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Glasgow’da düzenlenen
“İklim Zirvesi”nde temaslarda

bulunan İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Kanal İstanbul hakkında,

“İstanbul’a dayatılan
Kanal İstanbul proje-
sini, sadece deprem
açısından değil, pek
çok açıdan kentin gü-
venliği için en ciddi risk
olarak kabul ediyoruz”
dedi. İmamoğlu, BM
Genel Sekreteri Antó-
nio Guterres ile de 
görüştü. I SAYFA 5

ç

Glasgow’da
kanal eleştirisi

GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

Aralarında Rabia Naz
Vatan, Berkin Elvan,

Pınar Gültekin ve
Burak Oğraş'ın da bu-

lunduğu yakınlarını
kaybeden aileler, adalet
talebiyle bir araya geldi

Şüpheli şekilde hayatını
kaybeden, cinayete kurban

giden veya soruşturmaları uzun
süredir devam yakınları için aile-
leri, Çağlayan'da bulunan İstan-
bul Adalet Sarayı önünde bir
araya geldi. Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu çatısı
altında düzenlenen basın açıkla-

masında, aileler kaybettikleri ya-
kınlarının fotoğraflarını taşıyarak
"Herkes için Adalet" yazılı pan-
kart açtı. Hayatını kaybedenlerin
isminin anılmasının ardından
toplanan grup, "Adalet" sesi yük-
seldi. Aileler, "Kurtuluş yok tek
başına ya hep beraber ya hiçbiri-
miz" şeklinde sloganlar attılar.

ç
YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ

ARTIK YETER!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi

Mevkii Millet Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaç-
landırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu.
“Diktiğimiz her fidan, mücadelemizin işaretidir”
diyen ErdoğaN, “Hedefimiz 2023 yılı sonuna
kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin
orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine
ulaştırmaktır” ifadelerini kullandı. I SAYFA 7

Eski manken Deniz Akkaya, me-
najer Özgür Aras'ın Nurseli İdiz'e

açtığı tazminat davasında tanık olarak
dinlendi. İstanbul 21. Asliye Hukuk
Mahkemesindeki duruşmaya Nurseli
İdiz katılmazken, davacı Özgür Aras

katıldı. Tanık olarak Deniz Ak-
kaya ve taraf avukatları da

duruşma salonunda
hazır bulundu. Bir
televizyon kanalında
sarf ettiği hakaret
içeren sözleri nede-
niyle Özgür Aras,

Nurseli İdiz
hakkında man-

evi tazminat
davası aç-

mıştı.
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7 MilyAR fidAN Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü
Damga'ya konuştu. Gezi olayları 

sırasında şiddeti körüklediği gerekçesiyle
Şehir Tiyatroların'dan uzaklaştırılan
Üzümcü, haklarının gasp edildiğini sa-
vundu. Televizyondan uzak kalmasını da
değerlendiren Üzümcü, “Tırnak içinde söy-
lemek gerekirse çenemi kapatıp inandı-
ğım şeyleri söylememek şartıyla para
kazanabilirdim” açıklamasını yaptı. 
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ÇENEMİ KAPATSAM
PARA KAZANIRDIM!

Deniz Akkaya
TANIK OLDU

DİLEK
BOZKURT

SÖYLEŞİ 
SAYFA 16’DA

Arnavutköy'de kuruyemiş dük-
kanına giren 3 kişi, tırnakçılık

yöntemi ile 2 dakika arayla aynı kasi-
yeri dolandırdı. 3 şüpheli, yaşanan
olayın haberlere yansımasının ar-
dandan aynı iş yerine gelerek kasiyer-
den özür diledi ve aldıkları paranın 2

katını iade ederek
kendilerinden şikâ-
yetçi olunmamasını
istediler. Dolandırıcı-
ların özür dileyerek
çaldıkları paranın 2
katını iade ettikleri o
anlar ise iş yerinin gü-
venlik kameralarına
yansıdı. I SAYFA 3
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Vicdan sahibi
dolandırıcılar!

PARAYI İADE ETTİLER

Vatandaşlara kendi mahalle-
lerinde yeni yaşam alanları

sunmak için hayata geçirilen ma-
halle bahçelerinin en büyüğü
Küçük Piyale Mahallesi'nde açıldı.
Beyoğlu’nda her doğan bebek için
zeytin ağacı diktiklerini dile getiren
Yıldız, “Zeytin ağacını her doğan
bebek için diktik ve şu anda 3 bin
374 fidan dikildi” dedi. I SAYFA 4
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Her bebek için
ayrı bir fidan!

3 BİN 374 FİDAN DİKİLDİ

Bingöl’de bir şehit yakınına
küfür İYİ Partili Lütfü Türkkan,

hakkında Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığı Parlamenter Suçları Soruş-
turma Bürosu tarafından ‘Hakaret’ ve

‘Etkili eylem’ suçların-
dan bahisle milletvekili
dokunulmazlığının 
kaldırılması talebiyle 
fezleke hazırlandı. 
Hazırlanan fezleke
Adalet Bakanlığı’na
gönderildi. Türkkan,
küfür nedeniyle Grup
Başkanvekilliği görevin-
den el çektirilmişti.
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Küfür nedeniyle
fezleke hazırlandı

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN

Lütfü Türkkan

TBMM'de basın toplantısı düzen-
leyen CHP Grup Başkanvekili

Engin Altay, "AKP iktidara geldiğinde
100 dolar 170 liraydı, şimdi 996 lira" di-
yerek ekonomik duruma tepki gösterdi.
Altay, “Nereden nereye. AKP anlayışı
2003 başında yönetime
geldi. O zaman 100 dolar
170 lira idi. 24 Haziran
2018'de 100 dolar 470
lira oldu. Sonra üç yıl
daha geçti, eller cebimize
girdi. 100 dolar 996 lira
oldu. İşte getirdikleri Tür-
kiye bu” dedi. I SAYFA 7
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170 TL nerede
996 TL nerede?

engin Altay

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,
önemli açıklamalarda bulundu.

Mezut Özil'e eleştirilerde bulunan Koç,
“Mesut'un artık işine odaklanması lazım.
Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe
için yapacaklarına
konsantre olmalı.
Hepimiz Mesut'un
neler yapabileceğini
biliyoruz. Hocamı-
zın Mesut'a karşı ön
yargısı yok. Onun
da ticari işleri bir ke-
nara koyup işine
odaklanması gereki-
yor” uyarısını yaptı.
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Ticareti bırakıp
futbola odaklan!

Ali Koç

Yaklaşık 2
bin Onur Air
çalışanı, 22 aydır
maaş alamadıkları
gerekçesiyle şirket önünde
eylem yaptı. Patronları Cankut
Bagana'ya kırmızı kart gösteren
çalışanlar, “20 aydır bizimle hiçbir şe-
kilde muhatap olmadılar. Tek bir açıklama
bile yapmadan aylarca bizi parasızlığa mah-
kum ettiler. Artık boğazımıza kadar battık. 
Devletin buraya kayyum atamasını istiyoruz” dedi
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Hileli iflas ve uçakların ic-
raya verilmesi iddiasıyla

gündeme gelen Onur Air’de çalı-
şan işçiler, 22 aydır tek kuruş maaş
alamadıklarını ifade ederek, Ata-
türk Havalimanı'nda bulunan şir-
ket binası önünde eylem yaptı.
Patronları Cankut Bagana'ya kır-
mızı kart gösteren işçiler, şirkete
kayyum atanması gerektiğini söy-

ledi. Yüzlerce çalışan adına konu-
şan Kaptan Pilot Muzaffer Kavcı,
“Biz sadece hak ettiğimiz maaşla-
rımızı istiyoruz. Şirketimizin yöne-
tim kurulu, 40 gün önce yapılan
toplantıda, bizlerden 4 hafta süre
istedi. Sesimiz çıkmadı, Artık bıçak
kemiğe dayandı. Maaşlarımızı isti-
yoruz. Başka bir şey istemiyoruz”
şeklinde konuştu.
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ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI!

Şirkette 16 yıldır teknik ekip
olarak çalıştığını anlatan

Serdar Balaban da “Amerika, Af-
rika, Asya ve Avrupa 16 se-
nedir dünyanın her yerinde
uçuyoruz. Fakat şirketimiz
birden bire uçuşlarımız kesti
ve biz 22 aydır maaş alamı-
yoruz. 22 aydır bin 600 per-
sonel ailelerle birlikte 8 bin
kişi çok mağdur durumda.

Ve bize hiçbir şekilde şirket açık-
lama yapmıyor. Lütfen sesimizi
duyun, yardımcı olun. Çünkü biz-

ler büyük mağduriyet yaşıyo-
ruz. Biz şirketimizin göklerde
uçmasını istiyoruz, fakat biz-
lere hiçbir şekilde bilgi veril-
miyor. Ben son maaşımı
Ocak ayı 2020 yılında aldım.
Artık psikolojimiz bozuldu”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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EN SON GEÇEN SENE MAAŞ ALDIM

hABer
ANIL BODUÇ

Onur Air'in sahibi olan Cankut Bagana'nın Türkiye'nin vergi rekortmenleri arasında olduğunu söyleyen
Kaptan Pilot Oral Büyüksarı, “Yasal yollardan, haklarımızı almak için mücadele veriyoruz. 110. sırada
vergi rekortmeni olmuş bir firma nasıl olur da iflasa sürüklenir, nasıl olur da iflas eder” diye sordu.

VERGİ REKORTMENİ NASIL İFLAS EDER?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Sultangazi'de iddiaya göre çöp kontey-
nerine atılan kimyasal madde alev aldı.

İtfaye ekipleri yangını su, kum ve toprak ile
söndüremeyince, alev içindeki çöp konteyne-
rinin içindekiler açılan çukura gömüldü,
üzerine de köpüklü su boşaltıldı. I SAYFA 9
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Sultangazi’de
sönmeyen alev

Yıkımda
gerginlik

Silivri Çayırdere Mahallesi'nde
tarım, orman ve hazine arazileri

üzerindeki 15 kaçak yapı yıkıldı. Yıkım
sırasında kaçak yapı sahipleri ekiplere
tepki gösterdi. Jandarma ekipleri çev-
rede geniş güvenlik önlemleri alırken,

kaçak yapılar da iş makineleriyle yı-
kıldı. Çayırdere Mahallesi'nde arala-
rında İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı
Refik Bek'e ait yapının da bulunduğu
15 kaçak yapı 4 saatlik çalışma 
sonucunda yıkımı gerçekleştirdi.
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Zeytinburnu'nda Marmaray Zübeyde
Hanım Parkı açılışında konuşan Bakan

Karaismailoğlu, Marmaray güzergâhının üstü
kapatılarak elde edilen alanın parkolarak hiz-
met vermesi amacıyla 17 Ekim 2018 tarihinde
İBB  tarafından çalışmalara başlandığını belir-
terek, “Ancak işin bir kısmı yapıldıktan sonra
çalışmalar mevcut İBB yönetimi tarafından
durduruldu. Sonrasında Belediye Başkanımız
kalan kısımları hızla bitirdi” dedi. I SAYFA 5
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İBB DURDURDU
ARISOY BİTİRDİ!

Nurseli İdiz
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ELLERDEgörülen ağrı ve uyuşmanın
temelinde birçok neden yatabilece-
ğini belirten Medicana Ataşehir
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bekir Ünal, “Ellerin
duyusunu ve kasların hareketlerini sağlayan si-
nirlerin belirli bölgelerde baskıya maruz kalarak
sıkışması bu şikayetlere sebep olan temel neden-
lerden biridir” diye konuştu.  “Kollarda görülen
yorgunluk ve ağrının genelde yorgunluğa bağlı
olduğu düşünülse de başka hastalıkların haber-
cisi olabilir” diyen Ortopedi ve Travmatoloji
Doç. Dr. Mehmet Bekir Ünal, ellerde ve kollarda
görülen ağrılar hakkında önemli bilgiler verdi.

Bozulmaya yol açar

Birtakım hastalığın el sinirlerindeki iç hacmi da-
raltarak sinirleri sıkıştırdığını aktaran Dr. Ünal,
“Kollarımıza omurilikten 3 adet sinir uzanır ve
bu sinirler parmaklarımıza ulaşana kadar belirli
kaslara ve cilt bölgelerine dallar verirler. Bu es-
nada özellikle omuz, dirsek ve el bileği bölge-
sinde çeşitli tünellerin içinde ya da kas
gruplarının arasında ilerlerler. Örneğin elimizin
baş, işaret ve 3. parmağının duyusunu veren me-
dian sinir el bileğinden, tabanı el bilek kemikleri
üzerinde kalın bir bağ ile kapalı olan karpal tünel
içinden parmakları hareket ettiren tendonlar ile
geçer. Bu tünelin iç genişliği sabittir ve genişleye-
mez. Bu sebeple böbrek yetmezliği, diyabet, ti-

roid hastalıkları, romatolojik durumlar, alkolizm,
gebelik gibi yumuşak dokularda ödeme sebep
olan her türlü durum tünel iç hacmini daraltarak
tünelden geçen sinirin sıkışmasına, kan akımının,
dolayısıyla beslenmesinin bozulmasına yol açar.
Bu durumda sinirdeki elektrik akımı yavaşlar do-
layısıyla his kusurları, kaslarda güçsüzlük, yo-
rulma ve kramplar baş gösterir. Aynı durum
diğer ikisi olan radial ve ulnar sinir içinde geçerli-
dir. Bu sinirlerde kol, dirsek, ön kol ve el bilekte
çeşitli bölgelerde sıkışarak belirli semptomlar ve-
rirler. Biz hekimler hastanın şikayetleri, uğraşıları,
yaptığı sporlar ve çalışma düzenlerini sorgulaya-
rak hangi sinirin hangi bölgede etkilendiği hak-
kında fikir sahibi oluruz. Takiben yapılan fizik
muayene ve görüntüleme yöntemleri ile sinir ile-
tim hızını ölçen EMG testi ile de tanı koyarız”
dedi.

Karpal tünel sendromu

İlk üç parmağın duyusunu sağlayan median si-
nirin en çok sıkıştığı bölgenin el bileği olduğunu
belirten Doç. Dr. Mehmet Bekir Ünal, “Latince
Carpus olarak adlandırılan el bileğini oluşturan
kemikler avuç tarafında kalın bir bağ ile birbirine
bağlanarak karpal tüneli oluşturur. El parmakla-
rımızı oynatan tendonlar ve yine baş, 2. ve 3.
parmakları uyaran median sinir birlikte bu tüne-
lin içinden geçer. Özellikle masa başı çalışan sü-
rekli klavye ve mouse kullanan ofis çalışanları ile

bisiklet sporcularında tünelin sürekli bası altında
kalması ya da parmakların sürekli çalışması ge-
reken işlerle uğraşan ev hanımları, temizlik işçi-
leri, ağır işte çalışanlar da mekanik olarak sinir
bası altında kalabilir” dedi. Böbrek hastalıkları ve
romatolojik hastalıklarda dokuların ödemlen-
mesi ve şişmesi tünel içi basıncı arttırarak sinirin
sıkışmasına ve kan dolaşımının bozulmasına yol
açabileceğini ekleyen Doç. Dr. Mehmet Bekir
Ünal, “Baskı altında kalan sinirde basının dere-
cesine bağlı olarak şikayetler aniden başlayabil-
diği gibi zamanla hafiften şiddetliye doğru
ilerleyebilir. Bir sinirin sıkışması sonrasında ilk et-
kilenen daha ince yapılı olan duysal liflerdir. Bu
sebeple öncelikle ellerde uyuşma, karıncalanma
ve ağrı gibi duysal şikayetler başlar. Bası devam
ettiği sürece zamanla motor liflerde etkilenecek
ve kaslarda erime, güç kaybı ve hareket kısıtlılığı
kendini gösterecektir. Böylece kronik hastalarda
ellerinden objeleri düşürme, beceriksizlik, daha
önce rahatlıkla yaptıkları el becerilerinde yavaş-
lama izlenecektir. Bu hastalarda şikayetler özel-
likle geceleri uykudan uyandıran uyuşma ve ağrı,
sabahları kalkınca ellerde görülen hareket kısıtlı-
lığı ve yine uyuşmalardır” açıklamasında bu-
lundu.

Uyuşmalara yol açar

Kubital tünel sendromu ikinci sıklıkta görülen
sinir sıkışması tipi olduğunu vurgulayan Dr.

Ünal, “Günümüzde bu tip sinir sıkışmasının bir
diğer sebebi ise uzun süre akıllı telefonlar ile meş-
gul olmaktır” dedi. Ünal, kubital tünel sendro-
munun nedenlerini şu sözlerle açıkladı: “Üst
ekstremitenin bir diğer siniri olan Ulnar sinirin
dirsek iç kısmındaki bir tünelden geçerken sıkış-
ması sonucu oluşur. Ulnar sinir tünel içinde
farklı anatomik yapılar tarafından basıya mağ-
ruz kalabilir. Özellikle dirsekler kıvrık pozisyonda
uzun süre masa başı çalışanlarda gördüğümüz
bu sıkışma tipinde hastalar 4.5. Parmaklarda
uyuşma ön kolun ve dirseğin iç kısmına yayılan
ağrı ile polikliniğimize başvururlar. İleri safha-
larda bu hastalarda özellikle baş ve 2. Parmak
arasındaki perde kaslarından erime ayrıca 4.5.
Parmaklarda pençeleşme deformitesi dikkat
çeker.   Yine dirseklerin bu şekilde uzun süre ka-
palı kalması Ulnar sinir üzerinde baskı ve gergin-
lik yaratarak yüzük ve serçe parmaklarda
uyuşmalara yol açmaktadır.”

UYUŞMA ARTIYOR

IYILESME MUMKUN!
Sınırları
zorluyor!

Omuz ağrısını
tetikleyen 6 neden!

KENAN İmirzalıoğlu ile başrollerini pay-
laştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere
ulaşan Zeynep Tokuş, şimdilerde sosyal

medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yayınlandığı
dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıl-
dızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun za-
mandır bir projede yer almadı. 44 yaşındaki
Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla ağızları açık
bırakıyor. Son olarak sosyal medya hesabından
yine esnekliğinin sınırlarını zorlayan Zeynep To-
kuş'ın yaptığı harekete yorum yağdı. Amuda kal-
kan Zeynep Tokuş'un paylaşımına "Hangisi eli
hangisi ayağı anlayamadık" yorumları yapıldı

TÜM eklemlerin arasında, omuz eklemi
vücudumuzun en hareketli eklemidir.
Omuz eklemi; çalışma hayatı, spor faali-

yetleri ve gündelik işlerde büyük avantaj sağlayan
aynı zamanda travmaya da açık bir eklemdir. Bazı
faktörler var ki omuz ekleminde ağrılara neden
olur. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Doç. Dr.
Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Omuz ağrısına neden olan en sık görülenler se-
bepler ve tedavileri Uzm. Doç. Dr. İnanır şöyle sı-
raladı;  Fibromiyalji Sendromu, Miyofasiyal ağrı

sendromu başta olmak üzere çeşitli
çevresel kas problemleri omuz

ağrısına neden olabilmekte-
dir. Boyun fıtıkları (C4-7),
Brakial pleksus nöropati-
leri, Torasik Outlet Sen-
dromu, Refleks Sempatik
Distrofi omuz ağrısı ya-

pabilmektedir. İmpinge-
ment sendromu  humerus

başı ile korokoakromial ark
arasında, supraspinatus kas ten-

donu, bisipital tendon ve subakromial bursanın sı-
kışması ve inflamasyonu sonucu gelişebilmektedir.
Akromioklavikuler eklem patolojileri, osteofitler,
bursit,  proksimal humerus kırığı, kifoz, skolyoz ve
akromionun ön 1/3 yapısal değişikliği de sıkış-
maya katkı sağlayabilmektedir. Genellikle  lab-
rumda görülen yırtıklar nedeniyle labrum  görevini
yapamaz ve omuz instabilitesi gelişir. Bu durum
akut travmalara bağlı gelişen omuz çıkıkları esna-
sında ortaya çıkar ve ilerki zamanlarda çıkıkların
tekrarlaması nedeniyle labrum ve eklem yüzeyle-
rinde daha fazla lezyon meydana gelebilir. Trav-
maya bağlı olmayan omuz instabilitesi de
gelişebilmektedir. Bu durum omuz etrafındaki ten-
don, bağ ve kasların gevşekliğine bağlı olarak geli-
şen çıkıklar nedeniyle oluşabilmektedir. Bu şekil
omuz instabilitesinde labrum eşlik etmeyebilir.

Ellerde görülen ağrılı sinir sıkışmasının birçok hastalığın habercisi olabileceğini söyleyen Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bekir Ünal, “Ellerde, kollarda görülen ağrı, uyuşma, karınca-
lanma ve yorgunluk gibi şikayetlerle polikliniklere başvuran hastaların sayısı her geçen gün artıyor” dedi

TIP 2 DIYABETTE
Dünyanın büyük sorunlarından biri haline gelen Tip 2 diyabet hastalığının tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut İpek, Tip 2 Diyabet ameliyatlarıyla yüzde 86’ya varan iyileşmeler sağlanabildiğini dile getirdi

U zmanlar, 300 milyon insanın
btip2 diyabet hastalığıyla uğraş-
tığını belirtiyor. Gelecek 10 yılda

ise bu rakamın 500 milyonların üstüne çı-
kacağı tahmin ediliyor. Altınbaş Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Turgut İpek, Dünya Diyabet Günü sebe-
biyle Tip 2 Diyabet hastalığı ile ilgili bilgi-
ler verdi. Resmi kayıtlara göre hastalığın,
Türkiye’de 30 yaş üstü 10 milyon insanda
görüldüğünü belirten Prof. Dr. Turgut
İpek, 8 kişiden 1’inde diyabet olduğunu ve
ağırlıklı olarak kadınlarda görüldüğünü
söyledi. Hastalığın Obezite ile doğrudan
bağlantılı olduğunu ifade eden Prof. Dr.
Turgut İpek, vücut kitle endeksi (body
mass endeksi)’ne göre Tip 2 Diyabetli ki-
şilerin yüzde 80’ninin aşırı kilolu, yüzde
50’sinin ise obez olduğunun altını çizdi.

Öümcül hastalıktır

Bu hastalığın sinsi, yavaş ilerleyen ve
ölümcül bir hastalık olduğunu dile getiren
Prof. Dr. İpek, tedavisinin mümkün oldu-
ğunu belirterek şu bilgileri verdi:“Tip 2
Diyabet’in ilişkili olduğu pek çok sistem
var. Örneğin kalp ile ilgili koroner hasta-
lıkların oluşmasına en büyük etkendir.
İnme yani  felçli hastaların serebrovaskü-
ler lezyonların oluşmasında en büyük ne-
denlerden biridir. Ekstremiteler yani
ayakların ampütasyonuna kadar giden
yaraların oluşumuna neden olabildiği gibi
böbrek yetmezliğine ve körlüğe de neden
olabilir. Daha pek çok sistemi bozabilen
kronik bir hastalıktır. Diyabeti olan kişile-
rin aynı zamanda hipertansiyonu ve lipid
yüksekliği varsa iyi kolestrolleri düşükse
bel çevresi kalınlığı, abdominal karın yağ-
lanması fazlaysa bu hastalarda metabolik
sendromda oluşur.”

