üslupla devam etti: “Cumhurbaşkanı per-
şembe öğleden sonra, Elysee Sarayı’ndaki altın
ofisinden bunlardan şikâyet etmek üzere beni
aradı. Amerikan basınının, ifade özgürlüğü da-
hilinde karikatürleri gösteren Samuel Patty’nin
başının kesilmesiyle başlayan bir dizi saldırıyı
gerçekleştirenler yerine Fransız entegrasyon sis-
temini kınamayı tercih ettiğini söyledi”.

Gözler Atlantik’te

Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron
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 ATAÇ
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 LÜP

4 HARFLİ
 AÇIT
 AKAÇ
 AKİM
 ALAZ
 ATAK
 AZAP
 CIVA
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 HALK
 İANE
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 MİRİ
 ŞOKE

5 HARFLİ
 ABİDE
 KİRPİ

 KIRRO
 MİLLİ

 RADAR
 TAŞAK
 UTANÇ

 ÜCRET

6 HARFLİ
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10 HARFLİ
 ARTIRILMAK

 ETKİLEYİCİ
 İNCELENMEK
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Soldan Sağa:
1. Doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayı-
lan peygamber. - Alaylı, yapmacıklı gülerken çıkan ses. 
2. Hile, düzen, tuzak. - İlgilendiren, ilişkin. 3. Anlama 
işine konu olma. 4. Sırat köprüsü. 5. Bir çeşit Venedik 
altın akçesi. - Düş. 6. Nefis. - İki sayısının üleştirme sayı 
sıfatı. 7. Yakanın göğse doğru inen devrik bölümü. - 
Fevk. 8. Mutluluk. - Genelge, sirküler. 9. Herhangi bir 
tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan çi�çi. - Üzme, 
sıkıntı verme, üzgü.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Verme, ödeme. - Kalıba dökülmek yoluyla yapılmış. 2. 
Sonsuz olma durumu. 3. Kısa süren, bir an içinde olan, 
enstantane. - Gelecek. 4. Görülmemiş, şaşılacak şeyler, 
işitilmemiş olaylar. 5. Bir durum veya davranışın kesin-
likle kabul edilmediğini anlatan bir söz. - Kesin. 6. Itırlı, 
kokulu. 7. Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer. - Isı 
yokluğundan, azlığından veya ısı kaybından etkilenme, 
soğuğun etkisini duyma. 8. Korumasız. 9. Baba. - Ço-
ğalma.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.

 

K l a s i k  K a r e

Sudok u  |  K o l a y

Sudok u  |  K o l a y

Sudok u  |  K o l a y

   

12 PERŞEMBE 7 OCAK 2021

ÇÖZÜMLER



Barış Kılıç zirvede

SEvİlEn oyuncu barış Kılıç, Palandö-
ken’deki Sway Hotels’de eşi ve çocukla-
rıyla karın keyfini çıkardı. Set temposuna

ufak bir mola veren oyuncu, ailesiyle özlem duyduk-
ları kışın tadını yaşadı. Çocuklarıyla bol bol kayak
yapan barış Kılıç, Palandöken’in muhteşem kar
manzarası ve dağ havası eşliğinde doya doya aile-
siyle vakit geçirerek enerji depoladı. 

Yeni yaşa mini kutlama

İş İnSAnı Tayfun
Anlar önceki
akşam boğaz'daki

evinde ailesi ile birlikte
50. yaşını kutladı. Seda-
kat Özgür, Aslıhan
Gürün ve şehnaz
Sam'ın katıldığı mini
kutlamada Tayfun
Anlar yeni yaşı
için hazırlanan
pastasını üfle-
dikten sonra
bu mutlu an-
larını sosyal
medya he-
sabında
pay-
laştı.

V akıfBank Kültür Yayınları’nın
(VBKY) okurla buluşturduğu “Son
Patron”, 20’nci yüzyılın en önemli

edebiyatçılarından biri ve “Benjamin But-
ton’ın Tuhaf Hikâyesi” ile “Muhteşem
Gatsby”nin yazarı olan F. Scott Fitzgerald
tarafından kaleme alındı. Fitzgerald’ın kalp
krizi geçirip hayata veda etmesiyle yarım
kalan bu roman, taslaklara ve defterlere ya-
zılmış notlar yardımıyla tamamlandı. 

Entrikalar ve düşüşler

Türkçe çevirisini Duygu Miçooğulları’nın
yaptığı “Son Patron”, 1930’lar Holly-
wood’unun ışıltılı dünyasında yaşanan aşk-
ları, mücadeleleri, entrikaları, sert düşüşleri
ve ihtişamı tüm çıplaklığıyla aktarıyor.
Müzik, lüks tüketim ve sanat sayfalarda yer
ediniyor. Romanda, Hollywood’un ünlü
yapımcılarından Pat Brady’nin kızı Cecilia
Brady karakteri, babasının ortağı dahi ya-
pımcı Monroe Stahr karakterine âşık.
Stahr, Hollywood’un en yetenekli ismi; be-
yazperdeye adeta renk kazandırıyor, yaptı-
rım gücüyle hemen her alana uzanabiliyor. 

Her açıdan umutsuz bir sevda

Karısını kaybettikten sonra tüm hayatını
işine adayan Stahr, bir film setinde karşılaş-
tığı Kathleen karakterine ilgi duymaya baş-
lıyor ve hisleri giderek umutsuz bir aşka
doğru yelken açıyor. Okur ise yaşananları

Cecilia’nın bakış açısından öğreniyor:
“Stahr’ın tüm eğitimi, stenografi üzerine
gittiği bir akşam okulundan ibaret olma-
sına rağmen, çok uzun zaman önce, daha
önce hiç ayak basılmamış ve çok az insanın
onun yolunu tutabildiği ‘sezgilerden’ olu-
şan alanlarda herkesi gölgede bırakmıştı.”

Film, dizi, Benjamin Button, 
Caz Çağı…

1930’lu yılların Hollywood’unda yaşanan
entrikaların ve çekişmelerin sıralandığı
roman, Fitzgerald’ın son eseri olarak öne
çıkarken, kendi hayatından da parçalar içe-
riyor. 1976’da aynı isimle sinemaya uyarla-
nan yapımın oyuncu kadrosunda Robert
De Niro, Robert Mitchum, Jack Nicholson,
Ingrid Boulting yer alıyor. Romanın ayrıca
2016-2017 yılları arasında yine aynı adla
yayınlanan ve dokuz bölümden oluşan di-
zisi de bulunuyor. Fitzgerald’ın büyüleyici
hayal gücünü ve aktarım yeteneğini ortaya
koyan “Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâ-
yesi” ise sinemaya uyarlanan eserlerinden
bir diğeri. Öyküde Fitzgerald, Benjamin
Button karakteriyle yaşam döngüsünü ter-
sine çevirerek 70 yaşında doğan karakteri
giderek gençleştiriyor. Bu sıra dışı öykü
Fitzgerald’ın hikâyelerinin bir arada olduğu
VBKY’den çıkan “Caz Çağı Öyküleri”
isimli kitapta yer alıyor.

