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Hayat ver
mutlu ol

Savaşa değil seçime
hazırlanıyoruz!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe, 2023 seçimlerinde

görev alacak sandık görevlilerine yönelik baş-
latılan “Sandık Tamam” projesi kapsamında,
Bağcılar'da teşkilat yönetimi
ve sandık görevlileri ile bir
araya geldi. Kabaktepe, “De-
mokrasimizin tecelli edeceği
gün seçim günüdür. Onun te-
celli ettiği yer de sandıklardır.
Birileri gibi savaşa değil se-
çime hazırlanıyoruz” dedi. 
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Kırdıklarıyla 
helalleşecek!

CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, sosyal medya hesabın-

dan paylaştığı video ile vatandaşlara
seslendi. Kılıçdaroğlu, “Gitmekte
olan bir iktidar var’ diyerek “Geç-
mişte partimizin de hataları oldu; 
helalleşme yolculuğuna çıkma kararı

aldım. Geçmişte
kırdığımız, 
korkuttuğumuz
topluluklarla, 
bireylerle, farklı
hayat tarzlarının
temsilcileriyle
buluşmalarıma
başlayacağım”
diye konuştu. 
I SAYFA 7

GEÇMİŞTE HATALARIMIZ OLDU
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Gelecek Partisi Esenyurt İlçe
Başkanı Veysel Karatay'ın ev 

sahipliğinde gerçekleşen toplantısında
konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Abdullah Başçı, önemli açık-
lamalarda bulundu. Gelecek Partisi
Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun
AK Parti'den ayrılış sürecine ilişkin gün-
demi sarsacak açıklamalar yapan Basçı,

“Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döne-
minde yolsuzlukların had safaya ulaştı-
ğını söyleyerek buna müdahale etmek
istedi. Şeffaflık yasasını çıkarmanın 
peşine düştü. 'Şeffaflık yasası ile herkes
hesap verecek' deyince AK Partili millet-
vekilleri arkasında küfür etmeye başladı.
'Bu adam nereden geldi' diye 
söylendiler” açıklamasını yaptı.  
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DaVutoĞlu’NuN aRkaSiNDaN kÜFÜR EttilER

Daha sonra Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın olaya

müdahale ettiğini savunan Başçı, 
Erdoğan'ın, “Bu şeffaflık yasasına izin
vermem. Sen böyle bir şey yaparsan
ben partiye ilçe başkanı olacak adam
bile bulamam” dediğini iddia etti.
Ahmet Davutoğlu'nun ise milletten
yana bir duruş sergilediğini belirten

Başçı, “Uzun süre tartışıp, telefonda kavga
ettiler. Bunu herkes bilsin” diye konuştu.

Davutoğlu'nun ayrılışının ardından,
Pelikan'ın kurulduğunu dile getiren
Abdullah Başçı, “Erdoğan yanlısı ga-
zeteciler bir araya geldi. Bir yalı kira-
landı. Oradan Ahmet Davutoğlu'nu
yıpratacak haberler servis etmeye baş-
ladılar” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Bu yaSa ÇikaRSa ilÇE BaŞkaNi BilE BulaMaM!

KENTLERiMiZ TEHLiKENiN

GOBEGiNDE!
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Esenyurt’ta konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, Ahmet
Davutoğlu’nun AK Parti'den ayrılış süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Yolsuzluk almış başını gidiyordu. Sayın Davutoğlu başbakanlığı döneminde buna
tepki gösterdi, şeffaflık yasası çıkardı” diyen Başçı, “Akabinde Cumhurbaşkanı

Erdoğan müdahale edip, 'Buna izin vermem' dedi. Telefonda kavga ettiler.
Davutoğlu da gereken resti çekti. Bunu herkes bilsin”  ifadelerini kullandı

Kemal Kılıçdaroğlu

İşsizlik oranını
düşüreceğiz!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, Çatalca'da İSO Gelecek

Meslek Liselerinde Hatıra Orma-
nı'nda fidan dikimine katıldı. 
Törende konuşan Özer, “Türki-
ye'deki kronik bir problem olan genç

işsizlik oranını
emin adımlarla 
düşüreceğiz ve
meslek liseleriyle
geleceğin güçlü
Türkiye'sinin
inşasında çok
önemli bir 
mesafeyi hep 
birlikte alacağız”
dedi. I SAYFA 6

ÖNEMLİ MESAFE ALACAĞIZ
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Mahmut Özer

Temel gıdalarda 
KDV’yi sıfırlayın

İzmir Aliağa Demokrasi 
Meydanı'nda halka seslenen ve

hükümete öneride bulunan Memle-
ket Partisi Genel Başkanı Muharrem
İnce, “Öncelikle KDV’yi 18’den 15’e
düşürün. Temel gıdalarda KDV’yi 
sıfırlayın. ÖTV’yi yeniden sıfırlayın.
Vatandaşlık maaşını derhal işleme

sokun. Öğret-
men atamalarını
derhal yapın”
dedi. Öte yan-
dan İnce, 
‘işsizim’ diyen
gençlere ‘çıkar
telefonunu’
diyen yaşlılara
da çağrıda 
bulundu.

İNCE’DEN İKTİDARA ÇAĞRI
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Muharrem İnce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale
Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde açıkla-

malarda bulundu. Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili
yabancı ülkelere seslenen muhalefete cevap vere-
rek, "Bu söylemler bunların devlet yönetiminde ne
kadar cahil olduklarının ve devlete ne kadar ihanet
içinde olduklarının bir göstergesidir" dedi. Erdoğan
konuşmasında yatırım tutarı 2 buçuk milyar euro
olan ve Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu
köprüyle Türkiye'nin, yeni bir sıçrama dönemini
daha başarıyla gerçekleştirmiş olacağını ifade etti.
Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü de
olan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

ç
iHANETiN GÖSTERGESi!

İstanbul Emlak Komisyoncuları
Odası Başkanı Nizamettin Aşa,

“Konut kredi faizlerindeki indirimden sonra
talebin biraz arttığını gören fırsatçılar konut

fiyatlarına yüzde 5-10 aralığında yeni
zamlar yaptı” dedi. Aşa, “Eski, çok ka-
liteli olmayan ve merkeze uzak evlere
talep geldi” diye konuştu. I SAYFA 6
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Sosyal medyada para ödülü kazanıldığı 
belirtilip, 'vergisi' denilenlerden para alarak
dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebeke-
sine operasyon sonrası adliyeye sevk edilen
18 şüpheliden, aralarında sosyal medya feno-
meni Simge Barankoğlu (27) ile Yeşim Ay-

dın'ın (27) da bulunduğu 16'sı tutuklandı,
2'si ise serbest bırakıldı. Tutukla-

nan Simge Barankoğlu'nun,
ifadesinde, "Sosyal

medya fenomeniyim.
Geçimimi reklam

alarak sağlıyo-
rum. Soruş-

turmaya
konu bu
eylem de
diğer rek-
lamlar
gibiydi.
Ben ta-
rafları
ve müş-

tekileri
tanımıyo-

rum. Suçla-
maları kabul

etmiyorum" dedi.

FENoMEN
SiMGE

tutuklaNDi!

ERDOGAN VE DAVUTOGLU

BARIŞ 
KIŞ

HABER

HER AN ERKEN SEÇİM OLABİLİR
Türkiye'de her an bir erken seçim olabileceğini de vurgulayan Basçı, “Biz her an erken seçim
olacakmış gibi çalışacağız. Yukarıda bir güç tehdit ve şantajla iktidarını götürmeye çalışıyor
ama bu böyle gitmez. Her yerden su almaya başlayan bir gemi var. Yakında batacak” dedi.

Dünyada 120'den fazla
ülkede örgütlü Genç Li-

derler ve Girişimciler Derneği
(JCI) İstanbul Şubesi tarafın-
dan Düzce Depremi'nin 22'nci
yıldönümü nedeniyle 'Afete
Hazır mıyız?' konulu online
panel düzenlendi. Panelde 
konuşan İBB Deprem ve
Zemin İnceleme Müdürü
Kemal Duran, “Aafetlere hazır

değiliz. Doğadaki olayları çok
iyi gözlemleyip anlayamadığı-
mız için bilim ve teknikten
uzak kentler oluşturduk, dep-
rem, sel, tsunami, heyelan gibi
tehlikelerin göbeğine kentleri-
mizi koyduk" dedi. Duran,
“İnsanlar kötü günleri çabuk
unutur. Bu nedenle eğitim ve
farkındalık sürekli olmalı” diye 
konuştu. I SAYFA 9
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İNSANLAR KÖTÜ GÜNLERİ ÇABUK UNUTUR

HALK EKMEĞE 
zam yapılmayacak

İstanbul'da yapılan zamla ekmeğin 2 buçuk TL'den satıl-
ması beklenirken, İBB'den yapılan açıklamada ise Halk

Ekmek fiyatının değişmeyeceği duyuruldu. İBB Halk Ekmek
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, “Son 3 ayda
girdi maliyetlerimiz olağanüstü arttı. Bu artışlara rağmen Halk
Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” dedi. I SAYFA 9
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'Afete Hazır mıyız?' konulu online panelde konuşan İBB 
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, “Bilim ve

teknikten uzak kentler oluşturduk. Deprem, sel, tsunami,
heyelan gibi tehlikelerin göbeğine kentlerimizi koyduk” dedi
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Hem araca almadı
hem de tehdit etti

Üsküdar, Altunizde'de sabah saatle-
rinde gazeteci Fırat Fıstık taksiye bin-

mek istedi. 34 TBP 61 plakalı taksinin şoförü
Fıstık'ı aracına almadı. Fıstık, bunun üzerine
telefonunun kamerası ile
görüntü almaya başladı.
Fıstık'ı “kafana sıkarım”
diyerek tehdit eden taksici
küfrederek aracından
çıktı. O anlar görüntülere
yansıdı. İBB ekipleri 
bölgede denetim yaptı. 
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koita yolcu HABERİN

DEVAMI 

SAYFA
15’TE

Gelecek Partisi Genel
Başkan Yardımcısı 

Abdullah Başçı
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SEMANUR POLAT

DEĞİŞEN ve sağlıksız hale gelen 
beslenme alışkanlıkları, hareketten 
uzak bir yaşam tarzının benimsenmesi 

ve aşırı kilo, diyabet hastalığını toplum gene-
linde bir salgına dönüştürüyor. Uluslararası 
Diyabet Federasyonu tarafından yayımlanan 
güncel veriler, Türkiye’de 20-79 yaş arasındaki 
nüfusun yaklaşık 7 milyonunun diyabet has-
tası olduğunu gösteriyor. Bu sayının yetişkin 
nüfusun yaklaşık yüzde 15’ine denk geldiğine 
dikkat çeken Acıbadem Kocaeli Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Cengiz, “Di-
yabet, başta kalp ve damar hastalıkları olmak 
üzere vücudumuzda birçok sistemi olumsuz 
etkiliyor. Bu nedenle daha uzun ve sağlıklı 
yaşamak için hareketli yaşam tarzını ve sağ-
lıklı beslenmeyi benimsemek gerekiyor” diyor. 
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen 
diyabet, insülin hormonun salgılanmasında ya 
da etkinliğinde oluşan eksiklikler sonucunda 
kan şekerinin yükselmesi olarak tanımlanıyor. 
Diyabet nedeniyle karbonhidrat, protein ve 
yağ metabolizmasında da anormallikler gö-
rüldüğünü belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Selin Cengiz, “Çünkü insülin, pankreastaki 
beta hücrelerinden salgılanan ve vücuda be-
sinlerle alınan karbonhidrat, protein, yağ gibi 
yakıtların depolanmaları ve kullanılması için 
kullanılan hormondur. İnsülinin etkisizleşmesi 
nedeniyle kan şekerinin yükselmesi diyabet-
lilerde kısa ve uzun süreli sağlık sorunlarının 
oluşmasına zemin hazırlar. Diyabetlilerde 
yeterli miktarda insülin salgılanamadığı için 
insülin eksikliği ile birlikte hiperglisemi (kan 
şekerinin yükselmesi) oluşmaktadır” diye 
devam ediyor. Diyabet nedenine göre Tip 1 ve 
Tip 2 olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Tip 1 diyabet çocuklukta ortaya çıkıyor

Diyabet nedenine göre Tip 1 ve Tip 2 olmak 
üzere ikiye ayrılıyor. Genellikle çocukluk ve 
gençlik döneminde görülen Tip 1 diyabetin, 
insülin yapımında görev alan pankreas beta 
hücrelerinin tahribatı ile ortaya çıktığını kayde-
den Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Cengiz, 
“Genetik yatkınlığı olan kişilerde, doğdukla-
rında yeterli olan pankreas beta hücresi za-
manla azalır. İnsülinin tamamen eksikliğinde 
Tip 1 diyabet oluşur. Tedavisinde ise insülin 
kullanmak gerekir. Çünkü vücut yeteri kadar 
üretemez hale gelmiştir. Ülkemizde diyabet 
hastalarının yaklaşık yüzde 5- 10’u bu grupta 
yer alır” diyor. Selin Cengiz, Tip 1 diyabet 
belirtilerini de çok su içmek, sık idrara çıkmak, 
kendiliğinden zayıflama ve aşırı susama hissi 
olarak sıralıyor. 

Diyabette beslenmenin 6 kuralı

Tanı konmuş tüm diyabetlilerin yüzde 90-
95’ini oluşturan Tip 2 diyabet ise ilerleyen bir 
hastalık olarak kendini gösteriyor. Diyabetin 
bu türünde vücut insülin salgılamasına kar-
şın zamanla hücreler bu insülini kullanamaz 
hale geliyor, ilerleyen süreçte de insülin yeterli 
düzeyde salgılanmıyor. Ailede diyabet olması, 
ilerleyen yaş, obezite, fiziksel aktivite yetersiz-
liği, kadınlarda hamilelik diyabeti gelişmesi, 
genetik faktörler ile çevresel etmenler Tip 2 
diyabetin nedenleri olarak öne çıkıyor. Bu 
nedenle diyabetin önlenmesi ve tedavisinde 
sağlıklı beslenme ile yaşam tarzı değişiklikle-
rinin son derece önemli rolü olduğuna dikkat 
çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Cengiz, 
“Yapılan çalışmalarda da bu tarz değişiklikle-
rin ilaçla tedaviye kıyasla daha yararlı olduğu 
belirtiliyor” diyor.

Acıbadem Hastanesi Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Selin Cengiz, 
diyabete karşı altı önemli bes-

lenme kuralından bahsetti

DiYABETE KARŞI

     KURAL
6 ÖNEMLi

Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Selin Cengiz, diyabette bes-
lenmenin ana başlıklarını 6 
maddede topluyor:
Kişiye göre hazırlanmış bir 
beslenme programı, diyabet-
lilerin sağlıklı ve kaliteli bir 
yaşam tarzı gösterebilme-
leri için tedavinin temelini 
oluşturmaktadır. Çoğunluğu 
obezite problemi yaşayan Tip 
2 diyabet hastalarının tıbbi 
beslenme tedavisindeki temel 
ilke, glisemi, lipid ve kan ba-

sıncı hedeflerine ulaşabilmek 
için enerji alımının kısıtlan-
ması, aktivitenin artırılarak 
obezitenin düzeltilmesi ve 
insülin direncinin azaltıl-
masıdır. ünlük yağ alımını 
özellikle doymuş yağ alımını 
azaltmak, az ve sık beslenme-
yi sağlamak, düzenli egzersiz 
ve beslenme alışkanlıklarında 
davranış değişikliği yapmak 
insülin tedavisine gerek du-
yulmadan metabolik kontrolü 
sağlar. Protein, karbonhidrat 

ve yağlar, günlük ihtiyacı kar-
şılayacak düzeylerde diyette 
yer almalıdır.

Alkol tüketimi 
sınırlandırılmalıdır

Diyette yeterli posa alımı; 
glikoz kontrolü, insülin ve 
ağızdan alınan kan şekerini 
düşürücü ilaçlara olan ihti-
yacı azaltmaya yardımcı olur. 
Günlük alınması gereken 
posa miktarı yetişkinler için 
30-35 mg/gün olmalıdır.

Yağlı yemekten uzak durun

FATİH POLAT

MALTEPE Belediyesi Kadın 
ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 
kendisine bağlı Üreten Engel-
liler Merkezi’ndeki çocukların 
annelerine yönelik “Bugünün ve 
geleceğin güçlü kadınları: ‘’Hak-
larını Bil ve Koru” konulu bir 
seminer düzenlendi. 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü, 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü, 
5 Aralık Dünya Kadın Hakları 
Günü ve 10 Aralık Dünya İnsan 
Hakları Günü kapsamında 
düzenlenmeye başlanan semi-
nerlerde sosyolog, psikolog ve 
avukatlar yer aldı. 

İstanbul Sözleşmesi 
anlatıldı

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü personelleri ve Avukat Göz-
de Cömert tarafından iki yönlü 
verilen seminerde şiddetin tanımı 
ve türleri, şiddetin nedenleri, 
6284 sayılı kanun ve uygulama 
yönetmeliği, şiddet uygulayan ve 
şiddet mağduru kimdir?, şid-
detin resmi mercilere bildirimi, 
şiddete uğrayan, şiddete uğrama 
tehlikesi bulunan veya ısrarlı 
takip edilen kişi ne yapmalıdır?, 
şiddet mağduru ile ilgili olarak 
hangi kararlar alınır?, koruyucu 
tedbirler, tedbir kararları, yerine 
getirilmesi ve diğer usul işlem-

leri, şiddet mağdurunu koruyan 
kurumlar, uluslararası sözleşme-
ler ve İstanbul Sözleşmesi gibi 
konularda bilgi verildi. Etkinlik 
sonrası kadınlara bilgilendirici 
broşürler dağıtıldı.

Seminerler devam 
edecek

Üreten Engelliler Merkezi’nde 
devam edecek seminerler 16-
17 Kasım’da Başıbüyük Kadın 
Sosyal Yaşam Merkezi, 25-26 
Kasım’da Fındıklı Kadın Sosyal 
Yaşam Merkezi, 1-2 Aralık’ta 
Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi 
ve 6-7 Aralık’ta Gülsuyu Kadın 
Sosyal Yaşam Merkezi’nde 
sürecek.

BRAND WEEK Istanbul’un 
beşinci ve son gününde medya, 
iletişim ve yayıncılık üzerine 
farklı disiplinlerden konuşma-
cılar yer alırken, konuşmacılar 
kendi deneyimlerini ve geleceğe 
dair öngörülerini dinleyiciler 
ile paylaştı. Yekta Kopan’ın 
moderatörlüğünde gerçekleşen 
oturumda, Haluk Levent da-
yanışmaya, sevgiye ve paylaş-
maya dayalı bir iyilik hareketi 
olarak adlandırdığı Ahbap ve 
projelerinden bahsetti. Seyirciler-
den gelen soruları da yanıtlayan 
Levent, Celebrity Güven Endeksi 
sonuçlarına göre Türkiye’nin en 
güvendiği isim seçilmesi ile ilgili 
“Bu kadar fazla güvenilir olmanın 
verdiği bir ağırlık da oluyor. Kişisel 
alanınız daralıyor ve kısıtlanıyor-
sunuz. Önemli olan benim mutlu-

luğum. Az önce açıklanan ra-
kamlar benim gururumu okşuyor 
sadece. Ben sokakta insanlardan o 
sevgiyi alıyorum zaten” dedi.

Edis konforu seviyor
Türkiye’deki ajans ve partner 
ekosistemi ile yürütülen ticari ve 
stratejik işbirliklerinden sorumlu 
olan, Mayıs 2018’den bu yana 

Facebook Türkiye ekibinde 
görev alan Serkan Tavşa-
noğlu’nun moderatörlü-
ğünde gerçekleşen ”Instag-
ram’dan Dünyaya Edis” 
oturumunda sevilen şarkıcı 
Edis sosyal medya ile olan 
ilişkisinden bahsederken; 
“Pandeminin sosyal medya 
kullanım alışkanlıklarıma 
çok fazla etkisi oldu. Instag-
ramı artık daha aktif kulla-
nıyorum. Hatta o kadar çok 

sık kullanıyorum ki günlük rutinim 
içerisinde gerçekleştireceğim bir 
şeye takipçilerim ile birlikte karar 
verebilirim. Instagram’da yapabi-
leceklerimiz ile ilgili plak şirketim 
ile de görüşüyorum. İmaj, dil bu 
gibi şeyler çok önemli. Burayı 
kaybetmek istemiyorum burası 
konforlu ve güzel” dedi

Kadına şiddetle
mücadele eğitimi

Maltepe Belediye-
si’ne bağlı Üreten 
Engelliler Merke-

zi’nde çok özel bir 
eğitim verildi. En-
gelli anneleri için 

kadına yönelik 
şiddetle mücadele 

konulu bir semi-
ner düzenlendi

PERFORMANS öncesinde basın mensupları 
ile bir araya gelen başarılı Alişan, bir süre önce 
kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın yokluğunu 
hala derinden hissettiğini ve sahnesinin ilk 
yarım saatinde gözlerinin sürekli onu aradığını 
dile getirdi. ‘’İlk yarım saat genellikle biraz 
donuk ve tutuk oluyorum. Böyle bir duruma 
alışmak gerçekten zor. En yakını kaybedip 
tekrar şarkı söylemek çok zor bir karardı benim 
için. Asla yapamam diye düşünüyordum. Buse 
benim en büyük destekçim. O benim en büyük 
şansım. Olmasaydı ne yapardım, başarabi-
lir miydim bilemiyorum.’’ sözleri ile samimi 
açıklamalarını sürdüren Alişan’ın duygu dolu 
anlar yaşadığı ve sesinin titrediği dikkatlerden 
kaçmadı. Röportajın ardından sahnedeki yerini 
alan Alişan, performansının ilk bölümünü slow 

şarkılara ayırırken, konuklar arasında yer alan 
Ceylan’ı sahnesinde misafir ederek gecenin 
temposunu arttırdı.