Beslenmeyle ilişkili

Diyabetin insan yaşam kalitesi ve bes-
lenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkili ol-
duğunu belirten Prof. Dr. Turgut İpek,
hızlı yemek yiyenlerin daha fazla kilo aldı-
ğını, oysa yavaş ve sindirerek yiyenlerin
daha kontrollü olduğunu belirtti. Prof. Dr.
İpek, “Hastalığın, ilk avcı toplumlarda,
göçebe, sürekli avlanan hareket eden top-
lumlarda görülmediğini biliyoruz. İnsan-

lık yerleşik düzene geçince beslenme şek-
line bağlı olarak görülmeye başladı. Orga-
nik beslenmenin azalması, buğdayların
una dönüşmesi, şeker kamışlarının rafine-
rize edilmeye başlamasıyla rahatsızlıklar
ortaya çıktı. Yetişkin dönemde susayınca,
su içmek yerine gazlı içecekler tüketmeye
başladık. Meyveyi orijinal haliyle tüket-
mek gayet sağlıklı. Oysa teknoloji harikası
olan blendırdan geçirdiğimizde, emilimi
kolay hale getirilmiş, kalorisi yüksek gıda
haline getirmiş oluyoruz. Bunları tüketti-
ğimizde vücudumuza fazladan şeker ve
kalori yüklemesi yapıyoruz” açıklamasını
yaptı.

Yüksek oranda çözüm

Çocukluk çağında görülen obezitenin de
yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Turgut
İpek, obezite cerrahisi ile önce mideye ke-
lepçe takıldığını sonrasında mideyi küçül-
terek gıdanın geçişini kısıtladıklarını ifade
etti. Tip 2 Diyabet ameliyatları bu şekilde
geliştiğini belirten Prof. Dr. İpek Tip 2 Di-

yabet ameliyatlarıyla yüzde 86’ya varan
iyileşmeler sağlanabildiğini dile getirdi.
Prof. Dr. İpek, “Bildiğiniz gibi midede
açlık hissi veren hormonlar olduğunu gibi
ince bağırsağın sonunda da tokluk hissi
veren hormonlar var. Biz Tip 2 Diyabet
ameliyatlarında açlık hissini ortadan kal-
dırmak için midenin ghrelin hormonu sal-
gılayan kısmını çıkarıp ve tüp haline
getiriyoruz. Böylece 1000-1500 cc olan
midenin kapasitesi, 100-120 cc’ye küçülü-
yor. Burada önemli olan emilim bozuk-
luğu olmadan, gıdaların ince bağırsağın
son bölümüne ulaşmasını sağlamaktır.
Diğer türlü obezite ameliyatlarında emi-
lim bozukluğu olduğunda çok fazla vita-
min eksiklikleri ve ishal gibi
komplikasyonlar oluşabiliyor. Bunları ön-
lemek için başka ameliyatlar bulmaya ça-
lıştık. Kısıtlayıcı ve emilim bozukluğu
yapan obezite ameliyatları dışında Tip 2
için fonksiyonel kısıtlayıcılık yani doydum
hissini erken ulaştıran ameliyatlar gün-
deme geldi” dedi.

HIZLI GEÇİŞ İLE
İYİLEŞME MÜMKÜN
Hastalıkta iyileşmenin 2 şekli oldu-
ğundan da bahseden Prof. Dr. Turgut
İpek, “‘Tam remisyon’ ve ‘Kısmi Re-
misyon’ olarak tanımlıyoruz. Tam re-
misyon da hastanın aldığı şeker
ilaçlarını tamamen kesmesi sağlan-
mış olur. Hemoglobin A1C seviyesinin
yüzde 6 seviyesinin altına düşmesi,
insilün direncinin ortadan kalkması
ve genel bir iyileşmenin sağlanması
beklenir. Kısmi Remisyonda ise He-
moglobin A1C seviyesinin yüzde
6.5’un altına inmesi ve alınan insilün
ilaçlarının ağızdan alınan ilaçlara
dönüşmesi beklenir” şeklinde ko-
nuştu. En yaygın olarak yapılan tüp
mide operasyonun ‘Transit Biparti-
tisyon’ ameliyatı olduğunu söyleyen
Prof. Dr. Turgut İpek, iyileşme oranını
yüzde 86’ya kadar çıkarabildiklerini
vurguladı. Bu da ince bağırsağın 2
buçuk mt’lik son kısmının tüp mideye
bağlanması işlemidir. Böylece, gıda-
ların 3’te 2’lik kısmı ince bağırsağın
son kısmına hemen geçebiliyor. GLP1
hormonunun salgılanması, insülin di-
rencinin kırılması, diyabeti tetikleyen
glukagon hormonunun engellenmesi
ile tokluk hissi verilmeye başlanıyor
ve midedeki yağları bile yok ederek,
lipid ve trigliserit seviyesini düşürü-
yoruz. Bütün bunları yaparken de vü-
cutta mide ve on iki parmak
bağırsağından emilen vitaminlerin
de kaybolmamasını sağlamanız ge-
rekiyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Turgut İpek, “Bütün insanlar için
geçerli olan tavsiyemiz, öncelikli spor ve yü-
rüyüş yapmalarıdır. Haftanın 5 günü, günde
30 dakika ayırarak metabolizmalarını hare-
kete geçirmeliler. Günde 1 buçuk litre su
mutlaka içilmeli. Yemekler, yavaş yavaş ve
sindirerek yenmeli. Hızlı yiyenlerin daha 

fazla kilo aldığını biliyoruz. Diyetisyen göze-
timinde kilo verme yöntemini denemeliler.
Tüm bunların sonunda çabalarınız sonuçsuz
kalmış ise insilün ilaçlarından kurtulama-
dıysanız, organ yetmezliğine doğru gidiyor-
sanız, yaşınız genç ve önünüzde uzun yıllar
olduğunu düşünüyorsanız o zaman doktoru-
nuzla daha radikal tedavi yöntemlerini yani
ameliyat olma durumunu değerlendirebilir-
siniz” tavsiyelerinde bulundu.

BOL BOL YÜRÜYÜN

TEDAVİ ADIM
ADIM PLANLANIR
Sinir sıkışması tanısı konulan hastalarda
sıkışmanın şiddetine göre tedavi planla-
ması yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Meh-
met Bekir Ünal, sıkışmaların derecesine
göre tedavi yöntemlerini şu şekilde açık-
ladı: “Hafif derecedeki sıkışmalarda akti-
vite modifikasyonu, ellerin ergonomik
pozisyonlarda kullanılması, istirahat, sıkı-
şan sinirin çeşitli ortezler veya ateller ile
hareketsiz pozisyonda tutulması gibi kon-
servatif yöntemlerle birlikte antienflama-
tuar ilaç ve vitamin alınması tedavide
kullandığımız yöntemlerdir. Orta ve ağır
derecedeki sıkışmalarda ise sinir ileti hızı-
nın belli seviyenin altında olması, motor
sinirlerin etkilenmiş olması gibi durum-
larda eşlik ediyorsa cerrahi tedavi seçe-
neklerine başvurulmaktadır. Cerrahi
olarak yapılan işlemler sinire bası yapan
anatomik yapıların kapalı veya açık cer-
rahi yöntemler ile kesilerek sinirin gevşetil-
mesini sağlar. Bazı durumlarda sinir var
olan anatomik pozisyonundan başka bir
pozisyona alınabilmesi her zaman
mümkündür.”

Diyabetin insan yaşam kalitesi ve beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkili 
olduğunu belirten Prof. Dr. Turgut İpek, hızlı yemek yiyenlerin daha fazla kilo 
aldığını, oysa yavaş ve sindirerek yiyenlerin daha kontrollü olduğunu belirtti.
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İ lginç olay Arnavutköy'de 6 Kasım
Cumartesi günü yaşandı. İddiaya
göre olay şöyle oldu: Yusuf Kaya'ya

ait kuruyemiş dükkanına gelen 3 kişi, ka-
siyer Ebru Fındık'ı lafa tutarak kafasını
karıştırdı. Şüpheliler, 2 dakikada 2 kez
tırnakçılık yöntemiyle kasiyer Ebru Fın-
dık'ın toplam 800 lirasını çaldı. Şüpheli-
ler dükkandan hızla uzaklaşarak
kayıplara karışırken, bir süre sonra kasi-
yer Ebru Fındık, kasada eksik olduğunu
fark edince, dolandırıldığını anladı. 3
şüpheli yaşanan olayın  haberleştirilme-
sinin ardından bir kez daha kuruyemiş
dükkanına dün geldi. Dolandırıcılık
anına ait görüntülerin haberlerde ve sos-
yal medyada yayılmasından dolayı ra-
hatsız olduklarını söyleyen 3 şüpheli,
pişman olduklarını belirterek, kasiyer
Ebru Fındık'tan özür diledi, çaldıkları
paranın da 2 katını iade etti. Dolandırı-
cılardan biri de Ebru Fındık'a "Torunum

hastaydı, onun için mecbur kaldım yap-
tım" dedi. Şüpheliler, yaptıklarından
utanç duyduklarını, Ebru Fındık'ın ken-
dilerinden şikayetçi olmamalarını da rica
ederek, kuruyemiş dükkanından ayrıldı.
Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kame-
rasına yansıdı.

Özür dilemeye geldiler

Yaşadıkları karşısında şaşkın olduğunu
söyleyen kasiyer Ebru Fındık,  "Dolandı-
rıcılar gittikten birkaç gün sonra geri gel-
diler. Dolandırdıkları paranın 2 katını
getirip bana verdiler. Torunu için yaptı-
ğını söyledi. 'Hakkınızı helal edin ve biz-
den şikayetçi olmayın' diye yalvardılar.
Ben o an şok yaşadım ve bir şey yapa-
madım. İkinci kez dükkana geldiklerinde
hemen tanıdım onları. Çok korktum
bana bir şey yapacaklar diye ama özür
dilemeye gelmişler. Ama ben hakkımı
helal etmiyorum" dedi. DHA

Sahte ilaçlar
ele geçirildiKadıköy'de bir kişi sokak üzerinde ölü bulundu. Sokakta yaşadığı iddia edilen kişinin

cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

1 kişi sokakta ölü bulundu

Güngören'de aynı evde yaşayan iki arkadaş arasında çıkan kavgada Ethem Küçükdal,
Ramazan Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı

Olay, saat 11.00 sıralarında
Kadıköy Caferağa Mahal-
lesi Neşet Ömer Sokak'ta

meydana geldi. Hareketsiz şekilde
yatan kişiyi gören mahalle sakinleri,
durumu polis ekipleri ve sağlık ekiple-
rine haber verdi. Sağlık ekipleri incele-

mesinde yerde yatan kişinin hayatını
kaybettiğini tespit etti. Polis olay yeri
inceleme ve savcının incelemesinin ar-
dından cansız bedeni kesin ölüm nede-
nin belirlenmesi için Adli Tıp
Kurumu'na kaldırıldı. Mahalle sakinle-
rinde Mehmet Gürgen "Evsiz bir arka-

daş. Sürekli burada kalıyordu. Sabah
09.00-10.00 arası bir yerden çay almış
çay içiyordu. Saat 11.00'e doğru vefat
ettiğini öğrendik. 55-60 yaşlarındaydı.
Yaşamadığını görünce polise ekiplerine
haber verdik." şeklinde konuştu. Polis
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

VICDANLI 
DOLANDIRICILAR!

VICDANLI 
DOLANDIRICILAR!

VICDANLI 
DOLANDIRICILAR!

VICDANLI 
DOLANDIRICILAR!

VICDANLI 
DOLANDIRICILAR!

VICDANLI 
DOLANDIRICILAR!

Arnavutköy'de kuruyemiş dükkanına giren 3 kişi, tırnakçılık yöntemi ile 2 dakika arayla aynı kasiyeri dolan-
dırdı. 3 şüpheli, yaşanan olayın haberlere yansımasının ardandan aynı iş yerine gelerek kasiyerden özür diledi
ve aldıkları paranın 2 katını iade ederek kendilerinden şikâyetçi olunmamasını istediler. Dolandırıcıların özür
dileyerek çaldıkları paranın 2 katını iade ettikleri o anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Yaşadıklarından sonra kasada çalışırken
daha dikkatli olduğunu söyleyen Ebru
Fındık, "Artık kimseyi kasaya yaklaştır-
mıyorum, parayı daha dikkatlice sayıp
kasaya koyuyorum" diye konuştu. İş yeri
sahibi Yusuf Kaya da yaşanan olaydan
sonra oldukça şaşırdığını söyleyerek,
"Kasiyer arkadaşımızın hakkını yediler.
Biz hakkımızı helal etmiyoruz. İnanmı-
yoruz ki torunu için yaptığını. Rezil ol-
duklarını düşündükleri için gelip parayı
iade etmişler" ifadelerini kullandı.

Artık parayı iki
kez sayıyorum

OlAy, dün sabah saatlerinde
Barbaros Hayrettin Paşa Ma-
hallesi'nde meydana geldi. İki

kardeş Hasan Kuşçu ile İbrahim Kuşçu
bilinmeyen nedenle aralarında tartıştı.
Tartışma sırasında İbrahim Kuşçu, si-
lahla iki el ateş ettiği ağabeyi Hasan
Kuşçu'yu sağ karın boşluğu ve kalçasın-
dan yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üze-
rine olay yerine polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Hasan
Kuşçu'yu ambulansla Başakşehir Çam

Sakura Hastanesine kaldırdı. Gazios-
manpaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın
ardından kaçan İbrahim Kuşçu'yu yaka-
layarak gözaltına aldı. Şüphelinin emni-
yetteki işlemleri sürüyor. Saldırı anı
güvenlik kamerasına saniye saniye yan-
sıdı. Görüntülerde, ayaktaki kişinin elin-
deki tabancayla oturan kişiye ateş ettiği
ve tekmelerle saldırdığı görülüyor. Eli si-
lahlı kişinin daha sonra binanın üst kat-
larına doğru bakarak bir şeyler anlattığı
kameraya yansıyor. DHA

Gaziosmanpaşa'da bir kişinin tartıştığı ağabeyini silahla ateş ederek, yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Böyle kardeş olmaz olsun!

OlAy, Gençosman
Mahallesi'nde dün
akşam saat 22.30 sıra-

larında yaşandı. Dumlupınar so-
kakta bulunan 4 katlı binanın
giriş katındaki dairede yaşayan
Ramazan Yılmaz ve Ethem Kü-
çükdal isimli iki arkadaş arasında
henüz bilinmeyen bir nedenle tar-
tışma çıktı. Tartışmanın ardından
dışarı çıkan Ramazan Yılmaz, eve
tekrar girmek istedi ancak ev ar-
kadaşı kapıyı açmadı. Kapıda
kalan Ramazan Yılmaz, eline al-
dığı taşı yaşadığı evin penceresine
atarak ev arkadaşı Ethem Küçük-
dal'ı dışarı çağırdı. Duruma sinir-
lenen Ethem Küçükdal da dışarı
çıkarak ev arkadaşını göğsünden

bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle
ağır yaralanan Yılmaz, kanlar
içinde yere yığılırken Ethem Kü-
çükdal kaçtı. Mahalle sakinlerinin
ihbarı üzerine olay yerine sağlık
ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekipleri Yılmaz'ın olay yerinde
hayatını kaybettiğini belirledi. Yıl-
maz'ın cansız bedeni, incelemele-
rin ardından Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Polis, çevre-
deki vatandaşlardan bilgi alarak,
sokaktaki güvenlik kamera görün-
tülerini inceledi. Olay sonrası
kaçan Ethem Küçükdal, bir süre
sonra gözaltına alındı. Şüpheli
sorgulanmak üzere polis merke-
zine götürüldü. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Ev arkadaşı öldürüldü

Ümraniye ve Ataşehir’de 2 adrese 
düzenlenen operasyonda piyasa değeri
yaklaşık 1 milyon 350 bin 600 lira olan
sahte botoks ilacı ile zayıflatma işleminde
kullanılan 3 adet cihaz ele geçirildi. Yakalan
2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken,
operasyon anları da kameraya yansıdı

istAnBul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube
Müdürlüğü görevlileri, "Kişilerin hayatını ve sağlı-
ğını tehlikeye sokacak biçimde üretim yapmak"

konusunda yürüttükleri çalışmalar kapsamında,  internet or-
tamı üzerinden sahte botoks-dolgu ilaçları ile tıbbi malzeme-
lerinin satışının yapıldığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen
ekipler, dün Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde faaliyette ol-
duğu tespit edilen 2 adrese yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda,  yetkili ecza depolarında ya da eczanelerde
satılması gereken ancak uygunsuz şekilde depolanarak satışa
sürüldüğü belirlenen, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin
600 lira değerinde olan çeşitli markalara ait 4 bin 264 adet
botoks ilacı (dudak dolgusu, kırışıklık önleyici, gençlik aşısı,
burun askısı, yüz askısı ve kaş askısı) ve vücudun belli kısım-
larına sıkılaştırma ve zayıflatma işlemi uygulanan 3 adet
cihaz ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler U.G. ve E.E.  hak-
kında, "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların tica-
reti" ve "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak
biçimde ilaç yapma veya satma" suçlarından hakklarında so-
ruşturma başlatıldığı öğrenildi. Operasyon anları kameralara
yansırken, ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi

BAkırköy ve Bahçelievler'de motosikletle kap-
kaççılık yapan 2 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler tu-
tuklanırken, kapkaç anları kameralara yansıdı.

Bakırköy ve Bahçelievler'de farklı tarihlerde motosikletli 2
şüpheli 8 defa kapkaç yaptı. Şüpheliler son olarak, Bakır-
köy'de bir kadının çantasını alarak, kadını yerde sürükledi.
Şikayetler üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamk için ça-
lışma başlattı. Şüpheliler Bahçelievler Mahmutbey Cadde-
si'nde yakalandı.  Gözaltına alınan Ç.U.Y.(21) ve H.İ.K.(21)
isimli kişilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Ya-
kalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelile-
rim motosikletle kapkaç yaptıkları anlar güvenlik kamerasına
saniye saniye yansıdı.

FAtih'tE bir kişi, üstgeçitten yola düştü. Yarala-
nan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.   Olay,
dün akşam saat 19.00 sıralarında, Haşim İşcan

Geçidi’nde meydana geldi. Yaya yolunda bulunan bir kişi,
bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan kişi, ambulansla
hastaneye kaldırıldı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yol
üzerine düşen kişiye hiçbir aracın çarpmaması ise dikkat
çekti. DHA

Bu kez kaçamadılar

Üst geçitten
düşerek öldü

DEAŞ ve El-
Kaide/HAD terör
örgütlerine dü-

zenlenen operasyonda 9
yabancı uyruklu şüpheli ya-
kalandı. Operasyon anları
kameralara yansıdı. İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri DEAŞ
ve El-Kaide/HAD terör ör-
gütü ve çatışma bölgeleriyle
iltisaklı şahısların tespit ve
deşifresine yönelik yapılan
çalışma başlattı. Çalışmala-
rın ardından 11 ilçede 16
adrese yapılan baskınlarda
9 yabancı uyruklu şüpheli
yakalandı. Şüpheliler gözal-
tına alınırken, emniyetteki
işlemlerin vdevam ettiği 
öğrenildi.

Tırnakçılık yöntemiyle çaldıkları paranın
2 katını iade eden dolandırıcılar,
iş yerindeki çalışandan özür diledi.

Ramazan Yılmaz,
ev arkadaşı
tarafından
öldürüldü.

Teröristlere baskın



Başkan İsmet
Yıldırım, Dünya
Çocuk Kitapları 

Haftası nedeniyle minik 
kitapseverlerle bir araya gelerek, Türk ve dünya

edebiyatının önemli eserlerini hediye etti

LÜLEBURGAZ Belediyesi’nin
2018 yılında iklim değişikliğine
dikkat çekmek için “Bisikletleri-

mizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele
Ediyoruz” projesi kapsamında hizmete sun-
duğu ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan
Bisiklet Taksiler mevsim koşulları nedeniyle
hizmete ara verecek. Bisiklet Taksiler 14
Kasım tarihi itibarıyla belirli bir süre hizmet
vermeyecek.

Ücretsiz hizmet veriyor

Önümüzdeki yıl Mayıs ayında yeniden yol-
larda olması planlanan Bisiklet Taksiler, ta-
mamen ücretsiz bir şekilde vatandaşlara
hizmet ediyor. Bisiklet Taksiler sadece bu yıl 3

bin 500 vatandaşın ücretsiz bir şekilde fayda-
lanmasını sağladı. Öte yandan Bisiklet Taksi-
ler’in yolcu sayısı ise son bir yıla göre yüzde
40’lık artış yaşadı. 2020 yılında yine Mayıs ve
Kasım ayları arasında hizmet veren Bisiklet
Taksiler 2 bin 500 kişiye hizmet vermişti. Bu
yıl ise bu rakam yüzde 40 artarak 3 bin 500
kişiye yükseldi.

Kimler faydalanabiliyor?

Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Bisiklet
Taksilerden öncelikli olarak engelli, hamile ve
65 yaş üstü vatandaşlar faydalanabiliyor. Bi-
siklet Taksiler herhangi bir yakıt harcaması
yapılmadığı için ekonomik olmanın yanı sıra
çevreci özelliğiyle de ön plana çıkıyor.

B eyoğlu Belediyesi, Daha Yeşil
Bir Beyoğlu sloganıyla ha-
yata geçirdiği “Mahalle

Bahçeleri” projesine bir yenisini
daha ekledi. Proje kapsamında
inşa edilen “Küçük Piyale Ma-
halle Bahçesi” 11 Kasım Milli
Ağaçlandırma Günü’nde düzen-
lenen törenle hizmete açıldı. Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız açılış töreninin ardından ço-
cuklarla birlikte yeni açılan bahçeye
zeytin ağacı fidanı dikti.

