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Balıkesir’de düzenlenen “Yeşil
Gelecek İçin Avrupa Gençlik

İttifakı Projesi” programında yerli ve
yabancı yöneticiler, iklim değişikliği

ve çevre sorunlarına
çözüm aradı. Uygula-
malarda yönetişim ol-
gusunun önemine
vurgu yapan Bağcılar
Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, “Yerel
aktör olarak vatandaş-
larımız, çalışanlarımız,
üniversiteler, sivil top-
lum kuruluşlarının

yanı sıra uluslar arası düzenlemeleri
de dahil ederek şehir çapında bir ağ
oluşturulmalı ve ortak akıldan fayda-
lanmalıyız” dedi. I SAYFA 5
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Yeşil gelecek için
ortak akıl önemli

ÇAĞIRICI’DAN ÇEVRE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Türk Dili

Konuşan Ülkeler İşbirliği Konse-
yi'nin (Türk Konseyi) 8. Zirve-
si'nin açılış oturumunda konuştu.
Terör örgütleriyle mücadele nok-
tasında Türk devletlerinin ortak
mücadele göstereceğini anlatan
Erdoğan, “PKK, YPG, DEAŞ ve

FETÖ gibi şer odakları başta
olmak üzere terörün her türlüsü
ile mücadeleyi sürdürmeye karar-
lıyız. Bu konuda işbirliğimizi ar-
tırmalıyız. Ayrıca İslam ve
yabancı düşmanlığı gibi çağımı-
zın vebası olan yıkıcı akımlarla
mücadelede birlikte hareket et-
meliyiz” açıklamasında bulundu.
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İETT’nin 7.7 milyar liralık
2022 yılı bütçesi ile perfor-

mans ve yatırım programları, İBB
Meclisi’nde onaylandı. Metrobüs
hattına alınan 160 otobüse, önü-
müzdeki yıl 100 yeni araç daha ekle-

yeceklerini belirten İETT Genel
Müdürü Alper Bilgili, “İstanbul’un
tarihide ilk kez satın alacağımız
çevre dostu elektrikli otobüslerle
daha konforlu bir yolculuk sun-
maya başlayacağız” dedi. I SAYFA 8

Arnavutköy Belediyesi, özel
park projesi oluşturmuştu.

Vatandaşların hoş vakit geçireceği
toplam 7 park, belediyenin Park
ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri
tarafından tamamlandı. Belediye
Başkanı Haşim Baltacı, “Arna-
vutköy, yeşillik ve doğal güzellik-
ler anlamında son derece güzel,
yeterli bir ilçemiz. Ancak gençleri-
mizin daha fazla yararlanabileceği
aktif yeşil alanların önemi çok daha
büyük. Bu amaçla ciddi sayıda yeşil
alanımızı, parkımızı ilçemize kazan-
dırmak üzere çalışmalar yapıyoruz.
Bugün açmış olduğumuz toplam 7
parkımız da bu çalışmaların sonu-
cuydu” ifadelerini kullandı. I SAYFA 4
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7 mahalleye
7 park yapıldı

ARNAVUTKÖY’DE AÇILIŞ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
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1 GUNDE 4 KADIN
OLDURULDU!
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“Samuray Kılıçlı cinayet” olarak bilinen Başak Cengiz’in öldürülmesinin yankıları devam ederken, Türkiye
bir günde gelen dört kadın cinayeti haberiyle sarsıldı. Selime Pişkin ve Sanem Kafalı eşleri tarafından 
katledilirken, Nurdan Budak ve Neslihan Batur’un da katil zanlıları yakalanıp işledikleri cinayeti itiraf etti

Türkiye, 1 günde yaşanan 4
kadın cinayetiyle sarsıldı.

Henüz geçtiğimiz günlerde sokak
ortasında samuray kılıcıyla öldürü-
len Başak Cengiz cinayetinin şoku
atlatılmamışken, dün 4 kadının
daha öldürüldüğü öğrenildi. Or-
du'da yaşayan ve kocasıyla bo-
şanma aşamasında olan Selime
Pişkin, yolda yürüdüğü sırada ço-
cuklarının gözü önünde taksiyle

ezildi ve yerde defalarca tekmelene-
rek öldürüldü. Müge Anlı'nın prog-
ramında aydınlatılan Neslihan
Batur cinayetinin ise talihsiz kadı-
nın sevgilisi tarafından işlendiği or-
taya çıktı. Batur, sevgilisi tarafından
fabrika kuyusuna atıldı. Hatay'da
yaşayan 35 yaşındaki Sanem Kafalı
da eşi tarafından boğularak öldü-
rüldü. Nurdan Budak’ın ceseti ise
Bursa'da bir ormanda bulundu.
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KİMİ KUYUYA ATILDI KİMİ EZİLDİ

Artarda gelen kadın cinayet-
leri sonrası Kadın Cinayetle-

rini Durduracağız Platformu Genel
Sekreteri Fidan Ataselim'den “İs-
tanbul Sözleşmesi derhal uygulan-
sın” açıklaması geldi.
Ataselim, “Yıllardır kadın ci-
nayetleriyle mücadele eder-
ken kadınların özgür
yaşamalarını sağlayan İstan-
bul Sözleşmesi’nden imza-
mızı çektik. Her cümleye
İstanbul Sözleşmesi ile baş-

lamamızın bir sebebi işte budur, her
gün konuştuğumuz Başaklardır. O
açıdan bizler kadın cinayetlerini
durdurmak için, kolay öldürülebilir
görülmediğimiz günler için, bu ül-

kenin sokaklarında özgürce
dolaşabilmek için mücadele
ediyoruz. Bunun için İstanbul
Sözleşmesi’nden vazgeçmiyo-
ruz ve bütün yetkililerede 
yasalara dokunmayın, etkin
uygulayın diyoruz’’ diye 
konuştu. I SAYFA 9
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANSIN

hABer
ANIL BODUÇ

Türkiye dün Selime Pişkin, Sanem Kafalı, Nurdan Budak ve Nesli-
han Batur'un cinayetleriyle sarsıldı. “Ölmek istemiyoruz” diyen 
kadınlar, yasaların en net şekilde uygulanması talebinde bulundu.

Yaşanan kadın cinayetlerine karşı ses çıkar-
mak için eylem yapacaklarını açıklayan Kadın
Dayanışması Örgütleri ve Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu, herkesi kadınların
yanında olmaya çağırdı. Fidan Ataselim, 27

Kasım'da Kadıköy'de buluşacaklarını belirte-
rek, “Çünkü biliyoruz mücadelemizle kadın-
ların ölmediği, öldürülmediği, eşit ve özgür
yaşayacağı, şiddetin, sömürünün olmayacağı
bir dünyanın olduğunu biliyoruz” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Meclisi'nin önceki akşam yapı-

lan toplantısında ekmeğe zam kararı
kabul edildi. Bugünden itibaren
İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram
ekmeği 2,5 TL'den satmaya başladı.
Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası
Başkanı Çetin Keçeli, "Beklenen bir
tarife onayıydı. İstanbul Ticaret
Odası Meclisi toplandı ve dün akşam
bu konuda karar verdi. Meslek komi-
tesi daha önce müracaatını yapmıştı.
Beklenti halindeydik. Geç kalınmış bir
karar aslında. Çünkü buğday fiyatları
sürekli artıyor” dedi.  I SAYFA 4
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Ekmek 2 buçuk
Türk lirası oldu

RESMEN ZAM GELDİ

Özelleştirme kararı kamuoyu tarafından yoğun tartışma-
lara neden olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesi
resmen Koç Holding bağlı ortaklığı Tek-Art'a verildi.
Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı

KALAMIŞ YAT LİMANI
KOÇ HOLDİNG’E GİTTİ

Fenerbahçe-Kalamış Yat
Limanı özelleştirme iha-

lesi sonucu Resmi Gazete’de
yayımlandı. Yat limanı 4771 sa-
yılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla
Koç Holding bağlı ortaklığı
Tek-Art’a verildi. Kararda şu
ifadelere yer verildi: “Özelleş-
tirme kapsam ve programında
bulunan Türkiye Denizcilik İş-

letmeleri Anonim Şirketi’ne ait
Fenerbahçe Kalamış Yat Lima-
nı’nın; 2 milyar 531 bin TL be-
delle en yüksek teklifi veren
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe
Marmara Turizm Tesisleri
A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçe-
vesinde 40 yıl süreyle işletme
hakkının verilmesine, karar 
verilmiştir.” I SAYFA 6
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2 MİLYAR 531 BİN TL ÖDENDİ
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KÖSTEK DEĞİL
DESTEK OLUN!

Son olarak Veteranlar
Dünya Güreş Şampiyo-

nası grekoromen stilde gümüş
madalya kazanarak, Dünya
ikincisi olan Zeki Bayraktar,
spora ve sporcuya destek değil
köstek olan yöneticiler olduğunu
belirterek, “Bu durumun düzel-
tilmesi insanlık adına elzemdir”
dedi. “Çıldır Gölünü Koruma ve
Turizmi Kalkındırma Koopera-
tifi kurdum” diyen Bayraktar;
“Sporun yanında iş insanlığı,
eğitmenlik, yöneticilik yaptım.
Amacım 57 yıldır biriktirdiğim
bilgi ve tecrübelerimi gençleri-
mize aşılamak. Ülkemizin en
güzel göllerinden birisi olan Çıl-
dır Gölü'nün korunmaya ihtiyacı
var. İnsanlarımızın bilinçlen-
meye ihtiyacı var” dedi. I SAYFA 9

ç
İstanbullu için 100 yeni otobüsİstanbullu için 100 yeni otobüsİstanbullu için 100 yeni otobüsİstanbullu için 100 yeni otobüsİstanbullu için 100 yeni otobüsİstanbullu için 100 yeni otobüsİstanbullu için 100 yeni otobüsİstanbullu için 100 yeni otobüs

İçişleri Bakanlığı tarafından
başlatılan 'Bi hareketine

bakar hayat' sloganı bulunan far-
kındalık etkinliği kapsamında Av-
cılar’da sürücülere üzerinde bu
sloganın yer aldığı maske dağıtıldı.
Program kapsamında Avcılar
Kaymakamı Kemal İnan ile Avcı-
lar İlçe Emniyet Müdürü Murat

Çakır, Namık Kemal Caddesi’nde
sürücüleri durdurarak emniyet ke-
meri taktıkları için teşekkür etti.
İnan, trafik kazalarının büyük bö-
lümünün kurallara uyulmamasın-
dan kaynaklandığını belirterek,
"Emniyet kemeri takıldığında tra-
fik kazalarında yaralamanın yüzde
60'ı düşüyor" diye konuştu.
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Küçükçekmece Belediyesi
2020 yılında hayatını kaybe-

den CHP'li Meclis üyesi Şahin Çen-
gel'in adını Halkalı'da yapılan bir
parka verdi. Çengel'in adının Kü-
çükçekmece'de her daim yaşatılaca-
ğını söyleyen Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Biz Küçükçekmece
ailesi olarak, ailemizin parçası olan
herkesin hizmetlerini hatırlayacak,
onlara karşı vefamızı
göstermeye devam ede-
ceğiz. Bugün de Halka-
lı'da rahmetli Şahin
Çengel'in adını bir par-
kımıza verdik. Çengil'in
ismi Küçükçekmece'de
yaşamaya devam ede-
cek” diye konuştu.
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Şahin Çengel’in adı
çocuk parkına verildi

Kemal Çebi

VEFALI KÜÇÜKÇEKMECE

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Park ve Bahçeler

Müdürlüğü'ndeki ekiplerle birlikte
çiçek ekti. Konuyla ilgili sosyal
medya hesabından açıklama yapan
Üner, “Çiçeklerin açtığı yerde umut-
larda canlanır dedik ve Çatalca’mı-
zın dört bir yanında çiçek dikimi
gerçekleştirdik. Rengarenk huzur
veren görüntüleriyle, sizlerin huzu-
runa zerre kadar huzur
katmayı başardıysak ne
mutlu bize. Bu vesileyle
Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğündeki çalışma
arkadaşlarıma emekleri
ve gayretlerinden dolayı
çok teşekkür ederim”
ifadelerini kullandı.
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Çatalca her
mevsim güzel

ÜNER, ÇİÇEK DİKTİ

Vurduğunuz
gol olsun

A Milli Futbol Takımı,
2022 FIFA Dünya Ku-

pası Avrupa Elemeleri G
Grubu dokuzuncu hafta
maçında bu akşam Cebelita-
rık'ı konuk edecek. Başakşe-
hir Fatih Terim Stadı'nda
oynanacak mücadele, saat
20.00'de başlayacak ve TRT
1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Ukrayna Fut-
bol Federasyonundan
hakem Serhiy Boiko düdük
çalacak.  I SAYFA 15
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Hayat bir harekete bakar!

Edirnekapı Şehitliği ve TRT
Ulus Yerleşkesi'ne dikilen

Türkiye'nin en uzun bayrak di-
reklerine 1453 metrekarelik Türk
bayrakları İstiklal Marşı eşliğinde
göndere çekildi. Törende konu-

şan Bakan Karaismailoğlu,
"Bizim İstanbul sevdamız pey-
gamber muştusu ile başladı.1453
fethi ile kök saldı. Millî mücadele
ile dalları geleceğe, bugünlere
kadar uzandı" dedi. I SAYFA 4
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Bu sevda bir başka!

Lokman Çağırıcı
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GeçTiğimiz yıllarda
Bostancı’da gerçekleştir-
diği konserlerdeki şovla-

rıyla büyük beğeni toplayan Demet
Akalın, bu yılda adından söz ettire-
cek. Müzikseverler için unutulma-
yacak bir gecenin ön çalışmalarına
başlayan Demet Akalın her yıl ol-

duğu gibi bu yıl da görsel bir şölen
sunmak için kolları sıvadı. Şarkıları-
nın yanı sıra dans performansları,
sahne tasarımı ve ışık şovlarıyla be-
ğeni toplayan Akalın’ın konserine
müzik severlerde ilgi oldukça yük-
sek. Bostancı Gösteri Merkezi kon-
serinin kendisi için her zaman çok

önemli olduğunu söyleyen Demet
Akalın, özel tasarlanmış sahnesinde
gerçekleştireceği şovları ve dansçıla-
rıyla büyük bir konsere imza ataca-
ğını belirtti. Bu akşam Bostancı
Gösteri Merkezi’nde vereceği kon-
ser için ‘Demet kesenin ağzını
açtı!’ yorumları yapılıyor.

TURKOVAC ICIN UCUNCU
DOZ CALISMALARI BASLADI

Moda dünyasının

acı Günü

Sezin büyülüyor

TArkAn, Demet Akbağ, Sezen Aksu,
Yonca Evcimik gibi ünlü isimlere kıya-
fet tasarlayan ünlü modacı Bahar Kor-

çan 57 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda
Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını da
yapan modacı, 2017 yılından beri yumurta kan-
seri ile mücadele ediyordu. Korçan, İstanbul'da
tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sanat camiası yasta

Bahar Korçan'dan gelen kötü
haberden sonra ünlü isimler
başsağlığında bulundu. Kor-
çan'ın kendisine birçok kıyafet
tasarladığı Tarkan, sosyal
medya hesabı üzerinden ''Çok
özel bir ruhtun. Çok güzel bir
kalptin. Nurlar, ışıklar içinde
uyu Bahar'ım... Çok üzgünüm''
mesajını paylaştı.  Oyuncu Yap-
rak Özdemiroğlu, ''Bahar Kor-

çan vefat etmiş. Mekanı cennet olsun'' sözleri ile
taziyelerini dile getirdi.  Ünlü piyanist Fazıl Say
da ''Nur içinde uyusun. Çok üzgünüm'' notunu
paylaştı.

Bahar Korçan kimdir?

Bahar Korçan, 1992’de İstanbul Tekstil ve İhra-
catçıları Birlikleri'nin düzenlediği yarışmayı kaza-
narak ismini duyurdu. 1993 yılında Türkiye’nin
ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstan-
bul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçildi. O
dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara
Devlet Opera ve Balesi’nin yanı sıra Tarkan,
Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi
sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derne-
ği'nin başkanlığını yaptı.

PoP müziğinin genç yeteneklerinden
Sezin Aday, önceki akşam Kayseri
Jolly Joker Pub’ta sahne aldı. Geçtiği-

miz ay müzik piyasalarında ses getiren ‘Psikolojin
Bozuk’ teklisiyle müzik listelerinde başarılı bir
ivme yakalayan Aday, sahnede bitmek bilmeyen

enerjisi ve sesiyle keyifli bir
akşam yaşattı. Şarkıla-

rıyla kendisini dinle-
meye gelen
misafirlerine eşsiz bir
performans sunan
sanatçı, performan-
sıyla da büyük alkış
aldı.

S ağlık Bakanlığı bünyesindeki Tür-
kiye Sağlık Enstitüleri Başkanlı-
ğı'na (TÜSEB) bağlı Aşı Enstitüsü

Başkanlığı'na getirilen Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Ateş Kara, enstitünün başta Türkiye'nin
ihtiyacı olmak üzere çevre ülkelere de
ihraç edilebilecek düzeyde aşı geliştiril-
mesi ve üretilmesine yönelik, yerli imkan-
larla çalışacak bir kurum olacağını belirtti.
Prof. Dr. Kara, Turkovac aşısında da çok
yakın bir zamanda iki doz BioNTech aşısı
olan vatandaşlarda, "hatırlatma dozu ola-
rak Turkovac'ın etkisinin araştırılacağı
yeni bir faz çalışması başlatılacağını,
bunun için de 300 ila 400 gönüllüye ulaş-
mayı hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr.
Kara, Turkovac'ın, çocuklar için de faz ça-
lışmalarının planlandığını belirtti. Prof.
Dr. Kara, yerli Aşı Enstitüsünde dünyada
henüz geliştirilmemiş Kırım Kongo aşısı
gibi yeni aşıların geliştirilmesi üzerine de
çalışılacağını ifade etti.

Aşı ihtiyacı karşılanacak

Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedefle-
rini özetleyerek "Türkiye Sağlık Enstitüleri
Başkanlığı'nın alt birimlerinden bir tanesi
de Aşı Enstitüsü. Türkiye'deki özellikle bu-
laşıcı hastalıkların nasıl bulaştıkları, bu
hastalıkların yükü, ülkemizin ihtiyacı, bu
ihtiyaçların neler olabileceğinin belirlen-
mesi (hem belki hastalıkların öldürücülüğü
yönünden, hem de hastalığın yaygınlığı ve
toplum üzerindeki etkileri yönünden) ve
ona yönelik belki dünyada geliştirilmemiş
yeni aşıların geliştirilmesi de amaçlanıyor.
Örneğin Kırım Kongo aşısı gibi. Ya da
dünyada geliştirilmiş ama ülkemizde üretil-
mesi ya da daha gelişmiş bir aşı olarak üre-
tilmesi de amaçlarımızdan bir tanesi. Aşı
Enstitüsü olarak Türkiye'nin aşı ihtiyacının
hem belirlenmesi hem de bunun mümkün
olduğu kadar yerli imkanlarla gerçekleştiril-
mesi, yabancı ülkelerdeki aşı üreticileri ile
de ortaklıklar ve birlikteliklerin yönlendiril-
mesi, çevremize ve çevre ülkelere yönelik
olarak da aşı ihtiyacının en uygun şekilde
karşılanması da hedeflerimiz arasında yer
alıyor'' dedi.

Hatırlatma dozu olabilecek

Türkiye'nin ilk yerli Kovid aşısı olarak pi-
yasaya çıkmak üzere olan Turkovac aşısı
ile ilgili çalışmalarda gelinen son noktayı
da anlatan Prof. Dr. Kara, şu önemli bil-
gileri verdi: "Faz 3 çalışmalarının 1'nci ve
2'nci basamakları tamamlandı. Bitme
noktasında diyebilirim. Bu şu anlama ge-
liyor yakın dönemde ülkemizde kullanıla-
bilir bir aşı haline gelecek. Şu anda
Turkovac ile ilgili iki aşı çalışmamız yoğun

olarak devam ediyor. Biri daha evvel hiç
aşı olmamış kişilerin ilk defa Turkovac ile
aşılanması. Bir de inaktif aşı olarak Sino-
vac aşısı ile 2 dozunu olmuş kişilere, ara-
dan geçen süre 3 aydan fazla ise
hatırlatma dozu olarak Turkovac'ın uygu-
landığı ve buna bağlı aşı yanıtının değer-
lendirildiği diğer çalışmamız yürüyor. Bu
çalışmada gönüllü sayımız 1500'ün üze-
rinde şu anda. Ama planımız, 3 bin ila 4
bin gibi bir gönüllü sayısına ulaşmak.
Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech
aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak
hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygula-
yacağımız bir çalışma başlatılacak. O ça-
lışma da şu anda etik komiteden izin alma
aşamasında. Bu hafta ya da önümüzdeki
hafta içerisinde çıkması bekleniyor iznin.
Buradaki gönüllü sayımızın 300 ila 400 ci-
varında olmasını planlıyoruz. Çünkü bu
çalışmada direkt laboratuvardaki sonuç-
lara göre değerlendirme yapılacak. O ne-
denle sayının biraz daha az olması uygun.

Amaç bu aşımızı öncelikle TÜSEB olarak
Türkiye'deki üreticiler veya aşı geliştirici-
lerle öncelikle ülkemizin ihtiyacına yönelik
sunmak elbette ama sonuç olarak tüm
dünyaya da sunulmasını hedefliyoruz."

Çocuk çalışmaları 
gündeme gelecek

Turkovac aşısının çocuklardaki çalışmasının
da planlandığını sözlerine ekleyen Prof. Dr.
Kara, "Sonuç olarak dünya genelinde 12 yaş
üzerindeki çocuklarda aşı uygulamaları var.
Amerika Birleşik Devletleri 6-11 yaş arasın-
daki çocuklarda da aşı uygulamasını getirdi.
Bizim bir aşımızın da her şeyi ile tam olabil-
mesi için, çocuk çalışmalarının ve çocuklar-
daki etkinliğine yönelik verilerinin olması
gerekiyor. O yönden planlamalar yapılmaya
başlandı. Yakın bir dönem içerisinde Turko-
vac'ın çocuk çalışmaları da gündeme gele-
cek. Bunun için de gönüllülerimizden,
vatandaşlarımızdan destek isteyeceğiz" 
ifadelerini kullandı. DHA

Gönüllü
çalışmaları
önemli
Türkiye'de yeni bir aşının aşı gelişti-
rilme ve uygulanma kurallarının dünya
standartlarının da üzerinde çok net ve
çok sıkı bir şekilde yürütüldüğüne işa-
ret eden Prof. Dr. Kara, "Türkiye'de bir
aşının uygulanabilir olması için dünya
ortalamalarının da üzerinde olması
gerekiyor. Bu Turkovac için de, Turko-
vac'tan sonra Türkiye'de geliştirilecek
diğer tüm aşılar için de geçerli. Belki
bunlar Koronavirüs aşısı olacak, belki
grip aşısı, belki kuduz aşısı ya da bir
başka aşı. Bu da aşılarımızın dünyada
da kullanılabilir bir şekilde ortaya çı-
kacağı anlamına geliyor. Aşı çalışma-
ları ve sayılarımızın planları da bu
yönde yapılıyor. Biz, kendi vatandaşı-
mıza aşıyı sunmadan önce de dünya
otoritelerinin istediği şartların çok
üzerinde koşullarda bunu yapıyoruz.
kendi ülke kurallarımız zaten çok sıkı.
Toplumumuzun, bu çalışmalara destek
vermesi bu yüzden çok önemli. Çünkü
bizim gönüllü çalışmalarında yeterli
sayılara ulaşmamız gerekiyor bu veri-
leri dünyaya sunabilmek için. Şu an
bir çalışmamızda 1000-1500 kişi ile
bunu gösterdik ama ne yazık ki yeterli
değil. Bu rakamın 3 bin, 4 bin, 5 bin
civarında olması gerekiyor. Böylece
Dünya Sağlık Örgütü, FDA veya Avrupa
İlaç Ajansı EMA onaylarını da alabile-
lim. Sinovac aşısının DSÖ onayının
daha çok Türkiye'de yürütülen faz ça-
lışmaları sayesinde alınabildiğine de
işaret eden Prof. Dr. Kara, sözlerini
şöyle sürdürdü: "DSÖ kullanım onayını
verdi ama EMA firmadan birkaç belge
daha istedi. Ama firma bu konuda
belki çok istekli davranmadı. Açıkçası
Türkiye'den giden verilerle DSÖ bu aşı
için onay verdi. Çünkü Türkiye'deki
klinik araştırmayı gerçekleştiren ekip-
lerimiz, hocalarımız, gerçekten çok
titiz davrandılar. O veriler zaten DSÖ
tarafından uygun ve yeterli görüldü.
Benzer şekilde şimdi bizim Turkovac
aşı çalışmalarını yapan ve bundan
sonraki gelecek aşıların da araş-
tırma ve çalışmalarını yürüten ho-
calarımız da çok kıymetli.”

TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac ile ilgili çalışmaları anlattı.
Turkovac aşısının Faz 3 çalışmalarının 1'nci ve 2'nci basamaklarının tamamlandığını da söyleyen Kara, 3.
doz olan hatırlatma dozu için Turkovac'ın uygulanması yönünde çalışmaların başlatılacağını duyurdu

Dur durak bilmeyen Demet Akalın yoğun konser maratonunu İstanbul Bostancı
Gösteri Merkezi konseriyle zirveye çıkarıyor! Demet Akalın, uzun bir aradan sonra
İstanbul’ daki ilk büyük konserini bu akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde verecek

Birçok ünlü isim için kıyafet tasarla-
yan tasarımcı Bahar Korçan, uzun
süredir mücadele ettiği yumurta
kanserine yenik düşerek hayatını
kaybetti. Ünlü modacı için ilk tazi-
yeler sanat camiasından geldi

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in  ''Rust'' filminin çekimleri sırasında
tabanca ile görüntü yönetmeni Halyana Hutchins'i öldürüp, fil-
min yönetmeni Joel Souza'yı ise yaraladığı kazada yeni geliş-
meler yaşandı. Davanın savcısı olay hakkında ilk kez açıklama
yaparak sabotaj iddialarına cevap verdi. Savcı iddiaları reddetti.

Alec Baldwin'in başrolünde yer aldığı
Rust filminin çekimlerinde geçtiğimiz
günlerde trajik bir kaza yaşanmıştı.
Baldwin, çekimler sırasında kendisine
boş olduğu söylenerek verilen tabanca
ile filmin görüntü yönetmenini vura-
rak öldürmüş, yönetmeni ise yarala-
mıştı. Kazayı soruşturan savcı olay

hakkında ilk kez açıklama yaptı. Santa
Fe İlçe Bölge Savcısı Mary Carmack
Altwies, olayla ilgili ortaya atılan sa-
botaj iddialarına yanıt verdi.
Elimizde kanıt yok

Santa Fe İlçe Bölge Savcısı Mary Car-
mack Altwies, olayla ilgili ortaya atılan
sabotaj iddialarına yanıt verdi. ABC
News'e konuşan savcı sabotaj iddiala-
rını reddederek, ''Bazı avukatların
komplo teorileri ürettiğini ve 'sabotaj'
kelimesini kullandığını biliyorum. Eli-

mizde kanıt yok" dedi. "Rust" filminin
ışıklandırma şefi Serge Svetnoy, sette
yaşanan kazada kurşunun kendisini kıl
payı geçtiğini söyleyerek, yaşanın ola-
yın kendisini ''ciddi duygusal bir sıkın-
tıya sokacağı'' gerekçesi ile Los
Angeles Yüksek Mahkemesi'nde ünlü
oyuncu Alec Baldwin, Baldwin'e silahı
veren yönetmen yardımcısı David
Halls, ve setteki silahlardan sorumlu
olan Hannah Gutierrez Reed'e dava
açıldı. Davada, film yapımcıları görev-
lerini ihlal etmekle suçlanıyor.

Baldwin olayı aydınlanıyor

Demet Akalın
sahneye çıkıyor

Pop 
müziğinin genç 
yeteneklerinden

Sezin Aday 
gönülleri 

mest etti
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kadıköy'de gazeteci Mine Kı-
rıkkanat, tartıştığı turist çift tara-
fından darp edildi. Olay, dün saat

16.30 sıralarında Kadıköy'de meydana
geldi. Gazeteci Mine Kırıkkanat ile  bebek
arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap

Emirlikleri uyruklu uyruklu çift arasında tar-
tışma çıktı. Kaldırımda ilerleyemediği için
tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a
önce kadın turist saldırdı. Kadın turistin tar-
takladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist gele-
rek tokat attı. Araya çevredekiler girdi.

Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İs-
kele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
Kırıkkanat daha sonra polis eşliğinde Hay-
darpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp
raporu aldı. Olay anı güvenlik kamerasına
saniye saniye yansıdı. DHA

S ultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde Eylül
ayında 45 dairenin bulunduğu 3 blok-
tan oluşan 4 katlı binanın zemin katının

kolon ve duvarları, binada dairesinin bulundu-
ğunu ve alamadığını öne süren Mehmet
Rasim D. ve yanındaki 6 kişi tarafından kesi-
lip, balyozla kırılmaya çalışıldı. Bina sakinleri-
nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis,
aralarında Mehmet Rasim D.'nin de olduğu 7
kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 7 kişi
daha sonra serbest bırakılmıştı.  Olayda yeni
bir gelişme yaşandı. Mehmet Rasim D. ve
berberindeki altı kişi, dün öğlen saatlerinde
polis ve zabıta nezaretinde binanın bulunduğu
caddeye geldi. Zemin katın kendisine ait oldu-
ğunu söyleyen Mehmet Rasim D., kolonlar-
dan numune alacağını söyledi. Yanındaki altı
kişi ile beraber zemin kata inen Mehmet
Rasim D.'ye bina sakinleri tepki gösterdi.
Zaman zaman bina sakinleri ile Mehmet
Rasim D., arasında tartışma yaşandı. Tar-
tışma sırasında Mehmet Rasim D., bir bina
sakinin boğazını sıkarak hafif şekilde yaralan-
masına neden oldu. Yaralanan bina sakinin şi-
kayetçi olması üzerine Mehmet Rasim D., ve
beraberindekiler polis tarafından polis merkezi
amirliğine götürüldü.

Ne yapacağımızı şaşırdık

Bina sakinlerinin numune alımının yasalara
göre alınmadığını ve kendilerine bilgi verilme-
diğini ifade etti. Numune alımı sırasında ko-
lonların tekrar kesildiğini belirten bina
sakinleri, daha önce zarar verilen kolonları
kendi imkanlarıyla güçlendiklerini söyledi.
Bina sakinlerinden Tahir Körür, "Biz bu konu
ile ilgili belediyeye başvurmuştuk. Belediye
zaten kolonların zayıf olduğu yönünde rapor

verdi. Biz bununla ilgili 35 bin TL harcayarak
güçlendirme çalışması yaptık. Eylül ayında ya-
şanan olaydan sonra dün polis kontrolünde
tekrar binaya geldi. Biz görevlilere sorduğu-
muzda bize herhangi bir bilgi verilmedi ve izin
belgesi gösterilmedi. Biz numune alımına re-
fakat etmek istedik. Buna da izin verilmedi. Bu
binada 60 kişi oturuyor. Yarın bu bina yıkılsa
bunun hesabını kim verecek? Şahıs binada
16'ncı dairenin kendisine ait olduğunu söylü-
yor. Ama bu blokta toplam 15 daire var. Or-
tada bahsettiği gibi 16'ncı daire yok. Burada
oturan herkes bu bina bittikten sonra dairele-
rini satın aldı. Bu şahıs müttehitle arasında ya-
şanan sorunu bize yansıtıyor. Bu yüzden
binayı yıktırmak istiyor. Yıktırmak içinde sü-

rekli örnek almak bahanesiyle binanın kolon-
larını kesiyor, binayı güçsüzleştirmeye çalışı-
yor. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Bu
adamın derdi binayı yıktırıp, kendi dairesinin
ortaya çıkarmak" dedi.  

Yetkililer yardım etsin

Yeliz Ergen ise, evde olduğu sırada zemin kat-
tan gelen sesler üzerine aşağı indiğini söyleye-
rek, "Daha önce kolonları kesen kişi, bu sefer
polis nezaretinde gelmişti. Yine kolonları kırı-
yordu. Bizim hiçbir şekilde bundan haberimiz
olmadı. Bize tebligat gelmeden kendi kendine
kolonları yıkıyor. İster istemez kendisine tepki
gösterdik. Yetkililerden bu konuda yardım isti-
yoruz" diye konuştu. DHA

Gazeteci Kırıkkanat'a tokatlı saldırı

İhmalkarlık
kaza getirdi

kaza dün saat 16.30 sırala-
rında Zekeriyaköy Mahalle-
si’nde bulunan lüks sitenin

bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre,
ev eşyası alan bir kişi, o eşyaları kamyo-
neti ile taşıması için Sırrı Güler ile anlaştı.
Güler, 34 KD 7885 plakalı kamyonetine
yüklediği eşyalarla verilen adrese geldi.
Güler eşyaları indireceği evin önündeki
yokuşta kamyoneti park etti. Sırrı Güler,
kasadan eşyaları indirirken, kamyonet
yokuş aşağı kaymaya başladı. Güler,
kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin
peyzaj duvarına çarparak dururken,
Güler, tekerleğin altında sıkıştı. Haber ve-
rilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık
ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri
bir ayağı kamyonet tekerinin altında kal-
dığı için kımıldayamayan Güler'e ilk mü-
dahaleyi yaptı. Başından akan kanları
durdurmak için Güler'e sargı yapıldı,
serum takıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri,
en ufak bir hatada peyzaj duvarından
aşağı düşme riski bulunan kamyoneti çok
titiz bir çalışma ile hava yastıkları ve kri-
kolar kullanarak havaya kaldırdı. Yaklaşık
45 dakika süren çalışmalar sırasında sağ-
lık görevlileri sürekli Sırrı Güler ile konu-
şarak moral vermeye çalıştı. Kamyonetin
altından çıkarılan Sırrı Güler, ambulansla
Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak te-
davi altına alındı. Sırrı Güler'in hayati
tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

Kamyonetin freni boşaldı

Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan
Muammer Özcan kazaya ilişkin, "Site sa-
kinimiz gördü, koşarak geldi haber verdi
bize. Kameradan baktım aracın bu şe-
kilde olduğunu gördüm. Ben de arkadaş-
ları çağırdım buraya geldik, müdahale
için. Vatandaş aracın altında kalmıştı,
ayağı tekerin altına sıkışmıştı. Hemen
112'yi aradım. Frenin boşaldığını söyledi
ama arkada yük indirirken böyle oldu
muhtemelen. Yükü boşaltırken, fren bo-
şaldı ya da freni çekmeyi unuttu. Ondan
dolayı bu halde" şeklinde konuştu. Kaza
ile ilgili inceleme sürüyor. DHA

Sultangazi'de, Eylül ayında 150 kişinin yaşadığı binanın zemin kat kolonlarını kesmek isteyen 7 kişi 
yakalanarak gözaltına alınmıştı. Tepki çeken olayda yeni bir gelişme yaşandı. Polis eşliğinde yetkililerle
birlikte kolonlardan numune almak isteyen aynı kişiler ile bina sakinleri arasında yine tartışma çıktı

KOLONTARTISMASI

21 yıldır binada yaşadığını belirten Meh-
met Yılmaz ise, "Eylül ayında bu kişi geldi
zemin kat kolonlarından dört tanesini kes-
meye çalıştı. Biz kendisini yakaladık. Dün
ise polis ve zabıta nezaretinde geldi. Nu-
mune alma bahanesiyle üç tane daha ko-
lonu kesti. Ama ben elektrikçiyim. Bu
şekilde örnek alınmıyor. Bu kişi artık bizim
başımıza bela oldu. Örnek alacağım diyor
ama bu adamın bütün gayesi, bütün ça-
bası binayı yıktırmak ve hak iddia ettiği ve
ortada olmayan daireyi açığa çıkarmak.
Benim artık canım yanıyor. Ben 21 yıldır bu
binada oturuyorum. Varsa bir sorunu bi-
nayı yapan müteahhit ile görüşmesi lazım.
Ama müteahhit de ortada yok. Bizi rahatsız
etmek zorunda değil" dedi.

Benim artık
canım yanıyor

İtfaiye hızır
gibi yetişti

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği otomobil,
park halindeki otomobile ve
kaldırıma çarptı. Kazada otomobil
yan yatarken, araç içinde sıkışan
kadın sürücüyü itfaiye ekipleri
kurtardı. Hafif yaralanan sürücü 
hastanede tedavi altına alındı

kaza, saat 09.30 sıralarında Maden
Mahallesi Eski Zekeriyaköy Caddesi
üzerinde meydana geldi. İddiaya göre,

sürücü Şenay Edremit direksiyon hakimiyetini kay-
bettiği 34 CEY 886 plakalı otomobil, önce yol ke-
narında park halindeki otomobile,  ardından
kaldırıma çarparak yan yattı. Otomobilde sıkışan
sürücünün yardımına , çevredeki vatandaşlar
koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve
polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil
içinde sıkışan Şenay Edremit'i kurtararak, sağlık
ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri hafif şekilde
yaralanan kadına olay yerinde yaptıkları ilk müda-
halenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına
aldı.

Verilmiş sadakası varmış

Kaza hemen önünde meydana gelen Melike Pirim,
"Hanımefendi hemen önümdeydi, çok da yavaş gi-
diyordu, hızlı gitmiyordu. Yan tarafta beyaz bir
araba vardı ona çarptı, çarpınca kaldırıma çarptı,
kaldırımdan da hemen devrildi, ters döndü. Müda-
hale etmeye çalıştık, itfaiyeyi ve 112'yi aradım.
Sonra geldiler, müdahale ettiler. Kadın ilk etapta
iyiydi ama sonra bayıldı. Elini tuttuk, 'Güvendesi-
niz korkmayın' diye telkinde bulunduk. Sonra ken-
dine geldi, tekrar bayılır gibi oldu. Sonra da zaten
ekipler geldi müdahale ettiler" dedi. Kaza ile ilgili
inceleme devam ediyor. DHA

Allah’tan
korkmaz!
Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk 
annesi Hanife Demirci’yi sokak ortasında bıçaklayarak
öldüren Satı Mehmet Demirci adliyeye sevk edildi. Katilin
bir gün önceden otelde kaldığı, cep telefonunu sakladığı
ve olay yerine başkasına ait araçla gittiği ortaya çıktı

2 çocuk annesi Hanife Demirci (31) 11 yıldır
evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile bo-
şanma aşamasındaydı ve 2 aydır ayrı yaşıyor-

lardı. Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde dün
sabah saatlerinde meydana gelen olayda çocuklarını okula
götüren Hanife Demirci eşi Satı Mehmet Demirci ile
okulda buluştu. Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bı-
raktıktan tekrar tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet
Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı. Aldığı
bıçak darbeleriyle Hanife Demirci yere yığıldı. Olayı gören-
ler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kal-
dırdı. Hanife Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen
hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Satı Mehmet De-
mirci olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alına-
rak polis merkezine götürüldü.

1 saat boyunca beklemiş

Satı Mehmet Demirci’nin ilk sorgusunda cinayeti planlaya-
rak işlediği ortaya çıktı. Bir gün önceden Hanife Demir-
ci’nin yaşadığı eve yakın bir yere gelen ve geceyi otelde
geçiren Satı Mehmet Demirci, sabah otelden çıkmadan
önce cep telefonunu otelde sakladı. Daha sonra başkasına
ait araçla olay yerine giden Satı Mehmet Demirci bir saat
boyunca Hanife Demirci’nin gelmesini bekledi. Hanife De-
mirci’yi öldürdükten sonra gözaltına alınıp polis merkezine
götürülen Satı Mehmet Demirci aldatıldığını öne sürdü.
Satı Mehmet Demirci sorgusunda da susma hakkını kul-
landı. Polis merkezinde işlemleri biten Satı Mehmet De-
mirci Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Sarıyer'de yokuşta park ettiği kamyonetten
eşya indiren Sırrı Güler, kamyonetin
hareket etmesiyle altında kaldı. Kamyonet,
peyzaj duvarına çarparak dururken, Sırrı
Güler ağır yaralandı. Hastanede tedavi
altına alınan Güler'in hayati tehlikesinin
devam ettiği öğrenildi

Lokantada
silahlar
konuştu

Sultangazi'de, uyuşturucu
bağımlısı olduğu iddia edilen
S.Y., girdiği lokantanın sahibi

ve çalışanlarını elindeki kurusıkı taban-
cayı doğrultarak, tehdit etti. Bir el de si-
lahı ateşleyen şüpheli, polis tarafından
kısa sürede yakalanırken, yaşananlar gü-
venlik kameralarına yansıdı. Olay, 5
Kasım Cuma akşam saatlerinde Ordu
Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu
madde bağımlısı olduğu iddia edilen 21
yaşındaki S.Y., elinde tabancayla lokan-
taya girdi. Tabancayı lokanta sahibi ve
çalışanlara doğrultan şüpheli, bir el de
yere ateş etti. S.Y.'nin elindeki silahın ger-
çek olduğu düşünülerek, büyük panik ya-
şandı. Lokantada bulunan müşterilerin
araya girmesiyle dışarı çıkartılan S.Y.,
olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine
bölgeye polis ekipleri sevk edildi.  Polis,
S.Y.'yi kısa sürede elindeki tabanca ile ya-
kalayarak gözaltına aldı. Yapılan incele-
mede tabancanın kurusıkı olduğu tespit
edildi. Öte yandan, yaşananlar lokanta-
nın güvenlik kameralarına yansıdı. Gö-
rüntülerde, S.Y.'nin elindeki silahla bir
anda içeri girerek, lokanta sahibine silah
doğrulttuğu, bir el yere ateş ettiği, müşte-
rilerin ve bir çalışanın araya girerek
S.Y.'yi dışarı çıkardıkları görülüyor.   

Kağıthane'de İETT otobüsü şoförüne
bıçakla saldıran şüpheli ve kız arkadaşı
yakalandı. Olay, 7 Kasım Pazar günü

saat 08.30 sıralarında Kâğıthane’de meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre; H.Ç., (23) isimli kişi
Kâğıthane’den İETT otobüsüne bindi. H.Ç., kız
arkadaşından aldığı toplu taşıma kartını kullandı.
Bu sırada, otobüs şoförü kendisine ait olmayan
toplu taşıma kartının kullandığı için şüpheliyi
uyardı. Aralarında yaşanan kısa süreli bir

tartışmanın ardından H.Ç., üzerinde bulunan
bıçakla İETT şoförüne defalarca saldırdı.
Kavganın ardında olay yerine gelen polis ekipler-
ince başlatılan çalışmalar sonucunda, H.Ç., isimli
kişi önceki gün, Kâğıthane’de Çağlayan Mahallesi
Yıldızhan Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına
alındı. Şüphelinin kullandığı kart sahibi ile yapılan
görüşmede, kartını 2 hafta önce kaybettiği, kayıp
müracaatında bulunmadığı ve şüpheli H.Ç.'nin kız
arkadaşı olduğu belirlendi.

İETT saldırganları yakayı ele verdi
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A dı erken mi olur, baskın seçim mi 
bilemem ama bildiğim bir şey varsa
artık mevcut iktidar ülkeyi 

yönetemez hale geldi.
Yapılan kamuoyu yoklamalarında sürekli

düşen oylarını gördükçe paniğe kapılan 
iktidar mensupları çareyi muhalefeti bölmek,
aralarına nifak sokmak daha olmadı provo-
kasyonlarla muhalefet liderlerini sokaktan
uzak tutmak için çeşitli tezgahlar 
oluşturmaya başladılar.

En son yaşanan olay derinlemesine 
incelendiğinde bu çok açık biçimde görünüyor.

Bu tür olayların yaşanacağının sinyallerini
Akşener’e Karadeniz’de yapılan saldırı 
sonrası Cumhurbaşkanı zaten vermişti.

“Daha neler olacak, neler…Bunlar iyi 
günleriniz” diyerek Meral Akşener ve şah-
sında İyi Parti’yi itibarsızlaştırmaya çalışan
Erdoğan benzer söylemleri defalarca CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için de söylemişti.

Anlaşılan o ki; AK Parti iktidardan 
gitmemek için her yola başvuracak.

Ta ki; muhalefetten iktidara gelmeleri 

halinde yargılanmayacakları konusunda söz
ve güvence alana dek.

Peki muhalefet bunu yapar mı?
Çok uzun yıllardır ülkede kavga ve çatış-

malardan yılmış toplum, bir an önce huzur ve
barış ortamı gelsin diye belki böyle bir öneriye
sıcak bakabilir.

Ancak şu bir gerçek ki, geçmişte yapılan
yolsuzlukların, haksızlıkların, yasa dışı olayla-
rın hesabı sorulmazsa muhalefet belki 
iktidara gelebilir ama muktedir olamaz.

Aslında asıl sorulması gereken iktidar 
araç mıdır, yoksa amaç mı?

İktidara gelmeyi yani ülkeyi yönetmeyi
barış ve özgürlük ortamında eşit yurttaşlar
olarak huzur içerinde yaşamanın, demokra-
siyi tüm kurum ve kurallarıyla yaşatmanın bir
aracı değil de siyasi ikballeriniz için bir amaç
olarak görüyorsanız, siz de sistemin bir 
parçası olmaktan öteye gidemezsiniz.

Her yetki sahibi gibi bu iktidar da 
yaptıklarının hesabını vermek zorundadır.

Zamanında temin edemediğiniz aşı 
nedeniyle yaşamını yitirenlerin, gerekli 

önlemleri almadığınız, hazırlıkları yapma-
dığınız hatta ihmaliniz yüzünden yanan or-
manlarımızın, yazdığı bir mesaj ya da
söylediği bir söz nedeniyle fikir ve ifade öz-
gürlüğü yok sayılarak yargılanan, cezaevine
atılanların, evine ekmek götüremediği için
utancından canına kıyanların hesabını 
vermeden gitmek var mı?

Bir suç örgütü liderinin itiraf ettiği gibi
halkı galeyana getirmek, sokağa dökmek
için mafya liderlerinin miting düzenlemesine
göz yumanlar, kimi yazar ve aydınların yan-
daş medya tarafından hedef gösterilerek
tehdit edilmelerin sağlayanlar er geç yargı
önünde bu suçlarının hesabını vereceklerdir.

Şimdi bu gerçeği fark eden iktidar men-
supları daha da ileri giderek muhalefeti 
tuzağa düşürmek için değişik
provokasyonlara başvuruyorlar.

Bir yandan her geçen gün daha da kötüye

giden ekonomik koşullar, diğer yandan bu
iktidarın gidici olduğunu anlamaya başlayan
bürokrasiden gelen dosyalar, kendi taba-
nında oluşan huzursuzluklar, iktidarı iyice
köşeye sıkıştırdı.

Şimdiye kadar sosyal yardım adı altında
yaptıkları desteklerle yanlarında tutmaya
çalıştıkları önemli bir kitle de artık bu
destekleri alamayınca iktidardan 
desteğini çekmiş durumda.

İktidar ortağı MHP, tabanını kontrol 
edemez hale geldi.

Toplumsal desteğini yitiren  iktidar men-
supları yeniden o bildik senaryoları sahneye
koymaya hazırlanıyorlar.

Halkı korkularıyla yönetmeye alışık 
iktidar şimdi kitle desteğinden umudu 
kesince kestirme yollara yöneliyor.

Geçmişte yaptıkları gibi yeniden mafyatik
ilişkileri devreye sokarak halkta yeniden bir
korku ve panik hali yaratmak istiyorlar.

Ama bilmiyorlar ki, artık halk “korku-
nun ecele faydası olmadığını” öğrendi.

Öte yandan seçimlere yönelik ittifak 
çalışması yapan siyasi partiler de bu konuda
yeterince deneyim sahibi oldular.

Bu tür kışkırtma ve provokasyonlara 

gelinmemesi konusunda yeterince titiz ve
duyarlı davranıyorlar.

Ancak şimdiki adıyla Millet İttifakı ola-
rak bildiğimiz muhalefet bloğunun toplu-
mun tüm muhalif kesimlerini de içine
alacak bir demokrasi ittifakına dönüşmesini
sağlamaları gerekiyor.

Aksi halde mevcut iktidar ve onun arka-
sındaki güçler yarın hiçbirimizin aklımızın
ucundan bile geçmeyecek yeni ve değişik se-
naryoları devreye sokacaklardır.

O yüzdendir ki; muhalefet bir yandan at-
tığı her adıma dikkat edecek, tuzaklardan
kaçınacak, bir yandan da bütün demokrasi
ve barıştan yana güçleri bir araya getirecek
güç birliği ve ittifakları oluşturmak için
çaba harcayacak.

Kuşkusuz çok kolay olmayacak.
Ama önemli olanda zoru başarmak 

değil mi?
Bu zorlu mücadelede birey olarak 

hepimize düşen görevler vardır.
Hiçbirimizin böylesine yaşamsal bir 

görevi erteleme, savsaklama ya da yok
sayma lüksü yoktur, olamaz.

Barış ve kardeşlik içinde yaşanacak 
bir Türkiye umuduyla.