F. Scott Fitzgerald kimdir?

Amerikan edebiyatında William Faulkner

ve Ernest
Heming-
way’le
birlikte
Kayıp
Kuşak ya-
zarların-
dan F.
Scott Fitz-
gerald,
kısa öykü-
leri ve ro-
manlarıyla
edebiyat
tarihinde
önemli bir
konumda
bulunuyor.
24 Eylül
1896’da St.
Paul, Min-
nesota’da
dünyaya
gelen Fitz-
gerald Ka-
tolik okulunda eğitim gördü, ardından
Princeton Üniversitesi’nde okumaya baş-
ladı fakat I. Dünya Savaşı nedeniyle eğiti-
mini yarıda bıraktı, askere yazıldı. Savaş
bitince büyük aşkı Zelda ile evlenme umu-
duyla ilk olarak New York’a gitti ama savaş
nedeniyle yarım bıraktığı bir romanını yeni
baştan yazmaya karar verip St. Paul’e ta-
şındı. İlk romanı “This Side of Paradise” 

ve ilk öykü kitabı “Uçarı Kızlar ve Filozof-
lar” 1920’de yayımlandı. 1922’de büyük
aşkı Zelda’yla evlendi, farklı öykülerinin yer
aldığı “Caz Çağı Öyküleri” (VBKY, 2018)
okurla buluştu. 1925’te çıkan “Muhteşem
Gatsby” adlı romanı büyük ses getirdi ve
sonraki yıllarda büyüyen bir şöhrete ka-
vuştu. Fitzgerald, 21 Aralık 1940’ta, henüz
44 yaşındayken hayata veda etti. 
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Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştir-
diği festivallerle yüzlerce sanatçıyı milyon-
larca müzikseverle buluşturan milyon

Yapım, 2021 yılının ilk festivalini online olarak ger-
çekleştirecek. Online etkinlik ve gösteri platformu
Sosyo’dan canlı yayınlanacak festivalde mazhar Fuat
Özkan, Sertab Erener, Duman, Athena, Pentagram,
Ceza’nın da aralarında olduğu 15 sanatçı konser ve-
recek. Tek konser 10 lira, günlük 20 lira, kombine 50
liradan satışa çıkan biletler, App Store ve Google
Play’den ücretsiz indirilebilen Sosyo uygulamasından
temin edilebilecek. milyonfest Online’da sahne alacak

sanatçılar ve festival programı şöyle:
14 Ocak Perşembe:
Sertab Erener – Ceza – Can Bonomo
15 Ocak Cuma:
Athena – Adamlar – Sena Şener
16 Ocak Cumartesi:
Mazhar Fuat Özkan – Manga – Pamela
17 Ocak Pazar:
Duman – Cem Adrian – Ceyl’an Ertem
18 Ocak Pazartesi:
Pentagram – Pinhani – Fatma Turgut
DHA

5 günde 15 sanatçı sahne alacak

VakıfBank Kültür Yayınları ABD’li yazar F. Scott Fitzgerald’ın “Son 
Patron” isimli romanını yayımlıyor. Sinema ve diziye de uyarlanan bu
eser, Hollywood’un altın çağında yaşanan ümitsiz bir aşk hikâyesini
ve sinemanın büyülü dünyasındaki sert çekişmeleri anlatıyor

2021 yılının ilk müzik 
festivali “Milyonfest
Online”, 14-18 Ocak 

tarihleri arasında online
etkinlik ve gösteri 

platformu Sosyo’da
gerçekleştirilecek. 5 gün

boyunca canlı
yayınlanacak festivalde
15 sanatçı sahne alacak

umıtsız bır aşk
hıkayesı

SEMANUR POLAT

Beykoz Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana rektörlüğünü yapan Prof. 
Dr. Mehmet Durman, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ikinci kez üniversitenin
rektörlüğüne atandı. Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman
öncülüğünde ilk dört yılını başarıyla sürdüren Beykoz Üniversitesi evrensel
bir üniversite oluşturma misyonuyla çalışmalarını devam ettirecek

BEYKOZ Üniversitesi’nin Kurucu
Rektörü olan Prof. Dr. Mehmet Dur-
man, Cumhurbaşkanlığı kararıyla
ikinci kez rektörlüğe atandı. 2016-

2020 yılları arasında üniversitenin
gelişimine büyük emek veren Prof.

Dr. Mehmet Durman, 1 Ocak
2021 tarih ve 2021/19 Sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile
Beykoz Üniversitesi’nin yeni-
den rektörü oldu. Beykoz
Üniversitesi’nin ilk 4 yılın-

daki başarılı adımlarının
öncüsü olan Dur-

man’ın tekrar üniver-
siteye rektör olarak
atanması, üniversi-
tenin akademisyen
ve öğrencileri tara-
fından memnuni-
yetle karşılandı.

Yüksekokuldan
üniversiteye…

Temeli 2008 yılında Beykoz Lo-
jistik Meslek Yüksekokulu’nun
kurulması ile atılan Beykoz Üni-

versitesi, resmi olarak 2016 yılında İstanbul Ka-
vacık’ta kuruldu. Kurucu rektörlüğünü Prof. Dr.
Mehmet Durman’ın yaptığı Beykoz Üniversi-
tesi’nde; ‘İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’,
‘Sanat ve Tasarım Fakültesi’, ‘Sosyal Bilimler Fa-
kültesi’, ‘Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’
olmak üzere dört fakülte bulunuyor. Bu fakülte-
lerin yanı sıra Beykoz Üniversitesi çatısı altında;
‘Yabancı Diller Yüksekokulu’, ‘Sivil Havacılık
Yüksekokulu’ olmak üzere iki yüksekokul, Mes-
lek Yüksekokulu, Beykoz Lojistik Meslek Yük-
sekokulu olmak üzere iki meslek yüksekokulu ve
yüksek lisans ve doktora programlarının sunul-
duğu bir Lisansüstü Programlar Enstitüsü de
hizmet veriyor.

Akademik kariyeri İngiltere’de başladı

Beykoz Üniversitesi’nin evrensel bir üniversite ol-
ması için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdü-
ren Prof. Dr. Mehmet Durman, 1961 yılında
Bursa’nın M. Kemalpaşa ilçesinde doğdu. İlk,
orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamlayarak,
1978 yılında girdiği İ.T.Ü Kimya-Metalurji Fa-
kültesi’nden 1982 yılında Metalurji Mühendisi
olarak mezun oldu. 1984 yılında MEB yurtdışı
doktora bursunu kazanarak gittiği İngiltere’ de,
1989 yılında Birmingham-Aston Üniversitesi’nde

doktorasını tamamladı ve 1989-90 yılları ara-
sında aynı üniversitede araştırmacı olarak dok-
tora sonrası çalışmalarda bulundu. 1990 yılında
Yardımcı Doçent olarak İ.T.Ü Sakarya Mühen-
dislik Fakültesi ’ne öğretim üyesi olarak atanan
Durman, 1992 yılında Doçent unvanını aldı.

1996’da profesör unvanını aldı

1993-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği
Bölümü’nde Doçent öğretim üyesi olarak görev
yapan Durman, 1996 yılında Sakarya Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendis-
liği Bölümü’ne Profesör olarak atandı. Prof. Dr.
Mehmet Durman, 1997-1998 yıllarında Sakarya
Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi Dekan
Yardımcılığı, 1998-2001 yıllarında Rektör Yar-
dımcılığı, 1999-2003 yıllarında Mühendislik Fa-
kültesi Dekanlığı ve 2002-2010 yılları arasında
Rektörlük görevlerinde bulundu. 2015-2016 yıl-
ları arasında da Bilgi Üniversitesi rektörlüğü gör-
evini yürüten Prof. Dr. Mehmet Durman, 2016
yılında Beykoz Üniversitesi’nin kurucu rektörü
olarak üniversitenin kuruluşunda görev aldı.

Kalite güvencesi çalışmaları

Prof. Dr. Mehmet Durman’ın 39’u yurtdışı

olmak üzere top-
lam 79 adet ma-
kale,
konferans-sempoz-
yum bildirisi ve proje
raporu bulunuyor.
Profesör Durman’ın
Science Citation In-
dex’de yer alan yayınla-
rına toplam 273 atıf
yapılmıştır.
Prof. Dr. Mehmet Durman,
Bologna Süreci ile ilgili olarak
başta kalite güvencesi ve ulusal
yeterlilikler çerçevesi konuları
olmak üzere birçok ulusal ve ulus-
lararası komisyon ve çalışma grup-
larında yürütücü ve üye olarak
görevlerde bulundu ve bu alanlarda
çalışmalar yaptı.  Bunlar arasında,
Yükseköğretimde Akademik Değerlen-
dirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
(YÖDEK) Başkanlığı, Ulusal Yeterlilikler
Çerçevesi Komisyon üyeliği ve Çalışma
Grubu Yürütücülüğü görevleri ile KalDer
Kalite Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanlığı
görevleri bulunuyor.