Her tarafa ağaç dikliyor

Milli Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun
diyerek sözlerine başlayan Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Hep birlikte ço-
cuklarımızla, gençlerimizle, bütün Beyoğlu
olarak daha yeşil bir Beyoğlu için yola çık-
tık. Beyoğlu’nu hep birlikte yeşillendiriyo-
ruz. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’nin her
tarafında ağaçlar dikiliyor. Bugün Milli
Ağaçlandırma Günümüz, hep birlikte bunu
kutluyoruz. Beyoğlu’nda bu mahalle bahçe-
lerinde hem açılış yapıyoruz hem de ağaçlar
dikiyoruz. Böylece daha yeşil bir Beyoğ-
lu’nu hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Daha büyüğünü yapağız

Mahallede daha önce böyle bir alanın olma-
dığını ifade eden Yıldız, “Okul bahçelerini de
sizler oynayın diye açık tutacağız. Bu mahal-
lede daha önce bu tür oyun alanları yoktu,
daha önce bahçesi yoktu. Şimdi bu bahçede
oyun oynayacaksınız. Hem yeşillendiriyor
hem de oyun sahası kazandırıyoruz. Bir tane
çok büyük bahçe yapıyoruz, daha büyükle-
rini de yapacağız. Hedefimiz daha yeşil Be-
yoğlu. Daha yeşil bir Beyoğlu için ağaç
dikmeye devam ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

3 bin 374 fidan dikildi

Beyoğlu’nda her doğan bebek için zeytin
ağacı diktiklerini dile getiren Yıldız, “Zeytin
ağacını her doğan bebek için diktik ve şu
anda 3 bin 374 fidan dikildi. Her doğan be-
beği evinde ziyaret ediyoruz, en yakın bah-
çeye de onun adına zeytin ağacı dikiyoruz.
O bebekle birlikte zeytin ağacımız büyüyor,
O bebeğin ağacı oluyor” diye konuştu. Açı-
lışı çocuklarla birlikte yapan Yıldız, çocuk-
lara ‘Burada kimler oynayacak? Bu bahçe
kimin? Bu bahçeyi birlikte koruyacağız, an-
laştık mı?’ diye seslendi. Çocuklar hep bir
ağızdan ‘Bu bahçe bizim’ dedi. DHA
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1487958)

ESAS NO : 2016/482 Esas
KARAR NO : 2019/296

HÜKÜM :
1-Davanın reddine, 
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar 
Tarifesi gereğince alınması gereken 44,40 TL
harcın, peşin olarak yatırılan 1.692,73 TL harçtan
mahsubuna, kalan 1.648,33 TL harcın karar 
kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya 
iadesine, 
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan
10.679,60 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili
ile kendini vekil ile temsil ettiren davalılara veril-
mesine, 09/07/2019 tarihinde karar verilmiş olup,
Kararın davalı Güral GERÇEL'e ilanen tebliğine
karar verilmiş olmakla, Mahkeme kararının, da-
valıya tebliğine, ilanın gazetede yayınlandığı ta-
rihten 15 gün içinde istinaf etme hakkının
bulunduğu belirtilmek sureti ile tebligat yerine ge-
çerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/10/2021

İLAN
İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1487968)

SAYI: 2020/231 ESAS 

İLAN
"Samsun ili, Atakum ilçesi, Küçükkolpınar 
mahallesi, Cilt no:119, Hane no:89, Bsn no:10 ile
nüfusa kayıtlı 62809225992 TC kimlik numarası
ile nüfusa kayıtlı Cemil ve Zeynep'ten olma
03/08/1977 doğumlu Şerife Levent'in "Şerife"
olan adının "Eda" olarak düzeltilmesine, bu 
şekilde nüfusa kayıt ve tesciline," İLAN 
OLUNUR. 10/11/2021

İSTANBUL ANADOLU 
31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

D ün olduğu gibi bugünde insanları-
mız yaşamaya devam ediyor, 
ama nasıl?

Âşık Veysel’in dillerden düşmeyen tür-
küsü, hatta bir dönem Arif Sağ ile Tarkan
düet yapmıştı, “uzun inçe bir yoldayım gidi-
yorum gündüz gece; bilmiyorum ne halde-
yim gidiyorum gündüz gece”.

Ülkemiz ve vatandaşlarımız yaşıyor ama
nasıl yaşadığını bilmeden “gece gündüz
gidiyor”.

Sormak gerekir, “nasıl, nereye ve
kiminle gidiyoruz”?

Sorunun yanıtı elbet verilir, ağzı olanın
konuştuğu gibi.

Önemli olan neyi nasıl sorduğunuzdur.
Tarih, bizim tarihimiz, yani insanın yani

senin benim tarihimiz, yaşanmamış ve ya-
şatılmamış dönemin tarihi bizim tarihimiz.

Yani kimilerince kutsal kitaplarda Âdem
ile Havva döneminden bugüne nasıl gelindi?

Hayatta kalmak yaşamı devam ettirmek
için ne yapıldı?

Savaşlar barışlar oldu mu?
Ürettiğinin hepsini kendisi mi tüketti?
Ağaç kovuğundan, mağaradan çadıra ve

kerpiç eve nasıl geçildi?
Çadırdan kerpiç evden devasa binalara

nasıl gelindi?
Uçsuz bucaksız çorak arazi ve çöller

nasıl aşıldı?
Koca dağlar nasıl delindi?
Aşılmaz denilen denizler nasıl aşıldı?
Yapılamaz denilen aletler nasıl yapıldı?
Yıkılamaz denilen kaleler nasıl yıkıldı?
Günümüzde bunca insan yaşamını devam

ettirmek için aşını, işini nasıl bulmakta?
Birbirlerini nasıl anlamakta, iletişim

kurmakta?
İnsan değerli bir varlıksa, zaman kıy-

metli bir hazineyse, bunca çekişme kavga
savaş ve katliamlar neden hala yapılmakta?

Karşımızdakinin ne dediğini anlamak
için çaba sarf ediyor muyuz?

Konuşulan dil tercüme ediliyor mu?
Hareketlerinden ne dediği anlaşılmıyor

mu?
Kulaklarımız tıkalı, gözlerimiz bağlı, 

ağzımız kapalı mı?
Yurttaşlardan alınan vergilerle kurulan

kuruluşlar neden satıldı ve satılmakta?
Yurttaşının yaşamını daha yaşanılır hale

getirmesi gerekirken neden yeraltı
zenginlikleri, doğal güzellikler, yollar, 
köprüler satılmakta?

Bu satılan değerler ülkenin sırtına 
külfet miydi?

Satılan değerlerin yerine yenileri 
kondu mu?

Satıştan alınan gelirler nereye harcandı?
12 Eylül’ün “netekim paşası” 1970 ve

1980 ‘li yılların gençliğine yaptığı baskı, iş-
kence ve zorbalığı hala neden 
sorgulamıyor?

12 Eylül’ü yapanlar kadar ondan sebep-
lenenler ve köşeyi dönenler kim, bunlarda
hesap verecek mi?

12 Mart ve 12 Eylül bu ülke için acı bir
dönem olmakla birlikte bundan ders 
alındı mı?

Bu ülkenin yurttaşları insani değerlerine,
inancına ve özgürlüğüne ne kadar bağlı?

Ülkesinin işgaline karşı dün direnen ve
ölen olurken, bugün onun torunları ne 

yapmakta?
Baskı, şiddet ve zorluklara başkaları

katlanır ve bedelini başkaları öderse 
kazanılan değer ve güzelliklerin değeri
bilinir mi?

Başkalarının kazandığı değerlere sahip
olan kıymet bilir mi?

Kendisinin emek ve bedel harcamadan
sahip olduğu değerleri savunmak 
zorunda mı?

Dün Padişahın Cuma selamlığında tebaa-
sının “padişahım çok yaşa” nidası, geçen
gün başkanın Cuma namazı çıkışı öğrenci-
lerin söyledikleri arasında bir fark var mı?

Eğitim cahilliğe karşıdır denildi her il’e
üniversite açıldı; eğitim diploma verdi ama
toplumsal sorunları anlaya biliyorlar mı?

İşsizlere bu diplomalı işsizler de katıldı
soruna bir çare var mı?

Tarım ve imalat sanayinde üretim durup
dış alım artarken dışa bağımlılık 
artmıyor mu?

İstisnalar haricinde yurttaşların geneli
yoksulluk (Türk-İş verilerine göre 9931
TL.) ve açlık (2825 TL)sınırında geçinirken
kişi başına düşen milli gelir 8 500 ABD $
gerçek midir? 

Ülkenin topraklarında yabancı ülkenin
askerleri üs kurup komşu ülkeleri tehdit 

etmiyor mu?
Basılmamış kitaplar yasaklanıyor,

HES’leri protesto edenler ağır cezada yar-
gılanıyor, idam edilen oğlu, işkencede yiti-
rilen kardeşi için mezarlık anması
yapanları gözaltına alıp, dava açılıp mah-
kemeye çıkarılıyorsa, adliyenin ve cezaevi-
nin en büyüğü bizde ne demekle?

“Özgürlük” bunun neresinde?
Her şeyi kabullenen, her şeye kolay

uyum sağlayan yurttaşlarımız bir lokma
bir hırka için nasıl bir kalıba sokulduğu-
nun farkında mı?

Dostlarını, inandığı değerleri ve inancını
bir tabak yemek ve bir etiket için kimler
satmakta?

12 Mart ve 12 Eylül yurttaşların kim-
yasını o kadar değiştirdi ki, sessiz filmin
sesiz seyircisi haline geldi.

Sorunlara duyarlı “güzel insan” değe-
rine sahip olanlar susturulup, gözaltı, sor-
gusuz cezaevi ve işsizlikle tehdit
edilmekte.

...
Evet, evet birinin dediği gibi“hiçbir şey

olmasa bile, kesinlikle bir şeyler oldu”.
Kimyası değiştirilen yurttaşlarımız nasıl

yaşamakta, ne yapmakta, nereye ve ki-
minle gitmekte?

Kesinlikle bir şeyler oldu

Bisiklet taksilere

kış molası!

her BeBek ICIn 
AyrI BIr FIdAn!

Vatandaşlara kendi 
mahallelerinde yeni yaşam

alanları sunmak için hayata
geçirilen mahalle

bahçelerinin en büyüğü
Küçük Piyale Mahallesi'nde

açıldı. Beyoğlu’nda her
doğan bebek için zeytin

ağacı diktiklerini dile
getiren Yıldız, “Zeytin

ağacını her doğan bebek
için diktik ve şu anda 3 bin

374 fidan dikildi” dedi

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

2 bin 500 metrekare alana inşa edilen mahalle
bahçesi; 790 metrekare yeşil alan, 100 metre-
kare çocuk oyun alanı, 50 metrekare fitness
alanı, 200 metrekare basketbol sahası alanı,

110 metrekare oturma alanı, 400 metrekare yü-
rüyüş alanı, 45 metrekare Atatürk büstü alanı
ve muhtarlık hizmet binasıyla ilçe sakinlerine

hizmet verecek. Ayrıca '11 Kasım Milli Ağaçlandırma
Günü’ dolayısıyla Beyoğlu’nun dört bir yanında bulu-
nan parklarda, bahçelerde, yeşil alanlarda ve okul

bahçelerinde toplamda “2023” adet zeytin
ağacı fidanının toprakla buluşturula-

cağı belirtildi. 

Lüleburgaz Belediyesi’nin 2018 yılında iklim değişikliğine karşı
Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiği Bisiklet Taksiler mevsimsel
koşullar nedeniyle 14 Kasım 2021 günü paydos ediyor

2 BİN 500 METREKARE 
ALANA İNŞA EDİLDİ

ÇOCUKLARA kitabı
sevdirmek, okuma alış-
kanlığı kazandırmak;

anne, baba ve öğretmenlere ço-
cuklar için kitap seçme imkânı
sağlamak amacıyla, 08-14 Kasım
tarihleri arasında “Dünya Çocuk
Kitapları Haftası” nedeniyle et-
kinlikler düzenleniyor. Başkan
İsmet Yıldırım bu kapsamda,
Emrullah Turanlı İlkokulu öğren-

cilerini ziyaret ederek, dünyaca
ünlü çocuk kitaplarından hediye
etti. Kitap okumanın sosyal, kül-
türel ve kişisel gelişim için çok
önemli olduğunu belirten Başkan
Yıldırım, öğrencilere fırsat bul-
dukça kitap okumaları tavsiye-
sinde bulundu. Çocuklarla
yakından ilgilenen Yıldırım, ço-
cukların heyecan ve mutluluğuna
ortak oldu.

22 sanatçıdan
46 ESER

KARTAL Belediyesi Hizmet
Binası fuaye alanında gerçek-
leşen serginin açılış törenine,

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel’i temsilen Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürü Umut Veli Develi ve çok sayıda
Kartallı sanatsever katıldı. Küratörlü-
ğünü ressam Zihniye İlhan’ın yaptığı 22
sanatçının 46 eserin yer aldığı sergide;
yağlı, sulu boya ve filografi ile goblen
teknikleri kullanıldı. Serginin açılış töre-
ninde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Umut Veli Develi, serginin küratörü res-
sam Zihniye İlhan’a bir teşekkür plaketi
takdim ederek; “Cumhuriyetimizin ku-
rucusu, Kurtuluş Savaşı’mızın Başko-
mutanı Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin
83’üncü yıl dönümünde; sevgi, saygı ve
özlemle anıyoruz.  O’nun, “Sanatsız
kalan bir milletin hayat damarlarından
biri kopmuş demektir” sözünü ilke edi-
nen Kartal Belediyesi, siz değerli sanat-
çılarımızla beraber kentimizi
İstanbul’un kültür ve sanat merkezi
olma yolunda emin adımlarla ilerlemek-
tedir” ifadelerini kullandı.

Miniklere hediye
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A çılışa, Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu, İs-
tanbul AK Parti İl Başkanı

Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu
Belediye Başkanı Ömer Arısoy, siyasi
parti temsilcileri ve çok sayıda vatan-
daş katıldı. Açılış töreninde konuşan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu, “Şehirlerimizin tarihiyle
kültürel dokusuyla ve doğa ile uyumlu
şekilde geliştirilmesi önceliğimizdir. Bu
nedenle de belediyecilik hizmetlerine
ayrı bir önem veriyoruz. Hiç şüphesiz
belediyecilikte başarının yolu, halkla iç
içe olmaktan geçiyor. Bugüne kadar
ideolojiye değil, insana hizmet etmek
için çalıştık. Bu sayede de milletimizle
aramıza kimse giremedi. Şu an Bakan-
lığımız ile Zeytinburnu Belediyemizin
ortak çalışması neticesinde açılışını
gerçekleştirdiğimiz Marmaray Zü-
beyde Hanım Parkı da malum zihniye-
tin durdurduğu projelerden biriydi”
diye konuştu.

Belediye devreye girdi

Marmaray güzergâhının üstü kapatıla-
rak elde edilen alanın park ve dinlenme
alanı olarak hizmet vermesi amacıyla
17 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından çalışma-
lara başlandığını kaydeden
Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam
etti: “Ancak işin bir kısmı yapıldıktan
sonra çalışmalar mevcut İBB yönetimi
tarafından maalesef durduruldu. Son-
rasında Zeytinburnu Belediyemiz dev-
reye girdi. Belediye Başkanımız
gerekeni yaptı. Kalan kısımları hızla bi-
tirdi. Marmaray bugün, Halkalı-Gebze
arasında 80 kilometrelik parkurda bu-
lunan 43 istasyonu 108 dakikada ta-
mamlayarak İstanbul’un kent içi
ulaşımının ana hatlarından biri oldu.” 

Bitirmeye odaklıyız

Hızlı, konforlu, hava şartlarından etki-
lenmeyen, kesintisiz ulaşımın adresinin
İstanbullu vatandaşlar için Marmaray
olduğunu kaydeden Bakan Adil Kara-
ismailoğlu, “İstanbul’un kent içi ulaşı-

mının omurgasıdır. Birkaç gün önce
gördük. 5 Kasım’da Marmaray’ı kulla-
nan yolcu sayısı rekor kırdı. Bir günde
567 bin 169 yolcu, 6 Kasım’la birlikte
iki günde toplam 1 milyon 115 bin
yolcu Marmaray ile işlerine, sevdikle-
rine ulaştırıldı. Hizmette olduğu 8 yıl
içinde taşıdığı yolcu sayısı ise 607 mil-
yona ulaştı. Bakan Karaismailoğlu
sözlerine şöyle devam etti: “Hizmet
söz konusu olduğunda biz yetinmiyo-
ruz. Daha iyisini, daha konforlusunu,
daha hızlısını planlıyor, yapıyoruz. 80
km uzunluğundaki parkurda hizmet
veren Marmaray banliyö hattı ile Le-
vent-Hisarüstü Metrosu’nun ardından
İstanbul şehir içi raylı toplu taşımacılık
altyapısının gelişmesi için 103,3 kilo-
metre uzunluğunda 7 ayrı hatta çalış-
malara da devam ediyoruz. Halkımız
suyu getireni de testiyi kıranı da çok iyi
görüyor. Biz, ülkemiz için canla başla
çalışırken, gündelik polemiklere değer
vermiyoruz. Biz hizmete odaklayız,
projelerimizi bitirmeye odaklıyız.”
DHA

Saygı ve dik duruş

Önceki gün ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile onun yanından
hiç ayrılmayan İsmet İnönü ve onların silah 

arkadaşları olan atalarımızın manevi huzurları
önünde saygı duruşunda bulunduk.

Kurucu önderimiz Atatürk’ün vefatının 83. Yılı daha
büyük bir katılım ve heyecanla anıldı. Geçmiş yıllara
göre, son yıllarda Atamıza ve onun eserlerine saldırı ve
karalamalar sonrasında halkımızın Atatürk'e daha çok
yöneldiğini görmek beni ziyadesiyle memnun etti.

10 Kasım günü saat 9.05 te ülkemizin en ücra 
köşesinden en kalabalık şehirlere kadar yollar, 
meydanlar ve iş yerlerinde, tarlalarda, inşaatlarda
hayat durmuş ve herkes ayaktaydı.

Yabancı devletlerde bulunan Büyükelçilik ve 
Konsoloslukları Mızda da aynı durumun var olduğunu
biliyorum. Merak ettiğim dünyanın birçok devletinde
atamızın ya heykeli ya da büstü bulunuyor, acaba 
oralarda da atamıza çiçek götürüp saygı duruşu 
yapan oldu mu?

O duruş var ya…

Birilerinin, “Orada sap gibi durmanın ne anlamı
var” dediği gibi, ya da Tevbe Suresinin 84. Ayetinde
mezarlıklarda neden durulduğunu açıkça anlatmasına
rağmen, “Mezarlıklarda ayakta durulmaz” diyen ve
halkımızı Allah ve Kuran ile aldatanların uydurdukla-
rına bakmadan ve onları yok sayarak Atamızın ve
onun silah arkadaşları olan dedelerimizin manevi 
huzurunda saygı ile durdum.

Benim Ali Çavuş Dolu ve Durmuş Demirağ adlı
dedelerim Balkan Savaşı çıkınca askere gitmişler ve
Cumhuriyetimiz ilan edildikten sonra memleketleri
olan Alucra’ya dönmüşler. Şimdi Atatürk’ümüze
silah arkadaşlığı yapmış olan bu iki dedemin ya-
nında, Çanakkale de, Sakarya da, Büyük Taarruzda,
Kurtuluş Savaşının her kademesinde ve sonrasında
çıkan isyanlarda, son 35-40 yıldır ülkemize tebelleş
olan teröristlere karşı vatanımızı savunan ve şehit
olanların manevi ruhlarının karşısında saygı 
duyulmazsa ne yapılır?

Yine Kurtuluş Savaşı sırasında gaziyi ve silah 
arkadaşlarını destekleme fetvası veren Börekçizade
Rıfat’ın manevi huzurunda saygı duruşunda 
bulunulmaz mı?

“Ülkemizi işgal edenlere karşı savaşmamız gerekir,
Hiçbir şeyiniz yoksa yerden taş alıp düşmana fırlatın”
diyen Denizli müftüsü Hulusi Hoca’nın manevi 
huzurunda saygı durulmaz mı?

Koçgiri isyanları sırasında devletten yana tavır
koyan Dersim milletvekili Diyap ağa ya saygı 
duyulmaz mı?

Kurtuluş günlerinde Anadolu'yu gezerek, “Kuvayi
Milliye’ye katılın” diyen Şeyh Mücahit Ahmet
Sunusi’ye saygı duruşu yapılır.

Kurtuluş savaşı yılları ve sonrasında ellerinden 
geleni yapan Hasan Tahsin, Ruşen Eşref, Yunus Nadi,
Halide Edip Adıvar, Kara Fatma, Halime Çavuş, 
Nezahat Onbaşı, Emire Ayşe Aliye, Şerife Bacı, Gör-
desli Makbule, Tayyar Rahmiye, Hafız Selman İzbeli,
Şahin Bey, Sütçü İmam, Fevzi Çakmak, Yörük Ali,
Topal Osman, Satı Çırpan gibi daha nice kahramanla-
rın manevi huzurunda saygı duruşu yapılıp bir Fatiha
okunmaz da ne yapılır?

Bunlara da dik durulur

Elbette o saygı duruşunun bir başka tarafı da 
bazılarına ve onların fikirlerine ve o fikri taşıyanlara
karşı bir dik duruştur.

“Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye hain, şaki, yağ-
macı, katillerdir. Derhal öldürülmelidirler. İngiltere ve
Yunan’a zayiat vermek hayırlı olmaz” diyen İskilipli
Atıf ile o dönemde bunlara idam fermanı veren sara-
yın fetvacısı Mustafa Sabri’ye karşı bir dik duruştur.

İngiliz sevenleri Derneği kuran Sait Mollaya karşı
ve yine yeni bir vatan kurmak için çarpışanlara karşı
olan Anzavurculara, Yunanın kuklası Delibaş Meh-
met’e, milletini sırtından hançerleyen sözde mahkeme
başkanı Nemrut Mustafa’ya, Yunanlılara tezahürat
yapan İzmir Valisi Kambur İzzet ve onlar gibi 
düşünenlere karşı bir dik duruştur o duruş.

Aydın işgal edildiğinde balkonuna Yunan bayrağı
asan belediye başkanı Çakmarlı Emin bey’e, “Atatürk
ve arkadaşlarının kafaları ezilmeli” diye yazan Refi
Cevat’a karşı, Atatürk'e karşı birilerinin kışkırtmasıyla
suikast düzenleyen Vali Ali Galip’e karşı, Orient eks-
presi ile kaçan Damat Ferit, kahramanlar yeni bir dev-
let kurmak için kurtuluş savaşında kan akıtır, can
verirken kendine yeni zevceler alıp düğün yapan ve 
sonunda bir İngiliz gemisi ile kaçan Vahdettin’e karşı-
dır o dik duruşumuz. Ve en önemlisi Gazi'ye ve yukar-
daki saydığımız ve daha adını hatırlayamadığımız
binlerce vatansevere karşı saygı duyarken, ilk duruşu-
muz, 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlere ve onun 
zihniyetinde olanlara karşıdır. Atatürk'ün kurduğu 
makamda oturan ve O'nun tapuya tescil ettirdiği 
mabette Ata'mızı aşağılayan din adamlarına karşıdır.  

Vatanımız, milletimiz bayrağımız ve geleceğimiz
için bu dik duruşlarımız hep devam edecektir.

Saygı duyulması gerekenlere karşıda aynı şekilde
saygımız sürecektir.