Muhalefete tuzak kuruluyor

Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ne dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direklerine 1453 metrekarelik Türk
bayrakları İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Bizim İstanbul sevdamız
peygamber muştusu ile başladı.1453 fethi ile kök saldı. Millî mücadele ile dalları geleceğe, bugünlere kadar uzandı" dedi

E dirnekapı Şehitliği’ndeki açılış
programına Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

da katıldı. Bakan Karaismailoğlu ve İs-
tanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı program
öncesinde Eyüpsultan Dede Korkut Or-
taokul öğrencileri karşıladı. Saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla
başlayan programda Kuran-ı Kerim tila-
veti okundu. Daha sonra  Edirnekapı
Şehitliği'ne dikilen Türkiye'nin en uzun
bayrak direğine 1453 metrekarelik Türk
bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere
çekildi. TRT Ulus Yerleşkesi'ne de aynı
ölçülerde dikilen direğe, yine aynı ölçüde
bayrak çekildi.

Şehrimize değer katacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "En büyük
bayrağımız, 23 Nisan'dan bugüne İstan-
bulumuzun en nadide köşelerinden
Çamlıca Tepesi'nde görkemle dalgalanı-
yor. Bugün Türkiye’nin en uzun bayrak
direğine şanlı bayrağımızı dualarla çeki-
yoruz. Bayrağımızın ölçüsü de 1453
metrekare. Buradaki bayrağımızın kar-
deşi, Ulus’ta Boğaz'a nazır bir şekilde
TRT kurumumuzun bahçesinde, İstan-
bul’un rüzgârı ile dalgalanmaya devam
edecek. Gelecek nesillere bırakacak, en

büyük emanetimiz olan ay yıldızlı bayra-
ğımızın gölgesi, Mavi Vatan Akdeniz’de,
sınır ötesi Türk Garnizonlarında huzur
ve güven timsali olarak, emsalsiz bir
onur ve gururla dalgalanıyor. Önce
Çamlıca Tepesi'nde bugün de Ulus ve
Edirnekapı'da yükselen bayraklarımız.
Şehrimizin siluetine büyük değer kata-
cak" dedi.

1453'ten beri

Bakan Karaismailoğlu "Vefatının 83. yıl
dönümünde Cumhuriyetimizin kuru-
cusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile
birlikte tüm gazi ve şehitlerimizi hayırla
yad ediyorum. Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin kuruluşunun 101. yıl dönü-
münde ülkemizin en büyük bayrak dire-
ğini Çamlıca Tepesi'ne dikmiştik. 111
metre yüksekliğindeki 1000 metrekarelik
bayrağımızı göndere çekmiştik. Bugün
de Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus
Yerleşkesi'ndeki 115 metrelik rekor yük-
sekliğe sahip olan bayraklarımızın açılış-
larını gerçekleştiriyoruz. Bayraklarımızın
her biri tam 1453 metrekaredir. Bizim İs-
tanbul sevdamız peygamber muştusu ile
başladı.1453 fethi ile kök saldı. Millî
mücadele ile dalları geleceğe, bugün-
lere kadar uzandı" diye konuştu. 

Ekmeğe resmen
zam geldi

EKMEK Sanayi İşverenler Sendikası
Başkanı Çetin Keçeli, "Beklenen bir ta-
rife onayıydı. İstanbul Ticaret Odası

Meclisi toplandı ve dün akşam bu konuda karar
verdi. Meslek komitesi daha önce müracaatını yap-
mıştı. Beklenti halindeydik. Geç kalınmış bir karar
aslında. Çünkü buğday fi-
yatları sürekli artıyor. Buğ-
day fiyatlarının önüne
geçilmesi lazım. Buğday fi-
yatları arttığı sürece de un
fiyatları artacak. Un ve buğ-
day fiyatı serbest piyasada
belirlenirken ekmek tarifeye
bağlı. Bu konuda fırıncı es-
nafı zor duruma düşüyor.
Fiyat tarifesiyle ilgili bek-
lenti vardı. Geç kalınmış bir
karardır" dedi.

Bazı yerlerde henüz zam yok

Resmi zamdan haberi olmadığı için ekmeğe henüz
zam yapmadıklarını belirten fırıncı Kadir Demirci ise
"Bizde henüz alınmış bir karar yok. 250 gram ekmek
2 liradan, 320 gram ekmek de 2.5 liradan satmaya
devam ediyoruz. Bize henüz bir zam kararı söylen-
medi" diye konuştu.  Ekmek fiyatının çok değişik ol-
duğunu söyleyen bir müşteri ise "Ekmek bazı
fırınlarda 2.5 lira bazı yerlerde 2 lira. 1.5 liraya veren
bakkallar da var" şeklinde konuştu. DHA

KARTAL Belediyesi, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa

uğurlanışının 83’üncü yıl dönümü dolayısı ile dü-
zenlediği anma etkinleri ile çeşitli söyleşilere ev sa-
hipliği yapıyor. Anma programı kapsamında
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde, reformları ile
birçok sanayi kuruluşunun, bankaların, tarımsal
gücün oluşmasının altına imzasını atan Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün, ülkemizin ekonomi tarihine
olan katkıları, Devlet Eski Bakanı ve Avukat Önay
Alpago’nun “Atatürk’ün Ekonomi Devrimi” başlıklı
söyleşisinde ele alındı. Devlet Eski Bakanı Önay
Alpago söyleşisinde, Atatürk’ün Cumhuriyet döne-
minde yabancı ülkelerden tek kuruş borç almadan,
ülkenin öz kaynaklarıyla sanayi devrimi yapmasına
dikkat çekti. Etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu katıldı.

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Ayhan ONGUN

BU ISTANBUL
SEVDASI BASKA!
BU ISTANBUL
SEVDASI BASKA!
BU ISTANBUL
SEVDASI BASKA!
BU ISTANBUL
SEVDASI BASKA!
BU ISTANBUL
SEVDASI BASKA!
BU ISTANBUL
SEVDASI BASKA!

Sırada Çanakkale var
Bakan Karaismailoğlu "Milli mücadele
yıllarında iç ve dış mihraklarla nasıl
mücadele edildiğini bilen bir neslin to-
runlarıyız. Düne kadar ülkemizin gü-
venliği için kullanılan savunma
unsurları için dahi dışarıya bağımlıy-
dık. Ancak, AK Parti iktidarı ile bu
tablo tamamen değişti. Yerli ve milli
üretim kabiliyetini her alanda kullanan,
kimseden izin almayan, dünyanın en
büyük 10 ekonomisi arasına girmek
için dev yatırımlarını hayata geçiren bir
Türkiye var. Milli elektrikli tren setini
üreten, Cumhuriyet tarihinin ilk yerli
ve milli uydu projesi olan TÜRKSAT
6A’yı 2023’te uzaya fırlatmak
için harıl harıl çalışan ve şanlı
bayrağımızı dünyanın dört
bir yanında dalgalandıran,
yeni Türkiye var.  Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı olarak,
tamamlayıp hizmete açtığı-
mız yatırımlarla bayrakları-
mızı Marmaray’da, Avrasya

Tüneli’nde, İstanbul Havalimanı’nda,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde de
gururla dalgalandırıyoruz. Mavi
Vatan’da, ihracat rekorları kıran liman-
larımızda, asırların projesi Filyos’da,
Karadeniz ve Akdeniz’deki doğal kay-
nak arama gemilerimizde de bayrağı-
mız, dostlarımıza güven vermeye,
düşmanlarımıza ise korku salmaya
devam ediyor. Ay yıldızımızı, dünyanın
128 farklı ülkesindeki 335 noktaya gu-
rurla taşıyoruz. Uydularımızla uzaya
gönderiyoruz. Şanlı bayrağımızı bakın
daha nerelerde dalgalandıracağız.  18
Mart 2022’de hizmete açarak, tarihe

vefa borcumuzu ödeyeceğimiz
Çanakkale Köprüsü'nde. Yerli
ve Millî Haberleşme Uydumuz
TÜRKSAT 6A ile uzay vatanı-
mızda. Yerli ve Milli Teknoloji
ile geçeceğimiz 5G ile, siber va-
tanımızda ve tabii Kanal İstan-
bul'da ve bunun gibi pek çok
projede dalgalandıracağız" dedi

ARNAVUTKÖY Belediyesi, özel
park projesi oluşturmuştu. Va-
tandaşların hoş vakit geçireceği

toplam 7 park, belediyenin Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü Ekipleri tarafından tamam-
landı. Dün Haraççı Mahallesi Vardar
Parkta gerçekleştirilen açılışa Arnavutköy
Kaymakam Vekili Dr. M.H. Nail Anlar, Ar-
navutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı,
Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Canda-
roğlu, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Em-
niyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.  Vatanda-
şın kullanımına açılan parkların adı ise
Toros Sokak, Hamidiye, Süleymaniye,Var-
dar, Taşoluk Toki, Osmangazi, Ahu Sokak

Parkı. Toplamda 16 bin 182 metrekare
alanda inşa edilen parklar, yeşil alan dü-
zenlenmesi, sert zemin çalışması, peyzaj
alanları ve spor alanları ile her yaştan Ar-
navutköy’de oturan vatandaşlara hizmet
edecek. Ayrıca yapılan tüm parklarda gele-
neksel oyunlara da yer verilerek, oyun çiz-
gileri çizildi. Yapılan yeni parklarla
çocukların oyun oynayarak hem zihinsel
hem de fizyolojik gelişimlerini sağlıklı bir
şekilde geliştirebilecekleri belirtildi.
Yeşil alanların önemi büyük

Açılan 7 parkın vatandaşlara hayırlı olma-
sını dileyen Başkan Haşim Baltacı, “Arna-
vutköy, yeşillik ve doğal güzellikler

anlamında son derece güzel, yeterli bir il-
çemiz. Ancak gençlerimizin daha fazla ya-
rarlanabileceği aktif yeşil alanların önemi
çok daha büyük. Bu amaçla ciddi sayıda
yeşil alanımızı, parkımızı ilçemize kazan-
dırmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bugün
açmış olduğumuz toplam 7 parkımız da
bu çalışmaların sonucuydu” açıklamasını
yaptı. Çocuklar ve gençlerin park alanla-
rında gönüllerince vakit geçirebileceklerini
ifade eden Başkan Haşim Baltacı, “İsteyen
istediği saatte gelip buralarda oturabilir,
çocuklar oyunlar oynayabilir. Bu alanlar
sosyalleşmek adına çok önemli. Vatandaş-
larımız parklarımızı, güle güle kullansın”
ifadelerini kullandı. FATİH POLAT

7 mahalleye 7 park
Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 7 mahalledeki 7 parkın açılışı
dün, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı’nın katılımıyla gerçekleştirildi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nin ön-
ceki akşam yapılan toplantısında ekmeğe
zam kararı kabul edildi. Bugünden itiba-
ren İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram
ekmeği 2,5 TL'den satmaya başladı

Atatürk devrimlerini anlattı



BARIŞ KIŞ

W ALD (Dünya Yerel Yönetim ve
Demokrasi Akademisi Vakfı)
tarafından Balıkesir’de düzen-

lenen “Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik
İttifak Projesi”  toplantısına Bağcılar Be-
lediyesi de konuk oldu. Dünyanın dört bir
yanından akademisyen ve yerel yönetici-
lerin iştirak ettiği etkinliğe üniversite öğ-
rencileri de yoğun ilgi gösterdi.

Çevre tüm canlıların ortak paydası

İklim değişikliği ve çevrenin korunması
gibi birçok soruna küresel anlamda
çözüm bulunması amacıyla gerçekleştiri-
len programa Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı da katıldı. “Yeşil Muta-
bakat ve Yerel Yönetimler” oturumunda
söz alan Çağırıcı,  çevrenin tüm canlıla-
rın ortak paydası olduğunu ve yapılan
bir hatanın tüm canlıları bağladığını söy-
ledi. Avrupa Konseyi’nin de öncülüğünü
yaptığı ‘sürdürülebilir enerji politikalarını
destekleyen’ Başkanlar Sözleşmesi’ni im-
zaladıklarını söyleyen Çağırıcı, “Sözleş-
meyle Bağcılar’daki karbon emisyon
oranını yüzde 40 azaltma vaadinde bu-
lunduk. Bu amaçla projeleri hızlı şekilde
tasarlayarak uygulamaya başladık. 2021
yılı başında hizmete açtığımız ana hiz-
met binamızda başlangıç olarak 10kw

yenilenebilir enerji kullanımı sağladık.
30. yılı içinde bulunduğumuz hizmet
maratonumuzda, Belediye olarak; hangi
şart ve ortamda olursa olsun çalışmaları-
mızı aksatmadan sürdürmek konusunda
bilgi ve tecrübeye sahibiyiz” dedi.  Uygu-
lamalarda yönetişim olgusunun önemine
değinen Çağırıcı, şöyle devam etti: “Yerel
aktör olarak vatandaşlarımız, çalışanları-
mız, üniversiteler, sivil toplum kuruluşla-
rının yanı sıra uluslar arası
düzenlemeleri de dahil ederek şehir ça-
pında bir ağ oluşturulmalı ve ortak akıl-
dan faydalanmalıyız.” Çağırıcı, AB,
Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse
edilen dev bir proje için pilot belediye se-
çilen Bağcılar Belediyesi’nin örnek çalış-
malarını da anlattı.

Kimler katıldı?

Üç oturum halinde gerçekleşen etkinliğe:
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politi-
kaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr.
Şükrü Karatepe, AK Parti Balıkesir Mil-
letvekili Yavuz Subaşı, WALD (Dünya
Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi
Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı  Mehmet
Duman, Balıkesir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz, Beykoz Belediye
Başkanı Murat Aydın,  Gölcük Belediye
Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

YeSil gelecek icin
ortak akil onemli
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İlhami IŞIK

Et ve tırnak gibi miyiz?

E t ve tırnak hikayesinde yaman bir çelişki
ve hile var. Et uzamaz, uzadığını varsay-
sak bile hiç kimse, eti kesip atmaz. Ama

tırnak öyle değil; tırnağın durumu vahim, her gün
değilse bile, haftada bir operasyona uğrar, fazla-
lıklar, çıkıntılar kesilip atılır. Şimdi soru şu, kim
et kim tırnak. Mantıksal olarak ‘’biz et ile tırnak
gibiyiz’’ diyen biri kendini tırnak olarak kabul
etmez. Böyle bir belirleme yapma ihtiyacı duyan
kişinin zihninde, et olduğuna dair şaşmaz bir
yargı var. Etin, tek bir bedeni simgelediği düşü-
nülürse, tırnak bir tür beden dışını temsil eder. Ve
aslında tırnak bu yanıyla bedene de ait değildir. O
sürekli kesilip biçilmesi gereken bir anarşizandır.

Et ve tırnak hikayesi, esasen Kürt ve Türk bir-
lik ve kardeşliğin ifadesi olarak dile getiriliyor.
Bu ifade, gönüllü birlikten çok, ayrılmazlık üs-
tüne bina edilmiş, mecburi bir beraberliği özetler
gibidir. Yani kısacası bu ifade özgür iradeye da-
yanan gönüllü bir birliği ve kardeşliği temsil et-
miyor, tırnak sembolü, mecburi bir evliliğin
istenmeye gebelik hali anlamına geliyor.

Açıkça konuşalım. İçinde sevgi ve yüce gönüllü
bir merhametin olmadığı birlik ve kardeşlik, 
düpedüz riyakarlıktır. Ve riyakarlığın ömrü de ‘’
köprüyü geçinceye’’ kadardır.

Et ve tırnak benzetmesini duyduğum zaman
tüylerim diken diken olur; çünkü hatıralarımda
tırnak ile ilgili son nefesime kadar unutamayaca-
ğım anılarım var. 1979 yılında sıkıyönetim ila-
nıyla yakalanıp gözaltına alındığım da
işkencecilerin kaba dayaktan sonra yöneldikleri
ve ustalıklarını ince ince icra ettikleri uzvum tır-
naklarım oldu. Dün gibiymiş gibi hatırlıyorum,
bir sandalyeye ellerim ve ayaklarım bağlandı.
Gözlerim önceden kaplanmıştı, hiçbir şey göremi-
yordum. Sandalyenin dirsekliğine ellerim bilekle-
rinden bağlanmıştı. Karşımda oturduğunu ya da
ayakta olduğunu sandığım biri soru soruyordu,
bir diğeri ise, suskunluk anlarımda tırnaklarının
arasına iğne ya da toplu iğne sokarak, canımın
fena halde yanmasını sağlıyordu. Bu işkence 
günlerce sürdü ve işkence son bulduğunda bütün
tırnaklarım iltihaplanıp tek tek dökülmüştü.
Onun için bana tırnaktan söz etmeyin!

İki özgür ve eşit birey gibi birbirimiz kabul
etmek varken ve bu kabul ediş, sonuna kadar in-
sanca ve sevgi bereketiyle sulanmışken, neden et
ve tırnak olmaya zorlanıyoruz? Daha doğrusu bi-
rimizi neden tırnak ilan ediyoruz? Ha tırnak ha
kurbanlık koyun, arada bir fark var mı?

Eğer, et ve tırnak örneği cidden gerçek bir kar-
deşlik ve birliği ima ediyorsa, her kardeşlik ve
buna bağlı olan birlik olma halinin hakiki değer-
lerini de ifade etmek zorunda. Birlik bir hukuk
işidir ve kardeşliğin de bir hukuk vardır. Bu iki
hukukun da temeli, kimlik ve statüyü tanımaktan
geçiyor. Kardeşimiz bizim gibi bir kimliğe sahip-
tir ve biz o kimliği tanıdığımız için kardeşimizdir.
‘’ O bizim kardeşimizdir’’ derken aslında kastetti-
ğimiz kimliğidir. Birlik de öyledir. İki ayrı taraf
olduğumuzu kabul etmeden, birlik olmak müm-
kün mü? Hiç kimse kendisini tarif etmeyen bir
birlik içinde yer almaz. Hiç kimse kendisine 
tanınan hak olmadan birliğe gönüllü olarak iman
etmez. Hem birlik olacaksınız hem de bir taraf
sizi hiç sayacak; olur mu böyle bir şey.

Hakiki bir birlik ve kardeşlik isteniyorsa, bu konu
da samimiyet testi, kardeşi tanımaktır. Kardeşi
bütün haklarıyla hukukuyla tanımaktır. Önce karde-
şini tanırsın, sonra onu haklarıyla birlikte tanımlar-
sın ki, kardeş kendini bir tırnak sanmasın. Ya da
kardeş ‘’tırnak içindeki’’ hiç olmadığını anlasın.

Toplumsal ilişkilerin, hukuk dahil sevgiyle örül-
düğü bir toplum, herkesin herkesi, tırnak yerine
koymasından daha fazlasını gerektirir. Mesela
sevgi, merhamet ve anlama çabasını gerektirir.
Sevgiden merhamette ve anlama çabasından
örüşmüş bir toplumsal ilişki içinde, herkes kar-
deştir ve herkesin herkese duyduğu duygu sevgi
damıtır. Sevgi de ihtilaf biriktirmez, 
Çünkü sevgi ihtilaf çözücüdür.

Bu yazı yenijournal.com adlı 
siteden alınmıştır.

Balıkesir’de düzenlenen “Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi” programında yerli ve yabancı yöneticiler, iklim
değişikliği ve çevre sorunlarına çözüm aradı. Uygulamalarda yönetişim olgusunun önemine vurgu yapan Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yerel aktör olarak vatandaşlarımız, çalışanlarımız, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarının yanı
sıra uluslar arası düzenlemeleri de dahil ederek şehir çapında bir ağ oluşturulmalı ve ortak akıldan faydalanmalıyız” dedi

Başakşehirliler afetlere hazırlandı

Doğal afetlerin nerede ve ne zaman
olacağını bilemeyiz ama doğacak za-
rarı en aza indirmek için tedbir almak

bizim elimizde. Başakşehir Belediyesi, toplumda
afet bilinci oluşturmak ve ilçe sakinlerini afetlere
karşı hazır hale getirmek için kısa adı BAŞAKAY
olan Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yöneti-
mi’ni kurdu. 9 aydır eğitim çalışmalarına devam
eden BAŞAKAY, afet bilinci oluşturmak için bu-
güne kadar 20 bini aşkın ilçe sakinine afet eğitimi
verdi. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda bu-
lunan Deprem Simülasyon Merkezi ve Afet Eği-
tim Parkuru’ndaki eğitimlerin yanı sıra deprem
anında zarar verebilecek materyaller konusun-
daki bilgilendirmeler ile Başahşehirlilere tecrübe
kazandırıldı.

Başakşehir afetlere hazır hale getiriliyor

Eğitim çalışmalarının yanında Başakşehir’in 10
mahallesinde acil durum ve afet konteyneri ko-
numlandırıldı. Başakşehir ilçe sınırları içerisinde

45 toplanma alanı belirlenerek tabela montajları
gerçekleştirildi. Afet sonrası için ise 22 barınma
alanı ve 4 transfer noktası hazır hale getirildi.

100 öğrenci daha gönüllü oldu

BAŞAKAY ekipleri, her hafta ilçedeki bir okulda
temel yangın eğitimlerine devam ediyor. 12 Kasım
Afet Eğitimi Hazırlık Günü’nde TOKİ Kayaşehir
Anadolu Lisesi’ne misafir olan BAŞAKAY ekip-
leri, öğrencilere eğitim verdi. Eğitim sonrası yüze
yakın öğrenci, gönüllü olarak BAŞAKAY’a katıldı.

Başakşehir’in %87’si depreme dayanıklı

Başakşehirlilerin afet bilinci kazanması için çalış-
malarını sürdüren BAŞAKAY, gönüllü vatandaş-
lar için de eğitim programları düzenliyor. Afetlere
hazır bir Başakşehir için çalıştıklarını ifade eden
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe
sınırlarındaki bina stokunun yüzde 87’sinin dep-
reme dayanıklı hale geldiğini söyledi. 
YAKUP TEZCAN

Başakşehir Belediyesi’nin ilçe sakinlerini afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla kurduğu BAŞAKAY, 12 Kasım
Afet Eğitimi Hazırlık Günü’nde ilçedeki eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar 20 bini aşkın
ilçe sakinine eğitim veren BAŞAKAY, her hafta farklı bir okulda öğrencileri yangınlara karşı bilinçlendiriyor

Beykoz güven veriyor

Beykoz Belediyesi tarafından engelli bireyle-
rin hayata katılımlarını artırmak, özgüvenli ve
mutlu yaşamalarını sağlamak amacıyla açı-

lan AKDEM’de sağlıktan eğitime, sanattan psikolojik
danışmanlığa birçok alanda ücretsiz hizmet veriliyor.
Çubuklu’da doğayla iç içe havadar bir ortamda kurulan
merkezde, Mutfak Atölyesi, Engelsiz Tarım Bahçeleri,
Müzik ve Halk Oyunları Sınıfı ve Psikolojik Danışman-
lığın ardından Duyu Bütünleme terapileri de başladı.
Ergoterapi uzmanları, özel ekipmanlar ve oyun eşli-
ğinde yapılan duyu bütünleme seanslarıyla günlük ha-
yatlarında çevreyi ve vücudunu algılamakta güçlük
çeken çocukların hayata daha bağımsız katılmaları
amaçlanıyor. Uzmanların ifadesiyle duyusal bütünleme
bozukluğu yaşayan çocuklar dış dünyadan ve vücudun-
dan gelen bilgileri anlamlandırma ve uygun adaptif ya-
nıtı oluşturmada zorlandıkları için sosyal hayata aktif
katılamıyor.