Beykoz’da değişim yok
DURMAN,

GÖREVİNİN 
BAŞINDA

Feza artık sizinle
Rap grubu Nefer, "Ribat EP" albümünde
yer alan "Feza" adlı şarkılarına çektiği

klibi müzikseverlerle buluşturdu

Albümün çıkış parçası Feza'nın klibinde,
Teber, Tozo, Çelebi ve Asaf adlarıyla tanı-
nan grup üyelerine, Abdusselam Akbaş

eşlik etti. Albümde ayrıca "Ölü Demeyiniz" ve "Yük-
selir Seslerimiz" şarkıları da müzikseverlerin beğeni-
sine sunuldu. Teber adıyla tanınan Ömer Faruk
bozdemir, yaptığı açıklamada, nefer'in çalışmalarına
ilişkin bilgi vererek, "10 yılı aşkın bir rap müzik ma-
cerasına sahibiz. Ekibimizin tamamı amatör stüdyo-
ların tozunu yutmuş, kendi halinde müzik üretmeye
çalışmış kişiler." dedi. YediHilal sayesinde bir araya
geldiklerini dile getiren bozdemir, "2020 yılının ba-
şında YediHilal bünyesinde 'Rap Atölyesi' yapıldı.
Akabinde genel merkez binasına bir stüdyo kuruldu.
biz de şu an tüm çalışmalarımızı burada yürütüyo-
ruz." diye konuştu.

Söylenecek çok şey var

Hazırlık, çekim ve montajıyla beraber, profesyonel
bir destek almadan 2 hafta gibi kısa bir sürede klibi
kendi imkanlarıyla tamamladıklarını aktaran bozde-
mir, şunları söyledi: "Rap müzikte her mC'nin yani
söyleyen kişinin, kendi sözlerini yazması atlanılma-
ması gereken önemli bir meseledir. O yüzden naka-
rat hariç tüm sözler grubumuzdaki mC'lere ait. Feza
parçasının müziğini özellikle, yaşadığımız toprakların
ürettiği melodi türünden seçtik. Parçanın nakara-
tında Abdusselam Akbaş kardeşimiz bizi kırmayarak
eşlik etti. Klipteki mekanları da şarkının temasına
uygun tercih etmeye çalıştık. maksadımız tarihi do-
kuyu yansıtabilmekti. Hafta sonu yasaklarından da
istifadeyle hazır İstanbul boşken çekim izni alalım,
hızlıca bitirelim dedik. Albümün ismi 'Ribat'. Söz-
lükte, düşmana karşı sınır hattında nöbet tutmak, an-
lamına geliyor. Daha öncesinde bu müzik türüyle
aynı güzelliğe varmıştık.”

Beykoz Üniversitesi
Rektörü Dr. Mehmet  
Durman



a milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa
Hentbol Şampiyonası elemeleri 5'inci grup
3'üncü maçında yarın Eskişehir Porsuk Spor
Salonu'nda Polonya ile karşılaşacak. Eskişe-
hir'de kampa girdikten sonra Fas ile yaptığı
hazırlık maçını 27-25 kazanan milliler, Po-
lonya maçı öncesinde çalışmalarını Porsuk
Spor Salonu'nda sürdürdü. 
A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü
İlker Şentürk, yarınki sınava çok iyi hazırlan-
dıklarını belirterek, çok basit hatalar yapan ta-
rafın kaybedeceğini söyledi. Şampiyonaya
gidebilmek için mutlaka puanlar almaları ge-
rektiğine dikkat çeken Şentürk, "Eskişehir'de

kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Eskişe-
hir hentbol kültürü olan, zamanında çok iyi
kulüpleri olan ve gerçekten de hentbol adına
iyi şeyler yapılan bir şehir. Keşke seyirci gele-
bilseydi de onlarla birlikte çok daha keyifli bir
maç yapabilseydik. Ama biz milletimizi temsil
etme adına iyi bir maç çıkaracağımıza inanı-
yorum. Bu zamana kadar oynadığımız maç-
larda yendik, yenildik ama son dakikaya
kadar mücadelemizi hiç bırakmadık. Polonya
maçı da öyle bir maç olacak. Rakibimizi de iz-
ledik ve ne yapacağımıza karar verdik. Ona
göre de çıkıp oynayacağız. Fas ile hazırlık
maçı yaptık ve oyuncularımızın son duru-

munu gördük. Slovenya'nın dışında Polonya,
Hollanda ve biz hemen hemen denk güçler-
deyiz. Polonya takımı yenileyerek gençleşti.
Hollanda daha önce oynayıp yendiğimiz, ye-
nildiğimiz bir ekip. Başa baş mücadele edece-
ğimize inanıyorum. Çok basit hatalar yapan
tarafın kaybedeceğini düşünüyorum. İnşallah
o biz olmayız. Çünkü Hollanda maçını çok
basit hatalarla, 5 fark önde götürdüğümüz
maçı kaybetmiştik. Yarın bunu yapmamaya
çalışacağız ve şunun bilincindeyiz; sahamızda
kazanmamız gerekiyor. Şampiyonaya gitmek
için mutlaka puan almamız gerekiyor. Bu pu-
anlar bizi bir yerlere götürecek. Bu puanları
almak için mücadele edeceğiz. Tek eksiğimiz
taraftar. Her yönü ile hazırız. Sakat oyuncu-
muz yok, sakat olanları kampa almadık zaten.
Tam kadroyuz, hazırız. Mühim olan hepimi-
zin beraber bir amaca doğru
yürüyebilmesi. Bunu gerçekleştirirsek iyi so-
nuçla döneriz" dedi.

Önemli bir nesli kaybediyoruz

Koronavirüs salgını nedeniyle bütün spor
branşlarının olumsuz etkilendiğini kaydeden
Şentürk, "Pandemiden bütün spor branşları
gibi biz de etkilendik. Oyuncularımız kaliteli
bir lig oynayamıyorlar. Bazı oyuncuların yurt
dışına gitmesi, yabancı oyuncuların azınlıkta
olması, maddi anlamda da kimsenin ya-
bancı tercih etmemesi kalitenin biraz düş-
mesine sebep oldu. Asıl konu ise futbol,
basketbol, voleybol gibi branşlarda
bu 1-2 senelik dönemde altyapıdan
gelecek olan bir nesli kaybediyo-
ruz gibi düşünüyorum. Bu
zaman zarfı içinde hangi ye-
tenekli çocukları göz ardı

edeceğiz ya da o yetenekli çocuklar hiç müsa-
baka yapamadan, yaşını doldurup üst takıma
geçmesi gerekirken geçemeyecek. Böyle bir
yetenekler ordusunu kaybedeceğimizi düşü-
nüyorum. Bu da beni kaygılandırıyor. Hent-
bolda zaten bir altyapı sıkıntısı yaşıyoruz.
Biz 30 kişi arasından A Milli Takımı seçe-
biliyoruz. Örneğin Polonya gibi diğer
ülkelerdeki antrenör arkadaşlar 500
kişi arasından milli takımını seçer-
ken maalesef biz bunu 30 kişi
arasından yapabiliyoruz. Alt-
yapıdan gelen oyuncu sayısı-
nın az olması ve şimdi bir
de pandemiden dolayı
bunun da aksaması
bize çok büyük bir
darbe vuracak-
tır" diye konuştu.
DHA