IBB DURDURDU
ARISOY BITIRDI!

istanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin (İBB) sorumluluk
alanında bulunan parklar,

kentlinin olduğu gibi uluslararası or-
ganizasyonların da takdirini kazanı-
yor. Kar amacı gütmeyen ve 25 yıldır
uluslararası bir heyet ve Keep Britain
Tidy tarafından verilen Green Flag
(Yeşil Bayrak) ödülünü, İstanbul ilk
kez aldı. İBB Park Bahçe ve Yeşil
Alanlar Daire Başkanlığı sorumlulu-
ğunda bulunan Yıldız Korusu ve
Göztepe 60. Yıl Parkı; Belçika,
Fransa, Almanya, Hollanda, İs-
panya, Portekiz ve İsveç’ten 30 par-
kın kazananları arasında yer aldı.
Heyet hayran kaldı

Hakem heyetinde bulunan Carl
McClean ve Emanuel Flecken, Yıl-

dız Korusu ve Göztepe 60. Yıl
Parkı’na övgüler yağdırdı. Parklar-
daki altyapının harika olduğunu be-
lirten Flecken, “İstanbul'daki yeşil
alanlar çok yüksek bir kalite standar-
dında ve büyük bir yatırım içeriyor.
Parkların tarihini korumak bir gurur
nedenidir. Bu yüzden iki parkınızda
ödül aldığınız için tebrikler. Çok yük-
sek bahçecilik ve tarım standartları
da dahil olmak üzere yapılan tüm
zor işleri takdir ediyoruz” dedi. İs-
tanbul'daki parklara yapılan yatırım-
dan çok etkilendiğini vurgulayan
McClean ise, “Parkların yoğun ola-
rak kullanıldığını görüyorum. Yeşil
Bayrak Ödülü, elde edilmesi kolay
bir ödül değildir. Personelin ve yöne-
timin sıkı çalışmasının ve parkların
geliştirilmesinde topluluğun katkısı-

nın ifadesidir. Sermaye çalışmalarını
ve parkların tarihi özelliklerini koru-
manızı çok takdir ediyoruz” ifadele-
rini kullandı.
6 aylık yoğun çalışma

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire
Başkanlığı, hakem heyeti ile 6 ay süren
yoğun iyileştirme çalışması yürüttü.
Sonrasında İstanbul’a davet edilen
heyet, 380 bin metrekare alana sahip
Yıldız Korusu ve 80 bin metre karelik
Göztepe 60. Yıl Parkı’nda yaptıkları
saha gezisi yaptı. Puanlama yaparken;
karşılama yeri, sağlık ve güvenli, iyi
bakımlı ve temiz, çevre yönetimi, biyo-
çeşitlilik, peyzaj ve miras, toplum katı-
lımı, yönetim, pazarlama ve iletişim
ana başlıkları altında 76 adet kriteri
göz önünde bulundurdu.

ataşehir'de 'Yaya Geçi-
dinde Yayalara Öncelik Veril-
mesi' kurallarına uymayan

sürücüler, polis dronu ile tespit edilerek
cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Ataşe-
hir'de dron destekli denetim gerçekleş-
tirdi. Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen
denetimde yaya geçidinde yayalara ön-
celik verilmesi kurallarına uymayanlara
cezai işlem uyguladı. Yaya geçidinde ya-

yalara yol vermeyen sürücüler, polis
dronu ile havadan tespit edildi. Kural
ihlali yapan sürücülere 652 lira cezai
işlem uygulandı. Yaya geçidi kuralına
uymayan bir sürücü, "Yaya geçidinde
yayaya yol vermemişim. Dron ile tespit
etmişler." diye konuştu. Cezaya itiraz
edeceğini söyleyen başka bir sürücü,
"Yaya yolunda durmadığımı söyledi
polis, ama ben eminim durdum yayaya
yol verdim. Sonra geçtim, itiraz edece-
ğim" ifadelerini kullandı. DHA

İBB’nin sorumluluk alanında bulunan Yıldız
Korusu ve Göztepe 60. Yıl Parkı'na; Green
Flag (Yeşil Bayrak) ödülü verildi. 25 yıldır
dünyanın en güzel ve işlevsel parklarına 
verilen Green Flag, uluslararası bağımsız bir
hakem heyeti tarafından organize ediliyor

İBB’nin parklarına
yeşil bayrak ödülü

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

mustafadolu49@gmail.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Zeytinburnu'nda Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açılışına katıldı. Açılışta konuşan
Karaismailoğlu, Marmaray güzergâhının üstü kapatılarak elde edilen alanın park ve dinlenme alanı olarak hizmet vermesi amacıyla
17 Ekim 2018 tarihinde İBB  tarafından çalışmalara başlandığını belirterek, “Ancak işin bir kısmı yapıldıktan sonra çalışmalar mevcut
İBB yönetimi tarafından durduruldu. Sonrasında Belediye Başkanımız gerekeni yaptı. Kalan kısımları hızla bitirdi” diye konuştu

2 YIL BOYUNCA ÇOK
KÖTÜ DURUMDAYDI
Törende konuşan Zeytin-
burnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy ise “Milli
ağaçlandırma gününde
Zeytinburnu Belediyesi
için çok önemli ve uzun
yıllardır uğraştığımız bir
projenin açılışını yaptık.
Bu parkın yapımına İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi
2018 yılında yapımına
başlamıştı. Ancak tamla-
yamadılar. Tamamlamak
bize nasip oldu. Emek
veren herkese çok teşekkür
ediyorum. 34 bin metre
karelik yeni bir yeşil alan

kazandık. Bin metre yürü-
yüş yolu, spor ve dinlenme
alanlarıyla yepyeni bir
nefes alanı vatandaşları-
mıza hayırlı olsun” ifade-
lerini kullandı. Başkan
Arısoy sözlerine şöyle son-
landırdı: “Bu alan iki yıl
boyunca çok kötü durum-
daydı. Kamuoyuna yansı-
yan olaylar oldu. Bu
çevrede oturan insanlar
çok rahatsız oldu. Bu alan
çöplüğe dönmüş durum-
daydı. Resmi yazıyı aldık-
tan sonra hızla bu alan
için çalışmalara başladık.”

Trafikte dronela tespit Geleceğe nefes dünyaya nefes
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-
ğan, 2019’da 11

Kasım gününü gelecek nesil-
lere daha yeşil bir dünya bırak-
mak, ağaç ve orman sevgisini
yaygınlaştırmak, toplumun
çevreye olan duyarlılığına katkı
sağlamak maksadıyla ‘Milli
Ağaçlandırma Günü’ olarak
ilan etmişti. ‘Geleceğe Nefes,
Dünyaya Nefes’ sloganıyla her

yıl kutlanan, tabiri caizse Ağaç
Dikme Bayramı, tüm ülkede
olduğu gibi Bahçelievler’de de
kutlandı. Ata Ortaokulunda
bugün ağaçlandırmayla ilgili
tören düzenlendi. Başkan Dr.
Hakan Bahadır, İlçe Eğitim
Müdürü Emin Çıkrıkçı ve İlçe
Tarım Müdürü Murat Le-
vent’in de katıldığı törende ço-
cuklarla fidan dikildi.
DHA

Marmaray Zübeyde Hanım Parkı’nı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un bitirdiğini anlatan Karais-
mailoğlu, “Zeytinburnu Belediyemiz devreye girdi. Belediye Başkanımız gerekeni yaptı. Kalan kısımları hızla
bitirdi. Marmaray bugün, Halkalı-Gebze arasında 80 kilometrelik parkurda bulunan 43 istasyonu 108 
dakikada tamamlayarak İstanbul’un kent içi ulaşımının ana hatlarından biri oldu.” ifadelerini kullandı.
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Turkcell’in marka yüzleri Barış Arduç ve Melis
Sezen, Türkiye’nin ilk elektronik pazar yeri
Pasaj’ın kasım ayına özel kullanıcılarına sunduğu
‘Aşırı İyi İndirimler’ kampanyası için kamera
karşısına geçti. Filmde, ‘Dünyalar senin olsun’
sloganı ile çiftin hayallerindeki ürünleri Pasaj’ın
‘Aşırı İyi İndirimler’ kampanyasından kolaylıkla
satın almaları konu ediliyor

FilM, Melis Sezen’in
bilgisayar başında
dikkatle Turkcell Pasaj

indirimlerini incelediği sırada
Barış Arduç’un yanına gelerek ne
yaptığını sorması ile başlıyor.
Kasım indirimlerinden yararlan-
mak isteyen Melis Sezen’e çok is-

tediği fırını almayı teklif eden
Barış Arduç’un, sonrasında
kendi hayali olan oyun konsolu
ile ses sistemini satın almak ve
arkadaşlarını evde akşam davet-
lerine çağırmak istediğini söyle-
mesi, çiftin aralarında tatlı bir
sürtüşmeye yol açıyor. Film,

Barış Arduç’un şaka yaptığını be-
lirtmesi üzerine Melis Sezen’in
hayallerindeki ürünleri Pasaj’dan
satın alması ile sonlanıyor. Başa-
rılı oyuncuların Pasaj’ın kasım
indirimleri duyurusu için 5’inci
kez birlikte rol aldığı filmde,
‘Turkcell’li ol ya da olma hayalin-

deki ürün Pasaj’da’ mesajı verilir-
ken, Turkcell’in ‘Dünyalar senin
olsun’ sloganı da vurgulanmaya
devam ediyor. Kasım ayına özel
kampanya boyunca Pasaj müşte-
rilerine yüzde 60’a varan indirim
ve 750 liraya varan hediye çeki
fırsatı sunuluyor.

DÜNYALAR SENİN OLSUN

TÜRKİYE’DEN 
MİAMİ’YE AKIN

Y urt dışına artan talep hakkında
bilgi veren Gayrimenkul Brokeri
Songül Toprak Özsan, “Türkiye’de

gayrimenkul ücretleri ciddi oranda arttı.
Bazı bölgelerde geçen yıla göre 2-3 ka-
tına çıktı. Yeni gayrimenkul alımı yatırım-
cıyı zorlayabiliyor. O nedenle yurt dışında
gayrimenkul aramaya başlayan birçok
yatırımcı var” dedi.

Kira getirisi sağlıyor
Yurt dışının tercih edilmesinin en önemli

nedeninin dövizle kira getirisi isteği oldu-
ğunu belirten Özsan, “Artan döviz kuru
nedeniyle yatırımcılar döviz geliri elde
etmek istiyor. Bu noktada ise yurt dışın-
dan ev alıp kiraya vermek çok avantajlı
oluyor. Yurt dışından alınan kira geliri
Türkiye’den 2-3 dairenin getirisinden
fazla” diye konuştu.

sıraya giriyorlar
Özellikle Miami’deki projelerin sıklıkla
tercih edildiğini aktaran Özsan, “Ameri-
ka’nın Florida Eyaleti’nin ikinci büyük
kenti olan Miami, Türk yatırımcılar tara-

fından çok seviliyor. Biten birçok proje-
den ev almak için sıraya giriliyor” ifade-
lerini kullandı.

300 bin dolardan başlıyor
Özsan Miami’nin avantajları hakkında ise
şu bilgileri verdi: “Garantili ve yüksek
kira getirisinin yanı sıra 30 yıla kadar
morgate, düşük emlak vergisi gibi avan-
tajları var. Miami, Amerika’nın dördüncü
büyük okullar bölgesi olarak da dikkat
çekiyor. Ayrıca emlak fiyatları da birçok
bölgeye göre daha ucuz. Evler ise orta-
lama 300 bin dolardan başlıyor.”

Gayrimenkul 
Brokeri Songül 
Toprak Özsan, “Yurt
dışından alınan kira
geliri Türkiye’den 
2-3 dairenin 
getirisinden fazla”
diye konuştu.

ZEHRA ÇELİK

Türkiye’de artan gayrimenkul fiyatları,
yatırımcıları yurt dışına yönlendirdi.
Dövizle kira getirisi sağlaması, ucuz
fiyatlar ve düşük emlak vergisi gibi

avantajları nedeniyle özellikle Miami,
son dönemde Türkiye’den yoğun ilgi

görmeye başladı

Neden bir 
yıl beklendi?
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, açıklanan tarımsal destek rakamlarını
değerlendirerek "Madem aynı destekler açıklanacaktı, hiçbir önemli değişiklik
yapılmayacaktı, neden yıl sonuna kadar beklendi?” diye sordu

TarıMda 2021 ve
2022'de sağlanacak
destek miktarları belir-

lendi. İlgili Cumhurbaşkanı kararı,
Resmi Gazete'nin sayısında ya-
yımlandı. Karara göre, 2021’de
mazot ve gübre desteği de dahil
olmak üzere dekar başına; buğday,
arpa çavdar, yulaf ve tritikale için
42 TL destekleme ödemesi yapıla-
cak. 2022’de yapılacak gübre des-
teği ise buğday, arpa, çavdar,
yulaf, tritikale için dekar başına 32
TL’ye düşecek. Açıklanan rakam-
lar çiftçiyi mutlu etmedi. Adana
Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu
Doğru, Sözcü’ye şu değerlendir-
mede bulundu: “2021 yılında
hasat ettiğimiz ürünler ve 2021
üretim sezonu için açıklanan ve

geçen yıl ile arasında sadece Sayın
Bakan’ın da önceden açıkladığı
gübre , mazot desteklerinde ve ka-
nolanın sertifikalı tohum ve fark
desteğinde artış var. Diğer destek-
lerin tamamı aynı hatta süt analiz
desteği düşürülmüş. Madem aynı
destekler açıklanacaktı, hiçbir
önemli değişiklik yapılmayacaktı,
neden yıl sonuna kadar beklendi?
Desteklerin bir amacı da tarımsal
ekim desenini belirlemede çiftçiyi
teşvik etmek ve yönlendirmektir.
Geç açıklanan destekler bu işlevini
yitirir”

Ürün ekilmeden ödensin 

Doğru, “Hiç olmazsa desteklerin
tamamının yeni ürünler ekilme-
den, çiftçiye ödemesinin yapılarak,

çiftçinin finansman sorununa çare
olmasını temenni ediyoruz. Unu-
tulmamalıdır ki geç ödenen tarım-
sal destekler tarım sektörüne değil,
finansman sektörüne aktarılan
kaynaklar olacaktır. Tarımsal des-
teklerin belirlenmesinde mutlaka
çiftçi temsilcilerinin de görüşü alı-
narak bazı yeniliklere ve sadeleştir-
meye gidilmesi gerekir. Yıllardır
aynı kalemlere, hemen hemen aynı
miktarlarda destekleme açıklanı-
yor ve ödeniyor. Oysa ki bu des-
teklerin etki analizleri bizlerin de
görüşü alınarak yapılmalı ve ülke-
nin ihtiyacı olan, stratejik öneme
sahip ürünler ile piyasada çiftçinin
değerinin altında sattığı ürünlere
daha fazla destek verilmelidir”
şeklinde konuştu. 

Sürpriz şehir
İstanbul oldu!
Bikutumutluluk.com’un açıkladığı verilere göre, son bir
yılda hediye kutuları ve tasarım ürünlere talep yüzde
300 arttı. En çok hediye gönderen şehir ise İstanbul
oldu. Sürpriz yapmaya kadınların erkeklerden daha
yatkın olduğu görülürken, önceki yıllarda yüzde
80’lerde olan kadın kullanıcı oranı, erkeklerin hediye
kutularını keşfetmesiyle yüzde 66’ya geriledi

TasarıM ürünleri konsept hediye kutula-
rıyla son kullanıcıya ulaştıran Bikutumutlu-
luk’un açıkladığı verilere göre, son bir yılda

hediye kutularına olan talep yüzde 300 arttı. En çok
sürpriz hediye gönderen şehirler arasında yüzde 38’le
İstanbul ilk sırada gelirken; onu Ankara, İzmir ve Bursa
takip etti. Açıklanan verilere göre, sürpriz yapmaya ka-
dınların erkeklerden daha yatkın olduğu görülürken,
önceki yıllarda yüzde 80’lerde olan kadın kullanıcı
oranı, erkeklerin hediye kutularını keşfetmesiyle yüzde
66’ya geriledi. Yaş aralıklarına bakıldığında ise 24-35
yaş kullanıcıların yüzde 32 ile öne çıktığı görüldü. On-
ları yüzde 25’le 18-24 yaş ve yüzde 19 ile 35-44 yaş iz-
lerken, hediye setlerinde en yüksek talep artışının çoğu
e-ticareti pandemide deneyimleyen orta yaş grubundan
gelmesi dikkat çekti.  

60'ı kendisine alıyor

Ürünlerinin yalnızca özel günlerin kurtarıcısı değil, ken-
dine ve sevdiklerine sebepsiz bir mutluluk göndermek
isteyenler için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu-
ğunu belirten Bikutumutluluk.com CEO’su Ayşe Şim-
şekci Başer, “Kullanıcılar sitemizden sadece özel
günlerde bir başkası için hediye almıyor. Kendileri için
aldıkları tasarım bir ürünü de hediye kutusu özeninde
paketleyip gönderiyor, böylece kendilerine hediye alma
deneyimi yaşatıyoruz ki bu deneyimi yaşamak isteyen
kullanıcılarımız, yüzde 60 gibi yüksek bir orana sahip”
dedi.

Özel günlerle sınırlı değil

‘Yılın herhangi bir gününde kendinize veya sevdikleri-
nize sürpriz yapın!’ mottosuyla yola çıktıklarını belirten
Başer, “Bu yolda, 10 bine yakın tasarım ürünü ve he-
diye setleriyle, bugüne kadar 500 binden fazla kişiye do-
kunmayı başardık. 7 yıldır benimsediğimiz anlayışla,
Türkiye’de hediye kutusu sektörünü yarattık. Bizden
ilham alarak kutu yapmaya başlayan tüm markalara da
öncülük etmeye devam ediyoruz. Kendi ürünlerimizi ta-
sarlayıp üretmemiz, bizi rakiplerimizden ayrıştırıyor. Bu
sayede müşterilerimiz hem tasarım değeri olan, hem de
ulaşılabilir farklı hediye alternatiflerine ulaşabiliyor.
Ürünlerimizle, hem bireysel müşterilerin hem de ku-
rumsal şirketlerin taleplerini karşılarken standart hediye
anlayışının dışına çıkarak, ürüne kattığımız duyguyla
kullanıcılarımızla bağ kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Meyve suyunda 
artış yaşanıyor
Meyve suyu üretiminde, girdilerde yaşanan
fiyat artışları ve ham madde teminindeki
sıkıntılara rağmen yüzde 100 kapasiteyle
çalıştıklarını belirten Aroma Genel Müdürü
Sefer Kılınç, bu yıl ihracatta ve satış yaptıkları
ülke sayısında artış yaşandığını söyledi

Meyve suyu üretiminde yaşanan problemle-
rin ve ürün talebinin artmasına ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Kılınç, son

zamanlarda meyve üretimindeki girdilerde yaşanan artış-
ların meyve fiyatlarına da yansıdığını kaydederek, bu du-
rumun meyve suyu üreticilerinin maliyetlerini doğrudan
etkilediğini söyledi. Salgın nedeniyle dünya genelinde ya-
şanan üretim daralması sonrası Türkiye'den meyve talebi-
nin arttığını dile getiren Kılınç, rekoltelerdeki azalmalar,
ihracattaki ve iç talepteki artış sonrası meyve suyu üretici-
lerinin aldığı ürünlerin fiyat-
larında yüzde 160'ı geçen
yükselişler görüldüğünü an-
lattı. Kılınç, sektörde girdi
maliyetlerindeki fiyat artışına
paralel olarak yardımcı mal-
zeme tedarikindeki sorunla-
rın üretim planlamasını
olumsuz etkilediğini, döviz kurundaki artışların ithal ma-
kine yedek parça fiyatlarını, enflasyonun olumsuz etkisi-
nin de dışarıdan alınan hizmet ücretlerini artırdığını
vurguladı.

Havuzumuzu genişletiyoruz

Sefer Kılınç, "Sonuç olarak gerek döviz kurunun gerekse
enflasyonun yardımcı malzeme tedarik süreçlerine olum-
suz etkisi üretimin olağan akışını bozmaktadır. Başta kar-
ton ambalaj olmak üzere plastik pipet ve palete kadar
ham madde tedarikindeki sıkıntılardan dolayı karşılaya-
madığımız talepler oluşmuştur. Kapasitelerimiz yüzde
100 çalışsa dahi ham madde temininde sıkıntılar üretimi
olumsuz etkilemektedir. Yerli tedarikçileri destekleyerek te-
darikçi havuzumuzu genişletiyoruz" diye konuştu.

Yeni pazarlara girdi

Aroma Genel Müdürü Kılınç, navlun artışları ve kontey-
ner krizinin olumsuz etkilerini müşterilerine destek olarak
bertaraf etmeye çalıştıklarını belirterek, şu açıklamalarda
bulundu: "Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen, ih-
racat yaptığımız ülkelerdeki tüketici alışkanlıklarına uygun
yeni ürün çalışmalarımızı tamamlayarak farklı coğrafya-
lardaki tüketicilerimizin beğenilerine sunduk. Ayrıca, yeni
bayilik yapılanmalarıyla ihracat yaptığımız ülke sayısını
arttırırken müşteri portföyümüzü de genişlettik." Kılınç,
Kovid-19 döneminde Aroma meyve sularının ihracatını
artırdığını ve yeni pazarlara girdiğini kaydederek, Moğo-
listan, Endonezya ve Japonya gibi Orta Asya ve Asya pa-
zarına açıldıklarını söyledi.



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Beştepe'deki 15 Temmuz De-
mokrasi Müzesi Mevkii Millet

Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma
Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu. Milli
Ağaçlandırma Günü olan 11 Kasım vesile-
siyle icra edilen programda yer almaktan

duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan,
bu anlamlı günde fidan dikme heyecanını
paylaşan Macaristan Başbakanı Viktor
Orban ile çeşitli ülke ve uluslararası kuruluş-
ların temsilcilerine teşekkür etti. Ülkenin dört
bir yanında toprağı fidanlarla buluşturmak
için ağaç dikme alanlarına gelen vatandaşlar
ile törene katılanlara "Hoş geldiniz" diyen Er-
doğan, tüm şehirlerde her yaştan vatandaşın
burada olduğu gibi fidan dikmek üzere belir-
lenen alanları doldurduğunu bildirdi.

Şefkatle yaklaşım önemli

İklim krizinin gündemde giderek daha çok
yer edindiği bir dönemde fidan dikerek "gele-
ceğe bir nefes bırakan" herkese teşekkür eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Bizler, 'Yarın kıyametin kopaca-
ğını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.' düs-
turuna sahip bir medeniyetin mensuplarıyız.
Kültürümüz tüm bitkiler ve hayvanlar dahil
canlıların tamamına karşı sevgi ve şefkatle
yaklaşmamızı öğütler. Atalarımızdan, baba-
larımızdan devraldığımız ağaç, çevre, yeşil
sevgisini yeni nesillere aktarmak en başta
gelen görevlerimizden biridir. İmkanı olan
her vatandaşımızın bahçesini fidanla, tarla-
sını ağaçla, vatan topraklarını ormanla süsle-
mesi işte bu gönül zenginliğimizin ifadesidir.
Ağaç dostu olan, orman dostu olan, çevre
dostu olan, insanın da dostudur, tüm canlıla-
rın da dostudur. Bunun için 11 Kasım tari-
hini ağaç dikme yanında içinde yaşayan tüm
canlılarla birlikte ortak hayat alanımız dün-
yaya olan sorumluluklarımızı da hatırlama
günü olarak görüyorum. Şayet biz dünya-
mıza sırt çevirir, onun dengelerine saygı gös-
termezsek dünyanın bize vereceği cevapları
karşılama gücüne sahip olmadığımızı asla
unutmamalıyız."