Dünyada uygulanıyor

Engelli ailelerini de zorlayan konuların başında gelen
duyusal bütünleme bozukluğu, çocuğun günlük yaşam

aktiviteleri, okul aktiviteleri veya sosyal katılımlarını
önemli ölçüde sınırlandırıyor. Özellikle gelişim geriliği,
dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm, serebral palsi ve çe-
şitli nörolojik hastalık tanısına sahip çocuklar için duyu
bütünleme destek tedavi olarak gelişmiş birçok ülkede
yaygın olarak uygulanıyor. AKDEM bünyesinde yapılan
terapiyle engelli çocukların ve ailelerin yaşam kalitesi de
günden güne artıyor.  TAYLAN DAŞDÖĞEN

Beykoz’da dezavantajlı bireylere hayatın her alanında hizmet veren, Aile, Kadın Destek-
leme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) bünyesinde, engelli çocukların kendilerini anlama
ve sosyal çevreye uyumlarını kolaylaştıran “Duyu Bütünleme” terapileri başladı

Çekmeköy Belediyesi
“Pakodemy” adlı  proje-
siyle sınav öncesinde öğ-

rencilere destek oluyor. Çekmeköy
Belediyesi ilçedeki tüm devlet okul-
larında sınavlara  hazırlanan 8. ve
12. Sınıf öğrencilerine binlerce on-
line içerik imkanı sunan dijital ders-
hane sistemini hediye etti.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve Çekmeköy İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Burhan Bayrak Çek-
meköy Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nde öğrencilerle bir araya ge-
lerek uygulamanın kullanıcı adı ve
şifre dağıtımını gerçekleştirdi. Baş-
kan Poyraz tarafından öğrencilere

dağıtılan kartlarda uygulama hak-
kında kullanım bilgileri yer alıyor.
Öğrenciler, kartta bulunan kapalı
kısmı kazıyarak şifrelerini elde ede-
biliyor, ardından “Pakodemy” uy-
gulaması üzerinden kullanıcı adları
ve şifreleri ile giriş yaparak dijital
dershaneye erişim sağlıyorlar.
Öğrencilerin yanındayız

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz “İçinde bulunduğumuz
çağa uygun olarak geliştirdiğimiz
online lise ve üniversiteye hazırlık
modülümüz sizin için özenle hazır-
landı.  otobüste, kafede, kısacası
her yerde cep telefonlarında ve tab-

letlerinzden ders çalışıp soru çöze-
bilmeniz için hazırlanan modülü-
müzde binlerce soru ve cevap sizi
bekliyor.  Sistemde yer alan yapay
zeka uygulaması ile eksik olduğu-
nuz  konular tespit edilecek ve   bilgi
seviyenize  göre sorularla karşıla-
caksınız.  Yanlış cevapladığınız veya
boş bıraktığınız sorular tekrar önü-
nüze çıkacak. Böylece  bilginizi pe-
kiştirmenize yardımcı olacağız.
Unutmayın; sistemde yer alan özel-
lik sayesinde soruları mail ve wat-
sap yoluyla arkadaşlarınız ve
öğretmenlerinizle de paylaşabile-
ceksiniz. Hepinize eğitim hayatı-
nızda başarılar diliyorum, “dedi.

Çekmeköy'de eğitime destekÇekmeköy'de eğitime destekÇekmeköy'de eğitime destekÇekmeköy'de eğitime destekÇekmeköy'de eğitime destekÇekmeköy'de eğitime destekÇekmeköy'de eğitime destek

Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman
Çağırıcı, yeşil çevre
için ortak hareket
etmenin önemine değindi.
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Sanayici, şekerin fabrikadan çıkış
fiyatına yüzde 45 zam talep 

ederken, perakendeci ise arz
kısıtından dolayı raflarda şeker

bulunamadığını açıkladı. Şeker-İş
Sendikası Başkanı İsa Gök ile
Gıda Perakendecileri Derneği

(GPD) Başkanı ve BİM yöneticisi
Galip Aykaç, son durumu anlattı

Sözcü'nün haberine göre, son
dönemde şeker piyasasında ha-
reketli günler yaşanıyor. Sanayici

tarafı, maliyetlerindeki artışın satış fiyatına
yeterince yansımadığından şikâyet ederek
şekerin fabrikadan çıkış fiyatına yüzde 45
zam talep ederken; perakende tarafında ise
bir süredir raflarda şeker bulunamıyor.
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Baş-
kanı Galip Aykaç, “Şeker pancarına yapılan
yüzde 25’lik artış sonrası piyasada özel
şeker fabrikaları da yaklaşık yüzde 40 zam
yaptı. Türk Şeker henüz fiyatını açıklamadı
ama arzı da iyice kıstı. Bu durum geçici ola-

rak raflarda şeker bulunamamasına yol
açtı” dedi. Aynı zamanda BİM’in İcra Ku-
rulu Üyesi de olan Aykaç, “Yaklaşık 20 gün-
dür raflarda kısıtlı olarak şeker bulunuyor”
diye konuştu.

Yüzde 45 zam istiyor

Öte yandan, şeker sanayicisinin aldığı pan-
car fiyatıyla sattığı şeker fiyatı arasındaki
makas açıldı. Şeker-İş Sendikası Başkanı
İsa Gök, “3-3,5 liraya üretilen bir kilo şeke-
rin fabrikadan çıkış fiyatı 2,5 TL. Sanayici
kilo başına 50 kuruş ila 1 lira arasında zarar
edildiği için, Tarım ve Orman Bakanlığı

Şeker Dairesi Başkanlığı’ndan, şeker fiyatla-
rının fabrika çıkış fiyatlarına en az yüzde
40-45 zam talep ediliyor. Bir kilo şekerin
fabrikadan çıkış fiyatı 2,5 TL iken market-
lerdeki perakende fiyatı en az 5 TL” diyen
Gök, “Ancak son 2-3 yılda pancar fiyatları
yüzde 60’a kadar artarken, şekerin fabrika-
dan çıkış fiyatı yüzde 25-30 artabildi. Yani
tüketiciye yansıyan şeker zammı, üretici ve
sanayiciye yansımadı” ifadelerini kullandı.
Gök, “Sanayici böyle giderse gelecek sene
pancar alımı yapmayacağını, şeker ürete-
mez hale geleceğini söylüyor” değerlendir-
mesinde bulundu.

RAFLARDA ŞEKER BULUNMUYOR!

DOVIZ YORUMLARIDOVIZ YORUMLARIDOVIZ YORUMLARIDOVIZ YORUMLARIDOVIZ YORUMLARIDOVIZ YORUMLARIDOVIZ YORUMLARIDOVIZ YORUMLARIDOVIZ YORUMLARI
DOGRU DEGIL!

H azine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,
“Döviz kuruna ilişkin son dönemde
yapılan hükümetimizin ihracatı des-

teklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedefle-
diğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye
dalgalı  kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri
de piyasada belirlenir” dedi. “2021 yıllını geçmiş
dönem eğilimlerinin aksine yüksek büyüme ve
düşük cari açık ile kapatacağız” diyen Elvan,
“Cari işlemler dengesini orta ve uzun vadede
kalıcı olarak iyileştirme çabası içindeyiz” ifade-
lerini kullandı.

Hareketliliğin farkındayız

Elvan, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonu’nda yaptığı bütçe sunumunda “Son 2

aydır, küresel gelişmelerin de etkisiyle, finansal
piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Piyasa faiz-
lerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve
beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız”
dedi. “Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde en-
flasyon görünümünü şekillendiriyor, dolayısıyla,
burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edileme-
yeceği kanaatindeyim” diyen Elvan’ın “Küresel
konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli
olmayı gerektiriyor” ifadeleri dikkat çekti. Elvan,
vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki etki-
sine de değindi. Konuyla ilgili Elvan, “Yapılan
indirim ve fiyat ayarlamalarının TÜFE'yi düşü-
rücü etkisi yaklaşık 5,3 puan olurken, bu uygu-
lamalar sonucunda 125 milyar TL'lik kamu
gelirinden vazgeçtik.” dedi. DHA

Dolar/TL'de 10 seviyesine çok yaklaşılırken, Hazine ve Maliye
Bakanı Lütfi Elvan'dan "Hükümetimizin ihracatı desteklemek
amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru
değil" dedi. Elvan'ın "Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun
seyri temkinli olmayı gerektiriyor" ifadeleri dikkat çekti

Perakende
satışları arttı
TÜİK verilerine göre, perakende satış hacmi, 
eylülde aylık bazda yüzde 1.2, yıllıkta yüzde 15.9
arttı. Perakende ciroları ise eylül ayında aylık bazda
yüzde 2.2 artarken, yıllıkta yüzde 37.3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021
Eylül’e ilişkin Perakende Satış Endeksi verisini
açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende

satış hacmi, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
15,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde
6,7, otomotiv yakıtı
satışları yüzde 7,4 ve
gıda dışı satışlar ise
(otomotiv yakıtı
hariç) yüzde 24,2
arttı. Sabit fiyatlarla
perakende satış
hacmi eylülde, aylık
bazda ise yüzde 1,2
yükseldi. Aylık bazda incelendiğinde, aynı ayda gıda, içe-
cek ve tütün satışlarının yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (oto-
motiv yakıtı hariç) yüzde 1 ve otomotiv yakıtı satışlarının
yüzde 0,9 arttığı görüldü.

Yıllık yüzde 37.3 arttı

Perakende ciroları eylül ayında aylık bazda yüzde 2,2 ar-
tarken, yıllıkta yüzde 37,3 yükseldi. Buna göre, aylık
bazda bakıldığında, aynı ayda gıda, içecek ve tütün satış-
ları yüzde 1,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç)
yüzde 2,5 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 2 arttı. Yıllık
bazda bakıldığında ise, aynı ayda gıda, içecek ve tütün sa-
tışları yüzde 32,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç)
yüzde 42,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 30,4 arttı.

Ayakkabı 
sektörü mutlu

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu
Başkanı Ahmet Aydan, sektörün 2021 yılı ih-
racat hedefi olan 1 milyar dolar seviyesine

yaklaştıklarını söyledi. Bursa'da devam eden 5. BURSAF
Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı'na katılan Aydan, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bu yıl mayıs
ayına kadar sıkıntı yaşayan sektörün, daha sonra rahatla-
maya başladığını belirtti.Türk ayakkabı sektörünün Av-
rupa vizyonuna sahip olduğunu vurgulayan Aydan, "İyi
ve kaliteli ayakkabı üretiyoruz. Üretimimiz, konumumuz
çok iyi. Üreticiler ciddi anlamda ihracat yapıyor." dedi. İs-
tanbul'da yaklaşık 2,5 ay önce gerçekleştirilen AYMOD
Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'na yurt dışından ol-
dukça fazla alıcının katıldığını aktaran Aydan, 4 gün bo-
yunca siparişlerin alındığını, hem üretici hem sektörün
yüzünün güldüğünü ifade etti.

Kalamış Yat
Limanı Koç’un!
Özelleştirme kararı kamuoyu tarafından yoğun tartışmalara neden olan
Fenerbahçe-Kalamış Yat limanı ihalesi resmen Koç Holding bağlı ortaklığı
Tek-art'a verildi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı

FenerBahçe-kalamış
Yat Limanı özelleştirme
ihalesi sonucu Resmi Ga-

zete’de yayımlandı. Yat limanı 4771
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla
Koç Holding bağlı ortaklığı Tek-
Art’a verildi. Kararda şu ifadelere
yer verildi: “Özelleştirme kapsam ve
programında bulunan Türkiye De-
nizcilik İşletmeleri Anonim Şirke-
ti’ne ait Fenerbahçe Kalamış Yat
Limanı’nın; 2 milyar 531 bin TL be-
delle en yüksek teklifi veren Tek-Art
Kalamış ve Fenerbahçe Marmara
Turizm Tesisleri A.Ş.’ye İhale Şart-
namesi çerçevesinde 40 yıl süreyle
işletme hakkının verilmesine, Şirke-
tin sözleşmeyi imzalamakta imtina
etmesi ya da yükümlülüklerini yerine
getirmemesi halinde teminatının
idare lehine irat edilmesine ve ihale-
nin iptaline dair kararın onaylanma-
sına karar verilmiştir.”

SED ödemeleri
başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,
ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay
düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik
Destek (SED) ödemelerinin başladığını ve
ayın 15'ine kadar tamamlanacağını duyurdu

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıkla-
mada, çocukların korunması ve des-
teklenmesi amacıyla birçok hizmet

sunduklarını belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı
gelişimi için aile bütünlüğünün önemini her
zaman vurguluyoruz. Bu doğrultuda, çocukları-
mızın ekonomik nedenlerle ailelerinden kopma-
larını önleyecek desteklerde bulunuyoruz. SED
hizmetimiz de bunlardan biri. SED ile ihtiyaç
sahibi aileler, çocuklarının eğitim ve diğer mas-
raflarını karşılıyor. SED, her ay ailelerin hesapla-
rına düzenli olarak yatırılıyor. Çocuklarımız için
bu ay 172 milyon TL SED ödemesi yapacağız.
Ayrıca SED ile desteklenen çocuklarımızın sos-
yal ve kültürel imkanlardan yararlanmalarına
yönelik faaliyetler de düzenliyoruz. Böylece ihti-
yaç sahibi ailelerimizin çocuklarının da akranları
gibi ekonomik ve
sosyal imkanlar-
dan geri kalmama-
larını sağlıyoruz"
dedi. Bakan Yanık,
SED hizmetinden
halen 138 bin ço-
cuğun yararlandı-
ğını ve bu ay
ödenecek 172 mil-
yon TL ile 1 Ocak
2021'den bu yana
ihtiyaç sahibi aile-
lerin çocukları için
yaklaşık 1.8 milyar
TL ödeme yapıldı-
ğını bildirdi. 

İş Bankası’nda yeni dönem
Türkiye İş Bankası, Visa B2B
connect sistemi üzerinden
Türkiye’de ilk yurt dışı para

transferini gerçekleştiren banka oldu-
ğunu duyurdu. Visa’nın B2B Connect uy-
gulamasına ilişkin şirketten yapılan yazılı
açıklamada, “İş Bankası’nın ticari müşte-
rilerinin, karşı banka sisteme üye olsun
veya olmasın dünyanın herhangi bir ban-
kasındaki hesaba para transferi yapma-
sına imkân sağlıyor. Platform, Visa’nın
global ağı sayesinde ticari müşteriler için
EUR veya USD cinsinden uluslararası

para transferlerinin hızlı ve uygun mali-
yetlerle gerçekleşmesine imkan veriyor.
B2B Connect ayrıca çifte öngörülebilirlik
de sağlıyor. Böylece hem paranın karşı
tarafa iletim süreleri hem de işlem bedeli
baştan şeffaf olarak belli oluyor” denildi.

Zaman ve maliyet avantajı

Konuya ilişkin açıklama yapan İş Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şim-
şek, “Her alanda müşterilerini inovatif ve
katma değerli çözümlerle buluşturma an-
layışı çerçevesinde hareket eden banka-

mızda, bu ihtiyaca yönelik olarak bireysel
müşterilere sunduğumuz alternatiflere, ti-
cari müşterilerimiz için sunduğumuz bu
hizmeti de ekledik. Visa B2B Connect uy-
gulaması ile ticari müşteriler, dünyanın
herhangi bir bankasındaki hesaba ithalat
transferi yapabiliyor. Bu çözüm ile müşte-
rilerimize zaman ve maliyet açısından
öngörülebilirlik avantajı sağlayacağımızı
düşünüyoruz. Bankamızın Türkiye’de bu
sistemi kullanan ilk banka olmanın yanı
sıra dünyadaki ilk bankalardan biri ol-
ması da memnuniyet verici” dedi.

Hazine ve
Maliye 
Bakanı 
Lütfi Elvan
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Kürtçe'ye karşı
bir tavrımız yok

MardinArtuklu Üniversitesi'nde
'Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Ana-
yasalar' konulu konferansı vermek ve

bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u rek-
törlük binası önünde Vali Mahmut Demirtaş, Ar-
tuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Özcoşar ile protokol karşıladı. Konferans salo-
nunda ders veren Şentop, pandemiye dair de
önemli mesajlar verdi. Koro-
navirüs nedeniyle geçen yıl
yüz yüze eğitim veremedikle-
rini hatırlatan Şentop, okula
dönmenin mutluluğunu yaşa-
dıklarını söyledi. Aşılama ko-
nusunda küresel bir çaba
görmediğini belirten Şentop,
"Hastalık küresel ama aşı-
lama küresel değil. Bu doğru
bir yaklaşım değildir" dedi.

Formüller paylaşılmalı

Tüm dünyanın çok ağır şartlarda salgına maruz
kaldığını ifade eden Şentop "Eski dönem salgın-
larla mukayese ettiğimizde de çok uzun bir
dönem yaşadık. Bundan sonra da belki buna
benzeyen başka dönemler, süreçler olabilir.
Dünya küreselleşti, bugüne kadar başta paranın
küreselliği ve daha sonra üretilen malların küre-
selleştiği konuşuluyordu. Ve daha sonra insanla-
rın küreselleştiği konuşuluyordu. Her şey
küreselleşti. Hastalıklarda, virüsler de küreselleşti.
Tabii bunlara karşı üretilecek başta aşı olmak
üzere çarelerin de küreselleşmesi gerekiyor.
Çin'de ortaya çıkan virüs küresel. Kısa sürede
bütün dünyayı kuşatacak kadar yayıldı. Henüz
aşılarda küreselleşmeyi görmüyoruz. Halbuki
orada da bir küresellik gerektiriyor. Sadece belli
ülkelerin vatandaşların aşılanması salgına karşı
tedbir mahiyetinde yeterli değil. Çünkü hiç kimse
salgına maruz kalmamıştı, hasta değildi. Çin'de
birkaç kişiyle başlayan süreç, bütün dünyayı
sardı” ifadelerini kullandı.

MUTFAK YANIYOR!
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, Türkiye'deki ekonomik gidişatın, TL’nin değer kaybının ve enflasyonun
yoksulluğu arttırdığını, bundan da en çok mutfağın etkilendiğini söyledi. Esen, “Mutfak yanıyor! Tencerelerde et yerine dert kaynıyor” diye konuştu

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,
hükümetin Kürtçeye karşı bir tavrı varmış gibi
karalama politikası güdenlerin olduğunu be-
lirterek "Çünkü Türkçe dışında bir dil ile -resmi
dil olması hasebiyle- Meclis'te tutanak tutul-
muyor. Diğerleri not olarak ses kaydına atıf yap-
mak suretiyle belirtiliyor. Bu belli bir dile,
Kürtçeye karşı bir tavırmış gibi; bir yalan, bir
iftira kampanyasıyla yürütülüyor" dedi

Adıyaman'a temaslarda bulunmak üzere gelen
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı
Mustafa Sarıgül, "Biz Türkiye Değişim Partisi
olarak hiçbir kimseden destek ve yardım alan
bir parti değiliz, almayız da. Biz yardımı önce
Allah'ımızdan sonra da inşallah yurttaşlarımızın
takdirinden alan bir siyasi partiyiz" dedi

TDP lideri Mustafa Sarıgül,
çeşitli temaslarda bulunmak
üzere Adıyaman'a geldi. Ga-

zeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Sarı-
gül, burada gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Sarıgül, Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın,
bir konuşmasında Türkiye'deki muha-
lefet partilerine destek vermek gerekti-
ğini söylediğini hatırlatarak, Türkiye
Değişim Partisi olarak hiç kimseden
destek ve yardım alan parti olmadıkla-
rını kaydetti.

ABD bize müdahale edemez

Biden'ın, hangi muhalefet partisine
destek verdiyse onu açıklaması gerekti-
ğini belirten TDP lideri Sarıgül, şöyle
konuştu: "Amerika Birleşik Devletle-
ri'nin Başkanı Biden bir açıklama yaptı.
Türkiye'deki muhalefet partilerine des-
tek vermek lazım, diye. Biz tabi Türki-
ye'deki muhalefet partilerinden bir
tanesiyiz. İktidara hazır, iktidara hazır-
lıklı siyasi partiyiz. Benim binlerce arka-
daşımın alın teri, emeği var. Yarın biz
iktidar olduğumuz zaman bizi Amerika
Birleşik Devletleri mi destekledi? O ne-
denle Türkiye demokrasisi üzerine
çamur atmak isteyen, leke sürmek iste-
yen Amerika Birleşik Devletleri Baş-
kanı, bir kez daha açıklıyorum, hangi

muhalefet partisine destek verdiyse onu
lütfen açıklasın ve Türkiye demokrasisi
üzerindeki o şaibeli konuşmasını kal-
dırsın. Biz Türkiye Değişim Partisi ola-
rak hiçbir kimseden destek ve yardım
alan bir parti değiliz, almayız da. Biz
yardımı önce Allah'ımızdan sonra da
inşallah yurttaşlarımızın takdirinden
alan bir siyasi partiyiz. O nedenle biz
bunu söylemeye her yerde devam ede-
ceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ülke-
mizin topraklarından da elini çeksin,
demokrasisinden de elini çeksin. Adıya-

man topraklarına ne ekilip ekilmeyece-
ğinin kararını Amerika Birleşik Devlet-
leri veremez. Benim Adıyamanlımın
tarlalarına tütün ekilip ekilmeyeceğinin
kararını Amerika Birleşik Devletleri ve-
remez. Amerika Birleşik Devletleri, Adı-
yaman topraklarında lütfen elinizi
çekiniz. Türkiye Değişim Partisi iktida-
rında ülkemizin topraklarına ne ekilip
ne biçileceğini kararını ancak Türkiye
Büyük Millet Meclisi karar verir. Hiçbir
dış ülkenin topraklarına müdahale et-
mesine asla izin vermeyiz."

Hiç kimseden destek alan bir parti değiliz

K atıldığı televizyon progra-
mında gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulu-

nan DEVA Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Elif Esen, Türkiye'nin
ekonomik anlamdaki gidişatının
kaygı verici olduğunu söyledi. İşçi-
sinden, memuruna, emeklisine ve
çiftçisine kadar toplumun birçok
kesiminin gelirlerinin giderlerine
yetmediği, kredi kartları ve borçla
günü kurtarmaya çalıştıklarını ve
vatandaşın ciddi bir dar boğazda
olduğunu kaydeden Esen, kadınla-
rın da evde yemek yapamayacak
hale geldiğini, çocuklarının gelişi-
minden endişe duyduğunu vurgu-
ladı. Esen, “Enflasyon ve döviz
karşısında yoksulluğa sıkışmış bir
Türkiye'den bahsediyoruz. Bugün
toplumun yüzde 86’sı ekonomik
kriz yaşandığını düşünüyor. Tür-
kiye yeniden ‘Derin Yoksulluk’
çeken ülkeler arasına girdi. Bazı
medya organlarının ise ya her şey
çok harika gibi bir algı yöneti-
minde olduğu ya da ‘markete aç
gitmeyin, çocuk götürmeyin, ikram
edileni almayın canınız kalır almak
zorunda kalırsınız’ gibi gerçekçi ol-

mayan ve pişkin yorumlarını üzü-
lerek ve kaygıyla gözlemliyoruz”
diye konuştu.

Halk yoksulluk içinde

Başkanlık sistemine geçildiğinden
bu yana ekonomik anlamdaki kötü
gidişatın hızla devam ettiğini de
vurgulayan Esen, “Partili cumhur-
başkanlığı sistemine geçtiğimizden
beri ekonomik anlamda sorunlar
yaşıyoruz. Şu anki yönetimde ol-
maması gereken her şey yaşanıyor.
Genel Başkanımızın dediği gibi
ülke yönetilemiyor. 2008 yılında
200 liranın karşılığı 123 dolar iken
bu günkü karşılığı sadece 23 dolar.
Bakın kaç kat gelir bizim vatanda-
şımızın cebinden çıkmış. Bu bizim
vatandaşımızın, yoksulun, emekli-
nin, işçinin verdiği vergilerle dolan
hazinenin, gereksiz ve bazı şirketle-
rin kasasını dolduracak uygun ol-
mayan yatırımlarla yok edilen
parasıdır. Halk bunun yansımasını
yoksulluk olarak yaşıyor. En zen-
gin ve en fakir arasındaki fark 27
kata çıkmış, adeta ahlaksız bir eşit-
sizlik yaşanıyor ve bunu işçisi, çift-
çisi, emeklisi, kadınlar, çocuklar,
gençler herkes çok ağır ve derin
hissediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ekonomik
anlamda kötü yönetildiğini
anlatan Elif Esen, “Bugünler
zor günler. Evlerde insanlar
et pişiremiyor. Kadınlarımız
çocuklarının önüne yemek
koyamaz hale geldi.
Mutfak yanıyor. Herkes
cebinden, parasızlıktan
dertli bir durumda”
ifadelerini kullandı.

Türkkan’ın fezlekesi Meclis gündeminde

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hak-
kında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması

talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığı'na ulaştı.
Fezleke, Karma Komisyon'a havale edildi. İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde, İYİ Parti Ko-
caeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit
ağabeyi Tahir Gürmen, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na
suç duyurusunda bulundu. Dosya, Türkkan'ın milletvekili ol-
ması nedeniyle Ankara'ya gönderildi. İnceleme başlatan An-
kara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları
Soruşturma Bürosu, Türkkan hakkında 'hakaret' ve 'etkili
eylem' suçlarından milletvekili dokunulmazlığının kaldırıl-
ması talebiyle fezleke düzenledi. Türkkan'ın dokunulmazlığı-
nın kaldırılması için oluşturulan fezleke, Adalet Bakanlığı'na
gönderildi. Fezleke, daha sonra TBMM Başkanlığı'na gönde-
rildi. Meclis Başkanlığı, fezlekeyi Anayasa ve Adalet Komis-
yonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale etti.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, özür dilemesine rağmen
fezlekesinin gündeme gelmesini engelleyemedi.