Ceylan ve Alişan’a para yağdı
Birlikte yaptıkları düetlerle Yeni Gazino’yu dol-
duran müzikseverleri mest eden ikili dakikalar 
boyunca para yağmuruna tutuldu. Düetlerini 
başladıkları gibi para yağmuru eşliğinde nok-
talayan Alişan ve Ceylan finalde dakikalarca 
ayakta alkışlandı. Alişan’ın gazino konsepti ile 
yaptığı ilk sahneyi izlemeyi gelenler arasında 
eşi Buse Varol’da yer aldı. Bu anlarda kulisin-
de basın mensuplarını ağırlayan Türkiye’nin 
bir numaralı oryantali Didem, tıpkı Alişan 
gibi basın mensupları ile samimi bir röportaj 
gerçekleştirdi.

Eğlence hayatına 
bambaşka bir soluk 

getiren Ağaoğlu 
Maslak 1453 içeri-

sinde yer alan Yeni 
Gazino, geçtiğimiz 

akşam Alişan, 
Oryantal Didem 
ve Ebru Yaşar’ın 
muhteşem per-

formanslarına ev 
sahipliği yaptı

Haluk Levent’e güvenimiz tam

BİRBİRİNDEN eğlenceli 
sahne şovlarıyla alışılan 
eğlence anlayışının dı-
şına çıkan Maslak 1453 
deki Cahide Palazzo’da 
önceki akşam Cuma gün-
lerin vazgeçilmez ismi 
haline gelene arabesk 
müziğin sevilen sanat-
çısı Serkan Kaya sahne 
aldı. Programına sevilen 
şarkılarından “Mesele” 
ile başlayan Kaya, reper-
tuarında kendi parçaları-

nın yanı sıra birçok usta 
sanatçının eserlerine 
de yer verdi. Muhteşem 
yorumuyla her telden 
okuduğu şarkılarla hay-
ranlarına müzik ziyafeti 
yaşatan Kaya, kendisini 
alkışlayan müzikseverle-
re seslenerek “Alkışlayan 
elleriniz dert görmesin, 
benim için alkışlarınız 
her şeyden çok daha de-
ğerli eminim her sanatçı 
içinde öyledir” dedi. 

Arabesk müzik rüzgarı

Vur patlasın çal oynasın



Yaşananları anlatan kadının erkek kardeşi Ay-
han Bayraktar, “Kız kardeşim eşiyle beraber 
hasta ziyaretinden dönüyorlar. Kardeşim 
kapıyı açıp içeri giriyor. Eşi de arkasından 
otomobilde bulunan malzemeleri getiriyor. Bu 
kişi kız kardeşimin arkasından apartmandan 
içeri giriyor. Kız kardeşim eşinin geldiğini 
düşünerek elini uzatıp malzemeleri almak 
istiyor. Daha sonra içeride bulunan kişinin 
yabancı biri olduğunu görüyor. Bu sırada 
yabancı kişi de dış kapıyı kapatmak istiyor. 
Kardeşim yabancı kişinin eline vurarak 
kendisini hemen dışarı atıyor. Bu kişi in midir, 
cin midir ne bilelim. İpsiz, sapsız geziyorlar. 
Neyse ki o arada eniştem de geliyor. Yabancı 
uyruklu bir kişi ve madde bağımlısı olduğunu 

düşünüyoruz. Kendisi kardeşime ve koca-
sına el işareti yaparak ʻbir şey yokʼ deyip 
bölgeden ayrılıyor. İçerideyken dış kapıyı 
kapatmak istiyor. Kardeşim de eline vuruyor 
ve kendisini dışarı atıyor. Kız kardeşim 
çok korkmuş. Bu tür olaylar riskli olaylar. 
Beklenmedik bir olay. Her an kız kardeşime 
saldırabilirdi. Ya da gasp edebilirdi” dedi.
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İstanbul İl Jandarma Komutanlı-
ğı ekipleri, sahtecilikle mücadele 
kapsamında gerçekleştirilen bas-
kında, piyasa değeri yaklaşık 40 
milyon lira olan sahte 100 dolar, 
yaklaşık 7 milyon lira değerinde 
sahte İngiltere Kraliyet Pulu  ve 

sahte Fransa vatandaş kimliği ba-
sarak piyasaya sürme hazırlığında 

olan kalpazanı suçüstü yakaladı

SAHTECİLİKLE mücade-
le kapsamında çalışmalar 
yürüten İstanbul İl Jandar-
ma Komutanlığı ekipleri, 
bir süre önce, yurtdışında 
yaşayan bazı kişilerin, sah-
te döviz basmak amacıyla 
Zeytinburnu’nda bir kişi ile 
irtibat kurduğu bilgisine 
ulaştı. Jandarma ekipleri, 
sahtecilikten sabıkası da 
olduğu öğrenilen Y.Y.G.’yi 
takibe aldı. Y.Y.G.’nin Zey-
tinburnu’nda kiraladığı bir iş 
yerinde sahte döviz bastığını 

tespit eden ekipler, iş yerine 
operasyon düzenledi.

Tutuklandı cezaevine 
gönderildi

Operasyonda Y.Y.G., sahte dö-
viz basarken suçüstü yakalan-
dı. İş yerinde yapılan arama-
da, piyasa değeri yaklaşık 40 
milyon lira olan 40 bin adet 
sahte 100 ABD Doları, yakla-
şık 7 milyon lira tutarında 500 
bin İngiltere Kraliyet Pulu, 
500 Fransa vatandaşı kimlik 
kartı ile sahte para ve pul 

üretiminde kullanılan yazıcı-
lar, para sayma makineleri, 
hologramlar, sahte para kalıp-
ları, ultraviyole ışık cihazları 
ve ofset matbaa makinesi ele 
geçirildi. Y.Y.G.’nin piyasaya 
sürme hazırlığında olduğu 
sahte dövizlerin para sayma 
makinesi ve mor ışık testin-
den geçebildiği belirtildi. 
Jandarma tarafından suçüstü 
yakalanan Y.Y.G., kalpazanlık 
suçlamasıyla çıkarıldığı mah-
kemece tutuklanarak cezaevi-
ne gönderildi. DHA

Sahte dolar basan kalpazana suçüstü

Sultangazi’de, gece saatlerinde hasta ziyaretinden dönen çift, büyük korku 
yaşadı. Oturduğu apartmanın dış kapısını açarak içeri giren kadın, arkasın-
dan gelen kimliği belirsiz bir kişiyi fark ederek, dışarı çıktı. Kız kardeşinin 
büyük bir korku yaşadığını söyleyen Ayhan Bayraktar, “Bu adam in midir, 

cin midir ne bilelim. İpsiz, sapsız her yerde geziyorlar” dedi

OLAY, dün saat 03.00 sıralarında 
Malkoçoğlu Mahallesi’nde meyda-
na geldi. Hasta ziyaretinden dönen 

çift, otomobillerini ara sokağa park ettikten 
sonra Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 
üzerinde bulunan evlerine doğru yürümeye 
başladı. İlk olarak apartmana gelen ve dış 
kapıyı açarak içeri giren kadın, kocasını 
beklemeye başladı. Bu sırada yabancı 
uyruklu bir kişi, kadının arkasından içeri 
girdi. Apartmanın girişinde kocasını bek-
leyen kadın, karşısında tanımadığı birini 
görünce büyük bir korku ve şaşkınlık ya-
şadı. Yaşadığı korku ile geri geri yürüyerek 
apartmandan çıkan kadın, içerideki kişinin 
dışarı çıkmasını istedi. Kısa bir süre sonra 
apartmana gelen kadının kocası, dışarı 
çıkan kişiyi gördüğünde şaşkınlık yaşadı. 
Yaşlı çifte büyük bir korku ve şaşkınlık ya-

ratan kişi, apartmandan uzaklaşırken, çiftte 
evlerine gitti. 

Kameralar kaydetti
Çiftin yaşadığı korku ise bir iş yerinin 
güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntü-
lerde, çiftin evlerinin bulunduğu cadde de 
bir kişinin görüldüğü, kısa bir süre sonra 
kadının apartmanın dış kapısını açarak 
içeri girdiği ve kocasını beklemeye başladığı 
görülüyor. Arkasından yabancı uyruklu ol-
duğu düşünülen kişinin dış kapısı açık olan 
apartmana girerek kapıyı kapattığı, kısa bir 
süre sonra kadının kapıyı açarak geri geri 
yürüyerek dışarı çıktığı, bu sırada omuzun 
da kazma olan kocasının da geldiği, apart-
manda bulunan kişinin dışarı çıkarak, el 
hareketi ile bir şeyler dediği ve caddeden 
ayrıldığı kameralara yansıyor.  DHA

iN MiDiR CiN MiDiR!

Kız kardeşime 
saldırabilirdi

SULTANGAZİ’DE farklı zamanlarda 
cep telefonu kamerasına yansıyan gö-
rüntülerde adeta ölüme meydan oku-
dular. Görüntülerden birinde, 50. Yıl 
Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın çatı 
katında çalışan işçilerin hiçbir güvenlik 
önlemi almaması yürekleri ağza getir-
di. Metrelerce yüksekte canlarını hiçe 
sayarak çalışan işçiler, zaman zaman 
çatının ucuna kadar gelerek çalışmala-
rını sürdürdü. TEM Otoyolu Sultan-
gazi mevkiinde yolun karşısına geçen 
yaya tehlikeye aldırmadı. 50 metre geri-
de bulunan üst geçidi kullanmak yerine 
TEM otoyolundan karşıya geçmeye 
çalışan kişi, amatör kameraya yansıdı. 

Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi 
Caddesi’nde seyir halindeki kapalı kasa 
kamyonetin arkasına tutunarak yolcu-
luk yapan bir kişi, motosiklet sürücüsü 
tarafından görüntülendi. Seyir halindey-
ken bir eliyle motosikletin direksiyonunu 
tutarken diğer eliyle cep telefonu ile 
tehlikeli yolculuğu görüntüleyen sürücü, 
kamyonetin arkasına tutunan kişiyi uya-
rarak inmesini isteyip, gideceği yere kadar 
bırakacağını söyledi. Bunun üzerine 
kamyoneti bırakan kişi, motosiklete bindi. 
Gaziosmanpaşa’da ise biri bebek 3 kişilik 
ailenin motosiklet yolculuğu görenleri 
korkuttu. Tehlikeli yolculuğu bir başka 
araç sürücüsü görüntüledi. DHA

İSTANBUL’DA 2003 yılında kafası 
ve elleri bir torbanın içinde bulunan 
Ahmet Can, cinayetiyle ilgili kesinleş-
miş müebbet hapis cezası bulunan Aslı 
Yağmur, Sultangazi’de düzenlenen 
operasyonla gözaltına alındı. 2003’te 
Esenyurt’ta yol kenarında bir torba 
içinde bir erkek başı ve eller bulunmuş-
tu. Polis yaptığı çalışmada bir süre son-
ra ölen kişinin Zeytinburnu’nda oturan 
Türkiye Elektrik Kurumundan emekli 
Ahmet Can olduğunu tespit etti. Ahmet 

Can’ın, birlikte olmaya çalıştığı Aslı 
Yağmur’un sevgilisi tarafından öldürül-
düğü belirlendi. Firarda olan şüpheliler 
Aslı Yağmur ve sevgilisi Kazım Türe, 
Adapazarı’nda yakalanarak gözaltına 
alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler 
tutuklandı. Zaman içinde Aslı Yağmur 
serbest bırakılmıştı. Gıyabında yargıla-
nan Aslı Yağmur hakkında “Bir suçun 
delillerini gizlemek ya da yakalanma-
mak amacıyla öldürme” suçundan 
müebbet hapis cezası verildi. DHA

Sultangazi’de canlarını hiçe 
sayanlar amatör kameralara 

yansıdı. Kimi TEM Otoyolu’nda 
yolun karşısına geçmeye çalıştı, 

kimi ise seyir halindeki kam-
yonetin arkasına tutunarak 

yolculuk yaptı. Hiçbir güvenlik 
önlemi olmadan 5 katlı bina-
nın çatı katında çalışan işçiler 

ise yürekleri ağza getirdi 

Canlarını hiçe 
saydılar!

Kesik baş 
cinayetinin
kaçak faili 
yakalandı

İSTANBUL Havalimanında transit 
geçiş yapan kargoları, uçaktan uçağa 
nakil olurken kameraların görmediği 
yerlerde açarak içinde bulunan 16 bin 
dolar değerindeki cep telefonlarını 
çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli polis 
tarafından yakalandı. İstanbul Hava-
limanı yetkilileri transit kargo paket-
lerinden bazılarının farklı zamanlarda 
açıldığını ve içinde bulunan cep 
telefonlarının çalındığını söyleyerek 
şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdür-
lüğü tarafından olayla ilgili başlatılan 
soruşturmada hırsızların paketleri 
kameraların olmadığı bölgelerde kim-
seye fark ettirmeden açtıklarını için-
den cep telefonlarını aldıktan sonra 
tekrar paketleri kapattığını tespit etti. 
Hırsızlığın ancak kolinin gideceği yere 
ulaştığında ortaya çıktığı tespit edildi.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstan-
bul Havalimanında yaptıkları teknik 
ve fiziki takip sonucu hırsızlıkları yap-
tıkları iddia edilen havalimanında yer 
hizmetlerini yürüten taşeron firmalar-
da çalışan 5 şüphelinin kimliğini tespit 
etti. Önceki gün düzenlenen operas-
yonla şüpheliler Taha S.(24), Hikmet 
B.(34), Fatih T.(28), Selami Ç.(31) ile 
Volkan G.(33) gözaltına alındı.

KARGO 
hırsızları!

KUZEY Marmara Otoyolu 
Çekmeköy kavşağında, ünlü 
köpek eğitmeni Can Paksoy, 
lüks cipinin kontrolünü kaybe-
derek bariyerlere çarptı. Paksoy 
kazada ağır yaralandı. Kaza, 
saat 01.00 sıralarında Kuzey 
Marmara Otoyolu Çekmeköy 
kavşağı Ankara istikametinde 
yaşandı. Köpek eğitmeni Can 
Paksoy, 34 CAN 971 plakalı 
lüks cipinin kontrolünü kaybe-

derek bariyerlere çarptı. Kazada, 
hasar gören aracın içinde sıkışan 
Paksoy ağır yaralandı. İhbarı 
üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye 
ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı 
araçtan çıkarılan Paksoy sağlık 
ekiplerine teslim edildi. Paksoy, 
ilk müdahalesinin ardından has-
taneye kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.

BAĞCILAR’DA otomobil 
galerisine düzenlenen silahlı 
saldırıda ilk belirlemelere göre 
3 kişi öldü.Saldırı saat 17.30 
sıralarında gerçekleşti. Bir araç 
ile gelen saldırganlar otomobil 
galerisinde bulunanlara kurşun 

yağdırdı. Saldırıda  ilk belirleme-
lere göre Cemal, Polat ve Engin 
D. hayatını kaybetti Polis, gel-
dikleri araçla kaçan saldırganları 
yakalamak için çalışma başlattı. 
Polisin olay yerindeki incelemesi 
sürüyor.

BOSTANCI’DA 30 Ekim’de Aykut 
Özağar’ın (24) Marmaray Durağı’nda 
trenin önüne atlayarak intihar ettiği 
anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 
Özağar’ın sakin bir şekilde metrelerce 
durakta yürüdüğü ve aniden trenin 
önüne atladığı görülüyor. Olay, 30 
Ekim günü saat 18.30 sıralarında 
Kadıköy, Bostancı Marmaray İstasyo-
nu’nda meydana geldi. Gebze yönün-
den Halkalı istikametine yolcusuz 
bir şekilde giden Marmaray treninin 
önüne, Bostancı istasyonuna yaklaş-
tığı sırada 24 yaşındaki Aykut Özağar 
atladı. Durumun bildirilmesi üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 
güvenlik önlemi alırken sağlık ekip-
lerinin yaptığı kontrolde Özağar’ın 
yaşamını yitirdiği tespit edildi. Güven-
lik kamerasına yansıyan görüntülerde 
intihar eden Aykut Özağar’ın sakin bir 
şekilde metrelerce durakta yürüdüğü 
ve aniden hareket eden trenin önüne 
atladığı görülüyor.

Ünlü köpek eğitmeni
büyük kaza geçirdi

Marmaray’da 

iNTiHAR

Oto galerisine
silahlı baskın!



SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA 
EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sa-
nayi Fuarı başladı. Fuarda 480’e yakın 

firmanın geliştirdiği teknolojiler sergileniyor. 
İlkinin 2018 yılında gerçekleştirildiği SAHA 
EXPO; savunma, havacılık, denizcilik ve uzay 
sanayine yönelik üretim yapan ana platform 
üreticilerinin, tedarikçilerin ve bu sektörlerde 
tedarikçi olarak yer almak isteyen firmaların 
bir araya geldiği bir platform oluyor. Fuarda 
sergilenenler arasında, Türkiye tarafından 
imal edilen İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) 
yanı sıra; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
Anonim Şirketi tarafından, jet motorlu eğitim 
ve yakın hava destek uçağı olarak tasarlanan 
Hürjet ile Türkiye’nin coğrafi ve iklim ko-
şullarına göre Türk mühendisler tarafından 
tasarlanan Gökbey helikopteri de bulunuyor. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay 
Sanayi Fuarını gezdi. Varank’a savunma sa-
nayi sektörünün gidişatını, uzay teknolojileri 
yatırımlarını ve gelecek yeni İHA modellerinin 
detaylarını da anlatan SAHA İstanbul Yöne-
tim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da eşlik 
etti. Fuar 13 Kasım’a kadar hibrit olarak ger-

çekleştirilecek, 15 Kasım’da 
sanal fuara dönüşecek.

Uzay sanayisi değerli
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Türkiye’de 
faaliyet gösteren firmalarla 
yabancı savunma ve havacılık 
sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar hem son dönemde ge-
liştirdikleri ürünleri, teknolojide geliştirdikleri 
kabiliyetleri sergiliyorlar. Ama bunun yanında 
özellikle firmalar arası ilişkiler ticari ortaklık-
ların da görüşüldüğü, tartışıldığı gerçekten 
güzel bir fuar devam ediyor. Bu sene fuarın 
geldiği aşamadan ben ziyadesiyle memnu-
num. Kapıdan girdiğinizden itibaren zaten 
fuarın önceki yıllara nazaran nasıl geliştiğini 
görebiliyorsunuz. Bu sene fuarda özellikle 
küçük ve orta ölçekli işletmeleri daha fazla 
görüyoruz. Onların sektörde daha fazla ön 
plana çıkması aslında bizim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı olarak istediğimiz bir husus. 
Ne kadar çok özel sektör firması ne kadar çok 
küçük ve orta ölçekli firma aslında bu işlerle 
ilgilenirse o kadar iyi” şeklinde konuştu.
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Yazılarım üzerine iletişim kurup tanış-
mıştık. Uzun zamandır telefonla sohbet 
ediyorduk. Artık tanışma zamanı gelmişti.

Hafta içi olduğundan iş yerimden izin 
alarak ortak noktamız olan Mecidiyeköy’de 
buluşmaya karar verdik. Az terleyen birisi 
imiş gibi bir de güneş yanına da heyecanımı 
alınca gerisini düşünün. 

Sanki Belediye otobüsünden değil ko-
rumalar arasında lüks bir arabadan inmiş 
bana doğru geliyor. Kırk yıllık arkadaş gibi 
sarıldık.

Biri yazar diğeri doktor olunca konular 
bitmiyor, sohbet uzadıkça uzuyor. Zaman-
la arkadaşlığımız daha da pekişince, eşiyle 
evimde misafir etmiş, evlerine defalarca 
konuk olmaya başlamıştım. 

Bir gün Sağlık Bakanlığının bir proje 
geliştirdiğini kendisinin de bu kapsamda 
çalışmalara katılacağından bahsetti. Ar-
kasından “Sen organ bağışında bulundun 
mu?” diye sordu. Bu arada 2005 yılının 
yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayında idik.

Ne olduğunu, amacını biliyordum. Elliye 
yakın kan bağışında düzenli olarak bulunan 
biri olarak böyle bir bağışta bulunmamış-
tım. İlgimi çekti.  

Türk doktorlarına her zaman inancım 
sonsuz, ancak dinime de uygun mu idi? 
Araştırdım. Kur’an-ı Kerim’de yer alan 
Maide Suresi’nin 32. ayeti yeterli olmuştu. 

Meali; “Kim bir kimseye hayat verirse, 
o sanki bütün insanlara hayat vermiş gibi 
olur.” 

Hemen arayarak, “Bu projeye katılıyo-
rum. Ne yapmak gerekiyor?” dedim

Formları dolduruldum. Bir hafta sonra 
bağış kartım geldi. Mutlu olmuş, yaptığım 
işten keyif almıştım. Buna vesile olduğu için 
doktor arkadaşıma şükran ve minnet borçlu 
olduğumu hiçbir zaman unutamam. 

Bilinmeli ki, Organ bağışının dini yön-
den sakıncası yoktur. Hatta büyük dinlerin 
çoğu organ bağışını onaylamakta ve destek-
lemektedir. 3.3.1980 tarih ve 396/13 sayılı 
karar ile bizim Diyanet İşleri Başkanlığı Din 
İşleri Yüksek Kurulu ’da bunu onaylamıştır. 