Her fidan bir mücadele

İnsanoğlunun bilhassa son asırlarda bitmez
tükenmez bir hırsla doğal kaynaklara saldır-
masının, tabiatın dengesini hiçe sayan adım-
lar atmasının artık sürdürülemez boyuta
geldiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bir tarafta yanan devasa büyüklükteki
orman alanları diğer tarafta yaşanan sel bas-

kınları öteki tarafta süren kuraklık gibi deği-
şen meteorolojik olaylar bize tabiatın ikazla-
rıdır. Biz bu ikazları görüyor ve verdiği mesajı
alıyoruz ama felaketlerin müsebbiplerinin
aynı bilince ve kararlılığa sahip oldukları ko-
nusunda derin şüphelerimiz var. Bir yandan
iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçların
önüne geçilmesi konusunda üzerimize dü-
şenleri yaparken diğer yandan da bu çarpık
tabloyla mücadele ediyoruz. Diktiğimiz her
fidan, mücadelemizin işaretidir. Uluslararası
platformlarda yükselttiğimiz her ses de mü-
cadelemizin remzidir." Türkiye'nin haksızlık
ve adaletsizliklere karşı verdiği mücadelenin
ardından Paris İklim Anlaşması'na taraf ola-
rak 2053 yılı için sıfır emisyon hedefini ortaya
koyduğunu dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin
orta ve uzun vadeli en önemli projeksiyonu
olan 2053 vizyonunun merkezine yeşil kal-
kınma devrimini yerleştirdik." diye konuştu.

Varlığımızı büyüttük

Paris İklim Anlaşması'nın 5. maddesinin or-
manların korunması ve güçlendirilmesini
amaçladığına işaret eden Erdoğan, "Orman
varlığımızın artırılması hususunda dün ol-
duğu gibi bugün de yarın da daima ön saf-
larda yer alacağız. Daha yeşil bir Türkiye
hedefiyle son 19 yıldır Cumhuriyet tarihinin
en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütü-
yoruz. Dünyada orman varlığı azalırken ülke-
miz, orman varlığını artıran sınırlı sayıdaki
ülkelerden biri olmuştur. Son 19 yılda önceki
57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katına
ulaşarak 5,5 milyar fidanı toprakla buluştur-
duk. Biz geldiğimizde 20,8 milyon hektar
olan orman varlığımızı 23 milyon hektar sını-
rına getirdik." dedi.

Avrupa'da 1'inci, dünyada 
4'üncü sırada

Birleşmiş Milletler Küresel Orman Kaynak-
ları raporuna göre Türkiye'nin ağaçlandırma
çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada
4'üncü sırada yer aldığının altını çizen Erdo-
ğan, şöyle devam etti: "Yine aynı rapora göre
yaptığımız ağaçlandırma ve rehabilitasyon
çalışmalarıyla dünya orman varlığı sıralama-
sındaki yerimizi 27. sıraya çıkardık. Hedefi-

miz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayı-
sını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz
ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır. Ay-
rıca insanlarımızın tabiatla en kolay şekilde
buluşması için 136 adet şehir ormanı kurduk.
Mesire yerlerinin sayısını 92'den 1663'e yük-
selttik. İnsanlarımızın tabiata olan ilgisinin
artmasıyla son dönemin yükselen yıldızı ha-
line gelen çadır ve karavan turizmini de teşvik
ediyoruz. Milli park sayımızı 32'den 45'e çı-
kararak milli park alanımızı 907 bin hektara
yükselterek ülkemizin tabiat değerlerini daha
sıkı şekilde koruyoruz." Türkiye'nin erozyonla
mücadelede dünyaya örnek bir ülke oldu-
ğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin
1970'li yıllarda her yıl ortalama 500 milyon
ton toprağını erozyonla kaybederken ağaç-
landırma faaliyetleri ve diğer tedbirlerle bu
miktarı 154 milyon tona kadar düşürdükle-
rini bildirdi. Erdoğan, "Yani artık her yıl Kıb-
rıs adası büyüklüğünde bir toprağı
kaybetmiyoruz. Orman köylümüzün gelirini
ve refahını artırmak için de önemli destekler
veriyor çok sayıda proje yürütüyoruz. Bu
kapsamda orman köylerinde yaşayan 252
bin aileye 4 milyar lira kredi ve hibe desteği
sağladık. OR-KÖY kredilerinden faizi tama-
men kaldırdık. Ayrıca ormancılık faaliyetle-
rinde çalışan 180 bin orman köylüsü aileye
bugüne kadar orman işçiliğinin karşılığı ola-
rak 22,3 milyar lira ödeme yaptık." ifadelerini
kullandı. DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023 yılı
sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara,
ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün
üçte birine ulaştırmaktır" dedi
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Ülke ormanlarının yüzde 54'ünün yangınlara
karşı hassas alanlardan oluştuğuna dikkati
çeken Erdoğan, şunları kaydetti:"Son yıl-
larda en büyük orman yangınlarının yaşan-
dığı Akdeniz Bölgesi, iklim değişikliğinden
en çok etkilenecek bölgeler arasında göste-
riliyor. Aşırı yüksek sıcaklıklar ve aşırı düşük
nem şiddetli rüzgarla birleşince orman yan-
gınlarının kontrol altına alınması da giderek
güçleşiyor. İşte tüm bu olumsuz şartların
ağır bedelini 28 Temmuz'dan başlayan bir
dizi orman yangınıyla ödemek mecburiye-
tinde kaldık. Bu yıl ülkemizin 54 ilinde yaşa-
nan 299 orman yangını ve 255 kırsal alan
yangınıyla mücadele ettik. Orman teşkilatı-
mız, kahraman mensupları, desteğe gelen
kurumlarımızın personelleri ve gönüllü va-
tandaşlarımızla birlikte bu yangınlara karşı
cansiperane bir mücadele yürüttük. Bu vesi-
leyle verdikleri mücadele için genel müdü-
ründen işçisine kadar orman teşkilatımızın
tüm personeline milletim adına bir kez daha
teşekkür ediyorum. Yangınlarda hayatını
kaybeden orman personelimize ve vatan-
daşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ya-
şadığımız yangın afeti sırasında ülkemize
hava ve uzman personel desteği sağlayan
tüm ülkelere de buradan tekrar şahsım, mil-
letim adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Yangınlarla
mücadele ettik

Resmen
batıyoruz!
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen 
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "AKP
iktidara geldiğinde 100 dolar 170 liraydı,
şimdi 996 lira. Resmen batıyoruz" diyerek
ekonomik duruma tepki gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay,
dolar kurundaki artışı para desteleri ve
100 dolar ile kıyasladı. Kağıt deste eline

sığmayan Altay, ‘'AKP iktidara geldiğinde 100
dolar 170 liraydı, şimdi 996 lira. Resmen batıyo-
ruz” dedi. Altay TBMM'de yaptığı açıklamada
şunları söyledi: “Nereden nereye. AKP anlayışı
2003 başında yönetime geldi. O zaman 100 dolar
170 lira idi. 24 Haziran 2018'de 100 dolar 470 lira
oldu. Sonra üç yıl daha geçti, eller cebimize girdi.
100 dolar 996 lira oldu. İşte getirdikleri Türkiye bu.
‘Verin kardeşinize yetkiyi enflasyonla faizle nasıl
mücadele ediyor görün' diyordu. Böyle mücadele
olmaz olsun. Hiç mücadele etme eminim Türk pa-
rası yerde sürünmez.2021 başında 385 dolar olan
asgari ücret, 291 dolara düştü. Bugünkü kurla 945
lira asgari ücretlinin cebinden çalındı. 945 liranın
üzerine 2022 için en az yüzde 20 zam vermelisin.
Vermezsen zalim olursun. Çiftçinin traktörü,
öküzü hacizde. Esnaf komada. Emekli maaşlarını
asgari ücretin altında, emekli aç ama 3-4 maaş
alan avaneler var.”

Türkiye sessiz kalmamalı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "25 Kasımdan itibaren Peşmerge
Kerkük'te güvenliği devralacak. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buna müsaade etmemesini
istiyoruz. Türkiye'nin garantörlük hakkı vardır. Türkiye burada sessiz kalmamalıdır" dedi

BBP Genel Başkanı Mus-
tafa Destici, Maltepe’de bu-
lunan Alperen Ocakları’nda

BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana
ve Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı
Faruk Uzunpınar ile birlikte basın top-
lantısı düzenleyerek gündemdeki konu-
ları değerlendirdi. Kerkük’te yaşanan
gelişmeleri de değerlendiren BBP Genel
Başkanı Destici, “İşte aşağıda Türkme-
neli bölgesinde maalesef Türkmen kar-
deşlerimiz yine bir Peşmerge tasallutu ile
karşı karşıya. Bu sefer de Irak merkezi
hükümetiyle, Kazimi ile yaptıkları an-
laşma neticesinde 25 Kasımdan itibaren
Peşmerge Kerkük’te güvenliği devrala-
cak. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
buna müsaade etmemesini istiyoruz.
Türkiye’nin garantörlük hakkı vardır.
Türkiye burada sessiz kalmamalıdır.
Çünkü Peşmergenin tekrar Kerkük’te
güvenliği ele geçirmesi, bir nevi yönetimi
ele geçirmesi oradaki Türkmen varlığı
için büyük bir tehdittir. Biz geçmişte
bunu gördük” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret 4 bin lira olmalı

Yeni dönemde belirlenecek asgari ücretle
ilgili düşüncelerini ifade eden Destici,
“2020 yılı için de açık söylüyoruz, özel-
likle pandemi süreci, 2021 yılında yükse-
len enflasyon, artan döviz fiyatlarına,
bizim askeri ücretlimiz ezildi. Yani
Ocakta 2 bin 825 lira olan maaş, alım
gücü bugün 2 bin liralar seviyesinde.

Hem döviz bazında hem enflasyon ba-
zında, hem yükselen hayat pahalılığı ba-
zında. Onun için dedik ki biz, bunu
önlemenin yolu yine önümüzdeki en-
flasyon tahminlerine baktığımız da yine
aşağı yönlü olsa da yüksek enflasyon ya-
şayacak Türkiye. Onun için diyoruz ki
biz, 6 ayda bir belirlensin enflasyon ki,
asgari ücretlimiz, enflasyona da yükse-
len döviz fiyatlarına da ezilmesin.İkin-
cisi, peki ne kadar olması lazım, bu
tekrar kaybettiklerini kazanmaları için.
Biz diyoruz ki BBP olarak, bu artış mut-
laka ama mutlaka yüzde 40lar seviyesini
yakalamalı ve 4 bin liranın  üzerinde ol-
malıdır. Ancak bu şekilde asgari ücretli-
miz nefes alabilir. Ha bunu kim verecek.
Sanayicimiz, işverenimiz verecek. Ona
da iyileştirmeler yapılmalıdır” diye 
konuştu.

HEDEFIMIZ 
7 MILYAR

FIDAN
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1487885)

ASANSÖR İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Halkalı Jandarma Lojmanları Asansör Bakım Onarım İşi yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2021/720003
1-İdarenin
a) Adresi :Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) 64 

34091 FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124555000 - 2124555082
c) Elektronik Posta Adresi :yikob@istanbulyikob.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Asansör Bakım ve Onarım İşi (24 Adet)

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

b) Yapılacağı yer :İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 1 

No.lu Toplantı Salonu Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes 
(Vatan) Bulvarı No:64 34091-Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :29.11.2021 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-

sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan C(III) grubu işler benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatı-
rım İzleme Müdürlüğü İhale Takip Bürosu Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bulvarı No:64
34091-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıta-
sıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan is-
tekliyle anahtar teslimi götürü bedel 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrencilerle bir

araya gelerek fidan dikti. Usta, “Ağaç dikmek, insan
yetiştirmek kadar bizim asli görevimiz” dedi

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından ilan edilen 11
Kasım "Milli Ağaçlandırma

Günü" kapsamında Gaziosmanpaşa Bele-
diyesi, Mevlana Mahallesi'ndeki Gazikent
Ortaokulu bahçesinde öğrencilerle beraber
fidan dikimi gerçekleştirdi. Başkan Usta'nın
yanı sıra fidan dikimi etkinliğine Gazios-
manpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu,
AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ve çok
sayıda Gaziosmanpaşalı genç katıldı.

Ağaçlar çocuklarımıza emanet

Gaziosmanpaşa'da fidan dikmeyen kimse-
nin kalmamasını istediğini belirten Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Her şeyden önce ağaç dikmek,
insan yetiştirmek kadar bizim asli görevi-
miz. Bu inançla bir okulun bahçesini tercih
ettik. Cumhurbaşkanımızın ülke genelinde
başlatmış olduğu Milli Ağaçlandırma et-
kinliği kapsamında bugün okul bahçesinde
çocuklarımızla bu etkinliğe katılıyoruz.
Ancak buranın ayrı bir özelliği var. Bu
okulda hiç ağaç dikmeyen çocuklarımız
var. Ağaç dikilirken hiç görmeyen çocukla-
rımız var. Onlara bunu yaşatmak ayrı bir
mutluluk tabii ki. Ağacın dikilmesini, dikil-
dikten sonra bakılmasını onlara zimmetli-
yoruz. Herkes bir ağaç sahipleniyor.
İnşallah onların büyümesi, gelişmesiyle il-
gili sorumluluk da onların olacak. Bundan
sonra bu okulda okuyan öğrencilere, bu
çocuklarımızın bir armağanı olacak bu
ağaçlar. Halk tabirinde bir söz vardır: ‘Bir
dikili ağacım yok' diye. Gaziosmanpaşa'da

isteyen herkesin istediği yere en az bir ağaç
dikmesine öncülük etmek istiyorum. Ağaç
dikmek isteyen, fidan dikmek isteyen her
vatandaşımıza da bu fidanı temin etme
sözü veriyoruz çünkü şehir yeşillendikçe,
yaşadığımız mekanlar güzelleşiyor, daha
çok anlam ve değer kazanıyor, insanların
aslında özgürlüğü geliyor kendine. Öyle
hissediyor. Biz de tüm vatandaşlarımızı
buldukları boş alanlara mutlaka ağaç dik-
meye buradan çağrıda bulunuyoruz” açık-
lamasında bulundu.

İlk defa fidan diktim

Daha önce hiç fidan dikmediğini söyleyen
12 yaşındaki İkbal Öz, “İlk defa fidan diki-
yorum. Bence bu duyguyu herkes yaşamalı.
Çok güzel bir duygu. Fidanı çünkü elliyor-
sun yani stresini atıyorsun çok güzel bence.
Sulayacağım, bakacağım. Ben bundan
sonra diğer öğrencilerin de buna bakmasını
istiyorum” şeklinde konuştu. Fidan dikmeyi
çok sevdiğini belirten 11 yaşında olan Akif
Güler, “Ailemle beraber köyde fidan dikmiş-
tim. Fidan dikmek çok güzel bir şey. Haya-
tımıza bir renk katıyor. Hijyenimizi sağlıyor.
Doğamızı güzelleştiriyor, yemyeşil bir doğa
oluyor. Doğaya bir el atmak işin yani do-
ğaya yardımcı olmak için dikmiştim. Bu-
nunla ilgili çok mutluyum. Öğretmenime
beni seçtiği için çok teşekkür ederim” dedi.
İlk defa fidan diken 14 yaşındaki Hazal İnci
Çavdar, “İlk defa fidan diktim ama nor-
malde çiçek falan ilgileniyorum. Biraz duy-
gusal ve mutlu bir duygu. Bence her insan
fidan dikmeli. Doğada aslında herkes fidan
dikmeli çünkü doğada yeşillik olması lazım
bence oksijen almamız için. Suladım zaten
ama tekrar isterlerse sulayabilirim” dedi.

AGAC dikmek
kutsAl GOrev

Başakşehirliler dublaj öğrenecekBaşakşehirliler dublaj öğrenecek

Dublaja dair her şey bu okulda

Deneyimli isimlerle 5 haftalık eğitim

Birbirinden deneyimli eğitmenlerin, dublaj ve seslendirme dersleri 
vereceği Dublaj Okulu’nda kursiyerlere 5 hafta boyunca eğitim verilecek.

Atatürk sevgisini sokağa yazdılar
Kartal Belediyesi Temizlik İş-
leri Müdürlüğü işçileri, Türkiye
Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu

Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönü-
münde ilginç bir etkinliğe imza attı. Gün
boyunca Kartal’ın sokaklarını temizleyen
işçiler, sonbaharda dökülen çınar yaprak-
larını kullanarak sokağa Atatürk’ün adını
yazarak Ulu Önder’i andı.
Kordonboyu Mahallesi’nde
sokakların süpürülmesi gör-
evini yapan temizlik işçileri,

sabah erken saatte mesaiye başlarken 10
Kasım’ı ve Atatürk’ü farklı bir yöntemle
anmak istedi. Sonbaharın etkisiyle dökü-
len çınar yapraklarını kullanmak isteyen
işçiler, Akdeniz Caddesi’ne Atatürk’e
atfen ATAM ve sonu sonsuzluk işareti
olan 1938 yazdılar. Kurumuş yapraklar ile
yazılan yazılar, zaman zaman rüzgârın
azizliğine uğrasa da sonunda işçilerin

azmi galip geldi ve yazı ta-
mamlandı. İşçilerin bu gay-
reti çevre sakinlerinin de
beğenisini kazandı. 

Beykoz sahili
büyüyor
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ONUR AıR’E
KıRMıZı KART

Yaklaşık 2 bin Onur Air çalışanı, 22 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle şirket önünde eylem
yaptı. Patronları Cankut Bagana'ya kırmızı kart gösteren çalışanlar, “20 aydır bizimle hiçbir
şekilde muhatap olmadılar. Tek bir açıklama bile yapmadan aylarca bizi parasızlığa mahkum
ettiler. Artık boğazımıza kadar battık. Devletin buraya kayyum atamasını istiyoruz” dedi

H ileli iflas ve uçakların icraya verilmesi iddia-
sıyla gündeme gelen Onur Air’de çalışan iş-
çiler, 22 aydır tek kuruş maaş

alamadıklarını ifade ederek, Atatürk Havalimanı'nda
bulunan şirket binası önünde eylem yaptı. Patronları
Cankut Bagana'ya kırmızı kart gösteren ve “İşçiyiz,
haklıyız, hakkımızı alırız” sloganları atan işçiler, şir-
kete kayyum atanması gerektiğini söyledi.  Yüzlerce
çalışan adına konuşan Kaptan Pilot Muzaffer Kavcı,
gazetecilere ve toplanan kalabalığa hitaben yaptığı
açıklamada, “Biz sadece ve sadece hak ettiğimiz ma-
aşlarımızı istiyoruz. Şirketimizin yönetim kurulu,
özellikle de patronumuz, 40 gün önce yapılan toplan-
tıda, bizlerden 4 hafta süre istedi. Sesimiz çıkmadı, 20
ay çıkmadığı gibi. Artık bıçak kemiğe dayandı. Yöne-
tim Kurulumuzdan beklentimiz maaşlarımızın he-
saplarımıza yatırılmasıdır. Başka bir şey istemiyoruz”
şeklinde konuştu.

Geçen sene maaş aldım

Şirkette 16 yıldır teknik ekip olarak çalıştığını anlatan
Serdar Balaban da “Amerika, Afrika, Asya ve Avrupa
16 senedir dünyanın her yerinde uçuyoruz. Fakat şir-
ketimiz birden bire uçuşlarımız kesti ve biz 22 aydır
maaş alamıyoruz. 22 aydır bin 600 personel ailelerle
birlikte 8 bin kişi çok mağdur durumda. Ve bize hiçbir
şekilde şirket açıklama yapmıyor. Lütfen sesimizi
duyun, yardımcı olun. Çünkü bizler büyük mağduri-
yet yaşıyoruz. Biz şirketimizin göklerde uçmasını isti-
yoruz, fakat bizlere hiçbir şekilde bilgi verilmiyor,
önem verilmiyor. Ben son maaşımı Ocak ayı 2020 yı-
lında aldım. 22 aydır şirket hiçbir şekilde ne yapıyor-
sunuz, sormuyor. Artık psikolojimiz bozuldu”
şeklinde konuştu.

Rekortmen iflas etmiş!

Onur Air'in sahibi olan Cankut Bagana'nın Türki-
ye'nin vergi rekortmenleri arasında olduğunu söyle-
yen Kaptan Pilot Oral Büyüksarı da büyük bir trajedi
yaşadıklarını anlattı. Büyüksarı, “Toplanmamızın se-
bebi 22 aydır alamadığımız maaşımız, sosyal hakları-
mız ve firmanın faaliyetlerini durdurması. Daha önce
ödenmeyen maaşlarımız, pandemi bahane edilerek
ödenmeyen sosyal haklarımız için tekrar tüm perso-
neli temsilen bir heyet oluşturduk. Yasal yollardan,
devletin ilgili kurumları ve sivil kurum temsilcileri ile
haklarımızı almak için mücadele veriyoruz. Bugün de
düdük ve kırmızı kart eylemi yapacağız. 110. sırada
vergi rekortmeni olmuş bir firma nasıl olur da iflasa
sürüklenir, nasıl olur da iflas eder. Türkiye adına bu
şirketin iflas etmesi, iflasa sürüklenmesi ülke için de
bir kayıptır. Dileğimiz birincisi maaş ve sosyal hakla-
rın şirket tarafından ödenmesi. ikincisi de Onur Hava
Yolları gibi bir markanın ölmemesi onun için de dev-
letin yetkili organları tarafından kayyım atanması”
diye konuştu.

Kayyum atansın

Kuruma kayyum atanmasını ve haklarının verilmesini
söyleyen bir Onur Air çalışanı ise “30 yıllık Onur Air
devletin milletin ciddi bir milli servetidir. Her birimiz
bu memleketin çocuklarıyız, her birimizin eğitimleri
milyon dolarlar. Dolayısıyla hepimiz de birer milli
servetiz. Ama maalesef yönetilemedi. Yönetilemediği
için patrona ve yönetime kırmızı kart gösteriyoruz.
TMSF’den kayyum istiyoruz” çağrısında bulundu. 