Elif Esen, DEVA Partisi’nin Türkiye ekonomisi için çare olacağının altını çizdi.

Mustafa
Sarıgül



8 13 KASIM 2021 CUMARTESİ GÜNDEMwww.gazetedamga.com.tr

MURAT PALAVAR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1487624)

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞAKŞEHİR GENELİNDE PARK YAPIMI İLE MEVCUT PARKLARIN ONARIMI 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 :2021/726437
1-İdarenin
a) Adresi :Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 

Başakşehir/İSTANBUL Başakşehir BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124440669 - 2126694704
c) Elektronik Posta Adresi :parkvebahceler.ihale@basaksehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :İlçe genelinde park alanlarında 496 kalem inşaat işleri, 

otomatik sulama sistemi ve park içi aydınlatma
işlerinin yapılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Başakşehir Geneli Park ve Yeşil Alanlar ile Şamlar Tabiat Parkı
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 470 (DörtYüzYetmiş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 

Başakşehir/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :07.12.2021 - 14:00
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 hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler ta-
rafından 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
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 
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren
banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak su-
retiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bi-
lançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göster-
mek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun
olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini suna-
bilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan
istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunu-
lan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
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 % 75
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 Listesinde yer alan A/XVIII grubu işler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimarlık.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması

“Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler ara-
sında teklifi en düşük istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x
70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.” Şeklinde,

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istek-
lilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
S.No: Birim Fiyat Cetveli Sıra No İş Kaleminin Adı Kalite ve Teknik Değer Puanı
1 12 B.B.012 1,50
2 14 B.B.014 1,50
3 15 B.B.015 1,50
4 17 B.B.017 1,50
5 25 B.B.025 1
6 50 B.B.050 1
7 89 B.B.089 1,50
8 92 B.B.092 1
9 142 B.B.142 1
10 145 B.B.145 1,50
11 146 B.B.146 1,50
12 162 B.B.162 1
13 184 B.B.184 1
14 185 B.B.185 1,50
15 189 B.B.189 1,50
16 197 B.B.197 1,50
17 198 B.B.198 1
18 299 B.B.299 1
19 304 B.B.304 1,50
20 309 B.B.309 1
21 480 B.B.480 1,50
22 481 B.B.481 1,50
23 490 B.B.490 1,50
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin top-
lam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık mali-
yete oranının %90  - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için
yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90
- %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nite-
lik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü
ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder."
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif;
“Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif be-
deli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: 1. Oturumda yaklaşık maliyet açıklandıktan sonra, fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt
ve üst sınır değerleri verilecektir.
İsteklilerin toplam puanı eşit olması halinde ihale düşük teklif veren istekli üzerine bırakılacaktır.
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 Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İS-
TANBUL 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
yapılan 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 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) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, bağlı kuru-
luşlardan İETT Genel Müdürlüğü’nün 7.7 milyar lira-
lık 2022 yılı bütçesi ile performans ve yatırım

programlarını görüştü. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili,
Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde dü-
zenlenen toplantıda meclis üyelerine bir sunum yaparak,
hizmet ve yatırımları anlattı. Oylamaya sunulan bütçe ve ya-
tırım programı, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

Otobüsler gençleşecek

Otobüs filosu yaş ortalamasının metrobüs hattında 11, diğer
otobüslerde 10 olduğuna dikkat çeken Alper Bilgili, alınan
160 yeni metrobüs aracının üretiminin sürdüğünü ve 2022
yılında işletmeye alınacağını söyledi. Önümüzdeki yıl yeni
araç alarak metrobüs filosunu gençleştirmeye devam ede-
ceklerini vurgulayan Bilgili, şöyle konuştu; “Bu kapsamda,

100 tane daha metrobüs alarak, filomuzun yaklaşık yarısını
yenilemiş olacağız. Ayrıca, ilk kez satın alacağımız elektrikli
otobüslerle de yolcularımıza daha konforlu ve çevre dostu
bir ulaşım imkanı sağlamayı hedefliyoruz. 2022 yılında, filo-
muza katılacak yeni araçlar ile birlikte filo yaşımızı metrobüs
hattında 11’den 9’a, otobüs filosunda ise 10’dan 9’a indire-
ceğiz.”

Arızalar azalıyor

İETT, özel halk otobüsü ve İUAŞ araçlarının 2018 ve 2019
yıllarındaki günlük arızalarının 500’lü sayılarda olduğuna
dikkat çeken Bilgili, aldıkları önlemlerle arızaları son 2 yılda
400’lü sayılara düşürdüklerini söyledi. Bilgili, “Yapılan kilo-
metre başına arıza sayılarını incelediğimizde, 2018 ve 2019
yıllarında her 10 bin kilometrede arıza sayısı 5 iken, son 2
yılda bu sayıyı 4’e düşürdük. 2022 yılında günlük toplam
arıza sayısını 400’ün altına çekmeyi hedefliyoruz” dedi.
Alper Bilgili, son dönemde bazı çevrelerce dile getirilen;

“İETT’nin bakımları haksız bir şekilde tek bir firmaya verdiği
ve araç bakımlarının gereği gibi yapılmadığı için arızaların
arttığı” yönündeki iddiaların kesinlikle asılsız olduğunu belir-
terek, sözlerini şöyle sürdürdü; “Araç bakım ihalelerinin ta-
mamı açık ihale usulü ve kamu ihale kurumu gerekleri
çerçevesinde gerçekleştirildi. En az 30 civarı istekli firma
EKAP sistemi üzerinden doküman aldı ve her bir ihale için
en az 3 ila 5 firma da fiyat teklifi sundu. Araçlarımızın ba-
kımı, bu ihalelerde en düşük teklifi veren 5 farklı firma tara-
fından gerçekleştiriliyor. Şeffaflık ilkesi gereği, son metrobüs
aracı alım ihalemizi canlı olarak yayınladık ve artık gelecek-
teki tüm yüksek tutarlı ihalelerimizi de canlı olarak yayınla-
maya devam edeceğiz.”

2022 yılı bütçesi 2 milyar 200 milyon

2019 yılında toplam 140 milyon euro borçla devralınan
İETT Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı bütçesi, 7 milyar 700
milyon lira olarak belirlendi. İBB, toplu ulaşımdaki mal ve

hizmet alımı ile yakıt maliyetindeki artışlarının vatandaşlara
yansımaması için bu yıl İETT’ye 1 milyar 850 milyon lira
destekte bulundu. 2022 yılında bu desteğin 2 milyar 200 mil-
yon liraya çıkması öngörülüyor. 

Özel otobüslerin kalitesi artacak

İETT 2022 Yılı Bütçe ve Yatırım Programına göre; otobüs
arıza sayılarındaki düşüşü devam ettirmek için İstanbul Ula-
şım AŞ ve özel halk otobüslerine de İETT araçlarına uygu-
lanan kapsamlı teknik muayeneler uygulanmaya başlandı.
Bu otobüslerde, İETT’’de olduğu gibi telemetri, usb şarj,
kablosuz internet, ve benzeri donanımlar yer alacak. Bu sa-
yede, 2022 yılında tüm lastik tekerlekli araçların teknik dene-
tim ve bakım kalitesi yükseltilerek, arıza sayıları daha da
aşağı çekilecek. Yapılacak 15 yeni garaj ile önümüzdeki yıl
özel halk otobüsleri ile İstanbul Ulaşım AŞ araçları da İETT
garajlarında parklandırılacak. Böylece güvenlik, temizlik, ölü
km ve bakım süreçleri daha verimli şekilde yönetilecek. 

İETT’nin 7.7 milyar liralık 2022 yılı bütçesi ile performans ve yatırım prog-
ramları, İBB Meclisi’nde onaylandı. Metrobüs hattına alınan 160 otobüse, 
önümüzdeki yıl 100 yeni araç daha ekleyeceklerini belirten İETT Genel Mü-
dürü Alper Bilgili, “İstanbul’un tarihide ilk kez satın alacağımız çevre dostu
elektrikli otobüslerle daha konforlu bir yolculuk sunmaya başlayacağız” dedi

Alper Bilgili

Istanbul’a 100
elektrIklI otobus

Otobüs filosu yaş ortalamasının metrobüs hattında 11,
diğer otobüslerde 10 olduğuna dikkat çeken Alper Bil-
gili, alınan 160 yeni metrobüs aracının üretiminin sür-
düğünü ve 2022 yılında işletmeye alınacağını söyledi.
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Sporcuya köStek değİl 
deStek olmak gerekİr

E kim ayında Yunanistan’ın
Loutraki kentinde gerçek-
leşen Veteranlar Dünya

Güreş Şampiyonası'nda grekoro-
men stilde Dünya ikincisi olarak
100 kilogramda ülkemize gümüş
madalya getiren Zeki Bayraktar
yarışmaya katıldığı Ardahan'da

sporun ve sporcunun kıymetini bilmeyen
yöneticiler olduğunu söyleyerek, sitem etti.
Ardahan'da, 13 yaşında güreşe başladığını,
kısa sürede gösterdiği performans ile milli
formayı giydiğini ve onlarca madalya ka-
zandığını kaydeden Bayraktar, “Ben mem-
leketim Ardahan'a, Çıldır'a aşığım. 1995
yılında aktif spor yaşantımı sonlandırarak
memleketime dönme kararı aldım. 5 yıl

çocuk esirgeme kurumunda öğretmenlik
yaptım. Doğduğum köyde ülkemize yeni
sporcular kazandırmak için antrenörlük
yapıyorum. Çıldır ilçesinin 2 bin rakımlı
çayırlarında öğrencilerimle antrenman ya-
pıyorum. Elverişli spor salonları olmama-
sına rağmen öğrencilerimi en iyi şekilde
yetiştirmeye çalışıyorum” dedi.

Kooperatif kurdum!

“Çıldır Gölünü Koruma ve Turizmi Kal-
kındırma Kooperatifi kurdum” diyen milli
güreşçimiz Zeki Bayraktar; “Sporun ya-
nında iş insanlığı, eğitmenlik, yöneticilik
yaptım. Amacım 57 yıldır biriktirdiğim
bilgi ve tecrübelerimi gençlerimize aşıla-
mak. Ülkemizin en güzel göllerinden birisi

olan Çıldır Gölü'nün korunmaya ihtiyacı
var. Ormanlarımızın, çevremizin, doğamı-
zın geleceğe daha iyi bir şekilde taşınması
için duyarlılık göstermemiz şart. İnsanları-
mızın bilinçlenmeye ihtiyacı var. Spora her
zaman ihtiyacımız var. Bu güzel dünyanın
nimetlerini yok etmeye hakkımız yok. Her
şey para değil, her şey makam mevki değil”
dedi.

Siyasilere büyük görev düşüyor

Siyasilerin ve yetkililerin sporculara karşı
duyarsızlığının altını çizen Bayraktar şu
ifadeleri kullandı; “Baktığınızda Arda-
han'da, Çıldır'da bir kişi çıkıyor. Tamamen
kendi imkanları ile çalışıp çabalayarak milli
güreşçi oluyor. Dünya ikincisi oluyor. Bu

duruma en çok sahip çıkması gerekenler-
den siyasilerimiz ne yazık ki bu durumu
görmezden bilmezden geliyor. Biz sporcu-
ları en çok bu durum üzüyor. Oysa kendi
adıma hiçbir şey beklemiyorum. İstiyorum
ki insanlarımız başarıdan haberdar olsun.
Gençlerimiz yüreklensin. Daha başarılı
sporcu ve insan olmak için doğru örnekler
alsın. Gelin görün ki siyaset yapanlar, belli
koltukları işgal edenler, siyasi amaç ve
emelleri uğruna spor gibi, siyasetten, rant-
tan, kavgadan, gürültüden uzak dallara
destek olmak yerine köstek olmaya çalışı-
yorlar. Oysa tek istediğimiz; gençlerimize
sporu aşılamak, onların daha sağlıklı or-
tamlarda spor yapmalarını sağlamak, ül-
kemize yeni ve başarılı sporcu katmak.”

MEHMET
MERT

ÖZEL
HABER

Son olarak Veteranlar 
Dünya Güreş Şampiyonası 
grekoromen stilde gümüş

madalya kazanarak, Dünya
ikincisi olan Zeki Bayraktar,

spora ve sporcuya destek
değil köstek olan yöneticiler

olduğunu belirterek, 
“Bu durumun düzeltilmesi

insanlık adına 
elzemdir” dedi

Kadın 
cinayetleri

bitmeK 
bilmiyor

Ordu’nun Korgan ilçesinde,
İbrahim Pişkin (47), boşanma
aşamasındaki eşi Selime Pişkin’i,

yolda yürüdüğü sırada çocuklarının gözü
önünde kullandığı taksiyle ezdi, ardından
araçtan inerek tekmeledi. Taksi ile duvar
arasına sıkışarak ağır yaralanan kadın, has-
taneye kaldırıldığı sırada ambulansta haya-
tını kaybetti. Vatandaşlar tarafından linç
edilmeye kalkışılan Pişkin, jandarma ekiple-
rince gözaltına alındı. Olay, akşam saatle-
rinde ilçedeki Merkez Caddesi üzerinde
önünde meydana geldi. Kendisine ait tak-
siyle seyir halinde olan İbrahim Pişkin, ço-
cukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma
aşamasındaki eşi Selime Pişkin ile karşılaştı.
Pişkin, aracını yolda yürüyen eşinin üzerine
sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlı-
ğına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek
yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada çevredeki
vatandaşlar, müdahale ettiği saldırganı linç
etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jan-
darma ekiplerinin müdahale ettiği kalabalı-
ğın içerisinden çıkarılan Pişkin, gözaltına
alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112
Acil Servis ekipleri ise yaralı kadını ilk müda-
halesinin ardından Korgan Devlet Hastane-
si’ne doğru yola çıkardı. 4 çocuk annesi

Pişkin, tüm müdahaleye rağ-
men ambulansta hayatını kay-
betti. Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.

Cinayeti 
Müge Anlı çözdü

Müge Anlı’nın programına katılan
Neslihan Batur’un sevgilisi Habip

Başar öldürdüğünü itiraf etti. Başar, güven-
lik olarak çalıştığı fabrikaya götürdüğü Ba-
tur’u öldürerek fabrikada kuyuya attığını
söyledi. Başar cinayet sebebi olarak ise ev
tutmak istediğini ama Batur’un bunu kabul
etmemesi üzerine cinnet getirdiğini ekledi. 4
çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur’u
öldüren katil Habip Başar, Müge Anlı stüd-
yosuna gelen asayiş ekipleri tarafından göz-
altına alındı.

Karısını eşarpla boğdu

Hatay’ın Payas ilçesinde tartıştığı eşi Sanem
Kafalı’yı (35) eşarpla boğduktan sonra tes-
lim olan elektrik ustası Harun Kafalı (43),
sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olay, 10 Kasım sabahı Payas’a bağlı Fatih
Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik us-
tası Harun Kafalı, 3 çocuğu okula gittikten
sonra ailevi nedenle tartıştığı eşi Sanem Ka-
falı’yı eşarpla boğdu. Daha sonra okula
gidip çocuklarını alan Kafalı, onları akraba-
larının evine bıraktı. Dün sabah Payas İlçe
Emniyet Müdürlüğü’ne giden Harun Ka-
falı, teslim oldu. Eşini öldürdüğünü söyle-
yen Kafalı’nın evine giden ekipler, Sanem
Kafalı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Ka-
falı’nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Ormanlık alanda öldürüldü

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 9 gündür kayıp

olarak aranan kadının, ormanlık alanda öl-
dürüldüğü belirlendi. Alınan bilgiye göre,
2019 yılında boşandıktan sonra aile büyük-
lerinin araya girmesiyle barıştığı eski eşi
Kemal Bulut (31) ile Fethiye Mahalle-
si’ndeki evlerinde yaşamaya devam eden 2
çocuk annesi Nurdan Budak’tan (26) haber
alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekip-
leri, Kemal Bulut’u gözaltına aldı.

Budak’ı öldürdüğünü itiraf etti

Emniyetteki ilk ifadesinde, eski eşiyle
2019’da kendisini aldattığı gerekçesiyle ayrıl-
dıklarını, bir erkek arkadaşına kaçmış olabi-
leceğini iddia eden zanlının, devam eden
sorgusunda ise Nurdan Budak’ı kendisinin
öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının,
Nurdan Budak’ı aralarındaki sorunlar nede-
niyle ailesine teslim etmek için 2 Kasım’da
eski kayınbabasının iş yerine götürdüğünü,
onun akşam kendi evine gelmelerini istemesi
üzerine buradan ayrılıp Hasanağa Mahalle-
si’nde ormanlık alanda eski eşini tabancayla
başından vurduktan sonra uzaklaştığını
ifade ettiği belirtildi. Cinayet Büro Amirliği
ekipleri, zanlının, cinayetin ardından kız ar-
kadaşı S.T. ve çocukluk arkadaşı taksi şo-
förü K.A. (34) tarafından Balıkesir’in Gönen
ilçesindeki bir otele götürüldüğü, ertesi gün
aynı kişiler tarafından buradan alınarak
Bursa’ya geri getirildiği, şüphelinin olayda
kullandığı tabancayı da Gönen’de sakladığı
bilgisine ulaştı. Kemal Bulut’un tarif ettiği
bölgeye giden ekipler tarafından bulunan
kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp
Kurumu morguna götürüldü. Polis, öldürü-
len kadının babası ile S.T. ile K.A’yı da göz-
altına aldı.  ANIL BODUÇ

“Samuray Kılıçlı cinayet” olarak bilinen
Başak Cengiz’in öldürülmesinin yankıları
devam ederken, Türkiye bir gün de gelen
dört kadın cinayeti haberiyle sarsıldı. 
Selime Pişkin ve Sanem Kafalı eşleri
tarafından katledilirken, Nurdan 
Budak ve Neslihan Batur’un da katil
zanlıları yakalanıp işledikleri 
cinayeti itiraf etti Kadın cinayetlerinin her

gün arttığı, yasaların etkin
kullanılmadığı Türkiye’de
kadın cinayetlerini nasıl
önleyeceğimizi Kadın Ci-
nayetlerini Durduracağız
Platformu Genel Sekreteri
Fidan Ataselim açıklama-
larda bulundu. Ataselim, “Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı kadına yönelik şiddetin
sadece yasalarla engellenemeyeceğini,
bunun bütünlüklü bir politika ile çözülebilece-
ğinden bahsetti. O bütünlüğün önemli bir par-
çası olan şey yasaların etkin uygulanmasıdır.
Yasaları etkin uygulayacak olan birinci so-
rumlu da bakanlardır, bakanlığın kendisidir’’
dedi. Yıllardır kadın cinayetleriyle mücadele
ederken kadınların özgür yaşamalarını sağla-
yan İstanbul Sözleşmesi’nden imzamızı çektik.
Her cümleye İstanbul Sözleşmesi ile başlama-
mızın bir sebebi işte budur, her gün konuştu-
ğumuz Başaklardır. O açıdan bizler kadın
cinayetlerini durdurmak için, kolay öldürülebi-
lir görülmediğimiz günler için, bu ülkenin so-
kaklarında özgürce dolaşabilmek için
mücadele ediyoruz. Bunun için İstanbul Söz-
leşmesi’nden vazgeçmiyoruz ve bütün yetkili-
lerede yasalara dokunmayın, etkin uygulayın
diyoruz’’ diye konuştu.

İstanbul
Sözleşmesi 
vurgusu

Nikah günü
evleri yandı
Beyoğlu'nda bugün yapılacak nikah için evden
çıkan gelin damadın evi yandı. Olayı haber alıp
dönen çift yanan evleriyle karşılaştı. Yangın 
itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken Eda ve
Eren çifti büyük üzüntü yaşadı

İstİklal Mahallesi'ndeki olay saat 13.30 sı-
ralarında yaşandı. Ali Kabuli Caddesi'ndeki
evlerinden bugün saat 15.30'da yapılacak

nikah için çıkan Eda ve Eren çifti kuaföre gitti. Nikaha
2 saat kala Eren Eren'i komşuları arayıp evden duman-
lar çıktığını söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üze-
rine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev
alev yanan çatı katındaki yangını söndürmek için ça-
lışma başlattı. Bu sırada gelen Eda ve Eren çifti yaşa-
yacakları kiralık evin yandığını görünce büyük üzüntü
yaşadı. 1 ay önce Ağrı ve İstanbul'da düğün yapan çif-
tin pandemi nedeniyle resmi nikah için bugüne sıra bu-
labildikleri öğrenildi. 

Eşyalarını bile yeni almışlardı

Gelin damadın akrabası olduğunu söyleyen bir kadın,
"Burası yengemle dayımın evi. Çocuklarının da nikahı
olacaktı, bugün nikaha gideceklerdi. Benim evim de ile-
ride. İtfaiyeleri görünce kalkıp hemen buraya geldim ve
alevleri gördüm. Müdahale edenlerden Allah razı
olsun. Durumları iyi değil, zaten kirada oturuyorlar.
Düğünü de yeni yaptılar, bir sürü masrafları var" dedi.
Yangını gören bir mahalle sakini, "Allah razı olsun, it-
faiye 10 dakikada geldi ve yetiştiler. Yetişememiş olsalar
çok büyük bir yangın olabilirdi. Allah hepimizi korudu.
İçeride iki kişi vardı, dumanı görünce hemen dışarı
kaçtılar. Yeni evlenmişlerdi onlar, bugün nikahları vardı.
Onların da eşyaları içeride yanmıştır" diye konuştu. 

Dışarı bakıp ambulansları gördüm

Yanan binanın sahibi Gönül Yılmaz, "Ben aşağıda,
kendi evimdeydim. Dışarı bakınca ambulansları ve
polis araçlarının bizim eve baktıklarını gördüm. Bu-
rada benim kiracılarım oturuyor. Dönüp baktığımda
yandığını gördüm ama neden yandığını bilmiyorum"
şeklinde konuştu.  Damadın babası Kazım Eren "Beni
oğlum, baba evden dumanlar çıkıyor diye aradı hemen
geldim. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Oğlu-
mun bugün nikahı vardı" dedi. İtfaiye ekipleri tarafın-
dan söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ecevit’in ismi 
Çorlu’da yaşıyor

YaYa ve araçlar için güvenli bir trafik ağı
oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından

Çorlu ilçesinde yapımı tamamlanan Bülent Ecevit Bul-
varı Yaya Üst Geçidi düzenlenen açılış töreni ile vatan-
daşların hizmetine sunuldu. Çorlu ilçesi Zafer
Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda açılış konuş-
masını Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi
Başkanı Yüksel Özdal yaptı. Özdal konuşmasında
proje ile ilgili teknik bilgilere yer verdi. Çorlu Belediye
Başkanı Ahmet Sarıkurt ve önceki dönem Çorlu Bele-
diye Başkanı Ünal Baysan da yaptıkları konuşmalarda,
Bülent Ecevit Bulvarı Yaya Üst Geçidi’nin Çorlu ilçesi
için önemli olduğunu belirterek projede emeği geçen-
lere teşekkür ettiler. 

Çorlu'ya yakıştı

Projenin Çorlu ilçesi için önemli bir ihtiyaç olduğunu
ifade eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, “Bülent Ecevit Bulvarı Yaya Üstgeçidi-
miz, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Çorlu ilçe-
mizde hayata geçirdiğimiz önemli projelerimizden
biridir. Çorlu Kaymakamlığı, Çorlu Adalet Sarayı,
Çorlu Devlet Hastanesi, 3 tane okul, Yeni Sanayi Sitesi
ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım
Parkımızın bulunduğu bu alanda trafik güvenliğinin
sağlanması konusunda Yaya Üst Geçidimizin yapımı
önemli bir ihtiyaçtı. Bulunduğu konum ve yolun du-
rumu gözetilerek hazırlanan proje kapsamında 60
metre uzunluğa sahip Yaya Üst Geçidini inşa ettik.
Yolun her iki tarafında bulunan kulelerde merdivenle-
rin yanı sıra engelli vatandaşlarımızın yararlanabilmesi
için 2 asansör bulunuyor” dedi. İRFAN DEMİR
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T ekirdağ'ın kurtuluşu nedeniyle
mesaj yayınlayan Belediye Baş-
kanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın

her zaman milli değerlere sahip çıkan bir
kent olduğunu vurguladı. Albayrak,
“Güzel Tekirdağ'ımızın düşman işgalin-
den kurtuluşunun 99. yıl dönümünü bir-
lik ve beraberlik içerisinde kutlamanın
gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İstiklal
Mücadelemiz, tarih boyunca özgürlük
ve bağımsızlığından ödün vermeyen
aziz milletimizin vatanımıza her koşulda
sahip çıkma konusundaki kararlılığının
en güçlü ifadesidir. Büyük Başkomuta-
nımız Mustafa Kemal Atatürk'ün baş-
lattığı Milli Mücadele yurt geneline
yayılmış, kahraman ordumuzun büyük
fedakârlıkları ve cansiperane mücadelesi
sonucunda işgalci güçler bozguna uğra-

tılmış, şanlı Kurtuluş Savaşı zaferi,
Cumhuriyet'imizin kurulması ile taçlan-
dırılmıştır. Millet egemenliğinin temeli
olan Cumhuriyet'imiz, getirdiği yenilik-
ler, değişimler ve atılımlar ile Türk mille-
tine yeni ufuklar açmış ve çağdaş
uygarlığın kapılarını aralamıştır” dedi.