Organ bağışının günah olduğunu 
savunanlar, Allah’ın bahşettiği vücutlarını 
değiştirme çabasına girerek, güzelleşme 
uğruna burunlarını, göz kapaklarını farklı 
yerlerini estetik yaptırmanın sevap olduğu-
nu sanırım düşünüyorlar. İşte burada bana 
göre yanılıyorlar.  

Eğer 18 yaşını doldurmuşsan ve akli 
melekelere sahip isen kendi isteğin özgür 
iradenle, organlarının bir veya birkaçını 
başka hastaların tedavisinde kullanılması 
adına bağışta bulunabilirsin. Öyle estetik 
için bir sürü para ödemene de gerek olma-
dığı gibi ağrısı, sızısı, tedavi süreci de yok. 

Bu tür bir bağış sayesinde pek çok kişi-
nin hayat kalitesi yükseltebileceğin gibi, bir 
o kadarının da hayata tutunması sağlaya-
bilirsin. Kronik organ yetmezliği gibi hayati 
durumlarda organ bağışı son derece önem 
kazandığı keşke başımıza gelmeden bilsek. 

Maalesef ülkemizde nüfusumuza göre 
bağışçı sayısı çok düşük. Kendi sağlığı için 
aşı olmayanlardan organ bağışlanması da 
beklenemez.

Elbette kimseye bir zorlama yapılamaz. 
Sadece insanlık görevi olduğunu unutma-
mak gerekiyor. Yaşamımızda yapamadıkla-
rımızı ölümümüz ile bizden sonrakiler için 
yapabiliriz. 

İçi yaşama umudu ile dolan insanların 
organ bağışı beklemekte olduğunu unut-
mamalıyız. Genci yaşlısı her yaştan insan 
çeşitli sebeplerden dolayı organa ihtiyacı 
olduğunu bilmeliyiz. Onlar için bir gelecek, 
yaşam olabiliriz. Bulunmadığı takdirde 
hayata olan umutlarını her geçen gün 
kaybederken biz sağlıklı fertler duyarsız 
olamayız.   

Düşünsene organ bağışlayarak bir 
kişinin hayatını değiştirdiğini, yazarken bile 
mutluluktan estetiksiz yüzüme gülümseme 
oturuyor. 

Dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali 
“Başkalarına hizmet, burada, Dünya’daki 
odanız için ödediğiniz kiradır” derken 
organ bağışını ne güzel ifade ediyor. 

Yani güzel insan, öldükten sonra başka-
larını yaşat. Yaşat ki senden sonra yaşa-
yanlar olsun, organların çürümesin umut 
olsunlar. 

Galiba organlarımı bağışlamaya gittiğim 
platformda okumuştum. Aklımda kaldığı 
kadarıyla şöyle yazıyordu.

“Öldükten sonra gömülürsem çürürüm. 
Eğer yanarsam kül olurum. Ama bedenimi 
bağışlarsam birçok kişiye hayat ve mutluluk 
vermek için yaşarım.”

Anne olanlar ve adayları Amanda Was-
hek’in söylediklerini çok iyi anlayacaklardır. 

“Sadece dört yıl önceki hayatımı dü-
şündüğümde koşullar çok kötüydü. Altı ay 
sonra hala hayatta olup olmayacağımdan 
emin değildim, şimdi, anneyim, çünkü 
birisi organ bağışçısı olmaya evet dedi.” Bu 
annenin mutluluğunu maddiyatla vermen 
mümkün değildir.  

Kuran-ı Kerim’de yer alan Kıyame Sure-
sinin 3. ve 4. ayetleri:

“İnsan kendisinin kemiklerini bir araya 
getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, bizim 
onun parmak uçlarını bile aynen eski haline 
getirmeye gücümüz yeter.” 

Sözün özü; Hayat ver. Mutlu ol…

Hayat ver, mutlu ol

erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU

BAŞAKŞEHİR’DE kül-
tür sanat sezonunun en 
sevilen programlarından 

Kıraathane Sohbetleri, uzun bir 
aradan sonra yeniden başladı. 
Başakşehirliler, programdan 
saatler önce Başakşehir Millet 
Kıraathanesi’ndeki yerlerini aldı, 
yoğun katılımdan dolayı kütüp-
hanenin merdivenlerinde bile yer 
kalmadı. Psikoloji ve psikiyatri 
alanında dikkat çeken çalışma-
lara imza atan Prof. Dr. Kemal 
Sayar, modern çağda insan 
olmanın zorluklarını ele aldı.

Yeni dünyada hızlı olan 
yavaş olanı yeniyor

Hızla gelişen dünyada insanların 
kendilerine vakit ayırmadığına 
dikkat çeken Prof. Dr. Sayar, her 
anın daha sonra hatırlamaya-
cak şekilde yaşandığını anlattı. 
Zamanın hızlı akıp gittiğne vurgu 
yapan Prof. Dr. Kemal Sayar, 
“Bugün sizinle yavaşlamaktan 
konuşacağız, hız çağında insan 
kalmaktan konuşacağız. Büyük 
olanın küçük olanı değil, hızlı 
olanın yavaş olanı yendiği çağ-
dayız. Hızın bizi uyuşturduğu 

çağdayız.” diye konuştu.

40 yıllık dost gibi ayrıldık
İnsanın günümüzde ruhuna 
yeterince zaman ayırmadığına 
vurgu yapan Sayar, “Bir şeyi ha-
tırlamak isteyen insan yavaşlar. 
Unutmak isteyen insan hızlanır. 
Üç, beş yıl önce Kanada’da 
psikiyatri kongresine katıldım. 
Orada Kanadalı bir meslektaşım 
‘kimseye söz verme akşam seni 
çok özel bir yere getireceğim’ 
dedi. Bir İtalyan lokantasının 
zemin katına gittik. Hakikaten 
özel bir etkinlikti, aşçıyla beraber 
yemek yedik. Özelliği ise, 4 saat 
süren bir seans, yavaş yavaş ye-
mek. Aşçının şöyle bir isteği var; 
lokmayı her çiğnediğimiz zaman 
ne hatırlıyorsak onu paylaşaca-
ğız. Aşçı da, o arada yemekler-
deki malzemelerin bize nereden, 
kimin emekleriyle getirildiğini 
aktaracak. Böylece yediğimiz lok-
manın hakkını vereceğiz. Kimse 
birbirini tanımıyor. 4 saat sonra 
insanlar, 40 yıllık dost gibi ayrıl-
dılar. Hissedildiğimizi hissederek 
oradan ayrılmış olduk.” ifadeleri-
ni kullandı. ■ YAKUP TEZCAN

İÇİŞLERİ Bakanlı-
ğı tarafından trafik 
güvenliğinin en üst 
noktaya taşınması için 
‘Bi Hareketine Bakar 
Hayat’ sloganıyla 
hayata geçirilen proje 
kapsamında İstanbul 
genelinde denetimler 
gerçekleştirildi. Şişli 
İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü ekiplerince, Meci-
diyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde kurulan 
noktada sürücülere uyarılarda bulunularak 
emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Şişli İlçe 
Emniyet Müdürü Özay Kayhan yönetiminde 
gerçekleşen denetime Şişli Kaymakamı Ali 
Fuat Türkel de katıldı. Türkel, bazı sürücülere 
kendini tanıttıktan sonra proje hakkında bilgi-
ler verdi. Denetimde ayrıca sürücülere, üzerin-
de kemer işareti bulunan maskeler dağıtıldı. 

Herkes emniyet kemerini takmalı
Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel projeyle ilgili 
olarak “Biz zaman zaman çeşitli vesilelerle, 

trafikte duyarlılığı 
artırmak adına bakan-
lığımız trafik duyarlılı-
ğını artırmak amacıyla 
çalışmalar yapıyor. Bu 
haftaki mottomuz da 
‘Bi hareketinize bakar 
hayat’. Emniyet kemeri 
konusunda vatandaş-
larımızın duyarlılığını 
artırmak amacıyla hep 
beraber bir uygulama 

yapıyoruz. Trafikte emniyeti kemerinin riski 
yüzde 60 oranında azalttığı belirtiliyor. Dola-
yısıyla lütfen sürücülerimiz emniyet kemerini 
kullanarak araç kullansınlar kendilerini ona 
davet ediyorum” diye konuştu. 

Kadıköy’deki denetimler
Kadıköy’de de ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ 
sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamın-
da emniyet kemeri denetimi yapıldı. Dene-
timlere, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet 
Ali Özyiğit, Kadıköy Kaymakamı Mustafa 
Özarslan da katıldı.

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, kültür 
sanat sezonunda birbirinden 
değerli sanatçıları ağırlamaya 
devam ediyor. Müzik ve sohbetin 
Akademi Akustik programının 
bu haftaki konuğu, klasik Türk 
müziğinin önemli temsilcilerin-
den Melihat Gülses oldu. Keman 
virtüözü Muhammed Yıldırır 
ve Melihat Gülses, Bahçeşehir 
Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki 
programda müzik ve hayat üze-

rine keyifli bir söyleşiye imza attı. 
Türk müziğinin dünü ve bugünü-
nü değerlendiren Gülses, müzik 
hayatına nasıl başladığını anlattı. 
Sevilen eserleri kendine has 
yorumuyla seslendiren Melihat 
Gülses, kulakların pasını sildi. 
“Fikrimin ince gülü”, “bir yangı-
nın külünü yeniden yakıp geçtin” 
gibi dillerden düşmeyen eserleri 
seslendiren Melihat Gülses, izle-
yicilerden büyük alkış aldı.

Millet kıraathanesi 
sayesinde nefes aldık

Türkiye’nin en büyük millet kıraathanesi unvanına sahip Başakşehir Millet Kıraathanesi, eşsiz bir söyleşiye ev sahipliği 
yaptı. Kıraathane Sohbetleri’nde Başakşehirlilerle bir araya gelen Prof. Dr. Kemal Sayar, Başakşehir Millet Kıraathanesi’ne 

ilk defa geldiğini belirterek, “Yapanın ellerine sağlık. Böyle millet kıraathaneleri sayesinde nefes alıyoruz” dedi

BAŞAKŞEHİRLİLER’E tavsiyelerde 
de bulunan Sayar, “Yıldızlara bakın, 
göğe bakın, insana bakın. Güzel bir şiir 
okuyalım, kendimizi zenginleştirmeyi 
bilelim, huşu duygusu olan şeylerin 
içinde olalım, tevazu duygusunu geliş-
tirelim, heves sahibi olalım. ‘Büyük bir 
şey yoktur, küçük şeyleri aşkla yapmak 
vardır’ demiş bir bilge. Aşkla yaşayalım. 
İçinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını 
döneminde önemli olana değer vermeyi 

öğrenmeliyiz. Yanından geçip hiç uğra-
madığın parka veya mabede gir, kendini 
doğaya bırak, yediğin bir gıdanın hikâye-
sini merak et.” şeklinde konuştu. Başak-
şehir Millet Kıraathanesi’nden övgü dolu 
sözlerle bahseden Sayar, “Kıraathaneye 
ilk defa geldim. Yapanın ellerine sağlık. 
Başakşehir’e gelmeyeli uzun zaman ol-
muştu. Her taraf binalarla dolmuş ama 
çok şükür böyle nefes alacak kütüphane-
ler, yeşil alanlar var” dedi.

Altın değerinde tavsiyeler

Dünyanın en 
iyisi olacağız

İNSANSIZ dünya teknolojile-
ri vurgusu da yapan Varank, 
“Türkiye, İnsansız hava araç-
larında dünyadaki en önemli 
oyunculardan bir tanesi 
haline geldi. Şu anda en fazla 
ilgi gören en fazla tartışılan 
oyuncu dersek herhalde yanlış 
söylemiş olmayız. Tabii ki, 
savunma anlamında insanlı 
uçaklar ve helikopterlerle 
ilgili ihtiyaçları da var. Bu 
manada önümüzdeki dönem-
de kendi kendine yetebilme 
anlamında sürdürdüğü proje-
ler var. Genel maksat helikop-
terimiz Gökbey karşıda. Yakın 
zamanda inşallah kullanıma 

başlayacak. Bu manada da 
Türkiye bir beşinci nesil kendi 
savaş uçağını geliştirmek 
üzere de büyük bir gayret 
gösteriyor. Şu anda parçala-
rın imalatı başladı. Ama şunu 
kaçırmamamız lazım. Dünya 
artık insansız gidiyor. Belki 
beşinci nesil savaş uçakları 
son insanlı savaş uçakları ola-
cak. Ama bunun karşısında 
özellikle insansız savaşan İHA 
teknolojileri gibi teknolojilerle 
insanlığı uçakların devrini 
de yavaş yavaş geride bıra-
kacağız. Bizim asıl hedefimiz 
insansız sistemlerde dünyanın 
en önemlisi olmak” dedi.

Kendi savaş 
UÇAĞIMIZI 
YAPACAĞIZ

Saha İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda konu-
şan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dünya artık insansız gidiyor. Belki beşinci 
nesil savaş uçakları son insanlı savaş uçakları olacak. Ama bunun karşısında özellikle insansız 
savaşan İHA teknolojileri gibi teknolojilerle insanlığı uçakların devrini de yavaş yavaş geride 
bırakacağız. Bizim asıl hedefimiz insansız sistemlerde dünyanın en iyisi olmak” dedi

Hayat bir harekete bakar!

Kulakların pası silindi
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Başarı yolculuğundaki en önemli 
hatta bana kalırsa ilk adımlarından bir 
tanesi kullandığımız sözcük ve sözle-
rimizdir. Sıradan bir tanışmadan üst 
düzey bir sunuma, ortalama bir birlikte-
likten bir ekibi hatta bazen bir orduyu 
ayağa kaldırışa; kimi zaman acı, kimi 
zaman tatlı haberler taşıyışımıza; bazen 
bir sesini duymak için aramıştım masa-
lımıza değin hayatımızın her yanında 
olmazsa olmaz bir olgudur sözcükler. 

Sadece sözlük değil psikolojik ve 
sosyolojik anlamlarıyla da kullanırız 
kelimeleri. Örneğin “Ne işle uğraşıyor-
sun?” diye sorulduğunda vereceğimiz 
yanıt yepyeni bir kaderi de bizim için 
harekete geçirebilir. Neden derseniz, 
orta yaşın üzerindekiler için bu kelime, 
‘meslek, hobi’ anlamına gelirken, bugün 
on beş-yirmi yaş ortalamasındaki gençle-
rimiz için bir zaman kaybı, enerji kaybı, 
boş iş anlamlarına gelmektedir. Her ne 
kadar bir sözcüğün birden fazla anlamı 
olsa da bilincimizde ağır basan kodu 
kaderimizi yaratmaya müsaittir.

Nereden mi biliyorum?
Elimde Göksel Bekmezci’nin Neme-

sis Yayınlarından çıkan Sözün Büyüsü 
kitabından… İki hafta boyunca sizinle, 
kelimelerin başarı yolculuğumuzda ne 
denli önemli olduğuna dair paylaşımlar-
da bulunacağım. Ve bu süreçte “Sözün 
Büyüsü” kitabı bize rehberlik edecek. 

“Kim “İmdat!” der? Çaresiz olan. 
Kim “Ah” der? Hasta olan, canı yanan.
Kim aşağılar? Aşağıda olan. 
İnsan bulunduğu yer ve durumun sesini 

verir. 
Kullandığımız söz ve kelimelere kulak 

verdiğimizde sadece olduğumuz yerin de-
ğil, olacağımız halin de sesini duyarız.” 

Göksel Bekmezci / Sözün Büyüsü
Hiç düşündünüz mü kelime nedir?
Düşünür, yazar ve şair İbn-i Arabi 

bunu şöyle dile getirir: “Kelime, işiten 
kimsenin nefsinde bir iz bırakır. Bu 
nedenle Arapçada yaralanmak anlamına 
gelen “kelem” sözcüğünden türemiştir.”

Burada yaralanmak, sözün insana 
dokunması manasındadır. Bu söylemden 
hareketle, bir konuşmanın söze dönü-
şebilmesi; bize ve iletişim kurduğumuz 
kimselere dokunabilmesi için ilkin zih-
nimizde nasıl bir anlam taşıdığını fark 
etmemiz gerekir. 

Eğitimlerime katılanlar, kitaplarımı, 

köşe yazılarımı düzenli okuyanlar 
bilir ki, ifadelerimi titizlikle seçer; 
zaman zaman kim olduğumu değil, 
kim olmadığımı da özellikle belirti-
rim. Sağlık alanından söz ederken, bir 
doktor olmadığımı; duygu, düşünce ve 
davranışların derinliği söz konusuysa 
bir psikolog veya psikiyatr olmadığımın 
altını çizerim. Öyle ki “bu bilgi size ilaç 
gibi gelecek” deyip, bir sözcükle dahi 
olsa tıbbın alanına girmekten imtina 
eder, ‘ilaç’ sözcüğünü ‘şifa’ ile yer değiş-
tiririm. Öğrenmemiz gereken ilk dilin 
de tatlı dil olduğunu büyük sanatçımız 
Barış Manço’dan bilirim.

Bugün de bir dil bilimci veya dile 
dair bir uzman olmadığımı belirteceğim. 
Ancak bu demek değildir ki bu konuya 
değinmeyeceğim… Girişimcilik ruhu 
taşıyan, bir hedefi olan, kendi zincirleri-
ni kırmak için bedel ödeyen veya öde-
meye hazır kimselere özellikle de Sözün 
Büyüsü kitabından bazı önemli veriler 
sunacağım. 

“Seni seviyorumlarınızı ‘S.S.’, ‘Kendine 
iyi bak’ temennilerinizi ‘K.İ.B.’ yazarak 
kısaltmayın. Minnetinizi dile getirirken 
‘TSKR’ diye yazıp duygularınızdan sesli 
harfleri çıkarmayın. Bu yaklaşımınız niyet 
ve ifadelerinizi eksiltmez, sizi eksiltir. Her 
kestirme yolu kısaltmaz. Ömrü de kısalta-
bilir... Lütfen kendinizi sesli söyleyin.”

Göksel Bekmezci
İyi mi Güzel mi?
Birkaç yıl önce Göksel Bekmezci’nin 

ağ pazarlama sektöründe bulunan insan-
lara verdiği bir konferansına katılmış, 
işlediği konu, yaptığım işlere bakış açımı 
temelden etkilemişti. Katılımcılara şu 
basit soruyu sormuştu; 

“Yaptığınız ticaret sizce iyi mi yoksa 
güzel mi?” 

Yaklaşık yirmi beş kişi “güzel” der-
ken, üç kişi de “iyi” demişti. Ardından 
güzel diyenlere tek tek, ne kadar zaman-
dır bu ticaretin içinde bulunduklarını ve 
edindikleri kariyerleri sormuştu. Hepsi 
de bir yıldan fazla zamandır söz konusu 
ticaretin içindelerdi. Birkaçı iki yılın 
üzerindeydi. Sahip oldukları kariyerler 
ise sıkı bir çalışma ile sadece bir ayda 
edinebilinecek bir seviyeydi. Kazançları 
mı? Tabii ki çok düşüktü. 

Sonra iyi diye yanıt veren üç kişiye 
dönüp, onların ne kadar zamandır bu 
ticaret ile ilgili olduklarını ve kariyerleri-

ni sordu. Yanıtlar gerçekten şaşırtıcıydı. 
Üç kişi, dört ila on altı ay ortalamasında 
bu işle ilgililerdi ve yüksek diyebilece-
ğimiz kariyerlere sahiptiler. Kazançları 
mı? Türkiye’deki bir milletvekili maaşı-
nın iki katı ortalamasındaydı. Bu, olduk-
ça ilginç bir durumdu. Ürün de, fiyat 
da, iş modeli de aynı olan bir ticarette 
“güzel” diyenler başlangıç seviyesinde 
kalırken, “iyi” diyenler yükselişteydi.

“Göz, gördüğüne güzel der. 
Akıl ise gördüğüne iyi der.”
Rene Descartes
Anladığım şuydu ki; kelimelerin, 

kavramların her ne kadar sözlükte birer 
karşılıkları olsa da bizdeki baskın mana-
ları harekete geçiyordu. Yani bilincimiz-
deki her bir kelimeyi bir tuşa benzetir-
sek, iyi’nin üzerine tuşladığımızda farklı, 
güzel’in üzerine dokunduğumuzda farklı 
kodlama devreye giriyordu.

Bu kısma “Sözün Büyüsü” kitabında 
da yer veren sevgili kardeşim Göksel, 
iyi ile güzel arasındaki farkı şöyle dile 
getiriyordu; “Güzel, ‘gözel’ sözcüğün-
den gelir. Gözle, bakmakla ilgilidir. İyi 
ise fayda ile ilgilidir; aklın alanındadır. 
Yararlı bulduğumuz bir şey için iyi deriz 
fakat güzelde fayda aramayız; evimizde-
ki bir tablonun ne işe yaradığını düşün-
meyiz. Serinlemek için kullandığımız 
bir klimanın ise güzel olup olmadığına 
değil, fayda sağlayıp sağlamadığına 
bakarız.”  

Bu bilgiyi edindikten sonra her yeni 
girişimci ortağıma ve başarı yolunda 
yürüyen genç kardeşlerime “yaptığın 
iş sence iyi mi yoksa güzel mi?” diye 
mutlaka sorarım. İyi veya güzel dedikle-
rinde ise “iyi/güzel senin için ne anlama 
geliyor?” diye eklerim.