İşçilerin yanında olun

İşçilerin eylemine destek veren Türkiye İşçi Partisi
(TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay da işçilere
destek çağrısı yaptı. Atay, “Buradan sermaye grupla-
rına, patronlara sesleniyoruz. İşçilerin yanında olun.
Kendiniz zenginlik içinde keyif içinde yaşarken 22
aydır maaşını vermediğiniz işçilerin yaşadığı dramı,
zorlukları düşünün. Bugün burada bu haksızlığa ses
çıkarmak için bir aradayız. Her zaman da işçilerin ya-
nında olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

KARAR NO : 143
KARAR TARİHİ :11/11/2021
KONU :  OLAĞAN GENELKURUL ÇAĞRISI

Tasfiye Halinde S.S.Bayburtlu Zihni yapı kooperatifi yöne-
tim kurulu Murat KÜRKLÜ’ nün başkanlığında Oğuzhan KA-
RAHAN-Atilla KÜRKLÜ ’un katılımlarıyla toplanarak aşağıdaki
kararlar alınmıştır.

Kooperatifimizin 2019-2020 yıllara olağan genel kurulu
toplantısı 18.12.2021 tarihinde saat: 11.00de Yakuplu Mahallesi
4.sok No: 32 Emir Sultan Yurdu  BEYLİKDÜZÜ/ İSTANBUL
Adresinde toplanacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanmadığı takdirde
ikinci toplantının aynı yerde ve saatte 25.12.20211tarihinde 
yapılacaktır.
Gündem aşağıdaki gibi tespitine 
1-) Açılış yoklama ve saygı duruşu
2-) Divan heyeti seçimi, divan heyetine toplantı tutanakları imza-
lanması yetkisinin verilmesi.
3-) 2019-2020 yıllarına ait yönetim kurulu Faaliyet raporunun
okunması müzakeresi ve oylanması.  
4-) 2019-2020 yıllarına ait denetim kurulu faaliyet raporunun
okunması müzakeresi ve oylanması.
5-) 2019-2020 yıllarına ait bilanço ve gelir-gider fark hesaplarının
okunması müzakere edilerek ayrı ayrı onaylanması.
6-) 2019-2020 Yönetim ve denetim kurullarının ibrası.
7-) 2019-2020 Tahmini bütçenin okunması ve oylanması. 
8- )  a) Üyelerden alınacak aidat tespiti.

b) Geciken alacaklara uygulanacak faiz oranlarını tespiti. 
c) Yönetim ve denetim kurulu huzur haklarının tespiti.     

9-) Dilek ve kapanış.                    

TASFİYE HALİNDE S.S 
BAYBURTLU ZİHNİ KONUT

YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM
KURULU BAŞKANLIĞINDA

Glasgow’da 
kanal
eleştirisi
Glasgow’da düzenlenen “İklim
Zirvesi”nde temaslarda bulunan 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal
İstanbul hakkında, “İstanbul’a
dayatılan Kanal İstanbul projesini,
sadece deprem açısından değil, pek
çok açıdan kentin güvenliği için en
ciddi risk olarak kabul ediyoruz” 
dedi. İmamoğlu, BM Genel Sekreteri
António Guterres ile de görüştü

isTanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İskoçya’da düzen-

lenen, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konfe-
ransı’na (COP26) katılmak üzere Glas-
gow’a gitti. İmamoğlu, Glasgow’daki ilk
olarak, C40 Büyük Kentler İklim Liderlik
Grubu (C40 Cities) tarafından düzenle-
nen “Race to Zero” (Sıfır Emisyon) baş-
lıklı panele katıldı. 
Panelde yaptığı konuşmada, İstanbul’un
Türkiye’de C40’a üye tek şehir olduğunu
vurgulayan İmamoğlu, “Kentlerin iklim
değişikliği sorununda hem fail hem mağ-
dur olduğu bir dünya düzeninde yaşıyo-
ruz” dedi. 

Stratejik bir noktada

Dünya nüfusunun çok büyük bir oranda
kentlerde yaşadığına dikkat çeken İma-
moğlu, “Biz, bu süreçte, İBB olarak, ken-
timizi vatandaşlarımız için çok daha
güvenli hale getirmeyi öncelikli görev ola-
rak kabul ediyoruz” diye konuştu. İstan-
bul’un,dünyanın benzersiz şehirlerinden
biri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu,
“Ama İstanbul, aynı zamanda yeryü-
zünde en yüksek deprem riski taşıyan lo-
kasyonlardan birinde yer alıyor. 16
milyonluk nüfusuyla, Avrupa’nın en
büyük kenti olan İstanbul, jeopolitik ola-

rak çok stratejik bir noktada bulunuyor.
Her şeyden önce Türkiye’nin sanayi üreti-
minin yarısı, İstanbul ve civarında yer alı-
yor. Ayrıca başta Avrupa Birliği ve
Amerika olmak üzere, pek çok ülkenin
doğrudan yatırımları da İstanbul’da bulu-
nuyor” bilgilerini paylaştı. 

Dayanışma bekliyoruz

“İstanbul’da, risk altındaki konut stoku-
nun depreme dayanıklı ve çevreyle dost
yapılara dönüştürülmesini amaçlıyoruz”
diyen İmamoğlu, “Avrupa’nın en büyük
kenti olan İstanbul’un depreme dayanıklı
hale getirilmesi, sadece İstanbul’un ve
Türkiye’nin geleceği açısından değil, tüm
kıta açısından hayati kabul ediyoruz. Bu
konuda global bir dayanışma gereği var-
dır. Yaratıcı ve girişimci kapasitesiyle İs-
tanbul, her türlü dayanışmanın karşılığını
ödeyecek güçtedir. Bu arada önemle altını
çizmek isterim ki, İstanbul’a dayatılan
Kanal İstanbul projesini, sadece deprem
açısından değil, pek çok açıdan kentin gü-
venliği için en ciddi risk olarak kabul edi-
yoruz. Bu projenin BM’nin
‘Sürdürülebilir Kalkınma’ amaçları kap-
samındaki 17 prensibine birden karşı ol-
duğunu görüyoruz. Finans kuruluşları
dahil olmak üzere, dünya ölçeğinde tüm
aktörlerle bu konuda dayanışma bekliyo-
ruz” şeklinde konuştu. 

İmamoğlu, panel sonrasında da
sırasıyla; BM Genel Sekreteri 
António Guterres ile bir yuvarlak
masa toplantısı gerçekleştirip, 
Londra Belediye Başkanı Sadık
Khan’la ikili görüşme yaptı.  

Dede Pilavı 98 yaşında
Bağcılar’da her sene Kasım ayının ikinci perşembesi Bağcılar’da binlerce kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen Türbe Dede Pilavı etkinliği koronavirüs salgını sebebiyle temsili olarak yapıldı.
Bu kapsamda duanın ardından davetlilere ve komşulara pişirilen et ve pilav ikram edildi

Türkiye – Yunanistan
nüfus mübadelesiyle ül-
kemize göçen Selanik

göçmenleri tarafından Bağcılar
Mahmutbey Mahallesi’nde gele-
neksel hale getirilen Türbe Dede
Pilav Günü, bu sene 98 yaşına
girdi. Bağcılar Belediyesi'nin des-
teğiyle Mahmutbey Selanikliler
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği tarafından düzenlenen etkin-
lik bu yıl geçen yıllara göre sakin
geçti. Önceki yıllarda İstanbul’un
dört bir yanından binlerce kişinin
katıldığı program, Covid-19 sal-
gını nedeniyle bu sene temsili ola-
rak gerçekleştirildi. 

Atadan kalma bir etkinlik

Dernek binasının bahçesinde dü-
zenlenen Pilav Günü'ne Bağcılar
Belediye Başkan Yardımcıları
Mehmet Şirin ile Emre Urlu da
katıldı. Duanın ardından ocağın
başına geçen Şirin, davetlilere etli
pilav ikram etti. Etkinliğe ev sa-
hipliği yapan Mahmutbey Sela-
nikliler Sosyal ve Yardımlaşma
Derneği Başkanı Fuat Sarp da
“Atalarımızdan kalma etkinliği-
mizi her sene yapıyoruz. Eskiden
yoğun bir katılımla yapıyorduk
ancak koronavirüs dolayısıyla iki
senedir temsilen yapıyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yapı-
lan "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" tüm Türkiye'de
olduğu gibi Bağcılar’da da yapıldı. “Geleceğe
Nefes” temalı etkinlik, Mahmut-
bey Mahallesi’ndeki Mehmet
Akif Ersoy İlkokulu’nda düzen-
lendi. Okulun bahçesindeki
ağaçlandırma çalışmasına Bağ-
cılar Kaymakamı Mustafa Eldi-

van, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağ-
cılar Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Şirin ile
Emre Urlu da katıldı. İlkokulun 4. sınıf öğrencileri,

ellerine kürekleri alıp ağaçların ba-
şına geçti. Minikler, 6 ıhlamur 6 da
çınar fidanını toprakla buluşturdu.
Hayatlarında ilk kez ağaç diktikle-
rini söyleyen çocukların mutluluğu
gözlerinden okunuyordu. 

AĞAÇ DİKME SEFERBERLİĞİ

Sultangtazi'de iddiaya
göre çöp konteynerine
atılan kimyasal madde

alev aldı. İtfaye ekipleri yangını su,
kum ve toprak ile söndüremeyince,
alev içindeki çöp konteynerinin için-
dekiler açılan çukura gömüldü, üze-
rine de köpüklü su boşaltıldı. Öte
yandan bir kamyonetle çöp kontey-
nerinin yanına gelen iki kişinin, kon-
teynerin içine atık boşalttığı anlar
da güvenlik kamerasına yansıdı.
Esentepe Mahallesi 2875 Sokak'ta
bulunan çöp konteynerine kimyasal
madde atıldığı öne sürüldü. Kimya-
sal maddeden alevler çıkmaya baş-

layınca, çevredekilerin  durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok
sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler şeritle sokağı trafiğe kapattı.
Yaklaşık 1 saat boyunca süren yangın sırasında ufak çaplı patlama-
lar yaşandı, sokağı dumanlar kapladı. Yangın suyla söndürüleme-
yince belediyeye bağlı ekipler, konteynere kum attı. Yangın kumla ve
atılan toprakla da söndürülemeyince olay yerine kepçe çağrıldı. Kon-
teynerin içindeki atıklar, kepçenin açtığı çukura gömüldü.

İtfaiye söndüremedi

Mahalle sakinlerinden Murat Sungurlu, "Alt tarafımız sanayi. Kimsa-
yal atık attıklarını düşünüyoruz. İtfaiye geldi ama söndürümedi. Daha
öncede bir kaç defa yaşandı" dedi. Öte yandan bir kamyonetle çöp
konteynerinin yanına gelen iki kişinin, konteynerin içine atık boşalttığı
anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

ÇALIŞANLAR iCRALIK OLDU
Yaşadıkları sorunlar sebebiyle
psikolojik tedaviye başvuran ar-
kadaşlarının da olduğunu belirten
başka bir Onur Air çalışanı, “Ge-
çinmek için kredi çeken, sonra o
krediyi ödeyemediği için evine
icra gelen arkadaşlarımız var.
İşçi evine para getiremiyor, evin
ihtiyaçlarını karşılayamıyor.
Eşiyle boşanma aşamasına ge-
lenler var. Psikolojik tedavi gö-
renler var. Bir işe girmek istesek,
oradan çıkışımız verilmediği için
ücret tazminat gibi haklarımızı da

alamamış olacağız” diye ko-
nuştu. Hava İş Sendikası'nın da
kendilerinin yanında olmadığını
anlatan işçiler, “Biz bir mücadele
verip ses yükseltmeye çalışırken
onlar yanımızda yoklar. Acaba
sendika başkanının, Onur Air pat-
ronu ile ne derece bir ilişkisi ya-
kınlığı var. Merak ediyoruz”
değerlendirmesinde bulundu. 

İşçilerin yanında olun

İşçilerin eylemine destek veren
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel

Başkan Yardımcısı Barış Atay da
işçilere destek çağrısı yaptı. Atay,
“Buradan sermaye gruplarına,
patronlara sesleniyoruz. İşçilerin
yanında olun. 
Kendiniz zenginlik içinde keyif
içinde yaşarken 22 aydır maaşını
vermediğiniz işçilerin yaşadığı
dramı, zorlukları düşünün. Bugün
burada bu haksızlığa ses çıkar-
mak için bir aradayız. Her zaman
da işçilerin yanında olmaya
devam edeceğiz” açıklamasını
yaptı.

Sultangazi'de sönmeyen alev 
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D işbudak, ıhlamur ve çınar türlerinden
oluşacan 5 bin ağaçlık “Sultangazi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra

Ormanı”nı ilçede görev yapan öğretmenlere
armağan eden belediye, ormanın ilk fidelerini
öğretmenler ve öğrencilerle birlikte toprakla
buluşturdu. Etkinliğe Sultangazi Belediye Baş-
kanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi
Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi İlçe Milli
Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Belediye Baş-
kan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen ve Yakup
Dalkılıç, Eğitimden Sorumlu Belediye Başkan
Danışmanı Abuzer Korkmaz meclis üyeleri,
öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Başkan Dur-
sun, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte ağaç
fidelerini toprağa ekti. Öğretmenler ve öğrenci-
lerle muhabbet eden Dursun, eğitime verdik-
leri güçlü destekle her zaman yanlarında
olduklarını vurguladı. Dursun, etkinliğin so-
nunda tüm öğretmenlere teşekkürlerini suna-
rak pentas çiçekleri armağan eti. Öğretmenler
ve öğrenciler de Başkan Dursun’a teşekkür etti.

En güzel anı

Bu tür etkinliklerin çocukların gelişiminde
çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Sul-
tangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, “11
Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, böyle
güzel bir etkinlikte sizlerle birlikte olduğum
için büyük memnuniyet duyuyorum. Bu et-
kinlikte emeği geçen herkese gönülden te-
şekkürlerimi sunuyorum. Bu etkinlik,
çocuklarımız için gerçekten çok önemli. Bu
ağaç dikim etkinliği, ileride anlatacakları en
güzel anılarından biri olacak” dedi.

Gayretle çalışıyoruz

İlçede görev yapan öğretmenlerle buluş-
maktan çok büyük mutluluk duyduğunu be-
lirten Sultangazi Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun, “İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğümüz, bizden güzel bir orman ta-
lebinde bulundular. Biz de bu çalışmayı ya-
parak değerli öğretmenlerimize güzel bir
Hatıra Ormanı armağan etmek istedik.

Bugün de ormanımızın fidelerini toprakla
buluşturduğumuz bu güzel etkinlikte birlik-
teyiz. Esasında Sultangazimizin dört bir kö-
şesinde, caddelerinde, sokaklarında,
ıhlamurlarımızı, çınarlarımızı toprakla bu-
luşturduğumuz bir dönemdeyiz. Şehrimizin
daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir
olması adına büyük gayretle çalışıyoruz.
Bugün de burada, öğretmenler gününün
öncesinde, siz değerli öğretmenlerimizle,
öğrencilerimizle böyle bir programda bir
arada olduğum için çok mutluyum” diye

konuştu.

20 bin kit dağıtılacak

Sultangazi’deki okullar için yapacakları yeni
çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan
Başkan Dursun, “Yine önümüzdeki günlerde
okullarımız için bir çalışmamız olacak. Ço-
cuklarımızın bitkiyle, yani yaşayan bir var-
lıkla iç içe olup onun yaşamını daha iyi
anlayabilmesi için yaklaşık 20 bin adet küçük
bitki kitini okullarımıza dağıtacağız. Böylece
çocuklarımız bir bitkinin nasıl yeşerdiğini,

büyüdüğünü, yaşadığını daha iyi gözlemle-
yecekler ve doğayı daha iyi anlayıp daha
fazla sevecekler, koruyacaklar” ifadelerini
kullandı. Eğitime çok büyük önem verdikle-
rini vurgulayan Başkan Dursun, konuşma-
sını şu sözleriyle noktaladı; “Bütün
gayretimiz doğayı seven, koruyan ve doğaya
saygı duyan bir nesil yetiştirebilmek içindir.
Hep birlikte bunu başarabildiğimiz takdirde
doğa bunun karşılığını bizlere çok güzel vere-
cektir ve bizler daha güzel bir dünyada yaşı-
yor olacağız.” DHA
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Milli Ağaçlandırma günü
kapsamında Sultangazi Belediyesi,
5 bin fidandan oluşan hatıra
ormanını ilçede görev yapan
öğretmenlere armağan etti. 
‘Sultangazi İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Hatıra Ormanı’nın 
ilk fidelerini öğretmenler ile
öğrenciler toprakla buluşturdu

OGRETMENLERE
ARMAGAN EDILDI

Öğretmenlere armağan edilen hatıra ormanı
ve düzenlenen ağaç dikim etkinliği için bele-
diyeye teşekkür eden Sultangazi Milli Eğitim
Müdürü Necati Tekbaş ise “Bugün burada
‘Geleceğe Nefes’ programı kapsamında ülke-
mizin yeşillenmesine bir katkı sağlamak iste-
dik. Çünkü biz, kıyametin kopacağını bilseniz
bile elinizdeki fidanı dikin diye emreden bir
medeniyetin temsilcileriyiz. Bugün burada
çok güzel bir atmosfer var. Bu atmosferin bir
de öncesi var. Sultangazi Belediyemiz, bu
alanı çok güzel hazırladılar. Hiçbir konuda
bizden desteklerini esirgemeyen Sayın Bele-
diye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür
ediyorum. Ülkemizin yeşillenmesine katkı
sağlamak durumundayız. Sadece ağaçları-
mızın değil, çocuklarımızda da doğayı sevme
ve koruma bilincinin yeşermesine katkı sağ-
lamak zorundayız” dedi.

HER ÇOCUK 
BİR FİDANDIR



G öçmen krizi dünya çapında arta-
rak devam ederken Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi'nde (GKRY) ya-

yımlanan bir makaleye göre Avrupa Birli-
ği’nin, göçmen konusunda Türkiye
aleyhine bir karar almasının olası görül-
mediği ifade edildi.

Cesaret edemiyor 

Makalede, Türkiye’nin göçmenleri ülkede
tutma sözüne karşılık AB’den milyarlarca

euro temin ettiği ve AB’nin, Türkiye’deki
göçmenlerin sınır kapılarından salıverilme
ihtimalini düşünerek bu konu hakkında
adım atmaya cesaret edemediği iddia
edildi. Güney Kıbrıs’ın yoğun bir göçmen
problemiyle karşı karşıya olduğu belirtilen
yazıda, pandeminin başlangıcından bu-
güne 8 bin 500 başvurunun reddedildiği
bilgisi yer aldı. Güney Kıbrıs hükümeti-
nin, Avrupa İltica Destek Ofisi’nin yardı-
mıyla daha fazla personel istihdam

ederek başvuruları hızlı bir 
şekilde işleme koyabildiği 
belirtildi.

Huzursuzluk yaratabilir 

Güney Kıbrıs’ın, AB desteği olmadan
kendi başına göçmenlik başvurularına
onay vermesinin mümkün olmadığı hatır-
latılırken hükümetin, tampon bölge bo-
yunca dikenli tel yerleştirmesinin caydırıcı
bir yönünün bulunmadığı belirtildi. Ma-

ka-
lede

ayrıca,
Güney

Kıbrıs hükü-
metinin göçmen ra-

kamlarını kamuoyu ile paylaşarak Brüksel
üzerinde bir baskı kurabileceği fakat bu
durumun iç politikada huzursuzluk yara-
tabileceği ifade edildi.
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MUSK’IN ADAYLARA SORDUĞU O SORU!
Dünyanın en zengin iş insanlarından milyarder girişimci Elon Musk'ın her iş
görüşmesinde adaylara sorduğu soruyu Daily Star gazetesi gündeme getirdi

son gün-
lerde Tesla
hisselerinin

durumuyla gündemde
olan dünyanın en zen-
gin iş insanlarından
milyarder girişimci Elon
Musk’ın iş dünyasın-
daki başarısı İngilte-
re’nin Daily Star
gazetesine konu oldu.
50 yaşındaki iş insanı-
nın başvurduğu teknik-
lere değinilen haberde,
Musk’ın mülakatlarda

olağanüstü yetenekler
aradığı, bunun için her
iş görüşmesinde sor-
duğu bir favori sorusu
olduğuna dikkat çekildi.

Doğruyu anlıyor

Adayların hangi okulu
bitirip bitirmediğiyle il-
gilenmeyen Musk’ın bu
soru aracılığıyla doğru
söyleyip söylemediğini
anladığı belirtildi.
Musk’ın adaylara yö-
nelttiği sorunun, “Üze-

rinde çalıştığın en
büyük sorun ve onu
nasıl çözdüğünden
bahset” olduğu vurgu-
landı. Musk, eğitim dü-
zeyine çok önem
vermediğini 2014’te
Auto Bild dergisine ver-
diği röportajda ortaya
koymuştu. Musk söz
konusu röportajda,
“Herhangi bir üniver-
site, hatta lise diploma-
sına bile ihtiyaç yok”
ifadelerini kullanmıştı.

AB TURKIYE’YE
HAMLE 
YAPAMAZ!

Güney Kıbrıs 
merkezli Cyprus Mail

gazetesinde yayımlanan bir
makalede, Avrupa Birliği’nin

göçmen konusunda Türkiye’ye
karşı bir hamle yapmasının

olanaksız olduğu 
belirtildi

Varyantlara
karşı tatbikat

BELAVİA-THY İŞ 
BİRLİĞİ İDDİASI!
Alman gazetesi Bild’in ardından Die Welt’te
Türk Hava Yolları’na (THY) ilişkin iddiaları
içeren bir haber yayınladı. Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu'nun ‘gizli ibareli’ kurum içi 
belgesine dayandırılan haberde, "Belavia-THY
iş birliği" iddiası gündeme getirildi

Polonya-Belarus sınırında bekleyen bin-
lerce sığınmacıyla ilgili gerginlik sürerken Av-
rupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ‘gizli

ibareli’ kurum içi belgesinde kaçakçılık şebekelerinin iş-
leyişi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Söz konusu belge-
lerde THY ile ilgili iddialara da yer verildi. Alman "Die
Welt" gazetesinin belgeye dayandırdığı haberinde, "Bela-
rus havayolları şirketi Belavia'nın Türk Hava Yolları ile
iş birliği içinde haftada 4 ila 7 uçuş düzenleyerek her
uçuşta 180'er göçmeni İstanbul'dan Minsk'e taşıdığı"
öne sürüldü. Aralarında "Bild"in de bulunduğu Alman
medya kuruluşlarında, Türkiye'nin THY aracılığıyla
göçmenleri Belarus'a taşıyarak Belarus Devlet Başkanı
Lukaşenko'ya destek olduğu yönünde iddialar yer almış,
THY ise söz konusu haberleri yalanlamıştı.

Charter uçuşlarına yer verildi

AB Komisyonu'nun belgesinde ayrıca Dubai üzerinden
Belarus'un başkenti Minsk'e uçan Irak ve Suriye yurttaş-
larının sayısının arttığı, havayolları şirketi Fly Dubai'nin
her gün Dubai'den Minsk'e, Suriye'den Cham Wing ha-
vayolları şirketinin de Şam'dan Minsk'e charter uçuşları
düzenlediği bilgisi yer aldı. AB Komisyonu, Rusya'nın
da insan kaçakçıları için önemli bir rota haline gelebile-
ceği uyarısı yaparak Rusya'nın Estonya ve Letonya sınırı
yakınındaki Pskow havaalanının yeni bir göç rotasına
dönüşebileceğine işaret etti. Belgede Pskow'un Belarus,
Türkiye ve Mısır'dan gelenlerin Baltık ülkelerine geçe-
ceği bir transit noktası işlevi görebileceği kaydedildi.