Atatürk'ün izindeyiz

Tekirdağ halkının her zaman Atatürk'ün
izinde olduğunu anlatan Albayrak, “Biz-
ler geçmişte ve günümüzde sahip oldu-
ğumuz kazanımları Cumhuriyet'e ve
Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Ata-
türk'ün inşa ettiği yüksek medeniyete
borçluyuz. Aradan geçen yüz yıla yakın
zaman Atatürk'ün çağdaş fikirlerinin
ölümsüz olduğunu gösterdiği gibi, aziz
milletimiz ulusal egemenliğin, demokra-
sinin, hukuk devleti anlayışının, kadın
erkek eşitliğinin, laikliğin, anayasa ile gü-

vence altına alınan temel hak ve hürri-
yetlerin önemini her geçen yıl daha iyi
anlamaktadır. Cumhuriyet ve Atatürk
sevgimiz, güçlenerek artmaktadır” ifade-
lerini kullandı.

Milletçe kenetlenelim

Birlik, beraberlik mesajları da veren Al-
bayrak açıklamasının devamında şu ifa-
deleri kullandı; “Cumhuriyet nesilleri
olarak Atatürk'ün yolumuzu aydınlatan
fikirlerinin ışığında milletçe kenetlenmeli,
birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi
çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne taşı-
malıyız.Bu duygu ve düşüncelerle, 13
Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramı'nı
en içten duygularımla kutluyor, başta
Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Ata-
türk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin
tüm kahramanlarını rahmet, şükran ve
saygıyla anıyorum.”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Albayrak, “Tekirdağ cumhuriyetimizin kalesi bir şehir olarak her zaman Atatürk'ün izinde ilerlemeye devam edecektir” dedi

CUMHURIYETIN
KALESI TEKIRDAG

Süleymanpaşa esnafın yanında
Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Elçileri uygulaması ile
Süleymanpaşa’da faaliyet gösteren esnaflar başta olmak
üzere, her kesime gönül eli uzatmaya devam ediyor

KORONA virüsü salgınının yak-
laşık 2 yıldır yıkıcı etkisini sür-
dürdüğü, yarattığı ekonomik

yaraların sarılmaya çalışıldığı süreçte öze-
likle esnafla sürekli olarak doğrudan
temas kuran ve ihtiyaçlarını tespit eden,
talep ve beklentilerini Süleymanpaşa Bele-
diyesinin ilgili birimlerine ileten Gönül El-
çileri, esnafın zor dönemlerde ayakta
kalmasına destek olmuştu. Gönül Elçileri
ekipleri, ziyaretlerini sürdürerek esnafın
nabzını tutmaya, Süleymanpaşa Belediye-
sinin desteğini iletmeye devam ediyor.
Ekipler, Süleymanpaşa’da bulunan pasaj-
lar ve iş hanlarına ziyaretler gerçekleştiri-
yor, Süleymanpaşa Belediye Başkanı

Cüneyt Yüksel’in selamlarını aktarıyor,
esnaf ve girişimcilerin taleplerini not ede-
rek ilgili müdürlüklere yönlendiriyor. Ko-
nuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi
Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan
açıklamada, iki yıldan beri başarıyla yürü-
tülen Gönül Elçileri projesinin salgın sü-
recinde dahi aksamadan sürdürüldüğü,
her kesimden vatandaşa hizmet ulaştırıl-
masında ve belediye vatandaş iletişiminde
önemli bir rol oynayarak aracılık yaptığı
ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların
memnuniyet duyduğu Gönül Elçileri uy-
gulamalarının önümüzdeki süreçte de
aralıksız devam edeceği belirtildi. 
İRFAN DEMİR
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Canpark’a 
ziyaretçi akını
Canpark AVM, kişi başı harcama tutarını
pandemi öncesi döneme göre artırdı, 
ziyaretçi sayılarında ise 2019 yılına yaklaştı

MARKETTEN eczaneye, giyimden
teknoloji ve kişisel bakıma kadar
ziyaretçinin her türlü ihtiyacını tek

çatı altında karşılayan Alışveriş Merkezi özel-
likle aşılamada artan sayılar, sinema ve oyun
alanlarının açılması ile ziyaretçilerinin sosyal-
leşme ve “Güvenli Alışveriş” taleplerini karşı-
lıyor. Yaz sezonunu yüksek verimlilik ile
tamamlayan Alışveriş Merkezi, kış sezonuna
yeni markaların katılımıyla da hız kesmeden
devam ediyor. AVM-Hotel karmasına en iyi
örneklerden Canpark AVM ve DoubleTree
By Hilton Canpark Ümraniye, yerli ve ya-
bancı turistlerin gözbebeği olmaya devam
ediyor. Özellikle, yaz aylarında ülkemize
gelen yerli ve yabancı turistlerin tercih sebebi
olan Avm-Otel karmasının bir arada konum-
landığı, doğrudan geçiş koridoru ile birbirine
bağlandığı Canpark AVM ve DoubleTree By
Hilton Canpark Ümraniye, turistik ve alışve-
riş odaklı misafirlerin taleplerini %100 mem-
nuniyet ile karşılamaktadır. Daha çok Rusya,
Ortadoğu ve Almanya’dan gelen yerli ve ya-
bancı turistlerin AVM içerisinde yer alan ma-
ğazalar, restoran-kafeler, sinema ve eğlence
merkezlerine ciro katkısı sağladığı ve otel mi-
safirlerinin de konaklama yanı sıra keyifli
zaman geçirdikleri gözlenmektedir.

Tekirdağ 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı
Kadir Albayrak



Ç ift, Assange'ın Londra'nın Ekvador
büyükelçiliğinde yaşadığı dönemde
dünyaya geldiğini söylediği iki ço-

cuğa sahip. Cezaevi, Assange'ın evlilik tale-
binin "hapishane müdürü tarafından olağan
şekilde değerlendirildiğini" söyledi. Moris,
PA ajansına verdiği demeçte, "sağduyunun

galip gelmesinden dolayı rahatladığını" söy-
ledi ve ekledi.

Tek başına büyüttü

İngiltere'de mahkumlar, yasalara göre ceza-
evinde evlenmek için başvuruda bulunma
hakkına sahip. Başvurularının kabul edil-

mesi durumunda ise evliliğin tüm masrafla-
rını kendileri karşılamaları gerekiyor. Güney
Afrika doğumlu bir avukat olan Moris,
geçen yıl Mail on Sunday gazetesine verdiği
röportajda, 2015'ten beri Assange ile ilişkisi
olduğunu ve iki küçük oğlunu tek başına bü-
yüttüğünü açıklamıştı. Wikileaks'in YouTube

hesabında yayımlanan bir videoda ise
Moris, Assange ile 2011 yılında Assange'ın
hukuk ekibine katıldığında tanıştığını söyle-
mişti. "Julian'ı çok iyi tanıdığını" belirten
Moris, büyükelçilikte kaldığı dönemde sevgi-
lisini neredeyse her gün ziyaret ettiğini de
sözlerine eklemişti.

Tehlikeye atmakla suçluyor

2015 yılında ilişkileri başlayan çift, iki yıl
sonra nişanlandı. Moris, Assange'ın çocuk-
larının doğumlarını video aracılığıyla izledi-
ğini belirtirken, çocuklarının ise babalarını
elçilikte ziyaret ettiğini aktardı. ABD, 2006
yılında WikiLeaks'i kuran Assange'ı binlerce
gizli askeri belgeyi sızdırarak yasaları ihlal
etmek ve birçok insanın hayatını tehlikeye
atmakla suçluyor. Assange'ın yayınladıkları
arasında, ABD askerlerinin Irak'ta bir heli-
kopterden sivilleri öldürdüğünü gösteren vi-
deolar da var. Julian Assange, İngiltere'nin
başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçili-
ği'nde yaklaşık yedi yıl boyunca yaşadıktan
sonra 2019'da İngiliz polisi tarafından göz-
altına alınıp tutuklanmıştı.
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HASTALIK SEBEBİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
Dünya geçtiğimiz yaz küresel ısınmanın etkilerini ciddi bir şekilde hissetmişti. Sıcaklık rekorlarının
kırıldığı Kanada'da ise hastaneye kaldırılan bir kadına ilk kez "iklim değişikliği" tanısı konuldu

aBD’De her 3 Ameri-
kalıdan 1'i, uyuşturucu
kullanımı nedeniyle ai-

lelerinde sorun yaşandığını be-
lirtti.Geçtiğimiz yaz dünyada
sıcaklık rekorları kırılmış, iklim de-
ğişikliğinin etkileri ciddi bir şekilde
hissedilmişti. Kanada'da yaşanan
rekor sıcaklıkların ardından hasta-
neye kaldırılan bir kadına 'iklim de-
ğişikliği' tanısı konuldu.
Kanada’nın Prince George adı ve-
rilen bölgesinde yer alan British
Columbia hastanenin acil servi-
sinde çalışan Dr. Kyle Merritt, 10
yılı aşkın süredir çalıştığını ve ilk
kez hastanın teşhisine 'iklim deği-
şikliği' yazdığını söyledi.

İlk hasta teşhisi

Doktorlar, 70 yaşındaki kadının
durumundan sıcak hava dalgaları-
nın ve kötü hava kalitesinin so-
rumlu olduğunu söyledi.

Doktorlar, muhtemelen kadında
dünyadaki "iklim değişikliğinden"
muzdarip ilk hasta teşhisi kondu-
ğunu belirtti. Habertürk'te yer alan
habere göre, iklim değişikliği teş-
hisi koyan Dr. Kyle Merritt ise ka-
dının astım, diyabet ve kalp
yetmezliği hastası olduğunu ve kli-
ması olmayan bir evde yaşadığını
aktarırken, "Tüm sağlık sorunları
kötüleşirken susuz kalmamak için
mücadele ediyor diye konuştu.

150 bin kişi ölüyor

Kanada'da haziran ayında sıcak-
lıklar yaklaşık 50 santigrat dereceye
çıkarak rekor kırarken, yüzlerce kişi
hayatını kaybetti. Ülkede kaydedi-
len ani ölümlerin 570’inin sıcak-
lıkla ilgisi olduğu belirtilmişti.
Dünya Sağlık Örgütü de iklim de-
ğişikliği sebebiyle yılda 150 binden
fazla kişinin hayatını kaybettiği
tahmin ediyor.

Kanada’nın Prince George adı verilen bölgesinde yer alan
British Columbia hastanenin acil servisinde çalışan Dr. Kyle
Merritt, 10 yılı aşkın süredir çalıştığını ve ilk kez hastanın
teşhisine 'iklim değişikliği' yazdığını söyledi.

BBC'ye verilen bilgiye göre 
WikiLeaks'in kurucusu Julian 
Assange'in tutuklu bulunduğu 

İngiltere'nin başkenti Londra'daki
Belmarsh Cezaevi'nde sevgilisi
Stella Moris ile evlenmesine 

izin verildi
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Julian assange
CEZAEVINDE
EVLENDI

Göçmen
geçişi
rekoru!

Göçmen
geçişi
rekoru!

Göçmen
geçişi
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Göçmen
geçişi
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Göçmen
geçişi
rekoru!

Göçmen
geçişi
rekoru!

Göçmen
geçişi
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Göçmen
geçişi
rekoru!

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Manş Denizi’nden bir günde
geçen göçmen sayısını bin olarak duyururken, bu sayısının
bir günde en fazla göçmen geçişi rekoru kırıldığını açıkladı

Manş Denizindeki göçmen
geçişinde yeni bir rekor kı-
rıldı. İngiltere İçişleri Bakan-

lığı, ülkeye ulaşmak üzere bin düzensiz
göçmenin botlarla kanalı geçtiğini açık-
ladı. Beş bot ve 4 sınır gücü kuvvetine
ait teknelerin eşlik ettiği botta bulunan
bin göçmenin geçişi, yalnızca bir günde
en fazla göçmen geçişi rekoru kırılmış
oldu. 2021 yılı içerisinde ise 23 binden
fazla göçmen botlarla Fransa’dan İngil-
tere’ye geçiş yaparken İngiliz yetkililer

bölgedeki kontrolü sağlayamadığı için
Fransa’yı suçladı.

İltica talebinde bulunuyor

2020 yılında 8 bin 404 kişi İngiltere’ye
geçiş gerçekleştirirken, kanalı geçerek İn-
giltere’ye ulaşan göçmenlerin yüzde 98’i
iltica talebinde bulundu. Ancak, başvu-
rular korona virüs salgınında seyahat
yasaklarının sınırlandırılmasının ardın-
dan düşüş gösterdi. 2019 yılında 35 bin
737 iltica başvurusu yapılırken, 2020 yı-

lında bu sayı 29 bin 815’e düştü. 2021
yılının ilk yarısında ise 14 bin 670 baş-
vuru yapıldı. 
İngiliz yetkililer, kanal geçişlerini durdur-
maya çalışırken, kanal geçişlerini “tehli-
keli ve gereksiz” olarak nitelendirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, kaydedilen
rekor sayıdaki göçmen geçişinin “kabul
edilemez” olduğunu dile getirdi. Bir
günde bin göçmen ile geçiş rekoru kırı-
lırken, son olarak en fazla geçiş 853 göç-
men geçiş gerçekleştirmişti.

Göçmen
geçişi
rekoru!

Tiramusunun annesi 
hAYATını kAYbeTTİ
İtalyan mutfağının dünya çapında en çok tanınan
tatlılarından tiramisu'nun mucitlerinden kabul edilen
Alba Di Pillo Campeol dün 92 yaşında hayatını 
kaybetti. "Tiramisunun annesi" olarak anılan
Campeol'ün eşi, "Tiramisunun babası" Ado Campeol
de yaklaşık 2 hafta önce yaşamını yitirmişti

İtalyan mutfağının dünya çapında en çok ta-
nınan tatlılarından tiramisu'nun mucitlerinden
kabul edilen Alba Di Pillo Campeol dün 92

yaşında hayatını kaybetti. "Tiramisunun annesi" olarak
anılan Campeol'ün eşi, "Tiramisunun babası" Ado Cam-
peol de yaklaşık 2 hafta önce yaşamını yitirmişti. İtalyan
gastronomisinin en meşhur ve sevilen lezzetlerinden olan
tiramisunun doğum yeri ve şekliyle ilgili çeşitli iddialar

olsa da, tatlının bu-
günkü versiyonunun
Treviso kentindeki Le
Beccherie restora-
nında yaratıldığı yay-
gın olarak kabul
görüyor. Ado Campe-
ol'ün babası tarafın-
dan kurulan
restoranda, Alba Di
Pillo Campeol ile
pasta şefi Roberto
Linguanotto'nun tira-
misuya bugün kulla-

nılan son halini verdikleri bilgisi kayıtlarda yer alıyor.
Daha önce de İtalya'nın kuzey bölgelerinde benzer isim-
lerle anılan tatlıların varlığı bilinse de, bugünkü versiyo-
nundaki gibi mascarpone peyniriyle hazırlanan ilk
reçetenin Alba Di Pillo Campeol ile Roberto Linguanot-
to'nun elinden çıktığı kabul ediliyor.

Aşıdan kar etmeyecek!
İngiltere merkezli ilaç şirketi, AstraZeneca,
Covid-19 aşılarını kâr etmeden satma
politikasından vazgeçeceğini açıkladı

İlaç devi önümüzdeki yıldan itibaren kâr
edeceği aşı satış sözleşmeleri imzaladı-
ğını duyurdu. AstraZeneca daha önce aşı

satışından sadece Covid-19 salgınuı artık pandemi
sayılmadığında kâr edeceğini açıklamıştı. Şirket yö-
neticisi Pascal Soriot, koronavirüs pandemisinin en-
demiye dönüşmeye başladığını söyledi. Öte yandan
AstraZeneca yoksul ülkelere aşıyı kâr etmeden ver-
meye devam edecek. BBC'ye konuşan Soriot, diğer
şirketler aşılardan kâr ederken kendilerinin bugüne
kadar kâr etmediğini ve bundan da pişmanlık duy-
madıklarını söyledi. Soriot, AstraZeneca aşıları saye-
sinde dünyada bir milyon kişinin ölümünün
engellendiğini de ekledi: "Milyonlarca kişinin hasta-
neye kaldırılmasını engellemiş bir şirket olarak yap-
tıklarımızdan gurur duyuyoruz. AstraZeneca ekibi
büyük bir başarıyla çalışmaya devam ediyor. Aşıları
kâr etmeden satmaya başlarken, bunun bir noktada
biteceğini söylemiştik."

Yemen’e yardım
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani
Yardım Vakfı, 2018 yılından bugüne
kadar Yemen'de 2 milyon ihtiyaç sahi-

bine yardımda bulundu. Vakıftan yapılan açıkla-
maya göre, 20 yılı aşkın süredir Yemen'de sağlık,
barınma, gıda, su, hijyen ve eğitim gibi alanlarda
çalışmalar yürütülüyor. Birleşmiş Milletler (BM)
tarafından 2018'de "felaket bölgesi" ilan edilen
Yemen'deki çalışmalarını artıran İHH, son krizin
ardından ülkede yaklaşık 2 milyon Yemenliye
umut oldu. Ülke içerisinde yaptığı yardım çalış-
malarının yanında İHH, ülkeye Türkiye'den 17
konteyner insani yardım malzemesi gönderdi.
Battaniye, elbise, terlik, ayakkabı, kumaş, halı,
sünger yatak, hijyen paketi, mutfak malzemeleri,
kırtasiye ve tekerlekli sandalye içeren konteyner-
ler, on binlerce Yemenlinin acil ihtiyaçlarını karşı-
ladı. Özellikle sağlık ve eğitim alanında faaliyet
gösteren vakıf, Ahrar Vadisi'nde yaşayan 152 kişi-
nin katarakt ameliyatını gerçekleştirdi, 16 hastane
ve sağlık merkezinin oksijen tüpü ihtiyacı sürekli
karşılanıyor, Sana'da hasta bakım merkezine işle-
tim desteği veriliyor.

Nasıl yardım edebilirsiniz?

Aden'deki rehabilite merkezine işletim desteği ve-
rilirken, beyin felci geçiren 250 çocuk tedavi etti-
rildi. Marib'de mültecilerin yoğun olarak yaşadığı
bölgede sağlık konteynerleri kuruldu, merkezden
aylık 1500 kişi istifade ediyor. Marib'de sahra
okulu projesi kapsamında 3 katlı inşaatı bittiğinde
Veysel Karani İlkokulu'ndan 1200 Yemenli öğrenci
istifade edecek. Ayrıca, meslek edindirme kursla-
rına tefrişat ve işletim desteği, Yemenli öğrenci-
lere dönemsel burs veriliyor.Yemen'de devam
eden göçler için çadır kentler inşa edilirken, vak-
fın bölgedeki acil ihtiyaç listesinde gıda, çadır,
battaniye, mutfak malzemeleri, kıyafet, içme suyu
ve hijyen paketi gibi malzemeler yer alıyor. Hayır-
severler, İHH'nin internet sitesinden çevrim içi
bağış yoluyla ya da banka hesap numaralarına
açıklama kısmına "YEMEN" yazarak yardımda bu-
lunabiliyor.

Julian 
Assange
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B u hafta tiyatroseverleri 19. yüzyıl Ameri-
kan edebiyatından yeni yazarların oyun-
larına zengin bir repertuvar bekliyor.  Ay

Carmela, Geçit, Moby Dick, Hastalık Hastası,
12. Gece, Hayat Der Gülümserim, Sen İstan-
bul’dan Daha Güzelsin, Tatlı Kaçık, Melek, Çın
Sabahta ve çocuk oyunları Benim Güzel Pabuç-
larım, Bekçi ile Postacı(Yeni Oyun), Pollyanna,
Karagöz Çiftlik Bekçisi, Elma Kurdu Kırtık
oyunları Kasım ayının yeni haftasında seyirciyle
buluşacak.
Bu Haftanın Programı (17-21 Kasım 2021)

AY, CARMELA!

İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler ara-
sında geçen iç savaş dönemini anlatan oyunda,
iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco
önderliğindeki Milliyetçiler tarafından rehin alı-
nır. Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler
tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar.
Bu zorlamanın sonucunda içinde bulundukları
savaşı, “gösteri yapılmalı mı, yapılmamalı mı?”
sorusuyla sanatı ve sanatçıyı sorgulamaları, işleri
gereği güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefleyen bu
iki oyuncunun isyanları, gelgitleri, kayıpları anla-
tılır. Jose Sanchis Sinisterra’nın yazdığı, Yalçın
Baykul’un çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği
oyunda, Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık,
Erkan Akkoyunlu rol alıyor. Oyun, 17-20 Kasım
2021 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul
Sahnesi’nde.

GEÇİT

Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir
ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol nok-
tasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında in-
sanlığın varlığından beri mücadele ettiği
mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti
gibidir. Cem Düzova’nın yazdığı Nihat Alpte-
ki’nin yönettiği oyunda Gürol Güngör, Hasip
Tuz, Emre Narcı, Müslüm Tamer rol alıyor.
Oyun, 17-20 Kasım 2021 tarihleri arasında Fatih
Reşat Nuri Sahnesi’nde.

MOBY DİCK 

Genç bir denizci olan Ishmael, dünyayı görmek
için Kaptan Ahab’ın balina gemisine yazılır. Ba-
lina avcısı Ahab, bir av sırasında tek bacağını
kaybettikten sonra ölümüne bir intikam duygu-

suyla yaşar ve denizlerin en
büyük, bilge canlısı beyaz balina
Moby Dick’in peşinde okyanuslar
geçer. Ishmael, heyecan dolu bu yol-
culukta, bir balina gemisi kaptanının
doğayla olan içgüdüsel savaşının traged-
yasına tanık olur. Herman Melville’in aynı
adlı romanından Sebastian Armesto’nun uyarla-
dığı, Seza Güneş’in yönettiği oyunda Arda Alp-
kıray, Berna Oğuzutku Demirer, Cem Baza,
Deran Özgen, Direnç Dedeoğlu, Elif Verit,
Hakan Örge, Pınar Pamuk rol alıyor. Oyun, 17-
20 Kasım 2021 tarihleri arasında Kağıthane Sa-
dabad Sahnesi’nde.

HASTALIK HASTASI

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulu-
nursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem
de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kı-
zını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise
bir başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven
karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde
avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır. Evin,
her şeyden haberdar olan son derece zeki ve iş
bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz.
Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni
yapar.Aşk gülücüklerinin sahtesini, gerçeğinden
ayırmak zordur. Hastalık Hastası, Klasik Fransız
Tiyatrosu’nun kurucularından Moliere’in (1622
– 1673) yazdığı son oyundur. İlk kez 1673 yılında
sahnelenen oyunda Moliere, eleştirilerini mesle-
ğini kötüye kullanarak zengin hastalarını sömü-
ren doktorlara yöneltir. Moliere’in yazdığı Tolga
Yeter’in yönettiği oyunda Barış Çağatay Çakı-
roğlu, Besim Demirkıran, Çağrı Büyüksayar,
Çiğdem Gürel, Elif Verit, Ersin Sanver, Gün
Koper, Hüseyin Tuncel, Sevinç Erbulak, Şirin
Asutay, Şükrü Türen, Tuğçe Açıkgöz rol alıyor.
Oyun, 17-20 Kasım 2021 tarihleri arasında Üs-
küdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

12'inci GECE

Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri
olan 12. Gece'de, ikiz kardeşler Viola ve Sebas-
tian, bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü
sanıp ayrı düşerler. Viola, Illyria dükü Orsino'nun
hizmetine girebilmek için erkek kılığına girer. Or-
sino adına güzel Olivia'ya kur yapmakla görev-
lendirilir. Olivia ise kardeşinin ölümünden sonra
yastadır ve ayağına gelen herkesi geri çevirmekte-
dir, ta ki şimdi erkek kılığındaki Viola'ya aşık

olana
dek.