S üper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor,
ligin 17'nci haftasında sahasında
konuk ettiği Demir Grup Sivasspor

ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası açıkla-
malarda bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü
Başkanı Adil Gevrek, kendi sahalarında
her maçı kazanmak istediklerini kay-
dederek, "Aslında her çıktığımız
maçı kazanmak istiyoruz ama
sahamızda olunca galip gel-
meyi istiyoruz. Tabii maçın
ilk yarısında çok iyi oldu-
ğumuzu söyleyemeyiz
ama bana göre ikinci
yarı iyi oynadık. As-
lında Sivasspor’da iyi
oynadı. Çok heyecanlı
bir maç oldu. Özellikle
ikinci yarı biz çok bas-
kılı oynadık. Golü de
bulduk ama tabii galibi-
yet golünü bulamadık.
Bazen yenemiyorsan, ye-
nilmeyeceksin. Bugün maç
ortadaydı. Geçen sezon 1
puanın sıkıntısını çok yaşadık.
Onun için 1 puan, 1 puandır. Artık
önümüze bakacağız. İkinci yarıda oy-
nadığımız futbolla inanıyorum ki çıkışı-
mızı sürdürürüz. İyi bir takımımız var.
Bazen istediğiniz sonuçları alamayabilirsi-
niz ama ikinci yarı iyi bir futbol oynadık. İn-
şallah bundan sonrada çıkışımızı
sürdürürüz" diye konuştu.

Cueva konusunda karar vereceğiz

Gevrek, bir gazetecinin "Cueva konusunda
bir gelişme var mı?" sorusuna, "Cueva
izinli, Türkiye’ye gelecek. Kendisiyle oturup,

ko-
nuşa-

cağız.
Yönetim kuru-

lundaki arkadaşlarımız, teknik heyetimiz ve
sportif direktörümüzle konuşup bir karar
vereceğiz" cevabını verdi. Gevrek, bir başka
gazetecinin "Hamza hocanın Erzurumspor
maçı sonrası 'oyuncular paralarını alamı-
yor' açıklaması vardı. Takımda maddi sorun
var mı, alacaklar ödendi mi?" sorusuna ise
şu cevabı verdi: "O açıklama farklı bir şe-
kilde algılandı. Hocanın orada söylemek is-

tediği şu; sezon başından bu yana yayıncı
kuruluşla ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. TFF ile
defalarca toplantı yapıldı. Tabii orada pa-
ralar ödenmiyordu. Futbolcuların tabii
bu sadece Malatya’da değil bütün ku-
lüplerde bu durum vardı. Onu hocayla
da konuştuk, söylemek istediği buydu.
Hocamız o gün konuştu zaman 1,5
maaş vardı, şu an 2,5 maaş var. Önü-
müzdeki günlerde ödeme yapılacak. Fe-
derasyona baktığımızda o iş çözülmüş
gibi görünüyor. İşin aslına bakılırsa

bugün Malatya’nın yüzde 30 kaybı var.
Bütün kulüpler için böyle bir durum var. İş

böyle çözüldü ama bu bir çözüm değil.
Malatya’nın yaklaşık 30 milyon bir kaybı
var, bu da ciddi bir sıkıntı. Zaten pandemi
ve sıkıntılar var. Bütün Anadolu kulüpleri-
nin gelirinin yüzde 90’ı buradan olduğu için
bu bizim içinde sıkıntılı bir durum. Bizde
bir kaynak bularak bu sıkıntıyı çözmeye ça-
lışıyoruz. 30 milyon kaybın olduğu bir yerde
ekonomik anlamda sıkıntımız var. Bu sıkın-
tıyı hep beraber aşmamız gerekiyor. Biz de
kaynak, sponsor arıyoruz. Siyasetçi ve işa-
damlarımızla birlikte bu takıma sahip çık-
mamız lazım. Geçen sene bunun acısını,
sıkıntısını yaşadık ve üzüldük. Bu takım he-
pimizin ve herkesin destek olması lazım. O
anlamda Malatya Büyükşehir Belediye Baş-

kanımız ile görüştük. Ekonomik anlamda
nasıl kaynaklar bulabiliriz diye görüştük,
sağ olsun belediye başkanımızda elinden
geleni yapacağının sözünü verdi. Biz işa-
damlarımıza gideceğiz, siyasetçilerimizle
konuşacağız. İstişare yaparak hep birlikte
bunu çözmemiz lazım. 
Çok büyük bir para mı lazım, bugün eğer
30 milyon kesilmemiş olsaydı bizim sıkıntı-
mız bitiyordu. Bugün 30-40 milyon Ma-
latya için bulunmayacak bir para değil ama
yeter ki bir olalım, bu sıkıntıyı aşarız. Başka
kulüplere baktığınız zaman biz yine iyi du-
rumdayız. Çözülmeyecek bir durum değil
ama herkesin elini taşın altına koyması 
gerekiyor."

Teklif gelen isimler var

Kaynak bulmak için gerekirse ara transfer
döneminde teklif gelen futbolcuları denge-
leri bozmadan satabileceklerini kaydeden
Gevrek, "Teklif gelen oyuncularımız var.
Tam net bir şey yok ama birkaç futbolcu-
muzla ilgili hem yurt dışı hem de yurt için-
den teklif var. Önümüzdeki günlerde net bir
şekilde değerlendireceğiz. Tabii kulübün
menfaatini düşüneceğiz. Özellikle bu sezon
en büyük sıkıntı ekonomik anlamda, bunu
Allah’ın izniyle aşacağız" ifadelerini 
kullandı.
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kaSımpaşa Kulübü, Anderlecht formasını
giyen 28 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu
Isaac Kiese Thelin'i sezon sonuna kadar ki-
ralık olarak kadrosuna kattı. 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Belçika Ligi

ekiplerinden RSC Anderlecht takımının for-
masını giyen 28 yaşındaki İsveçli forvet
oyuncusu Isaac Kiese Thelin, sponsorumuz
Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık
kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesis-

lerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın
da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini
sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpa-
şamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" 
denildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiş-
tirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Trab-
zon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal
Öztürk ile birlikte, Türkiye Spor Yazarları
Derneği Trabzon Şubesi’nin yeni hizmet
binasına ziyarette bulundu. Yeni lokalin
basın mensuplarına yakışacak niteliklere
sahip olduğuna vurgu yapan Çebi, hayırlı
olması temennisinde bulundu. Ülke ola-
rak olimpiyat kotalarını artırma adına çok
ciddi bir yarışın içinde olduklarını belirten
Selçuk Çebi, “Pandemi olarak kim süreci
iyi yönetmişse alacağı madalya sayısı ar-
tacak. Örneğin; biz cimnastiği pandemi
sürecinde iyi yönettik ve bunlar madalya
olarak bize geri döndü. Yüzme branşında
ülke olarak 1 veya 2 tane kota ile gidebili-
yorduk, şimdi ise takriben 13-14 kota ile
olimpiyatlara katılacağız. Okçulukta,
cimnastikte, judo ve güreşte çok ciddi bir
kota artışımız söz konusu. 2016’da 8 ma-
dalyamız vardı, bunun 5’i güreşten gel-
mişti. Şu an 58 kotamız var ve kota sayısı
olarak 100’ün üzerine çıkacağımızı düşü-
nüyoruz. Madalya olarak 2016 olimpi-
yatlarını geçeceğimize inanıyorum” diye
konuştu.