Suriyeliler belirtildi

Die Welt’in söz konusu haberinde, sığınmacıların Bela-
rus'tan Polonya yoluyla AB'ye girişlerine yardımcı olan
kişilerin büyük bölümünün Almanya'da ikamet ettiği be-
lirtildi. Çoğu Suriyeliler olmak üzere Afganistan, İran,
Irak, Kuveyt ve Yemen'den kaçan sığınmacıların, kiralık
kamyonlarla Polonya'dan Almanya'ya taşınmasında,
Almanya'da yaşayan Türk, İran, Suriye ve Irak vatan-
daşlarının önemli rol oynadığı kaydedildi. Tutuklanan
kamyon şoförleri arasında ayrıca Polonya'nın verdiği
Schengen vizesine sahip Belarusluların yanı sıra Hol-
landa'da yaşayan Suriyelilerin de bulunduğu belirtildi.
AB Komisyonu'nun belgesinde, Polonya sınırında bek-
leyen sığınmacıların ana hedefinin Almanya ve Finlan-
diya'ya varmak olduğuna yer veriliyor.

Ya doğalgazı 
kesersek!
Belarus Devlet Başkanı Alexander
Lukashenko, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik
sert açıklamalarda bulundu. Lukashenko,
Belarus üzerinden geçen doğalgaz akışını
kesilebileceğinin sinyalini verdi

Belarus ve Polonya’nın sınırındaki
göçmen krizi derinleşiyor.  Avrupa Bir-
liği (AB), dün Belarus'u Polonya sını-

rına göçmenleri iterek "hibrit saldırı" düzenlemekle
suçladı. AB, insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçe-
siyle hali hazırda Belarus'a birçok kez yaptırım uy-
guladı. Belarus Devlet Başkanı Alexander
Lukashenko, AB’nin suçlamalarının ardından yeni
bir açıklama yaptı. AB'nin Belarus aleyhine yeni
yaptırımlar başlatması durumunda ülkesinin buna
sert yanıt vereceği tehdidinde bulundu. Lukas-
henko, Belarus üzerinden geçen doğalgaz akışını
kesilebileceğinin sinyalini verdi. Belarus Devlet
Başkanı şu ifadeleri kullandı: “Avrupa'yı biz ısıtıyo-
ruz onlar yine de bizi sınırları kapatmakla tehdit
ediyorlar. Ya biz doğalgazı kapatırsak? Bu yüzden
Polonya hükümetine, Litvanyalılara ve diğer ‘kafa-
sızlara’ konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye
ediyorum.”

Dünyada ilk kez, Covid-19'un ortaya çıkacak yeni
varyantlarına karşı hazırlanmak için tatbikat düzenlenecek

İsraİl, dünyada ilk kez ülkesini Covid-
19'un ortaya çıkacak yeni varyantlarına
karşı hazırlamak için tatbikat düzenleyecek.

İsrail Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin
bir sonraki yeni tip koronavirüs salgınına ne ölçüde
hazır olduğunu test etmek üzere bugün bir tatbikat dü-
zenleneceğini duyurdu. Başbakanlığın 'savaş oyunu'
formatında düzenleneceğini açıkladığı tatbikata, bir
sonra çıkacak Covid-19 varyantına verilmesi beklenen
'Omega' adı verildi.

Eşiğindeyiz

Sputnik’in Jerusalem Post’tan aktardığına göre, Başba-
kan Naftali Bennett, yaptığı açıklamada, "İsrail devleti
mükemmel durumda. 4. dalgayı yendik ve Delta'yı ge-
ride bırakmanın eşiğindeyiz" dedi. Bennett, "Dünyanın

bazı yerlerinde koronavirüs durumu kötüleşirken, İsrail
güvende ve emniyette. Bunu sürdürmek ve günlük ru-
tinlerimize devam edebilmek için nabzımızı yoklamalı
ve her türlü senaryoya hazır olmalıyız" ifadelerini 
kullandı.

Uzmanlar uyarıyor

Tatbikatta, salgına karşı sağlık, hukuk, ekonomi, iç gü-
venlik, seyahat ve iletişim alanlarında ne kadar hazır
olunduğu ve toplantıların, karantinanın, etkinliklerin ve
turizmin nasıl yönetileceğine ilişkin belirli politikalar
değerlendirilecek. İsrail'de Sağlık Bakanlığı'nın ülkede
son 24 saatte yalnızca 475 vaka kaydedildiği ve ağır
hastaların sayısının 150'nin altına düştüğünü açıklama-
sına rağmen uzmanlar kışın başka bir dalganın daha
ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
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A ltınordu ilçesine bağlı Bayadı
Mahallesi sınırlarında yer alan 2
bin 300 yıllık Kurul Kalesi’nde

2010 yılında kazı çalışması başlatıldı.
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Yücel Şenyurt’un başkanlığındaki kazı-
larda, Türkiye’de yerinde bulunan ilk
mermer heykel olduğu tespit edilen, tah-
tında oturan 200 kilo ağırlığında ve 2
metre boyunda 2 bin 100 yıllık ana tan-
rıça Kibele ile bereket tanrısı Dionyss,
Pan ve hayvan biçimli dini kap olan
Riton heykelleri ile 3 bin parça tarihi eser
bulundu.

Unesco’ya başvuru yapıldı

1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı
olan kaledeki kazılarda ayrıca 300 basa-
maklı merdiven ile milattan önceki dö-
nemlere ait olduğu değerlendirilen
pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar
örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. Or-
taya çıkan eserlerin ardından Kurul Ka-
lesi’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici
Listesi’ne alınması için başvuru yapıldı.
Geçen yıl ara verilen kaledeki kazılar,

Prof. Dr. Yücel Şenyurt başkanlığında
haziran ayında yeniden başladı. Kazı-
larda kalenin doğu tarafında ikinci giriş
kapısı, depolama alanları ile 14 yeni
küpe ulaşıldı. Kazı ekibinin çalışma yü-
rüttüğü kale, turizme açılacak.

Eteğinde müze açılacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Hilmi Güler, “Buradan çıkan
eserleri gün yüzüne çıkarmak için çalışı-
yoruz. Çalışmalar tamamlandığında bu-
rası bambaşka bir cazibe merkezi olacak.
Çıkan eserleri toplayıp bir müze haline
getireceğiz. Kurulun eteğinde Ordu’dan
bakıldığında görülebilecek bir müze ça-
lışmamız olacak” dedi. Kazı alanının üs-
tünün kapatılarak 12 ay ziyarete açık
hale getirileceğini söyleyen Güler, “Bura-
nın üstünü kapatacağız ve alanı ışıklan-
dıracağız. Çıkan eserleri camekan
içerisinde sergilemek istiyoruz. Burayı 12
ay hem kazılacak hem de gezilebilecek
bir merkez haline getiriyoruz. Dolayı-
sıyla bu bölge ve Mithridates’in kalesi
hizmete açılmış olacak” diye konuştu.

Kartal Belediyesi’nin, 10
Kasım Atatürk’ü anma etkin-
likleri kapsamında düzenle-
diği, Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün hayatının
ve bilinen fotoğraflarının
perde arkasındaki hikayesinin
ele alındığı, ‘Selanik’ten Baş-
layıp Sonsuzluğa Giden Yol,
Ata’mızın Son Günleri’ belge-
sel-söyleşisi gerçekleştirildi

Ressam Nina Selvin Mutlu’nun “Evrende Dönüşüm” isimli ikinci resim sergisi
Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı

KartalHasan Ali Yücel Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe,
Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe
Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsi-
len; Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcıları İmam Aydın ve Adem
Uçar, Kartal Belediyesi Meclis Baş-
kanvekili Özlem Bulut, Atatürkçü Dü-
şünce Derneği Kartal Şube Başkanı
Kemal Aslan, çok sayıda birim mü-
dürü ve vatandaş katıldı. Etkinlik, Kar-
tal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve
Atatürk’ün hayatı ve devrimlerinin ele
alındığı, ‘Selanik’ten Başlayıp Sonsuz-
luğa Giden Yol’ belgeselinin gösterimi
ile başladı. Belgeselin ardından, Dr.
Tuna Yılmaz ve Gazeteci-Yazar Tay-
fun Gönüllü dinleyicilere, Atatürk’ün
şahsi fotoğrafçılarıyla olan ilişkisi ve
bilinen fotoğraflarının perde arkasın-
daki hikayelerini anlattı.

İlk işim fotoğrafları almak

Söyleşinin, ilgi çeken bölümlerinden
biri de Büyük Taarruz’un fotoğraf hi-
kayeleri oldu. Dr. Tuna Yılmaz, Ata-
türk’ün Büyük Taarruz’dan önce savaş
meydanında, savaş muhabiri Etem
Tem’i görevlendirmesi ve talihsiz bir
olay sonucu tarihi savaştan sadece 5
fotoğrafın kalmasının hikayesini şu
sözlerle anlattı; “Etem Tem, savaşın
başladığı ilk günden son güne kadar
Atatürk’ün yanında an be an fotoğraf-
lar çekiyor. Atatürk ve ordu İzmir’e gir-
diğinde, ilk işi fotoğrafların bir
fotoğrafçıda basılmasını sağlamak.
Fakat fotoğraflar ıslak ve yanında gö-
türemediği için ertesi sabah almaya
karar veriyor. Etem Tem olayın deva-
mını şu sözlerle anlatıyor; ‘Sabah ilk
işim fotoğrafları almak. Ama İzmir
yangını başlıyor. Ortalık karışık. Fotoğ-
rafçıya gittiğimde, dükkan komple
yanmıştı. Hiçbir fotoğraf kalmadı.” 
ifadelerini kullandı. 
DHA

Çalışma yaşamına bir şirkette yöne-
tici olarak devam eden Mutlu, “Ço-
cukluk yıllarından bu yana resim
yapma tutkum vardı. Resim yapma
konusunda ailemden çok büyük des-
tek gördüm. Lise döneminde atölye
çalışmalarında anatomi, desen, renk
eğitimleri aldım. Sergimde kendi ruh-
sal yolculuğumu farklı teknikler ve
malzemelerle birleştirerek sundum.
Evreni, yaşamı, ruh, beden-varlık iliş-

kisini anlattım. Yaşamda her canlının
birbirine ihtiyacı var. Diğer canlılar
fark ediyor insanoğlu ise her zaman
bunu fark edemiyor. Eserlerimde
bunları yansıttım” dedi.

Şamanizmden etkilendi

Serginin açılışında Türkan Saylan
Kültür Merkezi Kültür Sanat Koor-
dinatörü Kubilay Erdelikara tarafın-
dan Mutlu’ya plaket takdim edildi.

Mutlu, sergide Anadolu ve Orta
Asya topluluklarında varlığını sürdü-
ren Şamanizm inancından ve gele-
neklerinden etkilendiği eserlerine yer
verdi. Kaplan, akbaba, baykuş, gü-
vercin ve atları, yarış atlarını resmet-
tiği etkileyici tabloları sanatseverler
ile buluşturdu. Mutlu’nun farklı
desen uygulamalarına yer verdiği ser-
gisi 15 Kasım’a dek Galeri Malte-
pe’de ziyarete açık olacak.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1487785)

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
1.ORDU K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMET ALIMI (9 ARAÇ) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/651589
1-İdarenin
a) Adresi :1 INCI ORDU IHALE KOMISYON BASKANLIGI 34600 

SELİMİYE ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165568000 - 2163107929
c) Elektronik Posta Adresi :1orihlkombsk@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Servis Aracı Kiralama Hizmeti (9 Araç)

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

b) Yapılacağı yer :ÇAMLICA ÖZEL BAKIM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
ÜSKÜDAR/İSTANBUL

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :1'İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON 

BAŞKANLIĞI ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :06.12.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel ola-
rak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca verilen "Servis Taşımacılığı Yetki
Belgesi"ne sahip olması ve bu belgeyi teklif zarfı içerisinde İdareye vermesi/sunması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde;
isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tara-
fından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü kamu, özel sektör servisi ve öğrenci servisi taşımacılığı hizmetleri benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıta-
sıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

KURUL CAZIBE
MERKEZI OLACAK

Sonsuzluğa
giden yol

Evrende Dönüşüm

6. Mithridates dönemine ait olan ve daha önce 2 bin 100 yıllık 'ana tanrıça' Kibele Heykeli ile 3 bin parça tarihi eserin
bulunduğu Kurul Kalesi, turizme açılacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Buradan çıkan eserleri
gün yüzüne çıkarmak için çalışıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında burası bambaşka bir cazibe merkezi olacak” dedi

İş ve markalar dünyasını yaratıcı endüstrilerle bir araya geti-
ren, ilham veren projeleri dünyanın en ilham verici isimle-
riyle buluşturan Brand Week Istanbul “21. Yüzyılda İnsan
Olmak” temasıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
“21. Yüzyılda Yeniden Samimiyet” oturumunda Shell’in Pa-
zarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu, oyuncu ve yazar

Engin Akyürek Brand Week Istanbul sahnesindeydi. Engin
Akyürek; samimiyetin insanın kendini kabul etmesiyle başla-
dığından; aile, arkadaşlar ve markalardan samimiyet bek-
lentisinin sonradan bu yöne doğru evrildiğinden bahsetti.
Tarihçi Arzu Türkmen moderatörlüğünde “Üç Kuruş” dizisi
oyuncuları Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu “İçimizdeki Irk-
çıyla Yüzleşmek” oturumunda ırkçılıkla ilgili tutumlardan
ve ırkçılığa neden olan toplumsal normlardan bahsettiler.
Uraz Kaygılaroğlu “Ötekileştirme aslında çok temelden bize

öğretilen bir şey; sadece kilosundan, boyundan, fiziksel her-
hangi bir kusurundan ötürü insanları ötekileştirmeyi ilkokul
sıralarında öğreniyoruz. Bu bakış açısının temelden değiş-
mesi gerekli. Sorgulamaya başladığımızda her şey daha
farklı olacak” dedi. Uraz Kaygılaroğlu ile hemfikir olan
oyuncu Ekin Koç, birlikte rol aldıkları yeni dizilerinin
Roman kültürüyle iç içe olmasıyla ilgili “Her gün Roman
mahallesinde çekim yapıyoruz. Hepimizi içlerine aldılar.
Artık onlardan biri gibiyiz. Uraz’a bayılıyorlar” dedi.

21. yüzyılda insan olmak

Birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca 300 basamaklı 
merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı 

kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. 
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Trabzonspor’da Beşiktaş maçının bitiş
düdüğünden sonra gördüğü kırmızı kart son-
rası cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır, milli
aradan sonra oynanacak Gaziantep FK ma-
çında forma giyemeyecek. Uğurcan’ın yoklu-
ğunda kaleyi devralması beklenen takımın
ikinci kalecisi Erce Kardeşler, teknik ekibin
görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez
forma şansı bulacak. Bordo-mavili takımda
son olarak 16 Aralık 2020 tarihinde Ziraat
Türkiye Kupası’nda Adana Demirspor ile oy-
nanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşı-
laşmada forma giyen Erce Kardeşler, daha
sonra hiçbir resmi müsabakada şans bula-
madı. 27 yaşındaki eldiven, milli ara sonrası
22 Kasım’da Trabzonspor’un sahasında
konuk edeceği Gaziantep FK karşılaşmasında
görev alması durumunda, 340 günlük forma
hasretine son verecek. Erce, geçen sezon 1’i lig
1’i kupa olmak üzere 2 maçta görev yapmıştı.

Ağaoğlu yönetimine destek

Ankara Trabzonsporlu İşadamları ve Büro-
kratları Derneği Başkanı Süleyman Adanur,
şampiyonluk yolunda birlik havası oluştu-
ğunu belirterek, her türlü desteğin 
yönetimden yana verilmesi gerektiğini söyledi. 

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde
İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilerek
milli araya 9 puanla düşme hattında
giren Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğriba-
yat'ın mücadelesi taraftardan alkış aldı.
Her maç gol yemesine rağmen bazı maç-
larda yenilgiyi ve farkı önleyen genç eldi-
ven, eleştirdiği Galatasaray maçının
ardından yeniden toparlandı. İstanbul'da

2-1 kaybedilen Galatasaray mücadele-
sinde hatalar yapıp taraftarın tepkisini
çeken İrfan Can, son haftalarda ise yap-
tığı kurtarışlarla ön plana çıkan oyuncu
oldu. İrfan Can, Konyaspor maçında da
takım 2-0 kaybetmesine rağmen birçok
net pozisyonda gole izin vermedi ve far-
kın açılmasını önledi. İrfan Can, maç
sonu ise yaptığı açıklamada takımın gol-

cülerini eleştirdi. Takımın bir türlü gol
atamadığını vurgulayan 23 yaşındaki el-
diven yaptığı kurtarışların anlam ifade et-
mediğine değindi. Sezon başında özellikle
Galatasaray'ın yakından ilgilendiği İrfan
Can için devre arasında da birçok teklifin
gelmesi beklenirken, yönetimin iyi bir
bonservis bedeli karşılığında genç eldiveni
satabileceği vurgulandı.

Erce için
hasret bitiyorİrfan Can kendine geldi

Kaan ve Taylan, ay-yıldızlı ekibin TFF
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp
ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı

öncesinde basın mensuplarının sorularını
yanıtladı. Dünya Kupası'na katılmak içini
son ana kadar mücadele edeceklerini belir-
ten Kaan Ayhan, "Dünya Şampiyonası'na
katılmak istiyoruz. Bu yolda önemli bir
adım atmak istiyoruz. Bunun için 6 puanın
şart olduğunu biliyoruz. O yüzden burada-
yız ve bunun için çalışıyoruz. Umarım
bunu başarırız. Norveç ve Hollanda'da kar-
şılaşacak. Bu iki takıma baskıyı artırmak
için 3 puan şart ve mümkün olduğunda gol
atmak da şart." ifadelerini kullandı. Kaan,
Stefan Kuntz'un "Göreve geldiğimizde takı-
mın öz güven kaybı vardı" sözlerinin hatır-
latılması üzerine ise, "Kısa bir süredir
çalışıyoruz. Çok derinlere giremedik, detaylı
çalışamadık ama Avrupa Şampiyona-
sı’ndan sonra bu defalarca söz konusu
oldu, bir öz güven kaybı oldu ama o Ba-
kü'de kaldı. Bunun bizi etkilememesi lazım.
Bunun için en önemli şeylerden biri maç-
larda alacağımız skorlar olacak." şeklinde
konuştu. Milli futbolcu, "Cebelitarık ile
deplasmanda oynanan maç zor geçmişti.
Bu kez daha kolay bir maç olmasını bekli-
yor musunuz?" sorusunu ise, "Oyunu biz
biraz zorlaştırmıştık. Kaçan pozisyonlar ve
kaçan penaltıyla. Biraz kendi oyunumuzu
zorlaştırdığımızı düşünüyorum ama hoca
bizi iyi hazırlıyor. Arka planda Karadağ
maçı da var onu da düşünüyoruz. Bu hafta
sonu 3 puanla ayrılıp o öz güvenle Kara-
dağ’a gitmeyi hedefliyoruz." şeklinde yanıt-
ladı. Kaan Ayhan, İtalyan ekibi
Sassuolo’da fazla forma şansı bulamama-
sıyla ilgili olarak ise, "Ben de evde oturdu-
ğumda böyle şeyleri çok düşünüyorum. Bir
yandan mutsuzluk var, o takımda oyna-

mayı hak ettiğimi düşünüyorum, biraz inişli
çıkışlı gidiyor o yüzden mutsuzdum.
Hocam da kulüp de bu durumu biliyor.
Ben yeni de çalışmaya devam ediyorum, in-
şallah bu durum değişir." değerlendirme-
sinde bulundu.

Rakibi ciddiye almamız lazım

Kaan, "Sassuolo'daki bu durumun ocak
ayında takım değiştirmene sebep olur mu?"
sorusuna ise, "Bu konularla ilgili fazla dü-
şünmedim. Hayırlısı neyse o olur inşallah."
yanıtını verdi. Taylan Antalyalı: "Önümüz-
deki iki maçı kazanarak Dünya Kupası'na
gitmek istiyoruz" Milli futbolcu Taylan An-
talyalı, "Bugün çok önemli bir gün. Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramız-
dan ayrılışının 83. yıl dönümü. Bu sene de
özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz." sözle-
riyle başladı. Milli takımın son ana kadar
mücadelesine devam edeceğini aktaran
Taylan, "Yüzde yüz bizim elimizde olmasa
da önümüzdeki iki maçı kazanarak Dünya
Kupası'na gitmek istiyoruz. Cebelitarık sa-
vunma yapan bir takım. Bu maçlarda önce-
likle rakibi ciddiye almamız lazım.
Galibiyet, farklı galibiyet gruptan çıkmak
için çok önemli. Rakip kim olursa olsun
ciddiyeti sağlamamız gerekiyor. Cebelitarık
savunma yapan bir takım. Bu maçlarda ön-
celikle rakibi ciddiye almamız lazım. Galibi-
yet, farklı galibiyet gruptan çıkmak için çok
önemli. Rakip kim olursa olsun ciddiyeti
sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Birlikte olmaktan mutluyuz

Taylan, forma rekabeti hakkında da "Bu-
rada en üst düzey oyuncular var, benim
mevkiimde de çok değerli arkadaşlarımız
var. Rekabet takıma olumlu yansıyacaktır
kim oynarsa oynasın destek olacağız.

Önemli olan burada Milli Takım'ın başa-
rısı." şeklinde konuştu. Milli futbolcu, Ste-
fan Kunt'un takım içindeki birlikteliğin
artması için aldığı tedbirlerin hatırlatılması
üzerine ise "Daha fazla vakit geçirmemiz
için alınmış önlemler diyebiliriz. Daha fazla
birlikteyiz bu da önemli. Herkes farklı ta-
kımlardan geliyor. Birlikteliği sağlamak için
hoca ufak tefek şeyler yaptı. Gerçekten çok
iyi ortamımız var. Burada birlikte olmaktan
mutluyuz. Yemeklerde telefonlarla ilgilen-
miyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz."
ifadelerini kullandı.