Peki, sevgili okur; siz yaptığınız işi na-
sıl buluyorsunuz? İyi mi yoksa güzel mi? 
Önemli mi yoksa değerli mi? Ticaretiniz 
doğru mu yoksa düzgün mü? Çalış-
ma arkadaşlarınız çözümcü mü yoksa 
çözümleyici mi? Her bir kelimenin bizde 

birer manevi anlamları var. İş alanı; 
hareketin, üretimin doğurganlığın, 
yaratıcılığın alanıdır. Dolayısıyla bu 
kısımdaki tercihinizin eylem içerikli, 
fayda sağlayıcı ve hatta ateşleyici söz-
ler olmasını önemle tavsiye ederim.

“Kelimeler, kavramlar, sözler de-
ğil; onlara yüklediğimiz anlamlar dile 
gelir.”

Göksel Bekmezci
“Söylemlerin Bahar Temizliği”
Prof. Dr. Ali Demirsoy, değişi-

me uyum sağlayamayan canlıların 
%94’ünün soylarının tükendiğini belir-
tiyor. Bu bizim için şu anlama geliyor: 
Güncelleme! 

Kendimizi güncellemediğimiz takdir-
de sadece zamanın değil, mevcut halimi-
zin de gerisine düşmekteyiz. 

Girişimcilerin dünyasında ara sıra 
paylaşılan bir bilginin zamana yayılmış 
serüvenini bu satırlara taşıyayım:

Bir bilgi; 1900’lerin başında yüz yılda 
bir, iki katına çıkarken, bundan yüz yıl 
kadar sonra yani 2000’li yılların başında 
bir bilgi on yılda bir iki katına çıkar. 
2010’lu yıllarda ise bir bilgi dört yılda bir 
iki katına çıkarken, 2015 yılı itibarıyla iki 
yılda bir iki katına çıkmaya başladı.

Bir bilginin zamandaki yolculuğuyla 
kullandığımız kelimelerle bağı nedir 
diye sorarsanız eğer, az önce de belirt-
tiğim gibi, kendimizi güncellememizdir 
derim. 

Kitabın “Söylemlerin Bahar Temiz-
liği” başlıklı bölümünde bu konu öyle 
hafif işlenmiş ki hangi kelimenin yerine 
ne kullanırsak ifademizi güçlendirebilir, 
işlerimizi nasıl sadeleştirebiliriz soruları-
nın yanıtı da bize verilmiş:

“Kirli çamaşırlar demek yerine yıkana-
caklar, 

Bu yüzden demek yerine bu sebeple, 
Borç yerine ödeme... Ucuz demek 

yerine uygun, 
Zor yerine kolay değil, Kötü yerine 

olumsuz veya sağlıksız… 
Hasta demek yerine rahatsız, İmkânsız 

yerine mümkün değil… 
Hayal kurmak yerine gözümde canlan-

dırmak, 
Vaktini çalmak yerine vaktini almak, 
Zaman/para harcamak yerine zamanı/

parayı kullanmak/değerlendirmek, 
Karalama demek yerine uygulama/de-

neme demek gibi…” 

Başarı yolunda ilk adımların hep zor 
olduğu söylenir. Sevgili okur, size bir sır 
vereyim mi? Bu bütünüyle koşullandırıl-
mış bir beynin söylemidir. Bu alanda bir 
zorluktan söz etmek yerine, o durumu 
bir soruya dönüştürüp, yanıtların alanı-
na çekmek her zaman için daha verimli 
ve daha sağlıklıdır. 

İki sesi yan yana koyalım. İkisi de içi-
nizdeki ses olsun, ikisinin de zihninizin 
birer anahtarı olduklarını var sayalım. 
Bakalım zihninizi hangi anahtarla kolay 
veya zorlanarak açacaksınız? 

Bir sesiniz “Başarı yolunda her za-
man için ilk adımı atmak zordur” desin, 
diğer sesiniz de “Başarı yolculuğumu 
nasıl kolaylaştırabilirim?” diye sorsun. 

Bir sesiniz “Kendini gerçekleştirmek 
zordur” desin, ama yanına da “zorlukla-
rın üstesinden gelebilirim” diye eklesin; 
diğer sesiniz de “Kendimi nasıl kolaylık-
la, sadelikle gerçekleştirebilirim?” diye 
sorsun. 

Bir sesiniz yol arkadaşlarına “Allah 
kaza, bela vermesin” diye temenni de 
bulunsun, diğer sesiniz aynı arkadaşlara 
“Yolunuz açık olsun” desin. 

Bir sesiniz, yeni araba satın almış 
komşusuna “Kazasız belasız kullan” 
desin, diğer sesiniz “Güle güle kullan”…

Her iki sesinizin de yaşam amacına 
ulaştığını var sayalım. Sizce önce hangisi 
varmıştır? Hangisi yorgun, bitkindir? 
Hangisi bir o kadar daha yol gidebilir? 
Önce hangisinin saçına aklar, yüzüne 
çizgiler düşmüştür? 

Elbette zorluğu merkezine koyan kişi 
hedefine daha geç varmış, daha yorgun 
ve daha bitkindir. Bundan dolayı daha 
fazla yol gidemeyecek, belki de kendi-
ni geldiği seviyeden emekli edecektir. 
Diğer ses, söz konusu zor ihtimali hiçbir 
surette bir kadere dönüştürmedi. Her 
seferinde kolaylığın, sadeliğin yolunu 
seçti. Kendini ifade edişi net olduğu için 
zihni de güçlendi.

Sevgili Göksel Bekmezci de “Sözün 
Büyüsü” kitabının genelinde enerjimizi 
nasıl daha sağlıklı muhafaza edebilir, 
nasıl daha etkin hale dönüştürebilir ve 
büyük değişimlerin ateşini nasıl yangın 
çıkarmadan yakabiliriz sorularına en 
temelden, kelimelerimiz üzerinden yanıt 
veriyor. 

Sözün Büyüsü yazımız, bir sonraki 
hafta da devam edecek…

Sözün büyüsü (1)

S ILIVRI Belediye Başkanı Volkan 
Yılmaz, konteynır ve yetersiz alan-
larda vatandaşa hizmet veren bazı 

müdürlük ve amirlikler için belediye bün-
yesine yeni hizmet binaları kazandırmaya 
devam ediyor. Vatandaşlara daha iyi 
şartlarda hizmet vermek, yetersiz ve kul-
lanışsız hizmet binalarını yenilemek ama-
cıyla Başkan Yılmaz’ın talimatlarıyla Yeni 
Sanayi Sitesi mevkiinde yapımına başlanan 
yeni ek hizmet binası için temel atma töreni 
düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması 
ve Istiklal Marşının söylenmesiyle başlayan 
törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi 
parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, 
Silivri Ilçe Müftüsü Isa Sağlam, Merda-
noğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 
Merdanoğlu, muhtarlar, STK temsilcileri 
ve belediye personelleri katıldı. Törende ko-
nuşan Başkan Yılmaz, “Biz koşar adımlarla 
çalışmaya Silivri’nin dertleri ile dertlenme-
ye, yıllardır ihmal edilen, ötelenen kronik 
sorunları çözmeye devam edeceğiz. Marka 
Kent Mutlu Silivri demeye, Silivri’de hayat 
var demeye devam edeceğiz.” mesajı verdi.

Prefabrik binalar rahatsız ediyordu
Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan 
Yılmaz, göreve geldiğinde belediyeye ait 
ek hizmet binalarının yetersiz ve kullanış-
sız olduğuna dikkat çekti. “Yola çıkarken 
Marka Kent Mutlu Silivri diyerek çıktık. 
Marka kent olma yolunda; eğitimden 
sağlığa, kültürden sanata, spordan sosyal 
hizmetlere kadar birçok projeye imza attık, 
birçoğuna da devem ediyoruz.” mesajı 
veren Başkan Yılmaz, şöyle devam 
etti: “Bütün bunları yaparken, Silivri 
Belediyesinin kurumsal kimliğinin 
temsil edildiği, Silivri’de yaşayan 
hemşehrilerimize hizmet verildiği, 
Silivri Belediyesinin hizmet binala-
rının hem yetersiz, hem fiziki yapı-
larının eksik olduğundan hareketle 
belediyemizin ana hizmet binasının 
bilgi işleminden alt yapısına, ısıt-
ma-soğutma sisteminden tuvaletleri-
ne kadar, hemen her yerini yeniledik. 

Bununla da yetinmedik, 1000 m2 kapalı 
alanda hizmet veren Zabıta ve Ruhsat 
Hizmetler Müdürlüğünü inşa ettik. Bunun 
içerisine Silivri Arama Kurtarma (SAK)’ın 
da bulunduğu Silivri Afet Koordinasyon 
Merkezini inşa ettik. Silivri’de faaliyet gös-
teren müteahhitlerin Silivri Belediyesine ait 
alanlara yapmış oldukları satış ofislerini, 
onlarla istişare ederek hizmet binası olarak 
Silivri Belediyesinin bünyesine kazandır-
dık. Personel şirketimiz Ezgi A.Ş. ile Çevre 
Koruma Müdürlüğümüz bu tip binalarda 
hizmet etmeye devam ediyor. Belediye 
binamızın hemen hemen aynısını, burada 
yapmak üzere temelini atacağız. Öncelikle 
mevcut belediye binamızı yapan geçmiş 
dönem belediye başkanımız Hüseyin 
Turan ve ekibine, vermiş oldukları hizmet-
lerden dolayı teşekkür ediyorum. O dönem 
50 bin kişilik nüfusu bir şehre göre yapılan 
belediye binasıyla, şimdi 200 bin, yazları 
600-700 bin kişilik nüfusa hizmet etmek 
durumundayız. Hiç istemediğimiz, nahoş 
ek hizmet binalarıyla Silivri’mize hizmet 
eder durumdaydık. Yani konteynırlarda, 
prefabrik binalarda müdürlüklerimiz, 
şefliklerimiz, amirliklerimiz vardı. Hem 
mesai arkadaşlarımızın burada çalışması 
beni rahatsız ediyordu, hem de Silivri’nin 
güzel insanlarının bu konteynırlardan, bu 
prefabrik yapılardan hizmet alması beni 
ziyadesiyle rahatsız ediyordu.” dedi.

Birçok müdürlük hizmet verecek
Alipaşa Mahallesi Yeni Sanayi Cami 
arkasında hayırsever Merdanoğlu ailesinin 
katkılarıyla temeli atılan ek hizmet binası ile 

ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Bugün 
çok önemli bir projede Silivri’de yaşayan 
vatandaşlarımızın hizmet alacağı, en az 
onun kadar önemli olan mesai arkadaşla-
rımızın konforlu, rahat, huzurlu, hijyenik 
ve sağlıklı bir çalışma ortamında buluna-
bileceği bir ek hizmet binasının temel atma 
törenini gerçekleştiriyoruz. Burada yaklaşık 
5.000 m2 kapalı alan, 2.000 metrekare 
açık alan ve 1.550 metrekare oturma alanı 
olmak üzere yaklaşık 8.500 metrekare alana 
inşa edeceğimiz ek hizmet binasının heye-
canı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bünyesinde 
Silivri’ye hizmet eden 650 çalışma arkada-
şımızın bulunduğu, Fen Işleri Müdürlüğü, 
Temizlik Işler Müdürlüğü, Veterinerlik Iş-
leri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü-
müz ile Araçlar Amirliğimizin bulunacağı 
bir ek hizmet binasından söz ediyoruz. 
Bunun yanı sıra, hayırsever Nakipoğlu 
ailesinin katkılarıyla temelini attığımız ve 
inşası hızla devam eden Engelsiz Yaşam 
ve Eğitim Merkezimiz; Sosyal Yardım 
Işleri Müdürlüğümüz, Bizden Size Sosyal 
Market, Aşevi, Sosyal Yardım Mağazası, 
Engelli Eğitim Merkezi, Aile ve Engelli 
Yaşam Merkezi, Engelli ve Yaşlı Koordi-
nasyon Merkezi yer alacak şekilde 15.000 
m2 alan üzerine inşa ediliyor. Inşallah 4 ay 
içerisinde onu da bitirmiş olacağız.” dedi.

Biz bu şehre aşığız
Silivri Belediyesine yeni ek hizmet binaları 
kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden 
Başkan Yılmaz, yıllardır ötelenen kronik 
sorunları da çözdüklerini söyleyerek, “Biz 

2022 yılı ‘Atılım ve Yatırım Yılı’ 
olacak demiştik. Hem sosyal hizmet-
lerde, hem spor alanlarında, hem 
kültür merkezleri hem de belediye 
ek hizmet binalarıyla. Bununla da 
yetinmeyeceğiz. Belediyemizin hemen 
arkasında bulunan 2.500 metrekare 
inşaat alanı üzerine 5 katlı projemize 
başladık. Toplam 14.000 metrekare 
kullanım alanı içerisinde 300 araçlık 
kapalı otopark, ticari alanlar ve ek 
hizmet binamızı inşa ediyoruz. Zemin 

hazırlığı çalışmalarının ardından bir ay 
sonra temel atma törenini gerçekleştirece-
ğiz. Biz dertliyiz, biz sevdalıyız, biz bu şehre 
aşığız. Bu sebeple dertlenildiği zaman, 
kederlenildiğiniz zaman, aşk ile çalışıldığı 
zaman, başarılamayacak hiçbir şey yoktur. 
Biz koşar adımlarla çalışmaya Silivri’nin 
dertleri ile dertlenmeye, yıllardır ihmal 
edilen, ötelenen kronik sorunları çözmeye 
devam edeceğiz. Marka Kent Mutlu Silivri 
’demeye, Silivri’de hayat var demeye devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Merdanoğlu ailesine teşekkür
Hayata geçirilen birçok projenin sponsor-
lar veya hayırseverler marifetiyle yapıldı-
ğını da sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, 
“Ek hizmet binasının finans yönetiminin 
nasıl olduğu ile ilgili de bilgi vermek isti-
yorum. Nakipoğlu ailesi ile birlikte yap-
tığımız Engelsiz Yaşam Merkezi ve diğer 
hayırsever aileler ile yaptığımız projelerin 
bir tanesi daha burada gerçekleşiyor. Bu 
hizmet binamızın kaba inşaat ve yarı ince 
halinin Merdanoğlu Grup tarafından yapı-
lacağını buradan duyuruyor, Merdanoğlu 
ailesine, Aydın Beyefendiye huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Yapılacak olan bina-
mızın kazasız, belasız bir şekilde 6 ila 8 ay 
içerisinde bitirilmesinin de sözünü alarak, 
inşaatımızın kalan kısmının yapılmasına 
katkı sunmak isteyen hayırseverlerimize de 
çağrıda bulunuyorum. Silivri Belediyesi bu 
projeleri yapabilecek güçte ve kararlılıkta-
dır. Finansıyla, mali yapısıyla, şuan kendi-
ne yeten ve kendisini çok rahat çevirebilen 
belediyeler arasındadır. Vergilerini, borçla-
rını günü gününe ödeyen bir kurum haline 
gelmiştir. Silivri Belediyesini; ne işçisine, 
ne müteahhidine, ne devletine tek kuruş 
borcu olmadan kendi ayakları üzerinde 
koşar hale getirmiş durumdayız.” dedi.
n MÜGE CESUR ÖZMEN

Konteynırlardan
hizmet binalarına
Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde yapımına başlanan 4700 metrekare kullanım alanlı Silivri Belediyesi Ek Hizmet 
Binası Temel Atma Töreninde konuşan Başkan Yılmaz, “Hem çalışma arkadaşlarımızın hem de Silivri’nin güzel 
insanlarının bu konteynırlardan, bu prefabrik yapılardan hizmet alması beni ziyadesiyle rahatsız ediyordu” dedi

SILIVRI Kaymakamı Tolga Toğan 
ise yaptığı konuşmada, “Silivri her 
geçen gün büyüyor. Sizlerin de bildi-
ği gibi Silivri artık 20-30 sene önceki 
Silivri değil. Resmi olarak nüfu-
sumuz 200 bin civarında olsa da, 
özellikle pandemi ile birlikte Istan-
bul’un çeperlerine doğru bir nüfus 
kayması oldu. Şuanda 300-350 bin 
civarında bir nüfusumuz var. Bu nü-
fus yazın neredeyse 1 milyona yak-
laşıyor. Silivri’nin içinden, E-5’ten 
bir günde yaklaşık 40 bin araç 
geçiyor. Bu nedenle Silivri’ye hizmet 
edecek olan öncelikle belediyemi-
zin ve diğer kamu kurumlarımızın 
kendi altyapılarını gelişen, büyüyen 
Silivri’ye göre yeniden organize 
etmeleri, hizmet binalarını ve diğer 
fiziki olanaklarını vatandaşlarımıza 
en iyi hizmet edecek şekilde yenile-
meleri zorunluluk haline gelmiştir. 
Bu anlamda bugün burada temelini 
attığımız ve diğer alanlarda yapı-
mı devam eden hizmet binalarının 
yapılması artık bir zaruret haline 
gelmiştir. Bunların yapılmasının ve 
hayırseverler marifetiyle finansının 
sağlanmış olduğunu bilmek bizleri 
mutlu ediyor. Silivri’deki bütün 
kurumların kendini ilçenin gelişen 
nabzına göre kendini revize etme-
sinde fayda var” diye konuştu.

Hizmet
binalarının
revizesi şart
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TRT için vatandaştan toplanan elektrik enerji payı ve bandrol ücretlerinin 11 yıllık bilançosu ortaya
çıktı. Söz konusu 11 yıllık dönemde toplanan toplam miktar 6 milyar 685 milyon 329 bin dolar oldu.

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, hafta
başında elektrik

faturalarından TRT payı
ve enerji fonu kesinti-
sinin kaldırılacağını
açıkladı. Gözler ge-

lirlerinin önemli bir kısmını vatandaşlar-
dan toplanan paralar ile sağlayan
TRT’ye çevrildi. CHP Zonguldak Mil-

letvekili Deniz Yavuzyılmaz, geçtiği-
miz temmuz ayında TBMM KİT

Komisyonu’nda 2010 yılından
2020 yılına kadar TRT’nin ilan,
reklam, sponsorluk ve program

gelirlerinin yanı sıra enerji
payı ve bandrol-

lerden

ne kadar gelir elde ettiğini sormuştu.. Ya-
vuzyılmaz söz konusu rakamların Türk
Lirası dışında ilgili yıl ortası döviz ku-
runu kullanarak dolar bazlı paylaşılma-
sını da istedi. TRT’nin paylaştığı veriler,
vatandaşlardan toplanan toplam raka-
mın ortaya çıkmasını sağladı.

Kesinti kaldırılacak

Buna göre 2010 – 2020 yılları arasını
kapsayan 11 yıllık dönemde, elektrik fa-
turalarından yapılan yüzde 2.26’lık kesin-

tili ile vatandaşlardan toplam 8
milyar 923 milyon 767 bin lira
toplandı. Televizyondan rad-
yoya, cep telefonundan akıllı kol
saatine kadar çok sayıda cihaz-
dan alınan bandrol gelirleri ise

aynı dönemde 11 milyar 888 milyon 905
bin lira oldu. Böylece 11 yıllık fatura top-
lam 20 milyar 812 milyon 673 bin lira
oldu. TRT’nin verdiği cevapta dolar kuru
üzerinden paylaşılan tablolara göre,
2010 – 2020 yılları arasında vatandaşın
elektrik faturalarından 3 milyar 179 mil-
yon 290 bin dolar, satın aldığı cihazlar-
dan ise bandrol geliri adı altında 3 milyar
506 milyon 39 bin lira toplandı. Söz ko-
nusu 11 yıllık dönemde toplanan toplam
miktar 6 milyar 685 milyon 329 bin dolar
oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, geçtiğimiz pazartesi Kabine 
Toplantısı'nın ardından yaptığı açıkla-
mada elektrik faturalarında TRT payı ve
enerji fonu kesintisinin kaldırılacağını
açıklamıştı. 

11 YILLIK FATURA 6.6 MİLYAR DOLAR

Ç atalca Kuzey Marmara Oto-
yolu Tayakadın Gişeleri mev-
kiinde İstanbul Sanayi Odası

tarafından, 'İSO Gelecek Meslek Lise-
lerinde Hatıra Ormanı' oluşturuldu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,
150 meslek lisesi öğrencisi ile burada
fidan dikti. Hatıra ormanına toplamda
20 bin fidan dikildiği belirtildi. Fidan
dikimi öncesinde konuşan Bakan Özer,
pandemi sürecinde meslek lisesi öğ-
rencileri tarafından üretilen yüz koru-
yucu siperlikleri, solunum cihazları ve
maskelerin önemine dikkat çekti.

Birlikte planlıyoruz

Bakan Özer, "İstanbul'da mesleki eğiti-
min güçlendirilmesi yönünde çok
önemli adımlar attık. Başlangıçta
küçük mütevazı başlangıçlarla başla-
dık. Sonra giderek proje çeşitlenmeye,
filizlenmeye, yeni üretmeye, yeni proje-
leri tetiklemeye başladı. Geldiğimiz

noktada İstanbul'un çok önemli bir
kısmında İstanbul Sanayi Odamızda
mesleki eğitimi yeniden yola koyduk.
Türkiye'nin sadece İstanbul'un değil,
Türkiye'nin umudu olması yönünde
çok önemli adımlar atmaya devam
ediyoruz. Artık geçmişte olduğu gibi iş
dünyamız, işverenlerimiz, mesleki eği-
tim mezunlarının olmasını beklemiyor-
lar. Müfredatı birlikte güncelliyoruz.
Öğrencilerimizin işletmede beceri eği-
timlerini birlikte planlıyoruz. Öğret-
menlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim
eğitimlerini birlikte planlıyoruz. İstih-
damda öncelik sağlamaya çalışıyoruz.
Geçmişten gelen hasarları da önemli
oranda telafi etmenin ve yeniden
umutları yeşertmenin mutluluğu bu-
günkü yüz 20 bin öğrencimize ait olan
hatıra ormanının çok sembolik bir an-
lamı var. Artık şu üç yıllık deneyimde
hiçbir kırgınlık olmadan her gün kap-
asiteyi arttırarak iş birliğimizi güçlen-

dirdik.
Türkiye'de
meslek lisele-
rini bunu fi-
danla
taçlandırıyo-
ruz. Buradaki
her bir fidan
bir öğrenci-
mizi temsil
ediyor. Haki-
katen bizim
Milli Eğitim
Bakanlığı ola-

rak mesleki eğitimde işverenin iş gücü
piyasasıyla en verimli iş birliklerimizi
geliştirdiğimiz iş birliklerinden birisi
oldu. İnşallah çok daha iyi noktalara
hep birlikte götüreceğiz" dedi.