Madalya almak istiyoruz

Uluslararası araştırma şirketlerinin Tür-
kiye için 16 madalya hedefi gösterdiğini
söyleyen Çebi, “Ancak bu hedefleri tabii ki
Sayın Bakanımız daha detaylı şekilde
açıklayacak kişidir. Şu an çocukları bire
bir ziyaret ediyoruz, ihtiyaçlarını en iyi şe-
kilde karşılamaya çalışıyoruz. 3-4 branşta
değil, 7-8 farklı branşta madalya almayı
hedefliyoruz ve umarım bunu da başara-
cağız. Ülke genelinde baktığımızda bizim
tesislerimiz kadar tesise sahip olan çok
fazla ülke yok” ifadelerini kullandı.

tek heDef 
olİmPİyAtlAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu
Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi,
Türkiye’nin şu an 58 kotası bulunduğunu
ve en az 100 sporcu ile olimpiyatlara
katılmak istediklerini söyledi

Süper Lig'in 17. haftasındaki Gaziantep
FK-MKE Ankaragücü karşılaşması 2-0
bitti. 18. dakikada sol kanattan hızla ileri
çıkan Kenan Özer'in pasında, Ankara-
gücü savunması ters bir vuruş yaptı. Bu
topa Kenan kafayı vurdu, kaleciden seken
meşin yuvarlağa kale alanı önünde bu kez
Muhammet Demir kafayı vurdu ancak
top direğin dibinden auta çıktı. 22. daki-
kada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu
sonrası Maxim ortaladı, Muhammet De-
mir'in kafa vuruşunda savunmaya da çar-
pan top yandan az farkla dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere
sona erdi. İkinci yarı hakemin işaretiyle

başladı. Süper Lig'in 17. haftasındaki Gazi-
antep FK evinde ağırladığı MKE Ankaragü-

cü'nü 2-0 yendi. 53. dakikada Maxim'in
kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji kafayı

vurdu, kaleci Friedrich çizgi üzerinde topu son
anda çelmeyi başardı. 70. dakikada maçın hakemi

Alper Ulusoy VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü ge-
çerli saydı. 1- 84. dakikada sağ kanattan gelişen Ankara-

gücü atağında Lobzhanidze ortaladı, Djilobodji'nin ters
vuruşunda kaleye yönelen top az farkla kornere çıktı. 90+5.

dakikada ev sa-
hibi takım farkı

ikiye çıkardı.
Kontra atakta

topu alan ve
ceza sahasına

giren Enver Cenk
Şahin, karşı kar-

şıya pozisyonda
vuruşunu yaptı.

Kaleciden dönen
topu yeniden ta-

mamlayan Enver
Cenk Şahin, farkı

ikiye çıkardı. VAR
ile kısa bir gö-

rüşme yapan
hakem Alper Ulu-

soy golü geçerli
saydı. Maç, ev sa-

hibi takımın 2-0 üs-
tünlüğüyle 

sonuçlandı.

GAzİANteP
fIRtINA Gİbİ

Kasımpaşa, ısaac Kiese Thelin'i Kiraladı

SP  R
Süper Lig ekiplerinden Yeni
Malatyaspor'da kulüp başkanı
Adil Gevrek, "Bazen 
yenemiyorsan, yenilmeyeceksin.
Bugün maç ortadaydı. Geçen
sezon 1 puanın sıkıntısını çok
yaşadık. Onun için 1 puan, 1
puandır" dedi

1 PUAN 1 PUANDIR!

Gevrek, ara transfer dönemine ilişkin, "Ara transfer dönemi daha yeni
başladı. Tabii transfer olacak. Özellikle genç oyuncularla ilgili girişimlerimiz
var. Geçen sene Youssuf gibi bir oyuncuyu Türk futboluna kazandırdık, belki

dünya futboluna kazandıracağız. Bizim bir taraftan da küçülmemiz lazım. Eko-
nomi anlamında da küçülmeye gitmemiz lazım. Bu nedenle genç oyuncularla

ilgili bir çalışmamız olacak. Bizim şartlarımıza uyacak oyuncuları transfer
edeceğiz. Transferde izlediğimiz oyuncular var. Tabii burada bir limitte var.

Limiti de aşmamamız gerekiyor. Harcama limitinde bizim boşluğumuz
vardı. Tabii Herrera gitti, o düşülecek. Orada da sıkıntı yaşayacağımızı

düşünmüyorum. Transfer konusunda da kulübün ekonomik duru-
muna göre yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.   Gev-

rek, bir gazetecinin "Yeni bir teknik heyet düşünüyor
musunuz?" sorusuna ise “Takımın başında bir

teknik heyet var” cevabını verdi.

İzlediğimiz 
oyuncular mevcut

Hentbolda hataya yer yok
Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri için Eskişehir'de kamp yapan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü İlker Şentürk,
"Şampiyonaya gitmek için mutlaka puan almamız gerekiyor. Bu puanlar bizi bir yerlere götürecek. Bu puanları almak için mücadele
edeceğiz. Tek eksiğimiz taraftar. Polonya maçında çok basit hatalar yapan tarafın kaybedeceğini düşünüyorum" dedi

Yeni Malatyaspor
Başkanı Adil

Gevrek, Sivasspor
maçı sonrası
gazetecilerin

sorularını
yanıtladı.
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Süper Lig'in 17'nci haftasında zirve yarışını yakından ilgilen-
diren karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, bu akşam Fener-
bahçe'ye konuk olacak. Sahasında sergilediği performansı
son deplasman maçlarında gösteremeyen Akdeniz temsil-
cisi, İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor

S üper Lig'in 17'nci haftasında Ay-
temiz Alanyaspor en yakın rakip-
lerinden Fenerbahçe'ye konuk

olacak. Bu akşam saat 19.00'da Ülker
Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada
Halil Umut Meler düdük çakacak. Son
haftalarda deplasmanda istediği sonuç-
ları alamayan Alanyaspor, bu sezon
evinde geçmiş yıllardan uzak grafik
çizen Fenerbahçe'den puan ya da puan-
lar koparmayı hedefliyor. Ligde daha
önce 8 kez karşı karşıya gelen iki ekibin
mücadelesinde üstün taraf 4 galibiyetle
Fenerbahçe olurken, Alanyaspor rakibini
2 kez mağlup edebildi. İki maçta ise ta-
kımlar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda
rakibinden puan almayı başaran Alan-
yaspor, ilk maçta rakibini evinde 3-1
mağlup etmiş, deplasmanda oynanan
ikinci maçta ise 1-1'lik beraberlikle saha-
dan ayrılmıştı. Üç büyükler içinde en
çok puan aldığı takım olan Fenerbah-
çe'den bugüne dek oynadığı maçlarda 8
puan alan Alanyaspor, rakibine en son
2018-2019 sezonunda mağlup oldu.
Alanyaspor bugüne kadar Fenerbahçe
ile oynadığı 8 karşılaşmada 9 gol kayde-
derken kalesinde 15 gol gördü.

4 mağlubiyeti var

Bu sezon zirve yarışında birbirlerine çok
yakın olan iki ekibin 4'er mağlubiyeti bu-
lunurken, Alanyaspor bu mağlubiyetle-

rin tamamını deplasman maçlarında
aldı. Fenerbahçe ise mağlubiyetlerin
3'ünü evinde oynadığı maçlarda yaşadı,
son yenilgisini Gaziantep FK deplasma-
nında aldı. Bu sezon en çok gol atan ta-
kımlar arasında yer alan Alanyaspor ve
Fenerbahçe, zirve yarışında birbirlerini
takip ediyor. Alanyaspor 16 maçta rakip
fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde
12 gol gördü. Sarı lacivertli ekip ise 15
maçta 30 gol kaydederken, kalesinde 20
gole engel olamadı.