Milliler zafere
inaniyor

Trabzonspor’da cezalı Uğurcan
Çakır’ın yokluğunda kaleyi devral-
ması beklenen Erce Kardeşler, Gazi-
antep FK maçı ile 340 günlük forma
hasretine son vermeye hazırlanıyor

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1487778)

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ESENLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ESENLER GENELİNDE TEMİZLİK NOKTALARI OLUŞTURULMASI , DUVAR , OTOPARK DÜZENLE-
MESİ VE BASKI BETON TAMİRİ YAPILMASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2021/719711
1-İdarenin
a) Adresi :BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 

ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124400900 - 2124400976
c) Elektronik Posta Adresi :c.tirmik@esenler.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :TEMİZLİK NOKTALARI OLUŞTURULMASI , DUVAR , 

OTOPARK DÜZENLENMESİ VE BASKI BETON TAMİRİ 
YAPILMASI YAPIM İŞİ (Tadilat yapılması 141 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :ESENLER İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE ŞEFLİĞİ-Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi
No:6-8 Esenler/İSTANBUL 34230

b) Tarihi ve saati :30.11.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A. ALT YAPI İŞLERİ XVIII GRUP,
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE
ŞEFLİĞİ-Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 Esenler/İSTANBUL 34230 adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale ya-
pılan istekliyle 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 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

A Milli Futbol Takımının orta saha oyuncuları Kaan Ayhan ve
Taylan Antalyalı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak maçları
kazanarak Dünya Kupası'na katılmak istediklerini söyledi

Örnek bir kadın sporcu
İtalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş 
madalya kazanan milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer, gelecek yıl Konya'da
gerçekleştirilecek İslami Dayanışma Oyunları'na birincilik hedefiyle hazırlanıyor
Hayriye Türksoy Hançer, 9 yıl önce kick boks
sporcusu ağabeyinin antrenmanlarını izledik-
ten sonra ter atmak amacıyla bu spora baş-
ladı. Daha sonra performans sporcusu
olmaya karar veren 23 yaşındaki Hayriye,
2015 yılında ilk kez katıldığı Kick Boks Türkiye
Kupası'nda üçüncü oldu. İlk şampiyonluğunu
2016 yılındaki Üniversiteler Arası Kick Boks
Şampiyonası'nda kazanan Hayriye, bu tarih-
ten sonra 3 Üniversiteler Arası Kick Boks
Şampiyonası, 2 Kick Boks Türkiye Şampiyo-
nası, 3 Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası,
3 Avrupa Kupası ve 1 Dünya Kick Boks Ku-
pası'nda birincilik elde etti. 2019 Kick Boks
Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Hayriye,
8-11 Nisan 2021'de Antalya'nın Kemer ilçe-

sinde gerçekleştirilen Kick Boks Avrupa Kupa-
sı'nda da şampiyonluk kazandı. Son olarak
15-24 Ekim'de İtalya'da düzenlenen Dünya
Kick Boks Şampiyonası'nda finalde karşılaş-
tığı rakibine 2-1 yenilerek gümüş madalya
alan ve kariyerinde 17. kez kürsüye çıkan Hay-
riye, 9-18 Ağustos 2022'de Konya'da gerçek-
leştirilecek İslami Dayanışma Oyunları için
çalışmalarını sürdürüyor.

Kıl payı kaçan dünya şampiyonluğu

Hayriye Türksoy Hançer, son Dünya Şampi-
yonası'nda altın madalya kazanamadığı için
üzgün olduğunu söyledi. İkincilik kürsüsün-
den de olsa Türkiye'yi temsil etmenin tarif edi-
lemez mutluluk olduğunu aktardı.



Berke Özer'e
yoğun tedavi
altay Bayındır, Konyaspor maçında omzundan sakat-
lanmış ve ameliyat olmuştu. Başarılı file bekçisinin en
az 3 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle el-
divenler Berke Özer’e geçti. 
20 yaşındaki file bekçisi Kayserispor maçında sakatlı-
ğına rağmen maçı tamamladı, sonrasında Ümit Milli
Takım kadrosundan çıkartıldı. Şimdi ise yoğun bir te-
davi programından geçiyor. ancak asıl sıkıntı, Ber-
ke’nin bu mücadelede belinden sakatlanması oldu. 20
yaşındaki file bekçisi buna rağmen maçı tamamladı,
sonrasında Ümit Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.
Berke Özer’e derbide sahada olması için yoğun bir te-
davi programı uygulanıyor.

s amuel Kalu, Galatasaray yolunda...
sarı-Kırmızılılar, forvet hattına tak-
viye doğrultusunda gündeme giren

nijeryalı yıldızdan olumlu geri dönüş aldı.
24yaşındaki futbolcuyla, menacerler vasıta-
sıyla iletişime geçen Galatasaray Yönetimi,
gelen pozitif mesajın ardından rotayı Borde-
aux'ya çevirdi. samuel Kalu'nun temsilcisi
William D'avila da bu transferde Galatasa-
ray'a yardımcı olmaya çalışacak. Genç
oyuncuya Türkiye'den başka talipler de ol-
duğu belirtiliyor. ağırlıklı olarak sağ ka-
natta, zaman zaman da forvet
arkası ve solda görev
yapabilen sağ
ayaklı Ka-
lu'yu,
tek-

nik direktör fatihTerim'in kadrosunda gör-
meyi çok istediği belirtiliyor.

Operasyonun devamı

Galatasaray'ın yaz döneminde başlattığı
gençleştirme operasyonuna da uyan sa-
muel Kalu, bu sezon formasını kaybettiği
için daha fazla süre alabileceği bir takıma
transfer olmak istiyor. Kulübüyle 2023 yılına
kadar sözleşmesi bulunan nijeryalı, bu
sezon 9 lig maçında 313 dakika şans bula-

bildi ve 1

gol, 1 asistle oynadı. Terim, özellikle yeni
sezon kadrosunda düşünmediği Babel ve
feghouli gibi yaşı ilerleyen yıldızların yerine
samuel Kalu gibi güçlü, teknik ve hızlı oyun-
cuların takviye edilmesini istiyor.

Simon'u bırakmıyorlar

Gündemdeki bir diğer nijeryalı yıldız Moses
simon'un transferi ise samuel Kalu'ya göre
çok daha zor görünüyor. Kulübü nantes'ta bu
sezonki 13 lig maçının tamamına ilk 11'de
başlayan ve 1 gol 6 asistlik performansıyla
dikkat çeken 26 yaşındaki kanat oyuncusu-

nun bonservisi el yakıyor. sarı- Kırmızılı-
lar'ın bu nedenle Kalu transferine

ağırlık vermeye hazırlandığı,
gelen haberler

arasında.

1512 KASIM 2021 CUMASPOR www.gazetedamga.com.tr

Galatasaray'ın hücum
hattına takviye
doğrultusunda gündeme
aldığı iki yıldızdan biri olan
Samuel Kalu, menacerler
vasıtasıyla yapılan
görüşmede Cim Bom'a
olumlu geri dönüş 
yaparken, Bordeaux'nun da
zorluk çıkarmayacağı
öğrenildi. Moses Milli 
mesaide Simon transferi ise
daha zor görünüyor

Kalu Cimbom 
İçİn yeşİl 

ısık yaktı

Defansif orta sahaya takviye planı
doğrultusunda birçok isimle görüşen
Galatasaray 'ın gündemindeki adaylar-
dan biri de Mohamed elneny. Ülke-
mizde daha önce Beşiktaş forması da
giyen 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun,
kulübü arsenal ile olan sözleşmesi
sezon sonunda bitiyor. Bu sezon Pre-
mier Lig'de sadece 7 dakika şans bula-
bilen ve Ocak ayında arsenal'den
ayrılmak isteyen elneny ile bir çok kulü-
bün ilgilendiği ancak Cim Bom'un 1
adım önde olduğu ortaya çıktı. Galata-
saray'la son yıllarda çok sayıda trans-
fer alışverişinde bulunan elneny'nin
menaceri D'avila, Radyospor'a yaptığı
açıklamada, "Galatasaray çok büyük
bir kulüp. avrupa'da da çok iyi gidiyor-
lar. elneny için güzel bir fırsat, o yüzden
Galatasaray'da oynamayı istiyor" dedi.

Birden fazla oyuncu için...

sarı-Kırmızılı kulüple her hafta görüştü-
ğünü belirten D'avila,"Zaten iyi ilişkile-
rimiz var. Birden fazla oyuncu için
görüşüyorum. elneny'nin sözleşmesi
sezon sonunda bitiyor. Galatasaray'ın,
arsenal ile masaya oturması lazım.
Ocak ayında avantajlı bir transfer olabi-
lir. elbetteki elneny de Türkiye'ye gel-
mek istiyor. Türkiye'deki tek seçenek
Galatasaray mı, bu soruya yanıt vere-
mem ama Galatasaray'ın ilgisi olması,
oyuncunun da Türkiye'yi iyi tanıyor ol-
ması bir avantaj" ifadelerini
kullandı.

Diagne
yolcu

Milli arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray 'da, for-
vet için de çalışmalar var. Golcülerin per-
formansından memnun olmayan teknik

direktör Fatih Terim, özellikle Mbaye
Diagne'nin satılmasını ve yerine bir
santrfor alınmasını istiyor. Fatih ho-
canın, yeni golcüyü İskandinav ül-

kelerinden talep ettiği ve yeni bir
Johan Elmander etkisi beklediği öğre-

nildi. Daha önce Diagne'yi iki kez kiralık
gönderen Sarı-Kırmızılılar'da, bu kez yol-

ların bonservisle birlikte ayrılması planla-
nıyor. Konuyla ilgili olarak birkaç menacere

yetki verildiği, hedefte özel-
likle Arap kulüplerinin olduğu bildirildi.

Listeyi bugün sunacak

Fatih hocanın, bugün Florya Metin Oktay Tesisle-
ri'nde Başkan Burak Elmas ile yapacağı transfer zir-
vesinde, gündemindeki golcülerin listesini sunması
bekleniyor. Yönetim de Terim'in talebi doğrultusunda
çalışmaları vakit kaybetmeden başlatacak. Galatasa-
ray böylece, ön libero, sağ bek ve kanat oyun-
cusunun ardından bir de forvet takviyesi
için düğmeye basmış olacak.

Devre arasında 
kadrosunu bir ön liberoyla 

güçlendirmek isteyen Galatasaray'a, 
Mohamed Elneny'den müjde var... 

Mısırlı futbolcunun menaceri
D'Avila, "Galatasaray, Elneny için 

güzel bir fırsat, o yüzden 
Galatasaray'da oynamayı 

istiyor" dedi

Golcülerin performansından memnun olmayan
Fatih Terim, yeni bir santrfor istiyor. Diagne'nin

satışına onay veren tecrübeli çalıştırıcının, 
İskandinav ülkelerinden forvet talep ettiği ve 

Elmander etkisi beklediği öğrenildi

Elneny
müjdesi

Zajc ayrılabilir
Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc, ülke basınına
yaptığı açıklamada, devre arası transfer döneminde
teklif aldığı takdirde en doğru olanı seçeceğini söyledi
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Miha Zajc, Slovenya'nın Slo-
vakya ve Güney Kıbrıs ile oynayacağı Katar 2022 Dünya Ku-
pası Eleme maçlarına katılmak üzere milli takım kampına
katıldı. Burada ülke basınına açıklamalarda bulunan 27 ya-
şındaki oyuncu, Fenerbahçe'deki geleceğine dair de ko-
nuştu.Akşam gazetesinin derlediği
habere göre; kendisine yöneltilen
transfer sorusuna yanıt veren Zajc,
şu ifadeleri kullandı: "Şu anda onu
düşünmüyorum. Sezonun bu bö-
lümünün bitmesi gerekiyor ve ara-
lık ve ocakta neyin, nasıl olacağını
göreceğiz. Ama kendimi bir yere
zorlamak istemiyorum. Teklifler
olursa, doğru olanı seçerim. Dün-
yanın geri kalanı da size daha iyi
finansal fırsatlar sunuyor, ancak sizi bir yere zorlamıyor."

Daha iyi sonuçlar elde edeceğiz

Zajc, Slovenya Milli Takımı'nın durumu hakkında da ko-
nuştu ve "Bir süredir birlikteyiz, bu yüzden birbirimizi daha
iyi tanıyoruz ve bence koordinasyon daha iyi. Bu sonuçlara
yansımayabilir ama bu yönde devam etmeliyiz. Düzeltmemiz
gereken birkaç şey var ama bu bir süreç. Yaptığımız şeye
odaklanmalı, teknik heyete güvenmeliyiz ve o zaman daha da
iyi sonuçlar elde edeceğiz" dedi.



İ stanbul Şehir Tiyatro-
ları’na geri dönen ti-
yatro sanatçısı Levent

Üzümcü ile Kağıthane Sa-
dabad sahnesinde oyun ön-
cesi bir araya gelip keyifli
bir söyelşi gerçekleştirdik.
Gezi olaylarında şiddeti kö-
rükleyen tavır sergilediği

öne sürülerek Şehir Tiyatroları'ndan
uzaklaştırılan Üzümcü, tekrar geri dön-
mesini, demokrasinin zaferi olarak nite-
lendirdi. Üzümcü, gasp edilen haklarının
davasının Danıştay kararının düzeltme-
sinde durduğunu ifade etti. Aynı za-
manda CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi
olan Üzümcü, sanatın evrensel 
olduğunu belirterek, “Sanat yerli ve 
milli olmaz” dedi. 

nLevent Bey öncelikle oyun öncesi vakit
ayırıp, röportaj teklifimi kabul ettiğiniz
için ve nazik karşılamanızdan ötürü teşek-
kür ederek başlamak istiyorum.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim.

nİlk olarak bugün sahnede olan 
oyununuz “Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf
Hikayesi” hakkında birkaç cümle alabilir
miyiz?
Valla kabaca şöyle söyleyebilirim, yerin-
den yurdundan edilmiş insanların tatlı-
acı hikâyeleri Rüstemoğlu Cemal’in 
Tuhaf Hikayesi.

nGezi olayları sırasında şiddeti körükle-
yen tavır sergilediğiniz öne sürülmüş
nŞehir Tiyatroları'ndaki çalışmalarınız
sonlandırılmıştı. Yeniden Şehir Tiyatrola-
rı’na dönmeniz ile ilgili duygularınızı öğ-
renebilir miyiz?
Aslına bakarsanız sosyal medyada yaptı-
ğım açıklamalar nedeniyle ve gezi direnişi
sırasında göstermiş olduğum tavrı her-
hangi bir para karşılığında değiştirme-
mem nedeniyle tiyatrodan uzaklaştırıldım.
Yani bir TRT dizisinde ve Show TV ya da
Star TV dizisinde oynayıp, tırnak içinde
söylemek gerekirse çenemi kapatıp inan-
dığım şeyleri söylememek şartıyla para
kazanabilirdim. Bunu tercih etmediğim
için 'madem öyle tamamen yok edelim ve
Şehir Tiyatroları’ndan da atalım' dediler.

Hikâye böyle ilerledi. Ellerinde Şehir Ti-
yatroları’ndan atacak yeterli malzeme ol-
madığı için kanunsuzluk yaparak beni
attılar. Şu an Şehir Tiyatroları’na dönüyor
olmam İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin yani Şehir Tiyatroları’nın bağlı bu-
lunduğu kurum demokrasi yönetiminin
eline geçiyor olmasından kaynaklı. Onlar
da bir oyunluk ricada bulundular, yoksa
benim davam sosyal haklarımla birlikte
gasp edilmiş ve hakkımı geri almak üzere
açmış olduğum davam Danıştay'da. 

nİktidarın sanata bakış açısını ve günü-
müzde sanatçıların yaşadığı sıkıntıları siz
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanat öz-
gürce yapılıyor diyebilir misiniz?
Özgürce sanat yapmaya çalışan çok insan
var. Sanatla uğraşan insanların çoğu
zaten özgürlüklerine düşkün insanlardır.
Sanat aklı, fikri, vicdanı hür insan ister.
Bugünkü AKP hükümetinin bununla bir
ilgisi yok. Akıl, fikir ve vicdan hürriyetiyle
bir ilgisi yok. Zaten sanatı sevmediğini her
şekilde dile getiriyor. Sanat yerli ve milli
olmaz. Sanat evrenseldir.

nLevent Bey televizyondan uzun zaman-
dır uzaksınız, bu sizin tercihiniz mi? 
Televizyondan uzak kalmış olmanız 
kariyerinizi etkiledi mi? 
Televizyondan uzak kalmış olmanın ter-
cihi ile ilgili cevabı ikinci sorunuzda da
verdiğim gibi, çenemi kapatıp inandığım
şeyleri söylemekten vazgeçip Show TV,
TRT ve Star TV’de oynayıp paramı kaza-
nabilirdim. İkinci sorduğunuz sorunun
cevabıysa, hayır. Çünkü oyunculuk hiç
öğrenilecek bir şey değil. Yani her gün öğ-
reniyoruz oyunculuğu. Sahne üzerinde
yapıyorum, sahne üzerinde yapmayı sevi-
yorum. Daha fazla sahne üzerinde tiyatro
yapmama alan açıldı ve bundan dolayı
mutluyum. Televizyonda olmamak bir
kayıp değil benim için.

nLevent Üzümcü sanatçı olmasaydı
hangi meslekle uğraşırdı? 
Sualtı fotoğrafçısı olabilirdim rahatlıkla.

nTiyatronun sizin için önemini biliyoruz,
Levent Üzümcü oyunculuğa gönül ver-
miş gençlere ne gibi önerilerde bulunur?

Genellikle gençler bana gelip abi ben ti-
yatroyu çok seviyorum ne yapayım dedik-
lerinde, onlara sevmeye devam edin
diyorum. Gerçekten seviyorsan, sevmeye
devam et. Bunu söyleyebilirim onlara.
Takip etmek istiyorsan takip etmeye
devam et, okumak istiyorsan okumaya
devam et. Yani o “ben çok istiyorum”u
çok tanıdığın ve çok değer verdiğin biriyle
paylaştığın zaman isteğin artmıyor. Bunu
söylemek isterim. 

nYani başarı sadece sevmekle olmaz
demek istiyorsunuz anladığım kadarıyla?
Yapmakla, sevmekle, çaba sarf etmekle...
Sadece sevmekle olmaz. Ya da sevdiğini
çok beğendiğin biriyle paylaşmakla
olmaz!

nGeçtiğimiz günlerde 58. Antalya Altın
Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın’ın
ödülünü alırken yaptığı konuşma  gün-
lerce konuşuldu. Sizce bir ödül gecesinde
teşekkür konuşması yapılıp geri 
çekilmeli mi? 
Valla insanlar bir tane ödül alıyorlar. Tâbi
ki çok alanlar da oluyor ama hayatı bo-
yunca sürekli çok fazla ödül almıyor in-
sanlar. Birkaç tane böyle saygıdeğer ödül
alıyorlar ve bu zaman da istediklerini söy-
leyebilirler elbette. Bunun önünde hiçbir
şey duramaz. Yani sonuçta sen onu oraya
ödül vermek üzere layık görüp çıkartmış-
sın ama konuşmalarını beğenmiyorsun.
Böyle bir şey olamaz, her şeyi hesap 
edeceksin. 

n“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” söylemi
politik bir söylem midir sizce?
Hayır, hayır politik bir söylem değildir.
Politik söylemmiş gibi bir tarafa çekilmeye
çalışılıyor. Sadece şuna inanan sadece
buna inanan kadınlar için mi var İstanbul
Sözleşmesi? Bütün kadınlar için var. Sa-
dece şöyle giyinen sadece böyle giyinen
kadınlar için mi var İstanbul Sözleşmesi?
Hayır İstanbul Sözleşmesi bütün kadınlar
için bunu bir öğrenmeli önce...

nKeyifli samimi sohbet için tekrar 
teşekkür ederim. 
Dilin doğru kullanımı konusunda çok
çok haklısınız. Ben teşekkür ederim. 
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nLevent Bey sosyal medyada hükümeti eleştirirken kul-
landığınız “zihinsel engelli” tanımlaması özel gereksi-
nimleri olan çocukların ailelerinden tepki aldı ve bir
düzeltmede yaptınız sonrası, buradan da kitle-
nize ve milyonlara bu konuda bir mesaj
vermenizi isteriz...
Elbette. Aslında sonrası yaptı-
ğım düzeltmede de mesaj
vardı. Şöyle ki; benim
orada anlatmak istedi-
ğim o değildi ama
maksadını aşan bir
cümle oldu. Ve bir-
çok Down sen-
dromlu, otizmli
çocuğu olan arka-
daşlarım bana
ulaştılar ve alın-
dıklarını söylediler.
Çok üzüldüm.
Çünkü gerçekten
maksadını aşmıştı
durum. Onu kastet-
medim ama ona doğru
gitti. Çok üzüldüm bun-
dan dolayı sonrası açıklama
yaparak da kırdığım herkesten
özür diledim. Sosyal medyada da

bazen kendi kalemize gol atabiliyoruz böyle. Çok ama çok
üzüldüğümü bilmenizi isterim. Buradan rencide ettiğim in-
sanlar için tekrar tekrar özür dilerim. Dedim ya bazen kan-
tarın topuzunu kaçırıyoruz ama bu benim hayatımda çok

sık olan bir şey değil. 

nÖzel gereksinimleri olan bir ço-
cuğu büyüten bir anne olarak

bütün özel gereksinimleri olan
çocukları büyüten ailelerin

sesi olarak şunu söylemek
istiyorum ki; maksadını
aştı diyerek kırdığınız
insanların gönlünü al-
manız, sosyal medya-
daki geri dönüşünüz
çok kıymetliydi. Bunu
bilmenizi isterim...

Maksadını aştığı için
yapmam gerekeni yap-

tım. Olması gereken
oydu. Dediğim gibi kanta-

rın topuzunu kaçırma haya-
tımda sık olan bir şey

olmamasına rağmen olan du-
rumu da elbette ki düzelteceğim,

düzeltmeliyiz. 

DİLEK 
BOZKURT

SÖYLEŞİ

PARA KAZANIRDIM!PARA KAZANIRDIM!PARA KAZANIRDIM!PARA KAZANIRDIM!PARA KAZANIRDIM!PARA KAZANIRDIM!PARA KAZANIRDIM!PARA KAZANIRDIM!
ZAMAN ZAMAN KANTARIN

TOPUZUNU KAÇIRIYORUZ

nBir sanatçı politik duruş sergilemeli midir?
Sergilemeli. Çünkü politika sizin- bizim hayatı-
mızda vardır. Kırmızı ışıkta geçmemeye dur-
maya karar vermeniz de bir politikadır. Politika
karar vermek demektir. Sadece sanatçının haya-
tında yoktur. Bütün insanların hayatında vardır.
Sizin hayatınızla ilgili her türlü kararı verecekler
ama siz onlarla ilgili yorum yapmayacaksınız.
Bu normal değil!
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Tiyatro sanatçısı Levent
Üzümcü, Damga'ya

konuştu. Gezi olayları
sırasında şiddeti

körüklediği gerekçesiyle
Şehir Tiyatroların'dan
uzaklaştırılan Üzümcü,

haklarının gasp edildiğini
savundu. Gezi olaylarının
ardından televizyondan

uzak kalmasını da
değerlendiren Üzümcü,
“Tırnak içinde söylemek
gerekirse çenemi kapatıp

inandığım şeyleri 
söylememek şartıyla para

kazanabilirdim” dedi
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