Eleman yetiştiriyoruz

"Gelinen noktada meslek lisesi Türki-
ye'nin sadece İstanbul'da değil, tüm
Türkiye'nin 81 ilinde çok iyi noktalara
gelmeye başladı” diyen Özer, “81 ilde
vermiş olduğumuz, eğitim verdiğimiz
tüm alanlarda, sektörlerde çok güçlü iş
birlikleri başladık. Yeniden şekillendir-
meye başladık ve inşallah bu atılan
adımlarla artık Türkiye'deki kronik bir
problem olan genç işsizlik oranını
emin adımlarla düşüreceğiz ve meslek
liseleriyle geleceğin güçlü Türkiye'sinin
inşasında çok önemli bir mesafeyi hep
birlikte alacağız. Biz sizlere eleman ye-
tiştiriyoruz. Dolayısıyla tüm süreçlerde
hep birlikte olmamız lazım. Bakın
Covid-19 salgını süresinde ön plana
çıkan en önemli şey üretim oldu. Para-
nızın olması tek başına yeterli değil.
Üretemediğiniz zaman paranız olsa
bile satın alabilmeniz mümkün değil.
Bu sıralarda oturan, arkada oturan o
kıymetli öğrencilerimiz sağlıklarını bir
kenara bıraktılar ve sizler için maske-
den dezenfektana yüz koruyucu siper-
likten videolar cihazına, solunum
cihazına, maske makinesine kadar tüm
ihtiyaç olan noktaları, ürünleri çok kısa
sürede üretebildiler” ifadelerini 
kullandı.   DHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca'da İSO Gelecek Meslek
Liselerinde Hatıra Ormanı'nda fidan dikimine katıldı. Törende konuşan
Özer, "Türkiye'deki kronik bir problem olan genç işsizlik oranını emin
adımlarla düşüreceğiz ve meslek liseleriyle geleceğin güçlü Türkiye'sinin
inşasında çok önemli bir mesafeyi hep birlikte alacağız" dedi

TÜFE'nin üzerinde
artış yapılamaz!
Konut kiralarındaki fahiş artış tartışılmaya
devam ediyor. Kira oranlarında ise TÜFE’nin 
üzerinde artış yapılamıyor. Kiracıların olası
erken tahliyesi ile ilgili konuşan Doç. Dr. Seda
Öktem Çevik, Türk Borçlar Kanunu’nda bu
konuda bir düzenlemenin bulunduğunu belirtti

istanbul başta olmak üzere ülke gene-
linde konut kira fiyatlarındaki artış hızı,
dönemsel olarak kiralık ev talebinin de art-

masıyla birlikte Türkiye’nin son günlerde en çok ko-
nuştuğu konulardan biri haline geldi. Konut
kiralarındaki yüksek artış nedeniyle eski kiracıyı tah-
liye edip evi daha yüksek fiyatla kiraya vermek iste-
yenlerin sayısı da bir hayli fazla. Bahçeşehir
Üniversitesi (BAU) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Kadir Emre Gökyayla, Dekan Yardımcısı Doç. Dr.
Zafer Kahraman ve Doç. Dr. Seda Öktem Çevik son
haftalarda gündemden düşmeyen kira fiyatlarındaki
artış ile ilgili ‘Kira Hukuku’ kapsamında özel açıkla-
malarda bulundu.

Sınırlama yok

Sözlerine kanun koyucunun konut ve çatılı iş yeri ki-
ralarında kiracıyı korumak yönünde bir tercihi oldu-
ğunu hatırlatarak başlayan Doç. Dr. Zafer
Kahraman, “Kural olarak sözleşmelerde sözleşme
serbesti esastır. Bunun anlamı, kanun tarafından sı-
nırlama getirilmemiş ise, tarafların mutabakatla her
türlü sözleşmeyi, arzu ettikleri içerikte yapabilecekle-
ridir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında ise, kanunun
emredici kuralları ile getirdiği sınırlamalardan bir ta-
nesi de kira artışında 12 aylık TÜFE ortalamasının
sınır olarak getirilmesidir. Burada kanun koyucu, söz-
leşme serbestisini kiracıyı koruma amacıyla sınırla-
mıştır. Halbuki, kanuni sınırlamaların bulunmadığı
hallerde, böyle bir sınırlama söz konusu olmayacak-
tır” dedi.

Mahkemece tespit edilir

Kiracıların olası erken tahliyesi ile ilgili konuşan Doç.
Dr. Seda Öktem Çevik ise, Türk Borçlar Kanunu’nda
bu konuda bir düzenlemenin bulunduğunu belirtti.
Öktem Çevik, “Türk Borçlar Kanunu m. 325 gere-
ğince, kiracının sözleşme süresine veya fesih döne-
mine uymaksızın kiralananı geri vermesi halinde kira
sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer
koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için
devam eder. Burada somut uyuşmazlık bakımından
kiralananın ne kadar sürede yeniden kiraya verileceği
hususu mahkemece tespit edilir. Ancak kiracının bu
sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul et-
mesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira iliş-
kisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması
hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları
sona erer” dedi. DHA

ISSIZLIK ORANINI
DUSURECEGIZ!

ÖZGÜVENLERİNİ YERİNE GETİRDİ
Öğrencilere bu fedakarlıklarından dolayı şük-
ranlarını sunan Bakan Özer, “Aslında Covid-19
salgını süresinde mesleki eğitimin göstermiş
olduğu üretim performansı yıllardan beri mes-
lek liselerinin kırılan onurlarının tamirine vesile
oldu. Özgüvenlerini yerine getirdi. 'Biz üretebili-
riz ben meslek lisesi öğrencisi olarak sadece
iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kay-
nağı değilim, aynı zamanda Covid-19 salgını

gibi olağanüstü koşullarda devlet ve milletimin
yanında olan bir kara gün dostuyum' diyebildi-
ler. Bu çok anlamlı bir mesaj. İnşallah meslek
liselerimizde üretim kapasitesini artırarak iş
gücü piyasasından talep etmiş olduğu beceri
ve yetkinliklerde donanımlarda öğrencilerimizi
yetiştirerek sanayimizin, iş dünyamızın çok
daha güçlü hale gelmesini sağlamış olacağız”
açıklamasını yaptı. 

Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer

Tezgâhdan eve teslimat
Kullanıcıların semt pazarlarındaki tezgâhlardan eve sipariş verebildikleri e-ticaret platformu geliştirildi.
Alışverişin fiziksel yükü ve yorgunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen ‘Pazardan’ mobil
uygulaması ile vatandaş, pazardaki taze sebze ve meyveleri evine sipariş verebilecek

Pandemide kalaba-
lıktan alışveriş yapa-
mayan insanlar,

online alışverişe yöneldi. Türki-
ye’de yaklaşık 50 bin pazarcı ol-
duğunu belirten Pazardan
CEO’su Burak Sıraç, pazarcıla-
rın şu ana kadar e-ticarete katıl-
mayan tek meslek grubu
olduğunu söyledi. Pazardan uy-
gulaması ile vatandaşların semt
pazarlarından evlerine taze
sebze ve meyve sipariş verebile-
ceğini ifade eden Sıraç, amacı-
nın pandemi nedeniyle
kalabalığa girmeyi ve alışveriş
yorgunluğunu önlemek oldu-
ğunu söyledi. Uygulamadaki
bütün pazarcıların gerçek tez-
gâh sahibi olduğuna değinen
Sıraç, “Mesela diyelim ki Orta-
köy pazarındayız. Siz buradaki

herhangi bir pazarcının adı so-
yadı ile tezgâh fotoğraflarını uy-
gulamada görebilirsiniz.
10.00-14.00, 14.00-18.00 ile
18.00-21.00 saatleri arasında ise
sipariş verebilirsiniz” açıklama-
sını yaptı.

Pazarcı takip edilebiliyor

Ürünlerin pazarcı ya da kurye
tarafından teslim edildiğini be-
lirten Burak Sıraç, “Kişiler, otur-
dukları adrese göre kendi
evlerine gönderim yapan pazar-
cıları uygulamadan takip edebi-
liyor. İsteyen istediği tezgâhtan
alışveriş yapabiliyor. Hangi
ürünleri, ne kadara satacağını ve
nerelere teslimat yapacağını pa-
zarcı belirliyor. Online ödeme
yapıldığı için temassız alışveriş
yapılıyor. Bu da hijyenik olma-

sını sağlıyor” dedi. Diğer sanal
marketlerden farklı olduklarını
ifade eden Burak Sıraç, “Bizim
temel yerimiz pazarlar ve haller.
Dolayısıyla pazarın kendine stok
tutma gibi bir durumu yok.
Oysa diğer yerlerde market ya
da mağazadan ürün gönderile-
biliyor. Orada da depolama sü-
reçleri olabiliyor. Bizdeki
ürünlerin hepsi akşamları hal-
den satın alınıyor ve en geç iki
güne satılıyor. Dolayısıyla ürün-
leri adreslere, taze şekilde teslim
ediyoruz” açıklamasını yaptı.
Şu anda uygulamanın İstanbul,
Bursa, İzmir, Edirne, Gaziantep
ve Eskişehir’de kullanıldığını
ifade eden Sıraç, bu birçok şe-
hirde aktif olmayı hedefledikle-
rini söyledi. 
DHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal
medya hesabından paylaştığı videolara bir yeni-
sini ekledi. “Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve

sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemi-
zin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek
geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geç-
mişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculu-
ğuna çıkma kararı aldım” diyen Kılıçdaroğlu,
“Hepimizin artık malumu; önemli bir değişim ka-
pıda, iktidar değişiyor. Ancak iktidarlar hep değişti
ama bu ülkenin makus tarihi hiç değişmedi.
İşte bu yüzden hayatımın bu aşamasında ik-
tidara gelmekten çok daha önemli bir viz-
yonum var: Bu ülkenin bu makus tarihini
değiştirmek istiyorum. Evet, gitmekte
olan bir iktidar var. Korkunç bir
enkaz bırakarak gidiyorlar. Malum,
demokrasiyi yok ettiler. Devletin
kurumlarını yok ettiler. Halkı se-
falete sürüklediler. Peki bunca
olandan sonra sadece iktidarı
değiştirmek yetecek mi
bize?” diye sordu. 

Geçmişe 
takılı kaldık

“İktidarlar değiştikçe,
neden bu ülke gerçek
bir demokrasiden ve
müreffeh bir toplumdan
sürekli uzaklaşıyor? Bakın
açık konuşacağım. Sadece
AK Parti iktidarından bah-
setmiyorum” diyen Kılıçda-
roğlu, “Biz dahil geçmişte
tüm iktidarlardan bahsediyo-
rum. Neden bu devleti her
gelen iktidar sürekli yıpratıyor?
Bunun önemli bir nedeni var. Ül-
kemiz yaralı insanların ülkesi.
Farklı topluluklar, çok farklı yaralar
taşıyor. O kadar ağır yaralarımız var
ki, ruhlarımız acı çekiyor. O kadar incin-
mişiz ki; hiçbirimiz geleceğe bakamıyo-
ruz, geçmişe takılı kaldık” ifadelerini
kullandı. 

Herkes istismar etti

İkitdara gelen herkesin bu yaraları kullan-
dığını, istismar ettiğini ve derinleştirdi-

ğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Tarihimizde de bunu en
çok AK Parti hükümetleri yaptı. İnsanları birbirine dü-
şürdü, nefreti körükledi. Halkımız kavga ettikçe bir grup
insan zenginleştikçe zengin-

leşti. Bunun hesa-
bını da

ve-

recekler tabi ki. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu olarak bana
sadece iktidarı devralmak yetmiyor.
Ben ülkeme bir miras bırakmak istiyorum. Ben bu ülke-
nin artık huzura kavuşmasını ve önüne bakabilmesini is-
tiyorum. Ben bundan sonraki 100 iktidarın da bu ülkeye
ve insanına iyi gelmesini istiyorum. Özetle sevgili hal-
kım; ülkemizin iktidarlardan çok şifaya ihtiyacı var. Geç-
mişten gelen küskünlüklere ve öfkeye bağlı kalmaya
devam edersek ülkemiz bu felaketleri gelecekte de ya-

şamaya mahkum olacak” açıklamasında bulundu. 

Helallik istemeyi bilmeliyiz

Konuşmasını, “Düşündüğümüzden daha güçlü-
yüz biz. Düşündüğümüzden çok daha cesu-
ruz biz. Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere

gidemeyeceğimizi artık biliyoruz” şeklinde
sürdüren Kılıçdaroğlu, “Onun için artık
helalleşme zamanıdır. Ne pahasına
olursa olsun toplumsal ilişkilerimizi
güçlendirmek ve yaralarımızı iyileştir-
mek için geçmişte yapılan hataların
sorumluluğunu almayı ve bunlar
için birbirimizden helallik istemeyi
bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptı-
ğım partinin de geçmişte yarattığı
derin yaralar vardır. Uzun süredir
de önce bu yaraları yaratan o sis-
temi değiştirmekle uğraştım,
şimdi ise dışarıya dönme za-

manı” ifadelerini kullandı. 

Yeni şeyler söylemek lazım

Kendisinin helalleşme yolculuğunu
çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, “Ben
bu yaraların kapanması için helallik
isteme, helalleşme yolculuğuna çıkı-

yorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttu-
ğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı

hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşma-
larıma başlayacağım.

Ben ömrümde bu ülkede nefreti ve sevgiyi
bolca gördüm ve sevgi hep daha güçlü oldu.

Artık sevgiye, bu savaşı kazandırma zamanı.
Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik

istemeyi ve vermeyi başarmalıyız. Hep birlikte
umuda, barışa ve sevince yürüyebilmek ancak

birbirimizin yaralarını sararak mümkün olacak.
Mevlana'nın bir sözüyle bitireyim bari. ‘Dünle bir-

likte gitti cancağızım ne varsa düne ait, şimdi yeni
şeyler söylemek lazım” dedi. 
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KIRDIKLARIYLA 
HELALLESECEK!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya 
hesabından paylaştığı video ile vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Gitmekte olan bir iktidar var’ diyerek 
“Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme 

yolculuğuna çıkma kararı aldım. Geçmişte kırdığımız,
korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının

temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım" diye konuştu

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 
HDP'lilerin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde izleyeceği yola dair
dikkat çeken ifadeler kullandı. Demirtaş, "Yerel seçimlerdeki
denklem cumhurbaşkanlığı seçiminde de geçerli" diye belirtti

terör suçlamasıyla 5 yıldır
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tu-
tuklu bulunan eski HDP Eş

Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Artı
Gerçek'te kaleme aldığı bir yazıyla
HDP'lilerin cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde izleyeceği yolu değerlendirdi.
2018'deki yerel seçimlerde, sosyal medya
hesabından demokrasinin önemine
vurgu yaparak Millet İttifakı adaylarının
desteklenmesini isteyen Demirtaş, önü-
müzde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
de aynı denklemin sağlanacağının sinya-
lini verdi. AK Parti ve MHP'nin "HDP'yi
ve HDP üzerinden muhalefeti terörize
ettiğini" ifade eden Demirtaş, "Son yerel
seçimlerde ve tekrarlanan İstanbul seçi-
minde bu dahiyane (!) planın işe yara-
madığı, hatta ters teptiği görülmesine
rağmen neden tutmamış, tutmayan, tut-
mayacağı da net olan bir plan üzerinde
ısrar ediyorlar?" şeklinde sorular 
yöneltti.

Nasıl bir yol izleyecek?

Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde HDP'lilerin izleyeceği yola değine-
rek, “Cumhur İttifakı, HDP’ye ve HDP
üzerinden muhalefete neden bu kadar
saldırıyor? Çünkü kafaları çalışmıyor.
Çünkü bunlarda, “Efendim yanlış yapı-
yoruz” diyecek bir Allah’ın kulu kalmadı.
Önümüzdeki ilk seçimlerde HDP seç-
menlerinin ne yapacakları, nasıl davra-
nacakları seçimlerin sonucunu

belirleyecek. Sanırım bu görüşe katılma-
yan yoktur. Elbette bu durum, HDP seç-
menlerinin oyunu diğer seçmenlerin
oylarından daha değerli kılmaz. Bu-
nunla birlikte, HDP’nin ittifaklar dışı ko-
numlanması onun stratejik önemini
artırmıştır. AKP-MHP blokunun
HDP’ye ve HDP üzerinden diğer muha-
lefete bunca ölçüsüz, ahlaksız, sınırsız
saldırmasının nedeni de budur” dedi. 

Yerel seçim için de geçerli

Yerel seçimlerdeki denklemin cumhur-
başkanlığı seçiminde de geçerli oldu-
ğunu dile getiren Demirtaş, “Aynı
denklem cumhurbaşkanlığı seçimi için
de geçerli. Meclis seçimlerine HDP
zaten parti olarak tek başına gireceğini
açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde
ise HDP’liler muhalefetin ortak adayına
oy versinler diye Erdoğan, Bahçeli ve şü-
rekaları her gün HDP’li seçmenleri mo-
tive etmeyi sürdürüyor. Ve evet, bu basit
denklemi bile çözebilecek kadar akıldan
ve ferasetten yoksunlar. Cumhur İttifakı,
HDP’ye bu kadar hukuksuz, ahlaksız
saldırıları sürdürerek kazanacağını sanı-
yorsa fena halde yanılıyor. Sonuç olarak
HDP de seçmenleri de Türkiye’de ger-
çek bir huzur, uzlaşı, demokrasi ortamı
istiyor. Eşitçe ve özgürce, bir arada yaşa-
yalım diyorlar. Seçimlerde partilerinin
yanında çelikten bir irade gibi durmaya
devam edeceklerinden kuşkum yok” ifa-
delerini kullandı. 
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İYİ Partİ Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kocaeli
Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının
kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderilen fezlekeye ilişkin, "Sayın

Türkkan'ın yargılanmasını sağlayabilirler. Bundan rahatsızlığımız yok. O yargı-
lama esnasında iktidarın hangi kirli pazarlıklarla partimize kumpas kurduğunu
da mahkemede dile getirmekten geri durmayacağız. Onların nasıl hazırlığı
varsa bizim de o konuyla ilgili hazırlıklarımız var" dedi.

Gündem değiştiriliyor

Dervişoğlu, iktidar partisinin Lütfü Türkkan üzerinden gündemi değiştirmeye
çalıştığını, asıl gündemin ise ekonomi olduğunu savunarak, "Milletin meselesi
belli; işsizlik rekor kırıyor. Esnaf siftahsız dükkan kapatıyor. Yabancı yatırımcı
Türkiye'yi terk ediyor. Mutfaklar yangına teslim olmuş. İktidar başka konuları
konuşturmaya çalışıyor. İYİ Parti olarak gündem oyunlarına düşmeyecek ve
milletin gerçek sorunlarını dile getirmeye iktidarı hayatın ve milletin gerçekle-
riyle tanıştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. DHA

Biz de hazırlıklıyız!

Böyle caniler
demek ki varmış

İstanbul Ata-
şehir'deki
Barbaros

Mahallesi'nde önceki
gün meydana gelen
olayda Can Göktuğ Boz,
iş için Ankara'dan gelen,
tanımadığı mimar Başak
Cengiz'e samuray kılı-
cıyla saldırdı. Ağır yara-
lanan Cengiz, kaldırıldığı
hastanede hayatını kay-
betti. Gözaltına alınan
Can Göktuğ Boz tutukla-
nırken, Başak Cengiz'in
cenazesi Ankara'da göz-
yaşlarıyla toprağa ve-
rildi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Adalet Bakanı
Gül'ün ziyaret ettiği
Başak Cengiz'in anne ve
babasıyla telefonda gö-
rüşerek aileye başsağ-
lığı ve sabır diledi.
Erdoğan, "Rabbim yar
yardımcımız olsun. Bu
dünyada maalesef böyle
caniler, hainler demek ki
varmış. Allah sabrınızı
artırsın inşallah." ifade-
lerini kullandı.