Bu sı-
rada, Oli-

via'nın dayısı
Tobi, tutucu hizmet-

kâr Malvolio'ya şamatalı bir oyun oynarak, bu
cümbüşlü kimlik yanılması ve karşılıksız aşk hi-
kâyesini iyice kızıştırır. William Shakespeare’in
yazdığı,  Serdar Biliş’in yönettiği oyunda Ali
Gökmen Altuğ, Bennu Yıldırımlar, Doğan Şirin,
Emrah Özertem, Ersin Umulu, Gürkan Başbuğ,
Mehmet Avdan, Neşe Ceren Aktay, Nilay Bağ,
Özge Kırdı, Özge Özder, Seda Fettahoğlu,
Senan Kara Tutumluer, Tolga Yeter rol alıyor.
Oyun, 17-20 Kasım 2021 tarihleri arasında Üm-
raniye Sahnesi’nde.

HAYAT DER GÜLÜMSERİM 

Yıllarca olağanüstü kadın karakterlere hayat ver-
miş bir oyuncu, AVM yapılmak üzere yıkılacak
bir sahneye veda eder. Anlatılmaya değer bulun-
mayan farklı sınıflardan kadınların sıcak ve aşina
hayat hikâyeleri, ilk kez aktarılır. Özen Yula’nın
yazıp yönettiği oyunda Sema Keçik, Serkan
Bacak rol alıyor. 17-20 Kasım 2021 tarihleri ara-
sında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

SEN İSTANBUL'DAN DAHA GÜZELSİN

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun…
Üçünün ortak yazgısı, aynı mekanda, dile gelen-
lerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen
cümlelerde gizli… Erkeklerin yalnız ve eksik bı-
raktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve
giderek birbirine benzerken, geçmiş, şimdi ve ge-
lecek içiçe geçiyor. Sen İstanbul’dan Daha Gü-
zelsin, İstanbul fonunda Ayfer,
Başak ve Melis’in hikâyesini
anlatıyor. Kadının değişmeyen
hikâyesini… “Kucağıma almı-
şım seni… yürümüşüz beraber,
çelik tellere bakmışım, çimen-
toya, karşıdan yeni yeni çıkan
uzun binalara… yerdeki asfalta
bakmışım… yolun yarısında
yorulanların sigara dumanları
arasından geçmişiz, ter kokusu
her yer Allah kahretsin, “boğaz
havasının içine ettiniz” diye ba-

ğırdım. ‘gel kız eve gidiyoruz, sen İstanbul’dan
daha güzelsin’ O gün hayatımın en güzel günüy-
müş, meğerse…” Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun
yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş
araçlarını buluşturan oyun, “üç anlatıcı’lı bir kur-
guyla ilerliyor. Mekânın birliğine hikayenin par-
çalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya
çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide ça-
kılı kalmış üç hikâyeyi birleştiriyor. Zamanla üç
hikâye de tekleşiyor ve ‘kadın’ın hikâyesine dönü-
şüyor… Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp
yönettiği oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem,
Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 18-20 Kasım
2021 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet
Yesevi Sahnesi’nde.

TATLI KAÇIK 

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak
yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi
ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamı
üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şe-
kilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesapla-
rının peşinde Opal’in huzur dolu yaşamına
giriverirler. Kendi kendine yetmeyi becerse de
yalnızlıktan muzdarip Opal onları hayatına
almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duy-
maz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapıla-
rını açtığı misafirleri sevgilerini paylaşmak
konusunda Opal kadar istekli değildirler. John
Patrick’in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve
Hasan Levendoğlu’nun çevirdiği, Naşit
Özcan’ın yönettiği oyunda, Ayşe Kökçü,
Çağlar Polat, Eylül Soğukçay, İbra-
him Can, Mehmet Soner Dinç,
Mert Aykul rol alıyor. Oyun, 17-
20 Kasım 2021 tarihleri ara-
sında Üsküdar Kerem
Yılmazer Sahnesi’nde. 

MELEK

Aktris Melek Kobra’nın günlüklerinden yola çıkı-
larak yazılan oyunda, kısacık bir ömre sığdırılan
büyük aşk ve acılara tanıklık ederken, 1930’ların
sanat hayatının içinde bir primadonnanın uyuş-
turucu bağımlılığı, hastalık, parasızlık ve yalnız-
lığa sürüklenişini izliyoruz.Rüstem Ertuğ
Altınay’ın yazdığı Jale Karabekir’in yönettiği
oyunda Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 17-20
Kasım 2021 tarihleri arasında Müze Gazhane
Büyük Sahne’de.

ÇIN SABAHTA

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayat-
malarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kur-
mak için mütevazı bir daireye taşınır.
İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güne-
şi’nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan
dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca
hayalini kurduğu ‘damı akmayan eve’ taşınmayı
nihayet başaran Feriha’nın umudu ve mutluluğu,
Güneşi’nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir.
Nezihe Meriç’in yazdığı Hülya Karakaş’ın yönet-
tiği oyunda, Ayşe Günyüz Demirci, Hülya Kara-
kaş rol alıyor. Oyun, 19, 20 Kasım 2021
tarihlerinde Nazım Hikmet Kültür ve Sanat
Evi’nde. İyi seyirler…

NEŞE MERT
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Önyüz Yazılım Hizmeti  Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2021 / 761982-1
1- Üniversitenin
a. Adresi : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 
b. Telefon : 0 216 483 94 24
c. Elektronik e-posta adresi : mine.incircioglu@sabanciuniv.edu      
2- İhale konusu hizmetin 
a. Niteliği, türü ve miktarı : Önyüz Yazılım Hizmeti  Alımı
b. Teslim yeri : Sabancı Üniversitesi Kampusü - Tuzla/ İstanbul 

3- İhalenin 
a. Yapılacağı yer : Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü
b. Tarih ve saati : 23.11.2021  Saat: 11:00
c. Son teklif verme tarihi : 23.11.2021  Saat: 10:30
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

İdari Şartname 
Teknik Şartname ve Ekleri
Teklif edilen malzemeye ait marka-model, teknik detay ve katalog bilgileri
Birim Fiyat Teklif Cetveli ve fiyatlandırma ekleri (imzalı ve kaşeli)
Sözleşme Taslağı ve Ekleri
Tebligat Taahhüt Formu 
Vergi Levhası Fotokopisi
Faaliyet Belgesi 
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 
İmza Sirküleri
SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge
Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge
Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 
Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili

olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 
İstekli’nin teklif kapsamında sunması gerektiği hallerde teknik şartnamede  belirtilen belgeler

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti,
maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 
6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şu-
besi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2021/761982-1 İhale Do-
kümanı Bedeli açıklaması ile 250 TL ( İkiyüzelliTürk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde
bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

ÖN YÜZ YAZILIM  HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI
SABANCI ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir
Tiyatroları, Kasım ayının yeni haftasında 
15 oyunla seyirci karşısına çıkıyor

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)
Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli
palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası
olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palya-
çomuz pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlar. Gir-
diği işlerden çocuksu duyarlılığı nedeniyle bir bir kovulur.
Pabuçlarına asla kavuşamayacağını düşünüp umutsuz-
luğa kapıldığında, imdadına çocuklar yetişir ve onların
desteğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte
kahkaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye devam eder.
Dersu Yavuz Altun’un yazıp yönettiği oyunda Ayşe Gün-
yüz, Çağrı Büyüksayar, Oğuzhan Oğuz, Gülsüm Alkan,
Samet Silme, Sefa Turan rol alıyor. Oyun, 21 Kasım 2021
tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

BEKÇİ İLE POSTACI (Yeni Oyun)

Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello adlı çocuk kita-
bından uyarlanan eserde bir bekçi ile bir postacı ev arka-
daşlarıdır. Biri gece diğeri gündüz çalıştığından hiç
görüşemezler. Soğuk bir kış günü ikisi de hastalanınca,
evi aynı anda paylaşmaları gerekir. Lodovica Cima, Gab-
riele Clima’nın yazdığı Ceylan Özçapkın’ın çevirdiği,
Derya Yıldırım’ın oyunlaştırıp yönettiği oyunda Besim De-
mirkıran, Cafer Alpsolay, Melisa Demirhan, Zeynep Ceren
Gedikali rol alıyor. 21 Kasım 2021 tarihinde Üsküdar Mu-
sahipzade Celal Sahnesi’nde.

POLLYANNA (7-77 Yaş)

Annesi yıllar önce yaşamını yitirince, yardım derneği hi-
mayesinde yaşamaya başlayan Pollyanna, babasını da
kaybettiği haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı ve
kuralcı biri olarak tanınan Polly Teyzesiyle birlikte yaşa-
yacaktır. Pollyanna’nın konağa gelmesiyle beraber çevre-
deki herkesin hayatı değişmeye başlar. Dünya çocuk
edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Pollyanna,
her tür olumsuz durumda bile ”mutluluk”un yaratılabile-

ceğini; çözüm üretebilme yeteneği kazandıktan sonra ha-
yata umutla bakılabileceğini anlatıyor. Eleanor
H.Porter'ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu'nun
uyarlayıp yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Yılmaz Aydın,
Berk Samur, Destan Batmaz, Dolunay Pircioğlu, Emrah
Derviş Soylu, Ezgim Kılınç, Nazan Yatgın Palabıyık, Onur
Şirin, Ömer Barış Bakova, Serap Doğan, Yeşim Mazıcı-
oğlu Bulut, Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 21 Kasım 2021 ta-
rihinde Ümraniye Sahnesi’nde. 

KARAGÖZ ÇİFTLİK BEKÇİSİ (3+ Yaş)

Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. So-
nunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların bakı-
mını yapmaktır. Ama ortada bir sorun vardır. Karagöz,
hayvanları tanımamaktadır. Özgür Atkın’ın yazıp yönettiği
oyunda İrem Erkaya ve Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 21
Kasım 2021 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların
kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir
çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel el-
mayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip oldukla-
rına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu
yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok
daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal
çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut
nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algı-
sını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun günlük yaşa-
mında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında
yeniden yaratan oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarı-
dan bakabilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö.
Barış Bakova’nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği
oyunda; Elyesa Çağlar  Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor.
Oyun, 21 Kasım 2021 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet
Yesevi Sahnesi’nde.
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S on dönemde özellikle altyapısında ye-
tiştirdiği futbolcularla adından söz et-
tiren Spor Toto 1'inci Lig ekibi

Altınordu, Avrupa ve Süper Lig'e transfer et-
tiği oyuncularla gündemdeki yerini koruyor.
Türk futbolunun bacasız fabrikası konu-
munda yer alan ve yetiştirdiği oyuncularla
büyük alkış alan Altınordu'nun teknik direk-
törü Hüseyin Eroğlu, Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Yıllardan beri yetiştirdiği bir çok oyuncunun
en üst seviyelerde formalar giydiğini kayde-
den Hüseyin Eroğlu, "Bu aslına Altınor-
du'nun misyonu doğrultusunda çocuklara
güvenerek ilk başta yola çıkarken uluslararası
seviyede futbolcu yetiştirmek, A Milli Ta-
kımda oynayan oyuncularımızı yetiştirmek
çok değerliydi bizim için. Bu hedef doğrultu-
sunda devam ediyor, kolay mı zor, çok zor.
Ülke futbolunda buna çok ihtiyaç var.
Altınordu baktığınızda ülke projesi
gibi. Bence ülke futbolunun Altınor-
du'ya ihtiyacı var. Akademimiz ile, A
takımımız ile örnek bir futbol kulü-
büyüz" diye konuştu. 

Burak bizi iyi temsil edecek

17 yaşındaki genç oyuncusu
Burak İnce'nin Almanya Bun-
desliga'da mücadele eden Ar-
minia Bielefeld'e
gitmesiyle ilgili konu-
şan başarılı teknik
adam, "Burak yeni
transferimiz, Bun-
desliga'ya gidiyor.
Baktığınızda
TFF 1'inci
Lig'den Bundes-
liga'ya bir
oyuncu transfer
ediyorsun aslında
çok büyük bir olay. Ama bu
ana gelene kadar oyunculara
güvenmek, gelişimlerini en iyi
şekilde takip etmek, hazırlık
sürecini en iyi şekilde tamam-
lamak çok önemli. Oynadığı-
mız lige baktığımızda şu an
17-18 yaşında bir Burak, 2
sene önce forma şansı
buldu ona güvendim, başa-
rabileceğini nasıl ki Cen-
giz'e, Çağlar'a Berke'ye
güvendim bunlar çok
önemli. Onlara güveni his-
settirmek, onları en iyi şe-
kilde hazırlamak çok
önemli. Burak'ın bizi Bun-
desliga'da çok iyi bir şekilde
temsil edeceğini düşünüyo-
rum, gelecekte oradan da
hedefleri doğrultusunda
daha iyi kulüplere gidecektir.
A Milli formayı giyecektir.
Gurur kaynağımız, tabii ki
mutlu oluyoruz ama dedi-

ğim gibi çok değerli bir teknik ekibe sahibim.
A takımda onların hepsi sabahtan akşama
kadar birçok gencin gelişimlerine katkı sağlı-
yorlar ve iyi hazırladığımızı düşünüyorum.
Bundan sonraki süreçte tabii ki eksikler ola-
cak ama ondan sonraki kulüpte bunu ta-
mamlayacaklardır, hayırlısı olsun diyorum"
şeklinde konuştu. 

Yarışırken yetiştirmek mühim

Altınordu Başkan Seyit Mehmet Özkan ile
14-15 senedir birlikte çalıştıklarını ifade eden
Hüseyin Eroğlu, "Bu önemli bir süreç aslında
baktığımızda bu gelişim sürecinde yetiştirici
kimliğimiz ile birlikte yarışmaya da çalışıyo-
ruz. Çünkü yarışa baktığınızda geçen sene
87'nci dakikaya kadar final oynadık, kaybettik
belki ama o ana kadar hem kadro anlamında

özkaynak oyuncularımızla dı-
şarıdan transfer ettiğimiz bir
çok oyuncumuz vardır ama
teknik ekibin çok büyük bir
başarısıyla her oyuncuyu
geliştirmek, sistemini ge-
liştirmek, futbolcuların
bireysel performansını
yukarı çekmek baktığı-

nızda hem akademimizden
oyuncu hem de dışarıdan

transfer ettiğiniz
Metehan

gibi

Kahraman gibi işte baktığında birçok oyun-
cunun Sefa gibi burada oynadıktan sonra
ligde iyi takımlarda görev alması bu da
önemli. Her oyuncuyu değerlendirmek onu
geliştirme ve Türk futboluna kazandırmak
bizim için tabii ki önemli bir nokta oldu. Bu
anlamda da aslında baktığınızda ne kadar
zor bir işi başarıyoruz. Şu an baktığınızda
devre arasında bir oyuncumuz daha Bundes-
liga'ya gidiyor. Yarışırken yetiştirmek önemli
bir nokta ki Türk futbolunda gerçekten bu
çocuklarımıza güvendiğimizi hissettirmemiz
gerekiyor. Sadece Burak özelinde değil birçok
oyuncumuz Ravil, Kerim, Barış gençlik en
acemi dönemlerinde zor bir ligde yabancılara
karşı güçlü kadrolara karşı oynuyorlar. Biz de
bu ligde başarılı olduğumuza göre bence çok
önemli bir başarıyı elde ediyoruz. Önemli
olan tabii bunu sürdürebilmek, inşallah deva-
mını getiririz" dedi.

Berke standartların üzerinde

Fenerbahçe'de forma giyen eski öğrencisi
Berke Özer hakkında da konuşan Hüseyin
Eroğlu, "Berke Özer, bizde 16 yaşında A
Takım forması giydi, çok özel bir kaleci. O
yaşlarda da ben net olarak bildiğim için söy-
lüyorum Chelsea, Manchester City ve Juven-
tus'un yakından takip ettiğini hatta scoutlarla
da zaman zaman geldikten sonra görüştüğü-
müzü net bir şekilde biliyorum. Berke bence
çok yetenekli ve Avrupa standartlarında bir
kaleci. Genç yaşta bunu yakaladı. Tabii Fe-
nerbahçe gibi güçlü bir camiada şu an forma
şansı buluyor. Berke'nin performansının ben
daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü
Berke özgüveni çok yüksek, kalecilik özellik-
leri çok yüksek, günümüz futbolunda ayak
tekniklerini kullanan kalecilerden birisi bu-
rada o eğitimi aldı. Süreçte daha iyi olacağını
düşünüyorum belki Fenerbahçe kalesini ko-
rumak kolay değil şu an çok iş yapayım der-
ken zaman zaman hata da yapabiliyor.
Uyum tabii ki önemli oynadıkça kaleci için

performansı de-
ğerlendir-

mek

bir, iki, üç maçta değil uzun bir soluklu en az
10 maça bakmak gerekiyor. Ama Berke bence
gelecekte Avrupa'da önemli kulüplerde oyna-
yacak bir kalecimiz diye söyleyebilirim" ifade-
lerini kullandı.

Milli Takım 2 maçı da kazanır

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya
Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son 2 maçın
kazanılmasının avantaj olduğunu belirten
Hüseyin Eroğlu, şunları söyledi: "Milli takı-
mımızda son 2 maçı kazansak bizim için
avantaj diğer rakiplerinin skorları da bunda
etken elimizde çok büyük avantaj vardı bunu
kaçırdık ama iyi bir jenerasyon var önemli
olan bu jenerasyonu en iyi şekilde kullan-
mak..  Stefan Kuntz geldi, o da Alman futbo-
lundan geldi. Birçok uluslararası seviyede
oyuncularımız var önemli olan o seviyedeki
oyuncularımızı Milli Takımda da o seviyedeki
sistem içerisinde değerlendirmek. Tabi bu
maç Cebelitarık maçı kolay gibi görünüyor
önemli olan Karadağ maçı. İki maçı da kaza-
nacağımızı düşünüyorum. Bizden sonra
diğer sonuçları bekleyeceğiz, inşallah en azın-
dan Play-Off'a kalırız ve kalırsak da biz final-
lere gideriz diye düşünüyorum." DHA
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SPOR Toto Süper Lig'in 13'üncü
haftasında Trabzonspor ile karşıla-
şacak Gaziantep FK, maç önce-

sinde yaptığı antrenmanla
hazırlıklarına devam etti. Erol

Bulut yönetiminde gerçekleş-
tirilen antrenman ısınma ha-

reketleriyle başladı. Koşu ve
pas çalışmalarıyla da devam eden antren-

man taktiksel çalışmalarla son buldu. Takı-
mın eski sistem üzerinden devam ettiğini ve
duruma göre 4'lü sisteme dönebildiklerini
söyleyen Bulut, ilk yarı alabildikleri kadar
puan almaya çalıştıklarını ifade etti. İkinci
yarıya istedikleri puanla girmek istediklerini
belirten Erol Bulut, "Takımımızın genel du-
rumuna baktığımızda yaptığımız transferle-

rin takıma adapte süresi vardı. Puan olarak
15 puan iyi ancak daha iyisi olabilirdi.
Önemli maçlarda puanlar kaybettik. Eski
sistem üzerinden devam ediyorduk ama
zaman zaman 4'lü sisteme dönmemiz gere-
kebilir. Önümüzde Trabzonspor maçı var,
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Orada bizi
zor bir maç bekliyor. 7 maçlık bir periyot var.
Maksimum 21 puan alınacak gibi bir durum
var ortada. Biz maksimum ne alabiliyorsak
onu almaya çalışacağız. İlk yarı alabileceği-
miz kadar puanlar alıp ikinci yarıya istediği-
miz gibi girmeyi istiyoruz. İkinci yarılar
takımlar birbirini daha iyi tanıdığı için daha
zor geçiyor. Yapacağımız birkaç transfer
ikinci yarıda inşallah bizi daha iyi bir ko-
numa getirecektir" ifadelerini kullandı. DHA

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in
13'üncü haftasında deplasmana çıkacağı Trabzonspor
maçında hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi

Gaziantep’in hedefi 
Trabzonspor galibiyeti
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HEDEFIM 
AvrupA’dA teknİk

dİrektör olmAk
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Hayaller gerçek oldu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Al-
tınordu, son yıllarda yaptığı tesisler,
altyapı hamleleri ve Türkiye'nin ye-
tiştirici kulübü olma özelliği ile
adından sıkça söz ettiriyor. Altyapı-
sında yetiştirdiği futbolcularla adını
dünyaya duyuran Altınordu, yetişti-
rip vitrine çıkardığı 17 yaşındaki
Burak İnce'yi Bundesliga ekibi Ar-
minia Bielefeld'e transfer etti. Altın-
ordu Torbalı Metin Oktay
Yerleşkesi'nde Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) açılamalarda bulu-
nan Burak İnce, "Öncelikle çok
mutluyum hayalim olan bir lige
gidiyorum. Küçüklüğümden beri
hedefim zaten çok yüksekti. Bu
hedef doğrultusunda devam
edeceğim inşallah. Çok mutlu-
yum, çok heyecanlıyım. Bun-
desliga'da kendimi kanıtlamak
istiyorum" diye konuştu.

Güveninizi boşa
çıkarmayacağım

Altınordu tesislerine 12 yaşında
girdiğini dile getiren Burak İnce,
"12 yaşında ilk defa ailemden ayrı-
lıyordum o zaman. Çok üzgündüm
ama bir yandan da tatlı bir heyecan

vardı çünkü Altınordu gibi bir ku-
lübe geliyordum. 12 yaşında bu ku-
lübe girdiğimde; iyi birey, iyi
vatandaş, iyi futbolcunun sadece
yazıda olmadığını gördüm. Önce iyi
birey, sonra iyi bir vatandaş, sonra-
sında ise iyi bir futbolcuya değer
verdiklerini gördüm. Öncelikle baş-
kanımız Seyit Mehmet Özkan'ın bu

toprakların çocuklarına değer verdi-
ğini ve Hüseyin hocamızın gençlere
çok önem verdiğini gördüm. İnşal-
lah onların güvenlerini boşa çıkar-
mayacağımdan eminim" şeklinde
konuştu. Genç futbolcu son olarak
ise "İnşallah Arminia Bielefeld'de
her şey daha güzel olacak" ifadele-
rini kullandı. DHA

Hüseyin Eroğlu, kariyeri hakkında ise şunları dile getirdi:

"Süper Lig'de çalışma hedefim var tabii ki ama asıl hedefimiz

Altınordu ile Süper Lig'de çalışmak. Geçen sene buna çok yak-

laştık ama gerçekleşmedi. Önümüzdeki süreçte yine hedeflerimiz

de Altınordu ile tabii ki yukarı doğru çıkmak var ama 2 sene

sonra zaten kontratım sonlanıyor. Ondan sonraki süreçte hede-

fim Avrupa'da teknik direktörlük yapmak özellikle Bundesliga

benim için önemli ama bunun dışında Süper Lig'de tabii ki

iyi takımlar var gelecek anlamında A Milli Takım he-

deflerimiz var. Böyle hedeflere ulaşmak için çok

çalışmak ve gelişmek gerekiyor, biz de

bunu en iyi şekilde 

yapıyoruz."

Almanya’yı

önemsiyorum

Altınordu'dan Almanya ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, "Çok
mutluyum hayalim olan bir lige gidiyorum. Küçüklüğümden beri hedefim
zaten çok yüksekti. Bu hedef doğrultusunda devam edeceğim" dedi

Potanın 
Perileri güzel
başladı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA
2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası 
Elemeleri D Grubu’ndaki ilk maçında 
deplasmanda Slovenya’yı 78-62 mağlup
ederek elemelere galibiyetle başladı
POTANIN Perileri, mücadelenin ilk periyodunu 27-
14, ilk yarısını ise 46-20 önde kapattı. Karşılaşma-
nın üçüncü periyodunu da 64-38 önde kapatan A
Milli Takım, mücadeleden 78-62 galip ayrıldı. Po-
tanın Perileri’nde Olcay Çakır Turgut 16 sayıyla
mücadele ederken, Slovenya’da Oblak ürettiği 21
sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Slovenya’nın
başkenti Ljubljana’da oynanan karşılaşmayı Tür-
kiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok,
Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Emine Sporel
Özakat, Serhan Antalyalı, Resul Kerse, Alper Arı-
koğlu, Aydın Şerbetçioğlu, Efe Oğuz ve TBF yet-
kilileri ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol
Süper Ligi yöneticileri takip etti. Türkiye, gruptaki
ikinci maçında 14 Kasım Pazar günü Kocaeli’de
Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Altınordu Teknik 

Direktörü Hüseyin 

Eroğlu, “Hedefim 

Avrupa'da teknik 

direktörlük

yapmak özellikle 

Bundesliga benim için

önemli” dedi
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B aşakşehir Fatih Terim Stadı'nda
oynanacak mücadele, saat
20.00'de başlayacak ve TRT 1'den

naklen yayımlanacak. Müsabakada, Uk-
rayna Futbol Federasyonundan hakem
Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun
yardımcılıklarını aynı ülkeden Volodymyr
Volodin ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Kar-
şılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor
Kopiievskyi olacak. A Milli Takım'da sa-
katlığı bulunan Cengiz Ünder, bu müca-
delede forma giyemeyecek. Sakatlığı
bulunan bir diğer isim Abdülkadir
Ömür'ün de maça yetişme ihtimali düşük.