Tek eksik Ufuk

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe dep-
lasmanına tek eksikle gidecek. Bugün
hava yoluyla İstanbul'a gidecek Akdeniz
temsilcisinde sakatlıkları geçen Ceyhun
Gülselam ve Khouma Babacar hafta içi
takımla birlikte idmanlara çıktı. Alanyas-
por'da sadece ameliyat sonrası iyileşme
süreci devam eden kaleci Ufuk Ceylan'ın
kadroda olması beklenmiyor. Cezalı
oyuncusu bulunmayan turuncu yeşilli
takımın, kart cezası sınırında ise 4 oyun-
cusu var. Davidson, Georgios Tzavellas
ve geçen hafta Medipol Başakşehir ma-
çında birer sarı kart gören Manolis Sio-
pis ve Francois Moubandje kart
sınırındaki futbolcular. Bu oyuncular
yarın sarı kart görmeleri halinde Alan-
yaspor'un 18'inci haftada evinde oyna-
yacağı Kasımpaşa maçında cezalı
duruma düşecek. DHA

Nereden nereye!
Fazla kilolarından kurtulmak için boksa başlayan 17 yaşındaki Dilara Yücel, kısa sürede
lisans alarak profesyonel maçlara çıkmaya başladı. Boksun hayatını tamamen değiştirdiğini
ifade eden Yücel, “Boksa kilo vermek için başladım. Dövüşeceğimi hiç tahmin etmiyordum,
şimdi olimpiyatlara katılarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi
Avusturya’da doğan Dilara Yücel, 2 yıl önce
fazla kilolarından kurtulmak için amatör ola-
rak boksa başladı. Geçen yıl ailesiyle birlikte
memleketi Eskişehir’e dönen Dilara, antrenör
Celal Olucak ile birlikte çalışmalarını sürdü-
rüp kısa sürede lisanslı sporcu oldu. Bugüne
kadar 69 kiloda çıktığı 3 profesyonel maçın
ikisini nakavtla diğerini ise puanla kazanan
Dilara Yücel, boksla birlikte hayatının tama-
men değiştiğini söyledi. Avusturya’da yaşa-
dığı dönemde 80 kilo olduğunu ve fazla
kilolarından kurtulmak için boksa başladığını
anlatan Dilara, “Boksa kilo vermek için baş-
ladım. Dövüşeceğimi hiç tahmin etmiyor-
dum. Boksa başladığımdan itibaren hayatım
tamamen değişti, arkadaş çevrem değişti.
Ailem ilk günden beri benim yanımdaydı,
hala da yanımdalar. Maçlara çıktığımda
gayet sakinimdir. Hiçbir şekilde heyecan yap-
mam, maçıma odaklanırım. Diğer arkadaşla-
rım genellikle heyecanlı oluyorlar. O yüzden
de avantajlı olduğumu düşünüyorum”
dedi.Hedefinin önce Türkiye şampiyonluğu
ardından ise olimpiyatlara katılarak Türki-
ye’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu be-
lirten Dilara Yücel, “Boks yapmaya
Avusturya’da başladım. 2 yıl kadar orada
yaptım. Daha sonra Eskişehir’e geldim ve
Celal hocam ile antrenmanlarımıza başladık.
5 aylık boksörken ilk Türkiye Şampiyonası’na
çıktım. İlk maçımı kazandım ama diğer ma-
çımı kaybettim. O günden beri kurduğum tek
hayal var. Boksta en iyi yerlere gelebilmek,
olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil
edebilmek ve profesyonel noktada da en yük-
seğe gelebilmek. Şimdiye kadar hep hayalle-
rim sayesinde ayakta durdum. Onları
düşündükçe güçleniyorum. Asla pes etme-
dim, o günden bu yana hiç ara vermedim.
Daha önce amatör olarak dövüştüm. Şu
anda profesyonel dövüşüyorum” şeklinde ko-
nuştu.

Tüm kadınlara tavsiye ederim

Tüm kadınlara boks yapmalarını tavsiye
eden genç sporcu, şunları söyledi: “13 Şu-
bat’taki dördüncü profesyonel maçım için
hazırlanıyorum. Daha sonra Türkiye Şam-
piyonası’nda dövüşeceğim. Kendimi fiziksel

ve psikolojik olarak hazır hissediyorum. Çıkıp
en iyi şekilde dövüşeceğime inanıyorum. Bir
gün içerisinde 3-4 saat süren sabah ve akşam
idmanı yapıyoruz. Tüm kadınlara boksa baş-
lamalarını tavsiye ederim. Gerçekten bir
kadın olarak içinize çok güzel bir öz güven
hissi geliyor. Kendinizi çok emin hissediyor-
sunuz. Hiçbir şey için geç değil. Hayal kur-
sunlar ve kurdukları hayali başarmak için
ellerinden geleni yapıp, savaşsınlar. Ben öyle
yaptım, öyle devam ediyorum.”

Olimpiyatlara kadar gidecek

Antrenör Celal Olucak ise sporcusu Dilara
Yücel’in azmiyle olimpiyatlara kadar gi-
debileceğini gösterdiğini kaydetti. Pro-
fesyonel boksun dayanıklılık ve
kuvvet gerektiren bir branş oldu-
ğunu vurgulayan Olucak, “Dilara,
azmiyle olimpiyata kadara gide-
ceğini, ülkemizi, milli takımı ve
bayrağımızı olimpiyatlarda çok
rahat temsil edeceğini bana
gösterdi. Profesyonel boks, da-
yanıklılık ve kuv-
vet gerektiren
bir

branş. Dilara bana profesyonel dövüşebilece-
ğini söyledi. Ekim ayında ilk maçımızı yaptık.
Kasım ve Aralık’ta da 2 maç yaptık. İkisini
nakavtla bitirdi, son maçı puanla aldı. İnşal-
lah 4’üncü maçını da Şubat ayında Uk-
rayna’daki büyük dövüş galasında yapacak.
O galada dövüşmek her profesyonel boksöre
nasip olmaz. Dilara, Türkiye’de ilk defa 17
yaşında 3’te 3 yapma başarısına ulaşan bir
kadın boksör. Ayrıca, lisans çıkartılarak dövü-
şen ilk boksör. Dilara, Türk kadınının dün-

yada neler yapabileceğine en
iyi örnek” ifadele-

rini kullandı. 

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki
16'ncı maçında Konyaspor'a 4-3 mağ-
lup oldu. Arda Turan, Radamel Falcao,
Sofiane Feghouli, Marcao, Etebo,
Emre Kılınç ve talihsiz bir kaza geçiren
Omar'dan yoksun olarak gittiği Konya
deplasmanında 3 puan kaybeden sarı-
kırmızılılar, bu sezon 4'üncü mağlubiye-
tini aldı. Galatasaray aldığı sonucun
yanında gösterdiği performansla da
tepki topladı. Fatih Terim'in öğrencileri
bu sezon oynadıkları 16 maçlık peri-
yotta galibiyet serisi oluşturmakta zor-
landı. Sarı-kırmızılı ekip en fazla 3 defa
üst üste kazanmayı başardı. Sezona
Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir
galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan
Galatasaray, Fenerbahçe beraberliğinin
ardından Kasımpaşa ve Aytemiz Alan-
yaspor'a mağlup olmuştu. Sonrasında
Büyükşehir Belediye Erzurumspor,
MKE Ankaragücü ve Demir Grup Si-
vasspor sınavlarından galibiyetle çıkan
sarı-kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor
karşısında 2 puan bırakmıştı. Ardından
Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor
galibiyetleriyle yeni bir hava yakalayan
Galatasaray, Fatih Karagümrük deplas-

manında yeniden yenilgiyle tanışırken
Göztepe ve Trabzon galibiyetlerinden
sonra tekrar kayıplara başladı. Fraport
TAV Antalyaspor beraberliğinin ardın-
dan Konyaspor'a mağlup olan sarı-kır-
mızılılar inişli çıkışlı bir grafik çiziyor.