CHP lideri
Kemal 
Kılıçdaroğlu
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

VERGİ NO ÜNVAN ADRES VERGİ DÖNEMİ TAKİP DOSYA NO          

6920358082 ÖZGÜL YURTİÇİ VE YURT DIŞI NAK LİYATLTD.Ş YAKUPLU G.YURT MH E-5 YAN YOL AS-EL İŞ 14 8 B.DÜZÜ İST. 0015 201007201007 2017101514Mfl0003864 ₺145.379,30
6920358082 ÖZGÜL YURTİÇİ VE YURT DIŞI NAK LİYATLTD.Ş YAKUPLU G.YURT MH E-5 YAN YOL AS-EL İŞ 14 8 B.DÜZÜ İST. 3074 201001201012 2017101514Mfl0003856 ₺37.548,66
6920358082 ÖZGÜL YURTİÇİ VE YURT DIŞI NAK LİYATLTD.Ş YAKUPLU G.YURT MH E-5 YAN YOL AS-EL İŞ 14 8 B.DÜZÜ İST. 0015 201006201006 2017101514Mfl0003872 ₺21.268,46
7010338964 TARA GIDA VE YAPI SAN. TİCAR ET ANONİM M.ÇEŞME MAH. 1881. SK.  24 1 E.YURT İST. 0040 201512201512 2016020414Mfm0000018 ₺7.421,89
7020401051 ÖZMANAS PERSONEL DANIŞMANLIK T UR TEKS PA YAKUPLU MERKEZ MAH HÜRRİYET BLV 67 SK 4 9 B.DÜZÜ İST. 4310 201601201612 2016121214Mfm0017069 ₺8.226,28
7030337780 İFLAS HAL.ÖZMERT KUMAŞ ÖRME VE TEKSTİL SA ÖRNEK MAH. ERZURUM KONGRE CAD.  7 1 E.YURT İST. 0003 201601201601 2016032414Mfm0000263 ₺8.192,84
7040384736 EROL ÖZPOLAT MEHMET AKİF ERSOY MAH. 1855. SK.  5 6 E.YURT İST. 0015 201512201512 2018041614Mfm0001206 ₺6.275,34
7040384736 EROL ÖZPOLAT MEHMET AKİF ERSOY MAH. 1855. SK.  5 6 E.YURT İST. 0001 201501201512 2018041614Mfm0001204 ₺6.201,81
7040384736 EROL ÖZPOLAT MEHMET AKİF ERSOY MAH. 1855. SK.  5 6 E.YURT İST. 0015 201603201603 2018041614Mfm0001213 ₺5.001,84
7050293985 TASF.HAL. ÖZSES İLETİŞİM İNŞAA T MÜHENDİS CUM. MH  NAZIM HİKMET BULVARI 1983 SK 75 50 E.YURT İST. 0015 201010201010 2017101514Mfm0002325 ₺6.752,97
7050293985 TASF.HAL. ÖZSES İLETİŞİM İNŞAA T MÜHENDİS CUM. MH  NAZIM HİKMET BULVARI 1983 SK 75 50 E.YURT İST. 0015 201012201012 2017101514Mfm0002320 ₺4.501,35
7060099534 ENGİN ÖZŞEN YEŞİLKENT M NAZIM HİKMET BLV İNNOVİA 2 

SİT D BLK D.13/45  ..  E.YURT İST. 0001 201501201512 2016052514Mfm0001063 ₺5.051,44
7230429880 PDA POLYUREA KAPLAMA VE YALITI M TEKNOLOJ B.DÜZÜOSB MAH 4. CAD.  4 1 B.DÜZÜ İST. 0015 201602201602 2016052514Mfm0008233 ₺4.533,49
7280254833 PERŞİA TUR. VE DIŞTİC. LT D.ŞTİ. CUM. MH. 1988 SK.PAPATYA REZİ 4 191 E.YURT İST. 0010 201501201512 2016052514Mfm0008147 ₺8.643,35
7290566435 PETOİL KİMYEVİ MADDE SAN. VE  TİC. A ÇAKMAKLI MAH.  HADIMKÖY YOLU CAD. 103 17 B.ÇEKMECE İST. 0033 201604201606 2016121214Mfm0011819 ₺7.627,37
7300356717 PLUSMINUS ENDÜSTRİYEL MUTFAK M ALZ SAN VE CUM. MAH N HİKMET BLV ADM PL  B 55 E.YURT İST. 0015 201012201012 2017101514Mfm0003227 ₺35.607,60
7300356717 PLUSMINUS ENDÜSTRİYEL MUTFAK M ALZ SAN VE CUM. MAH N HİKMET BLV ADM PL  B 55 E.YURT İST. 3074 201001201012 2017101514Mfm0003236 ₺8.260,00
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200905200905 2016022214Mfm0000053 ₺206.110,21
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200904200904 2016022214Mfm0000052 ₺192.865,16
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200903200903 2016022214Mfm0000063 ₺169.217,96
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200810200810 2016022214Mfm0000061 ₺105.747,19
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200902200902 2016121214Mfm0013266 ₺105.646,03
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200811200811 2016022214Mfm0000062 ₺73.507,21
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200904200904 2016121214Mfm0013262 ₺47.636,10
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200910200910 2016022214Mfm0000056 ₺45.261,77
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200906200906 2016022214Mfm0000054 ₺37.884,87
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200809200809 2016022214Mfm0000050 ₺33.492,92
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200807200807 2016022214Mfm0000058 ₺33.201,74
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200907200907 2016022214Mfm0000055 ₺21.646,66
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200901200901 2016022214Mfm0000051 ₺14.641,32
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200809200809 2016022214Mfm0000060 ₺8.728,75
7320521128 POMAR GRUP EV VE OTEL.GER.TURZ .TEKS.ELEK ÇAKMAKLI MH.SAN1 BLV 4.BÖLGE 10.CD. 70 3 E.YURT İST. 0015 200912200912 2016022214Mfm0000057 ₺3.628,73
7320675811 TASF.HAL. POLİVA FİBER BETON P .C.E.S.İÇV AKÇABURGAZ MH. 21.SK. 37  E.YURT İST. 0015 201011201011 2016032414Mfm0002722 ₺18.511,52
7320725092 POYRAZ SAĞLIK VE GÜVENLİK DEST EK HİZMETL AŞIK VEYSEL MAH. ATATÜRK BLV. 18 K 47 E.YURT İST. 0010 201501201512 2016052514Mfm0007512 ₺46.557,14
7320725092 POYRAZ SAĞLIK VE GÜVENLİK DEST EK HİZMETL AŞIK VEYSEL MAH. ATATÜRK BLV. 18 K 47 E.YURT İST. 0015 201603201603 2016052514Mfm0007521 ₺7.399,56
7330354566 PROKAP ALÜMİNYUM PLASTİK SAN V E TİCLTD Ş BARIŞ MAH  BİRLİK SAN/SİT 4 C 26  B.DÜZÜ İST. 3074 201009201009 2017101514Mfm0003319 ₺34.363,96
7330366430 PROMEC MÜH. PROJE TAAH. DAN.HİZ.SA İNCİRTEPE MAH.FATİH  OTO SAN.SİT.B BLK  12  E.YURT İST. 0015 201012201012 2017101514Mfm0003324 ₺30.198,01
7330369617 PROMEK ENDÜSTRİYEL MAKİNE SANA Yİ VE TİCL BİRLİK SAN SİT 4 CAD  30  B.DÜZÜ İST. 0010 201501201512 2016052514Mfm0005815 ₺14.725,03
7330393185 PRONTO MAKİNA MÜH. SAN VE TİC LTD HOŞDERE MEVKİİ ISISO SAN SİT R2 BLK 14  E.YURT İST. 0010 201501201512 2016052514Mfm0005764 ₺62.873,02
7330405529 PRC INTERNATIONAL İST. TEK STİL SAN VE.KENT MAH  SÜLEYMAN DEMİREL CAD.  19 1 E.YURT İST. 0015 201512201512 2016022414Mfm0000020 ₺15.949,80
7330405529 PRC INTERNATIONAL İST. TEK STİL SAN VE.KENT MAH  SÜLEYMAN DEMİREL CAD.  19 1 E.YURT İST. 0010 201501201512 2016052514Mfm0005389 ₺9.896,20
7330418955 PROTERM PLASTİK HAMMADDELERİ İ NŞAAT MALZ B.ŞEHİR MAH.  CUM. CAD.  1 135 B.DÜZÜ İST. 0010 201501201512 2016052514Mfm0005446 ₺34.949,63
7330418955 PROTERM PLASTİK HAMMADDELERİ İ NŞAAT MALZ B.ŞEHİR MAH.  CUM. CAD.  1 135 B.DÜZÜ İST. 4315 201601201612 2016121214Mfm0013833 ₺12.445,02
7330418955 PROTERM PLASTİK HAMMADDELERİ İ NŞAAT MALZ B.ŞEHİR MAH.  CUM. CAD.  1 135 B.DÜZÜ İST. 0015 201610201610 2016121214Mfm0013843 ₺4.654,35
7330425372 PROPER GIDA OTO. SAN. VE  TİC. L KOZA MAH.  E.KENT BAHÇEŞEHİR YOLU CAD.B 

BLOK  22 B 1 E.YURT İST. 0003 201601201603 2016052514Mfm0005418 ₺3.797,22
7340095737 RASTEL İNŞ. METAL VE YAPI EN DÜSTRİSİ S B.DÜZÜOSB MAH. BİRLİK SAN. SİTESİ 2. CAD. 43  B.DÜZÜ İST. 0010 201501201512 2016052514Mfm0005492 ₺35.288,40
7340095737 RASTEL İNŞ. METAL VE YAPI EN DÜSTRİSİ S B.DÜZÜOSB MAH. BİRLİK SAN. SİTESİ 2. CAD. 43  B.DÜZÜ İST. 0015 201505201505 2017101514Mfm0003329 ₺33.839,03
7340095737 RASTEL İNŞ. METAL VE YAPI EN DÜSTRİSİ S B.DÜZÜOSB MAH. BİRLİK SAN. SİTESİ 2. CAD. 43  B.DÜZÜ İST. 0015 201502201502 2017101514Mfm0003331 ₺10.784,80
7340095737 RASTEL İNŞ. METAL VE YAPI EN DÜSTRİSİ S B.DÜZÜOSB MAH. BİRLİK SAN. SİTESİ 2. CAD. 43  B.DÜZÜ İST. 0015 201601201601 2016032414Mfm0001210 ₺7.259,18
7340095737 RASTEL İNŞ. METAL VE YAPI EN DÜSTRİSİ S B.DÜZÜOSB MAH. BİRLİK SAN. SİTESİ 2. CAD. 43  B.DÜZÜ İST. 0015 201405201405 2017101514Mfm0003332 ₺6.581,55
7340095737 RASTEL İNŞ. METAL VE YAPI EN DÜSTRİSİ S B.DÜZÜOSB MAH. BİRLİK SAN. SİTESİ 2. CAD. 43  B.DÜZÜ İST. 0015 201504201504 2017101514Mfm0003330 ₺4.958,53
7340095737 RASTEL İNŞ. METAL VE YAPI EN DÜSTRİSİ S B.DÜZÜOSB MAH. BİRLİK SAN. SİTESİ 2. CAD. 43  B.DÜZÜ İST. 0003 201512201512 2016022414Mfm0000050 ₺4.451,69
7340095737 RASTEL İNŞ. METAL VE YAPI EN DÜSTRİSİ S B.DÜZÜOSB MAH. BİRLİK SAN. SİTESİ 2. CAD. 43  B.DÜZÜ İST. 0003 201610201610 2016121214Mfm0014031 ₺3.903,57
7340095737 RASTEL İNŞ. METAL VE YAPI EN DÜSTRİSİ S B.DÜZÜOSB MAH. BİRLİK SAN. SİTESİ 2. CAD. 43  B.DÜZÜ İST. 0015 201512201512 2016022414Mfm0000051 ₺3.866,29
7340665179 RENKLİ AMBALAJ VE OFSET SAN.  VE TİCARE YAKUPLU HÜRRİYET BULVARI KİRAZ EVLER  14 9 B.DÜZÜ İST. 4315 201601201612 2016121214Mfm0015618 ₺6.618,42
7340723039 REM ÖRME KUMAŞÇILIKTEKSTİL SAN .VE TİC.A. AKÇABURGAZ MAH.  3038. SK.  17 1 E.YURT İST. 9232 201601201601 2016032414Mfm0001746 ₺8.449,70
7340817783 RAMADA DIŞ TİC. PAZARLAMA S ANAYİ LİMİ BARIŞ MAH. EĞİTİM VADİSİ BULVARI BLV.BEYAZ 

CENTER 1 1 B.DÜZÜ İST. 0010 201501201512 2016052514Mfm0005293 ₺15.086,89
7350227628 ROTA KİMYA TEKSTİL TUR. SANA Yİ VE TİCA YAKUPLU MAH  59.SK  3 5 B.DÜZÜ İST. 0015 200912200912 2017101514Mfm0003365 ₺15.182,56
7350227628 ROTA KİMYA TEKSTİL TUR. SANA Yİ VE TİCA YAKUPLU MAH  59.SK  3 5 B.DÜZÜ İST. 0015 200911200911 2017101514Mfm0003355 ₺7.976,79
7350619245 ROTOTEK AMBALAJ MAK.SAN.VE TİC .LTD.ŞTİ. CUM. MAH.  HİKMET BULVAR B BLOK 79 53 E.YURT İST. 0010 201001201012 2017101514Mfm0002780 ₺64.043,76
7350619245 ROTOTEK AMBALAJ MAK.SAN.VE TİC .LTD.ŞTİ. CUM. MAH.  HİKMET BULVAR B BLOK 79 53 E.YURT İST. 0015 201011201011 2017101514Mfm0002796 ₺58.770,36
7350619245 ROTOTEK AMBALAJ MAK.SAN.VE TİC .LTD.ŞTİ. CUM. MAH.  HİKMET BULVAR B BLOK 79 53 E.YURT İST. 0033 201010201012 2017101514Mfm0002788 ₺22.754,16
7350623484 ROLER İNŞ. TAAH..DAN.GI.TE K.SAN.VE D TALATPAŞA CAD.KAMEL  EVLERİ A-6/B BLOK  9  E.YURT İST. 0015 201006201006 2017101514Mfm0002811 ₺17.882,37
7350669604 TASF.HAL.RODOPLU MATBAA VE KİM YA SAN. HARAMİDERE SAN SİT FBLK 206  B.DÜZÜ İST. 0015 201512201512 2016032414Mfm0001844 ₺4.907,58
7350838966 RMZ KİMYA PLASTİK İNŞ. ELEKT RİK ELEKTR BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. ŞEHİTLER 

(CUM.) CAD. 6 92 E.YURT İST. 0010 201501201512 2016052514Mfm0006875 ₺4.757,51
7350875362 ROBERT SELTMANN ENDÜSTRİYEL MU TFAK MALZE KAVAKLI MAH. KAVAKLI CAD. 17 A 5 B.DÜZÜ İST. 0003 201603201603 2016052514Mfm0006832 ₺5.099,40
7350875362 ROBERT SELTMANN ENDÜSTRİYEL MU TFAK MALZE KAVAKLI MAH. KAVAKLI CAD. 17 A 5 B.DÜZÜ İST. 0003 201602201602 2016052514Mfm0006860 ₺5.084,98
7390498447 SAK DANIŞMANLIK TİC. LİMİTE D ŞTİ CUM. M.E5 ÜZER İ 1992 SK.BEYLİK PLA 12 502 E.YURT İST. 0003 201603201603 2016052514Mfm0006100 ₺20.278,16
7390498447 SAK DANIŞMANLIK TİC. LİMİTE D ŞTİ CUM. M.E5 ÜZER İ 1992 SK.BEYLİK PLA 12 502 E.YURT İST. 0015 201603201603 2016052514Mfm0006126 ₺7.654,61
7390498447 SAK DANIŞMANLIK TİC. LİMİTE D ŞTİ CUM. M.E5 ÜZER İ 1992 SK.BEYLİK PLA 12 502 E.YURT İST. 0010 201501201512 2016052514Mfm0006094 ₺6.464,92
7390498447 SAK DANIŞMANLIK TİC. LİMİTE D ŞTİ CUM. M.E5 ÜZER İ 1992 SK.BEYLİK PLA 12 502 E.YURT İST. 0015 201512201512 2016032414Mfm0006632 ₺3.652,70
7390523289 MUHARREM SAKA AKÇABURGAZ MAH.  3002. (2.) SK. 16 5 E.YURT İST. 0001 201501201512 2016052514Mfm0006118 ₺64.117,00
7390523289 MUHARREM SAKA AKÇABURGAZ MAH.  3002. (2.) SK. 16 5 E.YURT İST. 0001 201501201512 2016121214Mfm0006308 ₺64.051,40
7420432626 SAMANYOLU EĞİTİM İŞLETMELERİ T İC. A.Ş. KAVAKLI MAH. OLİMPİYAT CAD. 6 1 B.DÜZÜ İST. 0015 201602201602 2016052514Mfm0005833 ₺66.381,84
7420432626 SAMANYOLU EĞİTİM İŞLETMELERİ T İC. A.Ş. KAVAKLI MAH. OLİMPİYAT CAD. 6 1 B.DÜZÜ İST. 0015 201603201603 2016052514Mfm0005835 ₺60.330,25
7420432626 SAMANYOLU EĞİTİM İŞLETMELERİ T İC. A.Ş. KAVAKLI MAH. OLİMPİYAT CAD. 6 1 B.DÜZÜ İST. 0003 201512201512 2016031114Mfm0000041 ₺25.970,46
7420432626 SAMANYOLU EĞİTİM İŞLETMELERİ T İC. A.Ş. KAVAKLI MAH. OLİMPİYAT CAD. 6 1 B.DÜZÜ İST. 0003 201601201601 2016031114Mfm0000044 ₺22.795,60
7420432626 SAMANYOLU EĞİTİM İŞLETMELERİ T İC. A.Ş. KAVAKLI MAH. OLİMPİYAT CAD. 6 1 B.DÜZÜ İST. 0015 201601201601 2016031114Mfm0000043 ₺14.550,58
7420432626 SAMANYOLU EĞİTİM İŞLETMELERİ T İC. A.Ş. KAVAKLI MAH. OLİMPİYAT CAD. 6 1 B.DÜZÜ İST. 0015 201512201512 2016031114Mfm0000042 ₺11.700,39
7440249125 HASAN HÜSEYİN SAR G.YURT MH.  ERTUĞRUL GAZİ CD.  16  E.YURT İST. 0001 201501201512 2016052514Mfm0005959 ₺15.830,15
7480257886 CEMSA ADM İNŞ. DIŞ TİC. A NONİM ŞİRK G.YURT MAH ERTUĞRUL GAZİ CAD. 68 A E.YURT İST. 0010 201501201512 2016052514Mfm0008437 ₺20.348,96
7510089574 MEMİŞ SARTAŞ MEHMET AKİF ERSOY MAH. UFUK CAD.  9 A 1 E.YURT İST. 0003 201601201603 2016052514Mfm0008605 ₺4.123,49
7520384024 SASKARA İNŞ. GIDASAN. VE T İCARET LİM MERKEZ MH. NO:4/26 İSTANBUL/ESENYURT 0015 201008201008 2016121214Mfm0008476 ₺296.442,72
7520384024 SASKARA İNŞ. GIDASAN. VE T İCARET LİM MERKEZ MH. NO:4/26 İSTANBUL/ESENYURT 0015 201006201006 2016121214Mfm0008474 ₺67.529,13
7520384024 SASKARA İNŞ. GIDASAN. VE T İCARET LİM MERKEZ MH. NO:4/26 İSTANBUL/ESENYURT 0015 201007201007 2016121214Mfm0008478 ₺49.426,52
7520384024 SASKARA İNŞ. GIDASAN. VE T İCARET LİM MERKEZ MH. NO:4/26 İSTANBUL/ESENYURT 0015 201012201012 2016121214Mfm0008472 ₺21.679,81
7520384024 SASKARA İNŞ. GIDASAN. VE T İCARET LİM MERKEZ MH. NO:4/26 İSTANBUL/ESENYURT 0015 201009201009 2016121214Mfm0008473 ₺18.912,23
7520393911 SAVAHİL İNŞ. İZOLASYON TAAHÜ T SAN VE T CUM. MAH.  1983. SK.  1 50 E.YURT İST. 0010 201501201512 2016052514Mfm0009255 ₺15.114,50
7520393911 SAVAHİL İNŞ. İZOLASYON TAAHÜ T SAN VE T CUM. MAH.  1983. SK.  1 50 E.YURT İST. 0015 201601201601 2016031514Mfm0000010 ₺4.330,41
7530220928 İBRAHİM SAVCI AKÇABURGAZ M 1.C 17 S 5 4 E.YURT İST. 0001 201501201512 2016052514Mfm0009314 ₺7.229,65
7530220928 İBRAHİM SAVCI AKÇABURGAZ M 1.C 17 S 5 4 E.YURT İST. 0001 201501201512 2016121214Mfm0008664 ₺7.127,15
7580263640 ST MAKİNA SAN. İÇ VEDIŞ TİC. L TD. ŞTİ. BİRLİK SAN SİT 1 CAD  42  B.DÜZÜ İST. 0003 201010201012 2020060314Mfm0000064 ₺211.176,32
7580263640 ST MAKİNA SAN. İÇ VEDIŞ TİC. L TD. ŞTİ. BİRLİK SAN SİT 1 CAD  42  B.DÜZÜ İST. 0010 201001201012 2020060314Mfm0000065 ₺208.113,68
7580263640 ST MAKİNA SAN. İÇ VEDIŞ TİC. L TD. ŞTİ. BİRLİK SAN SİT 1 CAD  42  B.DÜZÜ İST. 0015 201011201011 2020060314Mfm0000066 ₺157.978,08
7580263640 ST MAKİNA SAN. İÇ VEDIŞ TİC. L TD. ŞTİ. BİRLİK SAN SİT 1 CAD  42  B.DÜZÜ İST. 0033 201010201012 2020060314Mfm0000068 ₺73.940,88
7580263640 ST MAKİNA SAN. İÇ VEDIŞ TİC. L TD. ŞTİ. BİRLİK SAN SİT 1 CAD  42  B.DÜZÜ İST. 0015 201010201010 2020060314Mfm0000067 ₺33.158,16
7580263640 ST MAKİNA SAN. İÇ VEDIŞ TİC. L TD. ŞTİ. BİRLİK SAN SİT 1 CAD  42  B.DÜZÜ İST. 4315 201601201612 2020060314Mfm0000070 ₺4.316,86
7610497895 ŞEN EL AHŞAP MOBİLYADEKORASYON  İNŞ. TU D.ARASLI BLV. MAHSUNİ ŞERİF CD.  19  E.YURT İST. 0015 201010201010 2016121214Mfm0010118 ₺59.190,01
7610497895 ŞEN EL AHŞAP MOBİLYADEKORASYON  İNŞ. TU D.ARASLI BLV. MAHSUNİ ŞERİF CD.  19  E.YURT İST. 0015 201012201012 2016121214Mfm0010098 ₺54.867,40
7610497895 ŞEN EL AHŞAP MOBİLYADEKORASYON  İNŞ. TU D.ARASLI BLV. MAHSUNİ ŞERİF CD.  19  E.YURT İST. 0015 201009201009 2016121214Mfm0010114 ₺27.136,11

Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları ne-
deniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir
ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda
müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı  ilan olunur." 