Hedef 2'de 2

Gruptaki son maçında, deplasmanda Le-
tonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın
penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden
ay-yıldızlı ekip, son iki maç öncesinde
Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdü-
rüyor. G Grubu'nda Hollanda 19 puanla
lider durumda bulunurken, 17 puana
sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla
üçüncü sırada yer alıyor. Grubu lider biti-
ren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katı-
lırken, grup ikincisi ise play-off oynama
hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kay-
bını bekleyen Türkiye, iki maçını da ka-
zanmak istiyor. Ay-yıldızlı ekip,
Cebelitarık mücadelesinden sonra Kara-
dağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda
oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını
tamamlayacak. Grup lideri Hollanda
yarın deplasmanda Karadağ ile karşı kar-
şıya gelirken, Norveç aynı gün sahasında
Letonya'yı konuk edecek. Grubun son
hafta maçında ise Hollanda ile Norveç,
Amsterdam'da karşı karşıya gelecek. Milli
takım, Cebelitarık karşısında farklı galip
gelerek averajını da iyi duruma getirmek
istiyor. Ay-yıldızlı ekip, Norveç'in 5 gol
averaj gerisinde bulunuyor. Grup maçları-
nın tamamlanmasının ardından puan eşit-
liği durumunda, genel averaja bakılacak.

Cebelitarık ile 2. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, yarın karşılaşacağı
Cebelitarık ile tarihte 2. kez rakip olacak.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 2022 FIFA
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Gru-
bu'nda 4 Eylül 2021'de oynadığı ilk ve tek
maçı 3-0 kazandı. Milli takım, ilk yarısı
golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi,
ikinci yarıda Halil Dervişoğlu, Hakan Çal-
hanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle
galip tamamladı.

Stefan Kuntz ile 3. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz
yönetiminde 3. maçına Cebelitarık karşı-
sında çıkacak. Kuntz idaresinde oynadığı
ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 bera-
bere kalan ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı ise
deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

2021'deki 15. maç

Milliler, Cebelitarık mücadelesiyle 2021 yı-
lındaki 15. maçına çıkacak. Bu yıl oyna-
dığı 14 maçta 6 galibiyet alan milli takım,
4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu kar-
şılaşmalarda 24 gol atan ay-yıldızlı ekip,
kalesinde de 24 gol gördü. Milli takım, bu
yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile
karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G
Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-
2 yendi. Grubun ikinci karşılaşmasını İs-
panya'da Norveç ile oynayan Türkiye,
sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler,
gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3,
dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile
2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki be-
şinci maçında ise Cebelitarık'ı deplas-
manda 3-0 mağlup etti. Milli takım,
gruptaki altıncı maçında deplasmanda
Hollanda'ya 6-1 kaybetti, yedinci karşılaş-
masında ise sahasında Norveç ile 1-1 be-
rabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, sekizinci
maçında ise deplasmanda Letonya'yı 2-1
mağlup etti. Milliler, Azerbaycan ile Alan-
ya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken,
ay-yıldızlı ekibin Antalya'da Gine ile oyna-
dığı özel karşılaşma 0-0 sona erdi. Milli
takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı
son özel maçta ise Almanya'da Moldo-
va'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO
2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya

3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun
son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

Türkiye 601. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçıyla
tarihinde 601. kez sahaya çıkacak. Ay-yıl-
dızlılar, 98 yıllık tarihinde 324'ü resmi,
276'sı özel 600 maç oynayıp, biri hükmen
olmak üzere 228 galibiyet, 144 beraberlik
ve 228 yenilgi yaşadı. Milli takım, 256'sı
deplasmanda, 261'i evinde, 83'ü de taraf-
sız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen
galibiyetten toplam 799 gol attı, kalesinde
861 gol gördü. Bugüne kadar 90 farklı
ülke milli takımıyla mücadele eden milliler,
600 karşılaşmanın 517'sini Avrupa, 33'ünü
Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika,
3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 600 maçta tek hükmen galibiyeti
Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yu-
nanistan arasında 17 Kasım 2015'te Ba-
şakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan
özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsaba-
kadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın
kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle
karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te
deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 ka-
zandığı özel maç, söz konusu tarihte Ko-
sova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması
nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Çok güzel ve önemli bir maça çıkacaklarını
dile getiren teknik direktör Julio Cesar Ribas,
“Türkiye, Avrupa’da ve dünyada en iyi milli ta-
kımlardan bir tanesi. Biz de çok genç bir ekibe
sahibiz. Genç arkadaşlarımızın da tecrübe ka-
zanması, böyle bir atmosferi görmesinden do-
layı çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum”
dedi. Julio Cesar Ribas, A Milli Futbol Ta-
kımı’nda yaşanan teknik direktör değişikliği
hakkında yöneltilen soruya, “Türkiye’deki veya
herhangi bir ülkedeki teknik direktörlük deği-
şiklikleri ile alakalı yorum yapmayı sevmem,
bununla alakalı da bir yorumda bulunmayaca-
ğım. Çünkü burada önemli olan futbolculardır
ve Türkiye harika oyunculara sahip. En başın-
dan beri zaten böyleydi. Hoca değişiklikleri
olur, bu değişiklikler sonucunda formasyon
anlamında da bazı farklılıklar olabilir ancak
önemli olan futbolcunun sahada ne gösterdi-
ğidir. Türkiye de bu kadar harika futbolculara
sahip olduğu için sahaya çıktıkları zaman ne
yapmaları gerektiğini biliyor. Tabii ki biz de de-
ğişimden önceki Türk Milli Takımı ile alakalı
bütün videoları ve analizleri yapıyoruz. Özel-

likle söylediğim gibi de oyunculardır burada
farklılık yaratacaklar. Çok iyi bir oyuncu kad-
rosuna sahip olduğunuz zaman da sizin iyi
takım olduğunuz hiçbir zaman değişmeyecek-
tir. Gerçekten Türkiye benim için dünyanın ve
Avrupa’nın en iyi milli takımlarından biri. Çok
ileriye gidebilecek bir takım, gidecektir de. O
yüzden böyle değişikliklerin oyuncu kalitesi ol-
duktan sonra çok fala fark yaratmayacağını
düşünüyorum” şeklinde cevap verdi.
Elimizden geleni yapacağız

Cebelitarık Milli Futbol Takımı oyuncusu Ju-
lian Valarino ise yaptığı açıklamada şunları
dile getirdi: “Tabii ki bizler için kolay olmaya-
cak bir maç. Türkiye’nin kazanma zorunlu-
luğu olduğunu biliyoruz, biz de buraya
kazanma duygusu ile geldik. Sonuçta sahaya
çıkan hiçbir oyuncu kaybetmek için çıkmaz,
kazanmak için çıkar. Gruptaki ilk galibiyeti-
mizi almak için çaba göstereceğiz ancak
bunun hiç kolay olmayacağını biliyoruz. 
Elimizden gelenin en iyisini yapmak için 
sahada olacağız.”

Türkiye çok iyi takım
Cebelitarık Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu haftasında bu akşam 
A Milli Futbol Takımı ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Cebelitarık
Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Julio Cesar Ribas ile futbolculardan Julian Valarino açıklamalarda bulundu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası
Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta
maçında bu akşam Cebelitarık'ı konuk edecek

VURDUGUNUZ
GOL OLSUN

Aday kadro
A Milli Takım'ın aday kadro-
sunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Ersin
Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert
Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan
Ayhan, Merih Demiral, Caner
Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür,
Cengiz Ünder, Berat Özdemir,
Berkan Kutlu, Orkun Kökçü,
Ozan Tufan, Taylan Antalyalı,
Hakan Çalhanoğlu, Kerem
Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Forvet: Burak Yılmaz, Halil
Dervişoğlu, Serdar Dursun,
Kenan Karaman.

Yusuf Yazıcı
satılık değil
Fransa Lig 1 ekibi Lille'in forması giyen Yusuf 
Yazıcı’nın temsilcisi Adem Cebeci, Yusuf Yazıcı’nın
herhangi bir takımla görüşmediğini dile getirdi
Cebeci, “Yusuf Yazıcı’ya yapılan tek-
lifleri Lille reddetti. Avrupa’dan Yu-
suf’a teklifler var ama Lille, değerini
bulmadan Yusuf’u bırakmak istemi-
yor. Benim de sosyal medyada yap-
mış olduğum beğeni de
Trabzonspor’a transfer mi olacak
gibi algılandı ancak şu an öyle bir
durum söz konusu değil” dedi. Ce-
beci, sosyal medyada yaptığı beğeni-
nin yanlış yorumlandığını söylerken,
"Sosyal medyada yaptığım bir be-
ğeni, Yusuf Yazıcı’nın Trabzonspor’a
transfer olacağı yönünde algılandı.
Yusuf Yazıcı için Lille’e Avrupa’dan
teklifler geldi, temsilcisi olduğum
için bize soruluyor ancak Lille,
Yusuf’u bırakmak istemiyor. Benim
sosyal medyada beğendiğim bir gön-
deri nedeniyle Trabzonspor’a trans-

feri konuşulmaya başlandı ancak
Trabzonlu ve Yusuf’un bir yakını ol-
duğum için Yusuf için yazılan yazıyı
beğendim. Bunu 3 ay önce de olsa 6
ay sonra da olsa beğenirdim. Trans-
feriyle ilgili hiçbir alakası yoktur.
Tabii ki Yusuf Yazıcı için Trabzons-
por’un böyle bir talebi olursa yetkili
taraf Lille’dir. Avrupa’dan Yusuf’un
durumunu soran takımlar oldu ancak
Lille, Yusuf’u bırakmıyor. Yusuf Yazıcı,
Lille’in bir projesi ve değerini bulma-
dan Yusuf’un gidişine izin vermiyor.
Lille Başkanı Olivier Letang, Yusuf’un
çok değerli bir oyuncu olduğunu ve
en kısa zamanda bekledikleri sevi-
yeye Yusuf’u çıkaracaklarını söyledi.
Yarın şartlar değişirse yeniden de-
ğerlendilir ve transferi konuşulur”
ifadelerini kullandı.

Abdülkadir
mest etti
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray maçında ta-
raftarların tepkisiyle göz yaşları içinde sahayı terk
eden genç oyuncu, daha sonraki dönemlerde perfor-
mansını yükseltirken Beşiktaş galibiyetinde de baş-
rolü oynadı. Süper Lig'in 12. haftasını 30 puanla
lider kapatan Trabzonspor'un genç oyuncusu Ab-

dülkadir Ömür, ortaya koyduğu per-
formansla kötü günleri geride bırakıp
takımına önemli katkı sağladı. Ligin
ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Ma-
latyaspor maçında sakatlığı nedeniyle
forma giyemeyen, daha sonra da
fazla süre alamayan bordo-mavili fut-
bolcu, 4. haftadaki Galatasaray ma-
çında da performansı nedeniyle
taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Karşı-
laşmayı 2-0 yenik durumda götüren
Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sa-
haya girip tepki göstermesinin ardın-

dan oyundan alınan, sahayı göz yaşlarıyla tek eden
genç oyuncu, daha sonraki dönemlerde performan-
sını yükseltmeyi başardı. Teknik direktör Abdullah
Avcı'nın ısrarla forma vermeye devam ettiği bordo-
mavili futbolcu, son 4 haftada takımda daha fazla
süre alarak takımına katkı sağladı. Abdülkadir, Be-
şiktaş karşısında deplasmanda 2-1 galip gelinen kar-
şılaşmada attığı golle 3 puanın alınmasında önemli
rol oynadı.

M.City istemişti

Ligin ilk 12 haftalık bölümünde 11 maçta 649 da-
kika görev yapan genç futbolcu, 1 kez rakip fileleri
havalandırdı. Ligde 108 karşılaşmada görev yapan
Abdülkadir Ömür, 14 kez rakip fileleri havalandırdı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha
önce bordo-mavili futbolcuyu Manchester City'e 23
milyon avroya satmadığını açıklamıştı.



çam filminden 100'ün üzerinde müzik
bulunduran Taşplak Senfoni; Ah Nerede’den

Çöpçüler Kralı’na, Çiçek Abbas’tan Hababam Sınıfı’na, Züğürt
Ağa’dan Düttürü Dünya’ya en sevilen film müziklerini seslendi-
receği konserle sahne alacak. DHA

E senler Belediyesi tarafından bu yıl
2’ncisi düzenlenen Esenler Film
Günleri başladı. Açılış, oyuncu Kadir

Çöpdemir’in sunumuyla, Dr. Kadir Topbaş
Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Gecede
200’e yakın filmde canlandırdığı başarılı ka-
rakterle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda
ödülle dönen Türk sinemasının usta oyun-
cusu Hülya Koçyiğit, İranlı usta oyuncu Ho-
mayoun Ershadi ve sinema eleştirmeni
Burçak Evren’e onur ödülleri takdim edildi.
Onur ödülü takdimleri sonrasında gecede
Türk Sanat Müziğinin usta yorumcusu Me-
lihat Gülses, geçmişten günümüze çok farklı
formlarda bestelenmiş ve hafızalara kazın-
mış olan Hülya Koçyiğit’in oynadığı film-
lerde çalınan şarkıları seslendirdi.

Sinema sonsuz olsun

Aldığı ödül sonrası konuşma yapan Hülya
Koçyiğit, Esenler Belediye Başkanı Tevfik
Göksu’ya kültür ve sanata olan saygısı ile
özverisinden dolayı teşekkür ederek, “Si-
nema günleri, dilerim sonsuza kadar var
olur. İnşallah bu ilçenin insanları da hep
bahtiyar olur” dedi. Burçak Evren ise “Yıllar
yıllar önce ben gençken İstiklal Caddesi’nde
yaşlı bir adam Rüya Sineması’nın önünde
sabahtan akşama kadar hep aynı şeyi söy-
lerdi, ‘film başlıyor’ o film hiç bitmez hep
başlardı. Dilerim ki bu film günleri de hiç
bitmesin, hep başlasın. Çünkü film festival-
leri para kazanmaz ama bulunduğu coğraf-
yaya parayla satın alamadığınız her bir
güzelliği getirir” diye konuştu.

Fikir verenin bahtı açık olsun

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İstanbul
İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun
Yılmaz, çok sayıda kültür ve sanat etkinliğini
takip ettiğini ancak Esenler’de düzenlenen
etkinliklerde başka bir boyut ve mahiyet ol-
duğunu söyledi. Gençken sık sık sinemaya
giderek film izlediğini belirten Yılmaz, “O
yıllardaki sinemadan aldığımız kültür, gör-
düğümüz adabı muaşeret, nezaket, sosyal
dayanışma, toplumsal dokuyu inceleme
hala benim hayatımda ve yapmış olduğum

çalışmalarda önemli bir müracaat kaynağı-
dır. Sinemanın ihtiyaç duyduğu bir husus
vardır o da insandır. Ruhuyla, duygusuyla,
geçmişiyle, geleceğiyle insandır. İnsanı mer-
keze almayan hiçbir şey kalıcı olmayacaktır.
Kültür, sanat ve eğitim insanı insan yapan
temel esasları ve bir milletin var olma sebep-
lerini, ortaya koyan temel değerlerdir. Sabır
ve emek ister, Esenler’in bu anlayışla çalış-
malarını yürüttüğünü görüyorum. İlçe ve
beldedeki böyle etkinlikleri bazen uluslar-
arası etkinliklerden daha önemli görüyorum.
Çünkü daha insani, daha tabii, daha iç içe
ve bize dönük boyutu var. Fikir verenin,
emek verenin, gönül verenin, destek olanın
bahtı açık, ömrü aziz olsun” dedi.

Sinemada hayat var

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da il-
çedeki suç oranlarının azalmasında yaptık-
ları kültür ve sanat etkinliklerine etkisine
vurgu yaparak, “Bugün geleneksel hale gele-
cek film günlerimizin ikincisini yapıyoruz.
Sinemanın hayatımızda çok farklı bir yönü
var. Kendi hikayemizi bulduğumuz, baştan
sona bir daha yaşadığımız hafızayı, dünü,
bugünü bide geleceği gösteriyor. Sinema,
dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı işa-
ret ediyor. Aslında çok boyutlu ilginç bir ka-
mera, hayatın içine dokunan, ruh taşıyan
farklı bir sanat” diye konuştu. 

İkinci yılın teması göç

Sinema yazarı Suat Köçer’in danışmanlı-
ğında gerçekleştirilen ve geçen yıl Kadın
Filmleri Seçkisi’nin yer aldığı Esenler Film
Günleri, ikinci yılında ‘Göç’ temalı filmleri
seyirciyle buluşacak. Göç Seçkisi’nde Kārlis
Lesiņš’in Under The Upturneed Moon,
Kaveh Mazaheri’nin Botox, Arash T. Ria-
hi’nin Oskar&Lilli ve Mark Grentell’in Bir-
leşme(The Merger) filmleri yer alıyor.
Dünyanın farklı yerlerinde geçen filmler in-
sanın dünya üzerindeki göç halini çeşitli ton-
larda anlatıyor.

Önemli film gösterimleri

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya

Koçyiğit ve İranlı usta oyuncu Homayoun
Ershadi’nin Onur Ödülleri aldığı etkinlik
kapsamında ‘Gelin’ filminin gösterimi ya-
pıldı. Usta yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin
Cannes’da Altın Palmiye kazanan Kirazın
Tadı filminin başrolünde İranlı usta oyuncu
Homoyoun Ershadi yer alıyor. Kirazın Tadı
intihar etmek için yola çıkan Bay Badii’nin
yolculuğunu konu ediyor. Uluslararası festi-
vallerden birçok ödülle dönen filmi, sinema-
severler ücretsiz olarak bugün 16.00’da
izleyebilecek.

Lütfi Akad unutulmadı

9 Kasım 2011’de hayatını kaybeden Türk si-
nemasının büyük ustası Lütfi Akad, dün ger-
çekleştirilen özel bir söyleşide anıldı.
Gökçeçiçek ve Göç Üçlemesi olarak adlan-
dırılan Gelin-Düğün-Diyet filmlerinde ken-
disiyle çalışma fırsatı bulan usta oyuncu
Hülya Koçyiğit, sinema yazarı ve tarihçisi
Burçak Evren ile sinema yazarı Suat Köçer,
söyleşide Lütfi Akad’ın sinemasını konuştu.
Lütfi Akad söyleşisinin ardından Burçak Ev-
ren’in kişisel arşivinden seçilen fotoğraflar-
dan oluşan ‘Ustasız Usta Lütfi Akad’
başlıklı serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılı-
şını Hülya Koçyiğit, Burçak Evren ve Esen-
ler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yaptı.
Sergi, kasım ayı sonuna kadar Dr. Kadir
Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaret
edilebilecek.

Yakın plan Türkiye

Türk sinemasının yakın zamanlı filmlerini si-
nemaseverlerle buluşturmayı planlayan
“Yakın Plan Türkiye” seçkisinde çeşitli film-
ler yer alıyor. Seçkide Sinan Sertel’in İçim-
deki Kahraman, Erkan Tanhuşoğlu’nun
Koridor, Erkan Yazıcı’nın Uzak Ülke ve
Ahmet Toklu’nun Pota filmleri yer alıyor.
“Bağımsız Film Galaları” ile salon şansı bu-
lamayan fakat sanat değeri yüksek başarılı
filmleri seyirciyle buluşturan Esenler Film
Günleri’nde bu yıl uluslararası festivallerden
ödüllerle dönen Pota’nın galası gerçekleştiri-
lecek. Sınıfsal farklılıkları basketbol üzerin-
den anlatan filmin galası, 13 Kasım Cuma

günü saat 19.00’da film
ekibinin katılımıyla 
gerçekleşecek.

Orkestra ile
kapanış

Kapanış töreni 14
Kasım Pazar günü saat
20.00’da gazeteci ve
haber sunucusu Başak
Şengül’ün sunuculu-
ğunda gerçekleşecek. Ge-
cede jüri üyeleri tarafından
2’nci Kısa Film Yarışması’nın
sonuçları açıklanacak. 11 finalist
arasından belirlenen birinci, ikinci ve
üçüncüye ödülleri takdim edilecek. Yarış-
mada dereceye giren diğer filmler de unutul-
mayarak finale kalan 8 filme gösterim telifi
takdim edilecek. Gecede repertuarında
1969-1989 yılları arasında çekilmiş 70 Yeşil-
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük
yaşantısından kesitler yayınlayan şarkıcı Ece Seç-
kin, soluğu Amerika'da aldı. New York sokakla-
rında poz veren 30 yaşındaki şarkıcı, çekildiği tatil
fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal
etmedi. Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranların-
dan yoğun ilgi gören Ece Seçkin'in karelerine be-
ğeni yağdı.

Bana yeni düşmanlar lazım

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de
Bursa konserinde sırt dekolteli mini elbi-
sesiyle verdiği pozları Instagram hesa-
bından yayınlamıştı. Işıltılı tarzıyla
dikkat çeken Ece Seçkin, gönderi-
sinde, "Bana yeni düşmanlar
lazım!" notunu düşmüştü. Öte
yandan ünlü şarkıcı, dört yıldır
aşk yaşadığı pilot Çağrı Ter-
lemez ile 15 Eylül'de nikah
masasına oturmuştu.

New
York’ta 
bir Türk
güzel

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen 
Esenler Film Günleri
kapsamında usta 
oyuncu Hülya 
Koçyiğit ve 
Türk sinema 
eleştirmenliği 
yapan Burçak 
Evren’e onur 
ödülü verildi

EsEnlEr KoCyiGIt’EEsEnlEr KoCyiGIt’EEsEnlEr KoCyiGIt’EEsEnlEr KoCyiGIt’EEsEnlEr KoCyiGIt’EEsEnlEr KoCyiGIt’EEsEnlEr KoCyiGIt’EEsEnlEr KoCyiGIt’E Hülya Koçyiğit deyince
akla annemiz geliyor

Emeği geçenlere teşekkür eden Göksu, “Hülya Koçyiğit 
dediğiniz zaman kimimizin aklına annesi, kimimizin aklına
kardeşi gelir. Koçyiğit’in hangi filmini izlerseniz izleyin, 

hayatınızın bir parçasını bulmamanız
mümkün mü? Ya hüznü ya mutlu-

luğu ya acıyı ya da sevinci 
bulursunuz. İşte bir şey

bulduğumuz sinema
bugün geçmiş ve 

gelecek arasında
köprü olmada
önemli bir iletişim
mekanizmasıdır.
Esenler halkı,
beyaz perdede
dünü, bugünü ve
yarını görsün,
yaşadıkları topra-
ğın farkına varsın,

hikayesini öğrensin
istedik. Bu nedenle

film günlerini düzenli-
yoruz” ifadelerini 

kullandı.
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Taş Devri’nde bile güldürür
Cem Yılmaz, “Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun
yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil, bu bir realite” dedi

HABERTÜRK, Bloomberg HT ve
SHOW TV'nin ana medya spon-
sorluğunda gerçekleşen, iş ve
marka dünyasının yanı sıra, ünlü
isimlerin bir araya geldiği yılın en
ilham verici haftası Brand Week
Istanbul, Zorlu PSM'de düzen-
lendi. Brand Week Istanbul'un
'Inspiration Hall' bölümünde
'21.Yüzyılda Farklı Olmak' baş-
lıklı söyleşidekomedyen Cem Yıl-
maz, Ralli Şampiyonu Burcu
Burkut Erenkul, voleybolcu Eda
Erdem, Opet Pazarlamadan So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı
Murat Zengin soruları yanıtladı.

İddia değil realite

Yaptığı esprilerle salondakileri

güldüren komedyen Cem Yıl-
maz, "Bir çoğumuz, elimizdeki
imkanlarımız alınsa, Taş Dev-
ri'ne gönderilsek, ne iş yapaca-
ğını bilemeyebilir. Murat Bey
sizi mesleğinizle Taş Devri'ne
göndersek, 'Pazarlama ile ilgili
ne yapabilirim?' diye kara kara
düşünürsünüz. Reklamcı arka-
daşım, 'Orada ne yapacağım?'
diye düşünebilir. Benim ise hiç
böyle bir kaygım yok. Beni Ci-
lalı Taş Devri'ne gönderseniz,
orada da güldürürüm. Beni
4'üncü, 5'inci boyutun yaşan-
dığı 26. yüzyıla da göndersen,
orada da güldürürüm. Bu bir
iddia değil, bu bir realite." ifade-
lerini kullandı.
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