Geri dönüşü yok

Sarı-kırmızılı takım bu sezon geriye
düştüğü karşılaşmalardan galibiyet çı-
karmayı başaramadı. Alanyaspor, Ka-
sımpaşa, Karagümrük ve son olarak
Konyaspor karşısında geriye düşen Ga-
latasaray, söz konusu maçların hep-
sinde puan kaybı yaşadı.

Terim sahadaydı

Dün akşamki mücadeleyi cezası nede-
niyle tribünden izleyen Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyas-
por maçındaki performanstan hiç
memnun kalmadı. Oyuncularıyla bir an
önce kendilerine gelmeleri için toplantı
gerçekleştirecek tecrübeli teknik adam,
Gençlerbirliği maçıyla da yeniden kulü-
beye dönecek. Terim, Karagümrük ma-
çında kırmızı kart görmüş ve 4 maç
ceza almıştı.

Trabzonspor Kulübü, Gençlerbirliği'nden
orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile 4,5
yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Trab-
zonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletme-
ciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a
gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platfor-
munda (KAP) da yer alan iki ayrı açıkla-
mada, şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel
futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 4,5 yıllık

anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre
oyuncuya 2020-21 futbol sezonu için 2 mil-
yon 500 bin lira, 2021-22 futbol sezonu için
5 milyon lira, 2022-23 ve sonraki sezonlar
için oyuncuya, bir önceki sezon aldığı ga-
ranti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranında
artış yapılarak ödenecektir. Menajerlik hiz-
met bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıl-
lık garanti ücretin yüzde 5'i ödenecektir."

KADIKOY’DEN
CIKIS ARANIYOR

Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe
maçındaki muhtemel 11'i şöyle: "Marafona -
Moubandje, Tzavellas, Caulker, Juanfran,

Siopis, Berkan Efkan Kutlu, Davidson,
Bakasetas, Efecan Karaca, Bareiro"

Muhtemel kadro
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Şarkıların hepsi John Lenon için

Yoga çalışmalarının yanı sıra yazdığı kitaplarla da okurları tara-
fından büyük ilgi gören Çetin Çetintaş, 2021 yılının ilk sürpri-
zini yılın ilk günlerinde yaptı. Eski yoga yazıtları üzerine
çalışarak birçok metni Türkçe’ye çeviren; bu sayede Türkiye’de
yoga kültürünün yerleşmesi ve gelişmesi adına önemli katkılar
sağlayan Çetintaş, yılın ilk günlerinde özel bir kitabı okurlarla
buluşturdu. Daha önce yazdığı iki kitabı bir araya
toplayarak Yoga Sutralar Limited Edition ismini veren Çetin-
taş’ın, sadece 1000 adet olarak satışa çıkan ve içinde başka
sürprizler de sunan kitabı, web sitesindeki yoğunluktan dolayı
yapılamazken satışlar mail yoluyla yapılan taleplerle gerçekleşti-
rildi.

Tam bin adet 

Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yoganın metodunu anla-
tan ilk felsefik metinleri ve yoga ilmini aktaran yazıtları çeviren
Çetin Çetintaş, Yoga Sutralar Limited Edition’da ise bu ikisini
birleştirdi. YogaKioo hocalarına eğitimlerde kullanması için ha-
zırladığı bu özel kitabı öğrencilerinden de gelen yoğun talep

doğrultusunda herkes için çıkartmaya
karar veren Çetintaş, bu özel basımda okur-
larına çeşitli sürprizler de sunuyor. Sadece
1000 adet, numaralı ve her biri imzalı olan
Yoga Sutralar Limited Edition, okuruna alma-
nın, vermenin ve paylaşmanın da kapılarını ara-
lıyor.

Paylaşmanın kitabı 

Kişinin yargılarını, başkasına benzeme ve başkasını
kendisine benzetme çabası üzerine olan Yoga Sutra-
lar Limited Edition, okurlarına çok özel bir hediye su-
nuyor. Okurlar, kitabın içinde gelen kodla Çetin
Çetintaş’ın 2021 yılında çıkaracağı fakat basılmayacak
olan bir kitabına ulaşabiliyor. İçinde toplam 40 sayfanın
boş olduğu kitabı okuyan kişi, bir sayfaya kendi düşüncele-
rini yazıp başka bir okura verebiliyor. Bir zincir misali 40 ki-
şinin elinde dolaşacak kitap, daha sonra 41. kişiye gelecek ve
bu kişi isterse kitabı saklayabilecek. TAYLAN DAŞDÖĞEN
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sıkı bir çalışma
Ümraniye Belediyesi’nin ‘Benim Mahallem

Projesi’ kapsamında hayata geçirdiği çalışmalar
bu hafta da Altınşehir Mahallesi’nde başladı

Ümraniye’deki mahallelerin sorununu
komple çözmek için bir süre önce

‘Benim Mahallem Projesi’ni başlatan
Ümraniye Belediyesi, bu haftada sekizinci

mahalle olan Altınşehir Mahallesi’nde ça-
lışmalara başladı. Çalışmalara Fen İşleri

Müdürlüğü 8 Ekip 40 personel, Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü 4 ekip 20 personel, Temizlik

İşleri Müdürlüğü 2 ekip 10 personel şeklinde
katıldı. Ekipler sabahın erken saatlerine hazır-

landıktan sonra hep birlikte mahalleye hareket
etti.Aynı anda mahallede tespit edilen aksaklıkları

gidermek için çalışan ekipler, mahallenin yol ve

kaldırım sorunlarından park ve bahçelerdeki eksik-
liklerine kadar geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sorun tespit
edilen 65 noktada yol ve kaldırım çalışması yapar-
ken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler
ise parklardaki oyun gruplarının tamirinden ağaç-
ların budanmasına kadar çok sayıda çalışma yaptı.
Bu çalışmalar sürerken Temizlik İşleri Müdür-
lüğü’ne bağlı ekipler de moloz dökülen boş arazile-
rin temizlenmesi başta olmak üzere yollara
varıncaya kadar her yeri temizledi. Bu çalışmalar
önümüzdeki haftalarda Ümraniye’deki diğer ma-
hallelerde de sürecek.

Sultanbeyli Belediyesi, sokak hayvan-
ları konusunda güzel çalışmalara imza
atıyor. Veterinerlik İşleri Birimi kendi-
lerine ulaşan her yardım çağrısıyla
titizlikle ilgileniyor. Veteriner hekim-
ler, minik dostlarımızın yaralarına
merhem oluyor. Kış şartlarında
soğuktan etkilenmemesi için
evine aldığı iki sokak kedisi has-
talanan bir gönüllü, Veteriner-
lik İşleri Biriminden yardım
talebinde bulundu. Ekipler

hemen gönüllüyle irtibata geçerek kedi-
lere gerekli müdahaleyi yaptı. Kedilere
sıcak yuvasını açan Şehri Çetinkaya,
“Kedilerimizi sokakta bulduk. Kış ayla-
rında soğuktan etkilenmesinler diye ge-
çici süreliğine evimize aldık. Ancak
rahatsızlandılar. Biz de Sultanbeyli Be-
lediyesi Veterinerlik İşleri Birimini aradık
ve geldiler. Gayet güzel ilgilendiler, aşı-
larını yaptılar. Kedilerimizi tedavi ettiler.
Belediyemize teşekkür ediyorum.” açık-
lamalarında bulundu.

Zayıf olma uğruna geçirdiği ameliyat sonrası 
70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, "Kilo
vermemi durduramıyoruz" dedi. Serengil zayıf-
lama merakı konusunda ise kadınları uyararak,
“Buradan hanımlara söyleyeceğim şey; her ka-
dına Allah güzellikler vermiştir. Kaşını vermiştir,
gözünü vermiştir, bir şeyini vermiştir. Biz çok
fazla bunun organiğiyle oynadığımız zaman
mutlaka bir problem yapıyoruz” dedi

Kilo vermek istedi 
bin pişman oldu!

G eçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 6-7
ay içinde 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren
Serengil, yeni bir tedaviye başladı. Serengil,

ani kilo kaybı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunla-
rına karşı haftanın 3 günü hastanede yatarak
serum alacak. Seren Serengil yaşadıklarını ve te-
davi sürecini Demirören Haber Ajansı'na (DHA)
anlattı. Seren Serengil, sağlık durumunun stabil
olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Kilo vermemi
durduramıyoruz. Çünkü süregelen bir ishal var
yani devamlı, sabahtan akşama kadar tuvalete çı-
kıyorsunuz bu ameliyattan sonra. Ben bunun bu
kadar çok olabileceğini düşünmezdim. Gece belki
5-6 kere uyanıyorum, gün boyunca en az 7-8 kere
tuvalete taşınıyorum. Ben günde 8 öğün falan ve
her öğünümde de baya ana yemek kadar yemek
yiyorum. Fakat midede durmuyor ve emilim yap-
mıyor. Direkt ince bağırsağa gittiği için besinler
yediğiniz çıkıyor ve gidiyor. Maalesef ben bunu
yaşıyorum. İlk önce mide ameliyatı oldum 5-6 yıl
önce. Çok güzel geçti, sağlıklı bir şekilde kilomu
verdim. Fakat ondan sonra çocuk yapma kararı
aldık eşimle. Ben o zaman hormon tedavisi gör-
düm ve 10-15 kilo aldım. Alınca ve ondan sonra
da çocuğu kaybedince bir bunalım yaşadım ve 15
kilonun üzerine bir 6 kilo daha aldım, 20 kiloyu
almış oldum geriye. O sırada televizyona başla-
mak gerekiyordu, her gün ekrandayım. Panikle-
dim daha fazla kilo alacağım, diye. Bu sefer bu
gastrit bypass yani bağırsağı bağlatma ameliyatı
oldum. Çok pişmanım. Asla ne bir doktoru suçlu-
yorum, tamamen kendi öz irademle gittim, benim
kararımdı. Ama 67-75 kiloda, bu kilolardaki kişi-
lerin bu ameliyatları olmaması gerekiyor. Çünkü
150-160 kiloluk bir obez hastanın zaten ölüm riski
çok, her türlü hastalığa açık, bu ameliyatı olmuş
olmasındaki riskle, 67 kilo bir kişinin bu ameliyatı
olmuş olmasının riski arasında çok büyük bir fark
var. Ben şimdi kilomu durduramıyorum."

46 kiloya kadar düştüm

Serengil, "Geri dönüşüm ameliyatı istedim, tek-
rardan midemi kullanayım, eski halime döneyim
diye. Fakat şu anda çok kilo kaybettim. 46 kilolara
düştüm, çok zayıfladım. 70 kilolardan düştüm, 7-
8 ay oldu galiba. Önemli olan aslında 46 kilo ol-
makta değil, önemli olan vücut hiçbir besini,
minerali, hiçbir vitamini tutmuyor. Bu seferde
organ yetmezliğine sebep oluyor, kalp krizleri ola-
biliyor. Şimdi doktorlara gitmeye başladım çünkü
solunumla da alakalı problem var. Bizim amacı-
mız şu haftanın 3 günü hastaneye yatacağım ya-
yından sonra, serum alacağım. Ben vitamin falan
almıyorum, su da içmiyorum. Aslında benimde
hatalarım yok değil. Biraz daha kendime dikkat
edeceğim, haftanın 3 günü de serum alacağım.
Haziran'a kadar toparlandım toparlandım. To-
parlanamadığım zaman ameliyata sokacaklar
beni mecburen. Çünkü daha fazla kilo kaybı
sorun olacak" ifadelerini kullandı.

Sesi, şarkıları ve duruşuyla son dönemin en
başarılı genç sanatçılarından Ufuk Beyde-
mir, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın, ölü-
münün 40. Yıldönümü dolayısıyla John
Lennon anısına düzenlediği etkinlikte
gerçekleştirdiği performans ile büyük
beğeni topladı. Gelmiş geçmiş en

önemli müzisyenlerden biri olan John Len-
non’un klasikleşmiş yeni yıl şarkısı “Happy
Xmas (War Is Over)” ı seslendiren Ufuk Bey-
demir, başarılı yorumuyla hem Türk hem de
uluslararası dinleyicileri ve aynı zamanda
tüm The Beatles sevenlerine çok özel ve 
anlamlı bir yeni yıl hediyesi sundu.

Hasta kediye sifa eli

Eyüpsultan sıkı çalıştı
Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında, tüm dünyayı etkisi altına alan
pandemi sürecinde “Eyüpsultan’a Hizmet Etmeyi Seviyoruz”
prensibiyle hizmetlerini aralıksız sürdürdü. Bu çalışmalar kap-
samında Fen İşleri Müdürlüğü 2020 yılı içerisinde ilçede 5 bin
750 metre yağmursuyu hattı yaptı. Ekiplerin sahada yaptığı
çalışmalar sırasında ihtiyaç olduğu tespit edilen noktalarda
4 bin 250 metre demir korkuluk ve bin 750 metretül merdi-
ven imali gerçekleştirildi. Ayrıca 3 bin 500 metreküp taş
duvar, 2 bin metrekare perde duvar, 17
bin 500 metrekare kaldırım ve yol
kaplama – yenileme yapılarak
cadde ve sokaklara 75 bin
ton asfalt döküldü. Tüm
bu çalışmaların dışında
Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından 60
okulun boyası yapıldı.

Seren Serengil, hiç kimseden şikâyetçi olmadığını da belirterek,
şöyle devam etti: "Ben yetişkin bir insanım. Benim bunu yaptırma-
mam gerekiyordu başta. Ben vitamin de almadım, belki vitaminle-
rimi de düzenli kullanmalıydım, su hiç içmem. Ağızıma su
sürmüyorum, çok zararlı bir şey, 8 yaşımdan beri su içmiyorum.  Ama-
cım çıkıp birilerini suçlamak falan değil. Yaptırmasaydım, yani aklı ba-
şında insanım değil mi? Biz kadınlarda problem var, sevmiyoruz kilolu
olmayı. Ama inanın ben şu anda zayıflığımın tadını hiç çıkaramıyorum.
O kadar halsizim, hastayım. Bakalım seruma daha yeni başladık. Bu ilk
haftam, haftanın 3 günü yatacağım hastaneye artık göreceğiz nasıl olacak.
İnşallah iyi olsun. Annem üzülmesin, herkes üzülüyor, etrafımdaki herkes
üzülüyor. Ben de kimseyi aynı konularla sıkmak istemiyorum, kimseyi üzmek
istemiyorum. Ben de 2 kilo vereyim de mutlu olayım, güzel olayım diye, ço-
cuğu kaybetmiştim, çok bunalımdaydım, bir de kilo falan alınca böyle bir şey
yapmak istedim. Ama çok zararlı. Buradan hanımlara bir söyleyeceğim şey; her
kadına Allah güzellikler vermiştir. Kaşını vermiştir, gözünü vermiştir, bir şeyini
vermiştir. Biz çok fazla bunun organiğiyle oynadığımız zaman mutlaka bir prob-
lem yapıyoruz. Kalbimiz güzel olduktan sonra biz her halimizle güzeliz. Bu ko-
nuda hiç örnek olmak istemiyorum. Çok yanlış bir karar verdim" dedi.

Kalbimiz güzel olsun

Yogaya yoğun ilgi var