VERGİ TÜRÜ TAKİP TUTARI
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G elecek Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Vey-
sel Karatay'ın ev sahipliğinde gerçekle-
şen toplantıda, eski İstanbul Milletvekili

ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ab-
dullah Başçı, gazetecilerle bir araya geldi. Gün-
deme ilişkin açıklamalarda bulunan ve Gelecek
Partisi'nin AK Parti'den ayrılış sürecine ilişkin
gündemi sarsacak açıklamalar yapan Basçı, “Biz
gördüğümüz yanlışlar, şahit olduğumuz hatalar
sonrası Türkiye'ye yeni bir gelecek lazım diyerek
yola çıktık ve Gelecek Partisi olarak siyasi hayatı-
mızı başlattık” dedi. 

Milletten yana durdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğ-
lu'nun AK Parti'den ayrılış süreci hakkında bilgi
veren Abdullah Basçı, Davutoğlu ve Erdoğan'ın
uzun süre görüşmediğini ve telefonda kavga etti-
ğini iddia etti. Basçı, “Ahmet Davutoğlu başba-
kanlığı döneminde yolsuzlukların had safaya
ulaştığını söyleyerek buna müdahale etmek is-
tedi. Şeffaflık yasası çıkardı. O zaman da Davu-
toğlu, 'Arkadaşlar partinin içinde yolsuzluk almış
başını gidiyor. Bunu partiden kazıyacağım. Şef-
faflık yasası ile herkes hesap verecek. Her yıl başı
her milletvekili mal beyanında bulunacak. Malı
manasız şekilde artanı hesaba çekeceğim' de-
mişti. Sayın Davutoğlu böyle konuşunca o
zaman ki AK Partili milletvekilleri arkasında
küfür etti. 'Bu adam nereden geldi' diye söylendi.
Akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan olaya müdahale etti. 'Bu şeffaflık yasasına
izin vermem. Sen böyle bir şey yaparsan ben
partiye ilçe başkanı olacak adam bile bulamam'
yanıtı verdi. Davutoğlu ise milletten yana bir
duruş sergiledi. Uzun süre tartışıp, telefonda
kavga ettiler. Bunu herkes bilsin” diye konuştu.

Haber servis ettiler

Ayrılış süreci sonrasını da anlatan Basçı, “Sonra
noldu. Pelikan'ı kurdular. Erdoğan yanlısı gaze-
teciler bir araya geldi. Bir yalı kiraladı. Oradan
Davutoğlu'nu yıpratacak haberler servis etmeye
başladılar. Velhasıl kelam Davutoğlu o süreç-
lerde şunu yapmaya çalıştı; şeffaflık. Malum 5'li
çete dediğimiz müteahhitlere Davutoğlu döne-

minde ihale verilmesi talep edildi; Davutoğlu yu-
karıdan gelen bu talepleri de reddederek, Erdo-
ğan'la uzun süre karşı karşıya kaldı, ayrı düştü.
Davutoğlu kaynak her zaman gariban halkın ce-
bine gitmeli dedi ama Erdoğan ve taraftarları
sermayeyi düşündü. Geldiğimiz nokta ortada”
dedi.

Bizi hedef alamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mu-
halefeti tehdit edip, hakarete varacak şekilde
eleştirdiğini de kaydeden Basçı, “Çıkıyor 'Bay
Kemal' diyor. Çıkıyor Akşener'e, 'gelin hanım
bunlar iyi günlerin' diyor. Ama bakın Davutoğ-
lu'na tek kelime edemiyor. Edemez. Edeceği
zaman misliyle karşılığını alacağını bilir. Bu yüz-
den Erdoğan asla bizi hedef alamaz” ifadesini
kullandı.

Her an erken seçim olabilir

Türkiye'de her an bir erken seçim olabileceğini
de vurgulayan Basçı, “Bu ülkede her an erken
seçim olabilir. Biz her an erken seçim olacakmış
gibi çalışacağız. Yukarıda bir güç tehdit ve şan-
tajla iktidarını götürmeye çalışıyor ama bu böyle
gitmez. Her yerden su almaya başlayan bir gemi
var. Yakında batacak. O yüzden acilen seçime gi-
dilmesi söz konusu olabilir” dedi.

Davanın d'si bile kalmadı

AK Parti içinde olduğu yıllarda kendisini davaya

adadığını sandığını ama kandırıldıklarını öğren-
diğini aktaran Basçı şöyle konuştu; “Yıllar önce
Merter'de muhalif yüz kişilik bir grup gösteri ya-
pıyor. Cumhurbaşkanı'nın ailesine çoluğuna ço-
cuğuna küfürler ediyorlardı. Arabadan indik
dedim ki aynı şeyleri size iade ediyorum. Sonra
bize de önce küfrettiler sonra saldırdılar. Bizi
hastaneye attılar. Götürdüler. Ben buna orada
müdahale ederken dava demiştim. Davama
sahip çıktım demiştim. Ama gittik gördük ki
dava farklı bir şeymiş. Dava'nın d'si bile kalma-
mış. Adam kayırmacılık, yolsuzluk, kötülük
almış başını gitmiş. 2001 yılında yola çıkarken
yolsuzluğun sonunu getireceğiz derken şimdi
AKP yolsuzlukta zirve yaptı. Ne  yargı kaldı ne
hak ne hukuk. Çok acı bir manzara var.”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda 
gazetecilerle bir araya geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılış
sürecini anlatan Başçı, “Yolsuzluk almış başını gidiyordu. Sayın Davutoğlu başbakanlığı döneminde
buna tepki gösterdi, şeffaflık yasası çıkardı. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale edip, 'Buna
izin vermem' dedi. Telefonda kavga ettiler. Davutoğlu da gereken resti çekti. Bunu herkes bilsin” dedi

ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU

Gelecek Partisi esenyurt İlçe Başkanı Veysel
karatay ise Genel Başkan Yardımcısı Abdullah
Başçı'ya ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, “Ge-
lecek Partisi olarak esenyurt'ta güzel işlere imza
attık. Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz”
dedi. Programı takip eden gazetecilere de şük-
ranlarını sunan karatay, “İlçemizin sorunlarını
her platformda dile getireceğiz. Çözüm önerileri-
mizi sunacağız” açıklamasını yaptı. 

BAŞÇI’YA TEŞEKKÜR ETTİ
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'Afete Hazır mıyız?' konulu online
panelde konuşan İBB Deprem ve
Zemin İnceleme Müdürü Kemal
Duran, “Doğadaki olayları çok iyi
gözlemleyip anlayamadığımız için
bilim ve teknikten uzak kentler
oluşturduk, deprem, sel, tsunami,
heyelan gibi tehlikelerin göbeğine
kentlerimizi koyduk” dedi

dünyada 120'den fazla ül-
kede örgütlü Genç Liderler ve
Girişimciler Derneği (JCI) İs-

tanbul Şubesi tarafından Düzce Depre-
mi'nin 22'nci yıldönümü nedeniyle 'Afete
Hazır mıyız?' konulu online panel düzen-
lendi. Düzce'de 12 Kasım 1999 tarihinde
meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki 710
kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 679 kişi-
nin yaralandığı depremin yıldönümünde
İstanbul Genel Sekreteri İlknur Doru-
ker'in yönettiği panele katılan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin
İnceleme Müdürü Kemal Duran,
1999'daki Gölcük ve ardından Düzce
depremlerinin Türkiye için bir milat oldu-
ğunu anlattı. 

Afetlere hazır değiliz

Kemal Duran, İstanbul'da 1.2 milyon bi-
nanın 367 binin 2000 yılından sonra ya-
pıldığını olası İstanbul Depremi'nde 194
bin binanın belli şekilde hasar göreceğine
ilişkin değerlendirmeler bulunduğunu bil-
direrek, "Aradan geçen süreye rağmen
henüz afetlere hazır değiliz. Doğadaki
olayları çok iyi gözlemleyip anlayamadı-
ğımız için bilim ve teknikten uzak kentler
oluşturduk, deprem, sel, tsunami, heyelan
gibi tehlikelerin göbeğine kentlerimizi koy-
duk" dedi. Duran, BM tarafından belirle-
nen sürdürebilir dayanıklılığı oluşturmak
için 10 temel prensibi yerine getirmeye
çalıştıklarını anlattı. 

İnsanlar çabuk unutur

Duran, 1999 depremlerinden sonra yapı-
lan birçok çalışmaya ek olarak neler yapı-
labileceklerini gözden geçirerek hareket
ettiklerini, bilim insanlarının destekleri ile
çalıştaylar düzenlediklerini kaydederek,
“İnsanlar kötü günleri çabuk unutur. Bu
nedenle eğitim ve farkındalık sürekli ol-
malı. İstanbul'da olası depremde tsunami
görüleceği belirtiliyor. Boyu 6 metreleri
bulacak dalgaların neden olduğu tsunami
güneydeki Silivri'den başlayıp Pendik'e
kadar 17 ilçede görülebilecek. 17 ilçe için
risk durumunu ayrı paylaştık. İlçe planla-

rında eylem planları da var. Ancak bizim
önceliğimiz tsunamiden çok deprem ger-
çeği. 39 ilçe için ilçe heyelan farkındalık
kitapçıkları hazırladık. Heyelan duyarlılık
haritasını bir iki yıl içerisinde tamamlaya-
cağız. Olası depremde İçme suyu ihtiya-
cının ambalajlı sularla karşılanmasının
yol durumu göz önüne alındığında çok
gerçekçi olmayacağını göz önüne alarak
yerel kaynakların değerlendirilmesi çalış-
ması başlattık. 25 milyon ton enkazdan
bahsediyorsak, ilçe belediyeleri de dahil
etmemiz gerekir."

16 ilçeye yerleştirilecek

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü
Kemal Duran, bir süre önce Büyükçek-
mece'deki sahil kesimine yerleştirdikleri
tsunami uyarı levhalarının benzerlerini
sahil şeridindeki diğer 16 ilçede sürdüre-
ceklerini söyledi. Duran, Kandilli Rasat-
hanesi ile görüştüklerini erken uyarı
sisteminde raylı ulaşım ve doğalgaz sis-
temlerinin otomatik durdurulması, sahil
kesimindekilerin hoparlör, internet, radyo
gibi yollarla uyarılması çalışması yapıldı-
ğını anlattı. İstanbul'un birçok ilçesinde
hızlı tarama sistemini uygulamaya koy-
duklarını anlatan Duran, bu çalışmada
konut sahiplerini uyararak duyarlılığı art-
tırmayı hedeflediklerini ekledi.

Bu bölgedeki fay aktif

Panelin konuşmacıları arasında yer alan
jeofizik uzmanı sismolog Dr. Oğuz Gün-
doğdu ise Düzce depremi sırasında Bo-
lu'da bulunduklarını, dönemin Bolu Valisi
ile görüşmelerinden çok kısa süre sonra
büyük depremin meydana geldiğini an-
lattı. Yerel yönetici ve eğitmenlerin olası
depremde ne yapacakları konusunda
henüz yeterince bilgi sahibi olmadıklarını
vurgulayan Dr. Gündoğdu, afetlere karşı
bilgilendirme ve kentsel dönüşüm çalış-
malarına ağırlık verilmesi gerektiğine dik-
kat çekti. Dr. Gündoğdu, Malatya'nın
Pütürge ilçesinde dün kaydedilen 4.7 bü-
yüklüğünde depreme değinirken, bu böl-
gedeki fayın aktif olduğunu söyledi. DHA
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HALK EKMEĞE 
zam yapılmayacak
İstanbul'da yapılan zamla ekmeğin 2 buçuk TL'den satılması beklenirken,
İBB'den yapılan açıklamada ise Halk Ekmek fiyatının değişmeyeceği
duyuruldu. İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen
Nama, "Son 3 ayda girdi maliyetlerimiz olağanüstü arttı. Bu artışlara
rağmen Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” dedi

istanBul’da ekmek fiyatla-
rının 2 TL’den 2 buçuk  TL’ye
çıkmasını öngören zam talebi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mecli-
si'nde onanırken, bazı ilçelerde 1 Ey-
lül'den itibaren ekmeğin 2 buçuk
TL'den satılmaya başlanması bekleni-
yor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) ise Halk Ekmek fiyatlarının değiş-
meyeceğini ve 1,25 liradan satılmaya
devam edeceğini duyurdu. Konuyla il-
gili açıklamasında İBB Halk Ekmek
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili
Özgen Nama, “Son 3 ayda buğday fi-
yatları yüzde 25 arttı. Elektrik, doğalgaz
gibi girdi maliyetlerimiz olağanüstü

arttı. Bu artışlara rağmen bu çetin kış
koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza
Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya
devam edecek” dedi.

Neden önemli?

“Neden mi İBB Halk Ekmek önemli?”
diye soran Nama, “Çalışan nüfusunun
yaklaşık yüzde 45'i asgari ücretle geçin-
mek zorunda olan ülkemizde yıllardır
aileler karnını kuru ekmekle doyuruyor.
Bu gerçekle günde 10 ekmek tüketen bir
aile hükümetin ekmeğine ayda 750 TL,
Halk Ekmek'e ayda 375 TL para ödü-
yor” ifadelerini kullandı. 
MEHMET MERT

Beylikdüzü Gezici
Hizmet Otobüsleri,
vatandaşa hizmet
götürmeye devam

ediyor. Mobil Sağlık
Aracı ve Gezici

Kütüphane’nin yeni
durağı, Marmara

Mahallesi’nde 
bulunan İhlas 

Marmara Evleri 
1. Kısım olurken

Saha Çözüm
Hareketi ekibi de

vatandaşların talep
ve şikayetlerini bire

bir dinledi

Beylikdüzü Belediyesi tara-
fından vatandaşların hizmet-
lere kolayca erişebilmesi için

ilçeye kazandırılan Gezici Hizmet Oto-
büsleri’nin yeni durağı, 20 bin kişilik nü-
fusu ile ilçenin en büyük sitelerinin
başında gelen İhlas Marmara Evleri
1.Kısım oldu. Mobil Sağlık Aracı içeri-
sinde hemşirelik hizmet-
lerinin yanı sıra; doktor
ve uzmanlar ön bilgilen-
dirme ve muayeneleri
gerçekleştirerek gerekli
yönlendirmelerde bu-
lundu. Çocuklara kitap
okuma alışkanlığının ka-
zandırılması için hizmet
veren Gezici Kütüp-
hane’de ise çocuklar,
Beylikdüzü Belediye-

si’nin ilçeye kazandırdığı projelerin çi-
zimlerinden oluşan boyama kitaplarını
boyayarak keyifli vakit geçirdi. Belirle-
nen tarihler doğrultusunda Beylik-
düzü’nün tüm mahallerini gezecek olan
otobüslerin sonraki lokasyon ve saat bil-
gileri, Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal
medya hesaplarından duyurulacak.

Saha ekibi dinledi

Otobüsler site sakinleri tarafından
büyük ilgi görürken farklı uygulamalarla
çalışmalarına devam eden Saha Çözüm
Hareketi de site içerisinde bir stant
kurdu. Vatandaşların talep, öneri ve şi-
kayetlerini dinleyen ekip, belediyenin il-
gili birim ve müdürlükleriyle paylaşmak

üzere notlar aldı. Vatandaşlara,
ıslak mendil, dezenfektan, maske
ve Beylikdüzü Belediyesi’nin iki
yılda yaptığı hizmetlerin bulun-
duğu kitapçıktan oluşan hediye
kitlerden takdim edildi. Sitede ya-
şayanların çoğunluğu belediye
hizmetlerinden ne kadar mem-
nun olduğunu belirterek Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık ve ekip arkadaşla-
rına teşekkür etti. 

YENi DURAK MARMARA 
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K onut kredilerinde ekim ayı sonunda
yapılan faiz indirimleri, bir ay dol-
madan İstanbul’da ev fiyatlarının

yüzde 5-10 aralığında zamlanmasına yol
açtı. Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul
Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Ni-
zamettin Aşa, “Kredi faizlerindeki değişik-
likten sonra vatandaş konut satın almak
istedi ama talebin biraz arttığını gören fır-
satçılar konut fiyatlarına yüzde 5-10 aralı-
ğında yeni zamlar yaptı” dedi.

Faizler düştü
25 Ekim 2021’de yapılan bir açıklama ile
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank,
kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına
göre 200 baz puana kadar değişen oran-
larda indirime gittiğini duyurmuştu. Konut
kredileri faiz oranlarında 26 Ekim 2021'den
itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL
altı tutarlarda yüzde 1,29; 1 milyon TL üze-
rindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz
oranları uygulanmaya

başlamaya karar verilmişti. Nizamettin
Aşa’nın verdiği bilgiye göre, İstanbul’da son
faiz indiriminden sonra satılan evler, çoğun-
lukla fiyatların düşük seyrettiği ilçelerde 
yoğunlaştı.
Aşa, “Eski, çok kaliteli olmayan ve merkeze
uzak evlere talep geldi. Daha düşük bedelli
olan semtlerden Esenyurt’un kuzeyi, Gazi-
osmanpaşa, Bayrampaşa’nın bir kesimi
gibi” diye konuştu.

Müteahhite yarıyor
Kredi faizlerinin mevcut seviyesinin vatan-
daş için avantaj yaratmadığına dikkat
çeken Aşa, bu yüzden piyasada is-
tenilen canlılığın da
yakalanamadı-
ğını ifade etti.
Aşa, şöyle
devam

etti: “Faizlerin daha düşük, konut fiyatları-
nın da sabit kalması lazım ki netice alınsın.
Diğer türlü krediyle ev alınınca müteahhitin
cebine gidiyor. Fiyatlar arttığı için ödenen
toplam tutar da yükseliyor. Dolayısıyla va-
tandaş için bir avantaj olmaktan çıkıyor.”

eylülde azalMıştı
Öte yandan, Türkiye
İstatistik Ku-
rumu’nun
(TÜİK)

konut satışlarına ilişkin açıkladığı son veri
2021 Eylül’e ait. Ekim ayına ait veriler 15
Kasım’da açıklanacak. Eylüldeki satışlara
bakıldığında ise, ülke genelindeki konut sa-
tışlarının eylül ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143
olduğu görülüyor.
Satışlar 2021 Ocak-Eylül döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde

18,3 azalışla 949 bin 138’e gerilemişti.
Kredili satışlar olarak nitelendirilen

ipotekli satışlar da eylül ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde

16,4 azalarak 29 bin 759 
olmuştu.

Eylülde toplam konut sa-
tışları içinde ipotekli satış-

ların payı yüzde 20,2 olarak
gerçekleşmiş; 2021 Ocak-
Eylül döneminde yapılan
ipotekli konut satışları ise bir
önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 64,3 azalışla 181
bin 855 olmuştu.

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Konut kredi faizlerindeki indirimden sonra
talebin biraz arttığını gören fırsatçılar konut fiyatlarına yüzde 5-10 aralığında yeni zamlar yaptı" dedi. Aşa,
"Eski, çok kaliteli olmayan ve merkeze uzak evlere talep geldi" diye konuştu
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özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz
gazetedamga.com.tr Türkiye’nin siyaset,

ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine
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barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve
tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet

veren web sitemize ulaşarak 
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FAİZ İNDİRİMLERİNİ FIRSAT BİLİP KONUTA ZAM YAPTILAR

FIRSATCILAR 
IS BASINDA!

TARİHİN EN 
HIZLI ARTIŞI
Merkez Bankası’nın (TCMB) son verileri ise
konut fiyatlarının ağustosta yıllık bazda yüzde
40’a kadar arttığını ortaya koymuştu. Mer-
kez’in açıkladığı Ağustos 2021 dönemine ait
Konut Fiyat Endeksi’ne göre, ülke genelinde
konut fiyatları 2021 Ağustos’ta aylık yüzde 4
arterken, yıllıkta nominal olarak yüzde 33,4,
reel olarak ise yüzde 11,9 oranında artmıştı.
Bu oranla birlikte endeks tarihinin en hızlı artı-
şını kaydedilmiş olmuştu. Endeks aynı za-
manda, ülke genelinde yeni konutların fiyatının
önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 40,2
arttığını, ikinci
el konutların
fiyatının da
bir yılda
yüzde 
32 zam-
landığını
gözler
önüne 
sermişti.

YÜZDE 
80 ARTIŞ
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme
platformu konut kiralarını inceledi. Buna göre
İstanbul, son 1 yılda yüzde 80, son 3 yılda
yüzde 94 ile konut kiralarında en çok artış ya-
şayan il oldu. İstanbul'un ardından Ankara'da
1 yıllık yüzde 52, 3 yıllık yüzde 91 değer artışı
yaşanırken, İzmir'de 1 yıllık yüzde 49, 3 yıllık
yüzde 88 değer artışı yaşandı. Bursa'da 1 yıllık
yüzde 51, 3 yıllık yüzde 73, Antalya'da ise 1
yıllık değer artışı yüzde 77, 3 yıllık değer artışı
yüzde 226 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul'da
Zeytinburnu, Şile ve Gaziosmanpaşa, Anka-
ra'da Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya, İzmir'de ise
Dikili, Seferihisar ve Güzelbahçe dikkat çeken
ilçeler arasında yer alıyor.
İstanbul'da Zeytinburnu, Şile ve Gaziosman-
paşa, Ankara'da Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya,
İzmir'de ise Dikili, Seferihisar ve Güzelbahçe
fiyat artışında dikkat çeken ilçeler arasında yer
alıyor. Yıllık değer artışlarında İstanbul'da ki-
raların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla
Zeytinburnu, Şile ve Gaziosmanpaşa olurken,
İstanbul genelinde ortalama metrekare kira
33,33 TL, ortalama kira ise 3 bin 666 TL
oldu. Zeytinburnu'nda konut kiraları son 1
yılda yüzde 121, son 3 yılda yüzde 176 artış
gösterirken, ortalama metrekare kira 44,12
TL, ortalama kira 4 bin 191 TL oldu. Şile'de
konut kiraları son 1 yılda yüzde 116, son 3
yılda yüzde 170 artış gösterdi, ortalama met-
rekare kira 33,57 TL, ortalama kira 3 bin 357
TL oldu. Gaziosmanpaşa'da ise konut kiraları
son 1 yılda yüzde 113, son 3 yılda yüzde 94
artış gösterdi, ortalama metrekare kira 31 TL,
ortalama kira ise 3 bin 100 TL. oldu.
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Bakın dostlar demokrasinin olmazsa 
olmaz iki koşulu daha vardır. Güçler 
ayrılığı ilkesi ve özgür basın. Demokra-
sinin olmazsa olmaz koşulları açısından 
baktığımızda Türk demokrasinin hızla 
eksildiği görülüyor. Medyanın çok bü-
yük bir kısmı iktidarın kontrolü altında. 
Küçük bir parçası çok zor koşullar altında 
özgür gazetecilik yapmaya çalışıyor. Bu 
çabayı gösteren gazete ve televizyonla-
ra iktidar sürekli ceza kesiliyor. Ekran 
kapattırılıyor. Güçler ayrılığı ilkesi fiilen 
çalışmıyor. Yasama ve yargı organları, 
yürütme organının devamı gibi çalışıyor. 
Bunlar yetmezmiş gibi muhalefet partileri 
de büyük baskı altında tutuluyor. Siyasete 
döneceğiz bu burada kalsın.

Diğer derdimiz COVID-19 salgını-
nın patlak vermesinden sonraki süreçte 
karşımıza çıkan pandeminin ana davranış 
kalıbı, vaka ve ona paralel bir şekilde 
insan kayıplarının genellikle -dalgalar 
halinde- yükselmesi ve ardından alınan 
önlemlerle baskılanarak aşağı inmesi 
şeklinde görünüyordu.

Bu da grafiklerde her seferinde sert 
bir yükseliş, pik noktasına çıkış ve düşüş 
eğrisi şeklinde kendisini gösteriyordu.
Bu çerçevede salgın 2020 Mart ayında ilk 
patlak verdiğinde, özellikle nisan ayındaki 
tırmanışın ardından mayıs ayında kayda 
değer bir düşüş gözlenmişti. Daha sonra 
2020 sonbaharında kasım ve aralık ayla-
rında ikinci dalganın yükselişine tanıklık 
ettik. Alınan kapanma önlemleriyle birlikte 
salgının baskılanmasıyla başlayan normal-
leşmede bu yılın nisan ayında, kendimizi 
bu kez üçüncü dalganın içinde bulduk.

Temmuz sonundan itibaren girdi-
ğimiz dördüncü dalgada ise bundan 
önceki dalgaların hareketlerine uymayan 
farklı bir örüntünün belirdiğini izliyoruz. 
Salgın, özellikle 2020 sonbaharındaki 
ikinci dalganın pik dönemindeki yo-
ğunluğa yakın bir çizgide sabit kalarak, 
inişe geçmeden düz bir plato şeklinde 
ilerlemektedir.Bunu COVID-19 salgını-
nın yüksek bir eşikte kronikleşmesi hali 
olarak tanımlamakta hata olmaz.

Vakalarda 3 bin eşiği aşıldı inmiyor
Şimdi buraya kadar söylediklerimizi 

rakamlarla daha yakından göstermeye 
çalışalım. Ancak bunu yaparken önce-
likle bir olgunun altını çizelim. Geçen 
yaz aylarına göreceli olarak rahat bir 
şekilde girilmesine karşılık, özellikle 19 
Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı 
haftasıyla birlikte vakalarda yeniden bir 
patlama yaşanmıştır. Bir sonraki hafta 
vakalar birden iki katına çıkmış, zaten bir 
daha da inişe geçmemiştir.

İçinde bulunduğumuz süreci “dör-
düncü dalga” kabul edersek, bunu 2020 
sonbaharındaki ikinci dalgayla karşılaş-
tırdığımızda çok yakın sayılarla karşılaşı-
yoruz. (Geçen nisan-mayıs dönemindeki 
üçüncü dalgada vaka ve ölümler çok daha 
yüksek pik noktalarına çıkmıştır.)

Rakamlar felaketi gösteriyor
İkinci dalgada günlük vakalarda en 

yüksek sayı 8 Aralık 2020 tarihinde 33 bin 
198 olarak çıkmıştı. Dördüncü dalgada bu 
rakamlarda çoktan aşıldı. Haftalık topla-
ma baktığımızda da benzer bir durum söz 
konusudur. Geçen haftanın 206 bin dola-
yındaki vaka toplamı, bir yıl önceki ikinci 
dalganın en yüksek olduğu 30 Kasım-6 
Aralık 2020 haftasının 220 bin 667 olan 
toplamına bir hayli yaklaşmıştır.

Bir saatte en az  kişi ölüyor
Yine geçen sonbahardaki ikinci dalga-

da bir gün içinde en yüksek ölüm rapor-
laması 23 Aralık 2020 tarihinde Sağlık 
Bakanlığı tarafından 259 olarak yapılmış-
tı. Kayıplar, ardından düşüşe geçmişti. 
Vefat sayılarının bu dalgadaki seyrine 
baktığımızda, temmuz ayının sonundan 
itibaren başlayan yükselme trendinin 
ağustos sonunda tepe noktaya geldikten 
sonra bir miktar azalıp son dönemde haf-
talık toplamda 1700-1900 arasındaki bir 
eşikte yerleşmekte olduğunu görüyoruz. 
Bu arada içinde bulunduğumuz dalga-
da kaydedilen günlük en yüksek kayıp 
rakamının 1 Eylül’de 290 olarak kayda 
geçtiğini ve ikinci dalgadaki en yüksek 259 
rakamının üstüne çıktığını da hatırlatalım.
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı vaka ve 
özellikle vefat rakamlarının sıhhat derece-
siyle ilgili tıp çevrelerinde ve kamuoyunda 
ciddi tereddütler belirtilmekle birlikte, bu 
haliyle bile kamuoyuyla paylaşılan verile-
rin son derece düşündürücü bir tabloyu 
karşımıza koyduğunu vurgulamalıyız.

Durumun ciddiyetini en yalın şekilde 
şöyle anlatabiliriz. Geçen hafta CO-
VID-19’dan kaynaklanan günlük orta-
lama insan kaybı sayısı 217’dir. Demek 
ki, Türkiye’de hayat normal akışı içinde 
sürüp giderken, her gün her saat zarfında 
dokuz vatandaşımız COVID-19 nedeniyle 
hayata gözlerini kapamaktadır.

Sonuçta rakamların gidişatına baktığı-
mızda ve geçen sonbaharla karşılaştırdığı-
mızda, ciddi boyutlarda tehlikeli bir duru-
mun yaşanmakta olduğunu ifade etmemiz 

gerekiyor. Çünkü günlük vakalar, özellikle 
bayram sonrasındaki sıçramanın ardın-
dan girilen yükselmede, özellikle eylülle 
birlikte, bir uçağın burnu yukarı dönük bir 
şekilde irtifa kazanmasında olduğu gibi 
düzenli bir artış yönelişi izliyor.

Bu yönüyle dördüncü dalga önceki 
dalgalardan ayrılıyor. Salgın, yeni seyrin-
de artık yüksek bir eşikte inişe geçmeden 
yoluna devam ediyor.

Salgın seyri kilitlendi
Burada gördüğümüz, ciddi bir kilit-

lenmenin ortaya çıkmış olmasıdır. Sorun 
şurada ki, geçmişte kademeli kapanma 
gibi önlemlere başvurulması, her seferin-
de salgının kısa zamanda kontrol altına 
alınabilmesini mümkün kılabilmekteydi.

Ancak gözlendiği kadarıyla, bu kez 
benzer önlemlere gidilmemesi, mevcut 
yönelişin kalıcılaşmasını beraberinde 
getiriyor. Üstelik, okulların açılmış ol-
ması ve toplumun azımsanmayacak bir 
kesiminde beliren rahatlamayı da bu 
çerçevede önemli faktörler olarak kayda 
geçirmeliyiz.

Ayrıca, Türkiye’nin küresel sıralama 
içindeki konumuna baktığımızda çok 
dikkat çekici bir durumun altını çizmeli-
yiz. Türkiye’de vaka sayısı 8 bin 370 ölüm 
sayısı ise 73 bin 127’dir. Ülkemizdeki  
tabloya bakıldığında, yeniden ciddi ön-
lemler alınmadığı ve aşılama konusunda 
vitesin iyice düştüğü, Türkiye’nin salgının 
yüksek bir eşikte seyretmesini kanıksadığı 
gibi bir durumu kabullenmemiz gerekiyor.
Bakın, salgının geçen yıl kasım-aralık 
dönemindeki tırmanışı sırasında ülkeyi 
kaplayan tedirginlik ve kriz hali ile yakın 
rakamlar üzerinden bugün gözlediğimiz 
durumun olağanlaşması hali arasındaki 
tezat yeteri kadar çarpıcı değil mi

Entübe edilirken yoğun bakım odası-
na son kez bakmak

Şimdi size yaşanmış bir öykü anlata-
cağım dşkkatlae okumnaızzı diliyorum. 
Bu Covid belasının benimde çecredmen 
çok can adlığını da bu arada vurgıula-
mak  istiyorum.

 Doktorunuz, kanınızdaki oksijen 
oranı kritik eşiğin altına düştüğü için 
akciğerinizin desteksiz çalışamayacağını 
söylüyor. Artık entübe edilmeniz, solu-
num cihazına bağlanmanız gerekiyor.

COVID-19 hastası olarak başka bir 
seçeneğiniz yok. Ağzınızdan içeri soku-
larak nefes borunuzdan akciğerlerinize 
doğru yerleştirilecek bir borudan verilecek 
oksijenle sizi hayata bağlamaya çalışa-
caklar. Bu sıkıntılı işlemi yapabilmek için 
önce anestezi ile sizi bayıltacaklarını söy-
lüyorlar.Birazdan bilincinizin kapanacağı 
gerçeği ile karşı karşıyasınız. Bilincinizin 
bir daha açılıp açılmayacağını bilmeden 
son bir kez çevrenize bakıyorsunuz.

Hasta yatağınızın çevresinde top-
lanmış yoğun bakım uzmanı doktor, 
kısa bir süre sonra anestezi ve ardından 
entübasyon işlemlerine katılacak sağlık 
personelini görüyorsunuz.

Bu, yoksa hayata son bakışınız mı?
Sonrasında bilincinizin kapanmasıyla 

birlikte girdiğiniz o derin uykuda ölüm ile 
yaşam arasındaki belli belirsiz bir çizginin 
üzerindeki yolculuğunuz başlıyor. Çiz-
ginin öbür tarafına da geçebilirsiniz, bu 
tarafında da kalabilirsiniz.

Bazen yeniden gözünüzü açabiliyor-
sunuz. Çok uzun sürmüş, kaybolmuş bir 
zamanın ardından uyandırıldığınızda, ya-
pılan kontrolden sonra doktorunuz artık 
desteğe ihtiyacınızın kalmadığını söylü-
yor. Rahat nefes alabildiğinizi hissediyor-
sunuz. Şanslısınız, hayata döndünüz...

Ancak bazen bağlandığınız monitö-
rün ekranında kalp atışlarınızı gösteren 
düzenli ritmik hareketler birden düz bir 
çizgiye dönüyor. Düz bir çizgi ve onu 
tamamlayan kesintisiz düz bir ses...

Doktorlar, sağlık personeli, sizi hayata 
döndürebilmek için canhıraş bir şekilde 
son bir müdahalede bulunuyor. Kalp 
masajı yapıyor, elektroşok veriyorlar. En 
sonunda kardiyolog bir EKG’nizi çekiyor. 
Düz çizgi tekrarlarsa artık (Ex) olduğunu-

za kanaat getiriliyor.
Ex, Latincesiyle Exitus... Çıkış yapma, 

ayrılma, yani ölüm... Anestezinin etkisiyle 
bilincinizi kaybederken çıktığınız yolcu-
luktan “exit” yaptınız.

Ölüm raporunuz düzenleniyor.
Şimdi gerçekçi olalım
Şimdi gerçekçi olalım. Muhtemelen 

hastanede entübe edilmek için sırada 
bekleyen durumu çok sıkıntılı başka has-
talar var. Cesedin son işlemlerin ardından 
süratle morga kaldırılması gerekiyor. 
Akşam Sağlık Bakanlığı’nın açıklayacağı 
tablodaki günlük “Vefat Sayısı” sütunu-
nun altındaki toplam bir sayı daha arttı.  
Oysa dün akşamki tabloda “Ağır Hasta” 
bölümünün altında gösterilmiştiniz.

Önceki akşam Sağlık Bakanlığı tara-
fından açıklanan tabloda Türkiye’de 23 
bin 637 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 
217 kişi hayatını kaybetti

Evlerinde oturan insanlar, televizyonda 
haberleri izlerken ya da başka programla-
ra bakarken ekranın altından şerit halinde 
geçen haber başlıklarında bu rakamı 
gördü birden:

Vefat Sayısı: 217
Pek çok insan çaresizlik içinde “Ne 

kadar yüksek çıktı yine...” diye üzün-
tüsünü dile getirdi.  Sonra televizyon 
ekranlarındaki akış ve günlük hayat 
devam etti... Bilgi yarışmaları, diziler, 
şovlar, filmler, tartışma programları.. Dün 
sabah gazetelerde de birinci sayfalarda 
tek sütun ya da altta bir bant halinde 
duyurulmuştu 217 vefat... Bu arada, 
Türkiye Milli maçı gündemde ve Dolar 10 
lira sınırda ekonomi ne olacak deniyorç 
Üstelik, COVID-19’dan ölenlerin gerçek 
sayısı muhtemeldir ki paylaşılan bu resmi 
sayının da üstündeydi. Ancak açıklandığı 
kadarıyla da yeteri kadar korkutucu değil 
mi? Şöyle bakalım hadiseye. Geçen 30 
Ekim tarihinde İzmir’de meydana gelen 
6.9 şiddetindeki depremde toplam 117 va-
tandaşımız enkaz altında kalarak hayatını 
kaybetmişti. Türkiye’nin gündemi günler-
ce bu doğal felakete kilitlendi, kaybettiği-
miz insanların yası tutuldu günlerce. Evet, 
ölüme uzanan sonuçlar üzerinden varsa-
yımlarda bulunmanın çok rahatsız edici 
göründüğünü biliyorum. Ama yine de 
durumun ciddiyetini hissettirebilmek için 
bu yola başvurmaktan başka bir çare yok. 
Bir an 30 Ekim depreminden çok daha 
şiddetli bir sarsıntı olduğunu ve bunun üç 
katı insanın öldüğünü varsayalım. Bunu 
düşünmemize, varsayım kurmamıza falan 
ihtiyaç da yok. Önceki gün aslında buna 
yakın bir büyük felaketi yaşadık. .

Kabul edelim ki, her gün bunun gibi 
bir büyük felaket meydana geliyor, ancak 
çoğumuz COVID-19’a kendimiz yakalan-
madığımız sürece bizim çok uzağımızday-
mış gibi davranıyoruz.

Gerçekte her gün bu ölüm olgusuyla 
birlikte yaşıyoruz. Kendi meşguliyetleri-
miz içinde hayatlarımızı sürdürürken, her 
saat zarfında 10-15 vatandaşımız hasta-
nelerin yoğun bakım ünitelerinde CO-
VID-19 nedeniyle son nefesini verip ölüm 
raporu düzenlendikten sonra morga sevk 
ediliyor.   Kuvvetli bir ihtimal, bu yazıyı 
okumayı bitirdiğinizde ya da az bir süre 
sonra bir vatandaşımız daha Türkiye’nin 
herhangi bir köşesindeki bir hastanenin 
yoğun bakım servisinde bu nedenle haya-
tını kaybetmiş olacak. Ve akşam tabloda 
yine rakamlar açıklanacak. Ölülerimiz o 
tablonun içinden son kez veda edecekler 
hepimize, salgından kayıpların kanık-
sandığı, olağanlaştığı ülkelerine... Belki 
de “Yasımızı tutmayı unutmayın” diye 
sesleniyorlardır, duyuyor musunuz?

Muhalefetsiz demokrasi
Siyasete dönersek .Demokrasilerde 

seçmen siyasi partilerin bazılarını iktidar 
bazılarını da muhalefet yapar. Bir son-
raki seçimde iktidar yaptığını muhalefet, 
muhalefet yaptığını da iktidar yapabilir.  
Demokrasi böyle çalışır. Siyasi partiler 
de bu yarışa, bu sisteme başından rıza 
göstererek girerler.

Sandıktan bazen iktidar bazen muha-

lefet olarak çıkarlar ve sandık sonucunu 
kabul ederler.Bu nedenle gerçek muha-
lefet sadece demokrasilerde vardır.  Eğer 
bir rejimde muhalefet yoksa veya büyük 
baskı ve tehdit altındaysa ya da gösterme-
lik bir muhalefet varsa o rejime demokrasi 
denilemez.

Demokrasinin olmazsa olmaz iki koşu-
lu daha vardır:

Güçler ayrılığı ilkesi ve özgür basın. 
Demokrasinin olmazsa olmaz koşulları 
açısından baktığımızda Türk demokrasi-
nin hızla eksildiği görülüyor.  Medyanın 
çok büyük bir kısmı iktidarın kontrolü 
altında. Küçük bir parçası çok zor ko-
şullar altında özgür gazetecilik yapmaya 
çalışıyor. Bu çabayı gösteren gazete ve 
televizyonlara iktidar sürekli ceza kesili-
yor. Ekran kapattırılıyor.

Güçler ayrılığı ilkesi fiilen çalışmıyor. 
Yasama ve yargı organları, yürütme orga-
nının devamı gibi çalışıyor. Bunlar yet-
mezmiş gibi muhalefet partileri de büyük 
baskı altında tutuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’na yönelik suikast girişimi, ardından 
bir şehit cenazesinde linç edilmeye çalı-
şılması. Linç girişiminin görüntülerinin 
iktidar partisinin grup toplantısında tekrar 
gösterilmesi. PKK’lı, terörist, hain ilân 
edilmesi. İYİ Parti Genel Başkanı Me-
ral Akşener’in yurt gezilerinde saldırıya 
uğraması. “Bu daha bir şey değil, daha 
neler olacak” tehditlerine maruz kalması. 
HDP’ye kapatılma davası açılması. Bütün 
bunları topladığınızda, Türkiye’de mu-
halefetin ne kadar ağır bir baskı ve risk 
altında görevini yapmaya çalıştığı çok net 
biçimde anlaşılır.

Muhalefetin, iktidar tarafından, sürekli 
olarak PKK’lı, terörist, hain, gayri milli 
sıfatlarıyla yaftalanması, linç girişiminin 
gösterilmesi ve bunun halkın demokratik 
tepkisi olarak sunulması, saldırganın 
kahraman haline getirilmesi, hukukun 
çalışmaması demokratik sistemin ku-
rallarına aykırıdır. Muhalefete “iktidara 
talip olmaktan vazgeçin,” diye seslenmek, 
“bunlara ülkeyi teslim edemeyiz” türü 
açıklamalar da demokratik işleyişe uygun 
değil. Bu yetmiyormuş gibi iktidara yakın 
kalemlerin, “Bir bakmışsınız CHP kapa-
tılmış” diyerek niyetlerini açığa vurmaları. 
Bu da yetmezmiş gibi ertesi gün, bir liste 
yapılıp sürgüne gönderilmesinden söz 
ederek işi biraz daha ileri götürmeleri. 
Gelen büyük tepki üzerine de “ben fantezi 
yapmıştım, ciddiye almayın” diyerek geri 
adım atmaları. Bütün bunların ortaya 
koyduğu iki gerçek var: İktidarın önümüz-
deki seçimi kaybetme kaygısı çok yüksek. 
Bu nedenle iktidar, muhalefet partileri 
üzerinde çok ağır bir baskı uyguluyor ve 
her fırsat ve yöntemle tehdit yağdırıyor. 
“Fanteziydi” diyerek geri adım atılmış 
olmasına karşın, CHP’nin kapatılması 
niyetini gündeme getirip nabız yoklanma-
sı, iktidarda kalmak için her yola başvuru-
labileceğini düşündürüyor. Bu ve benzeri 
tehditler, baskılar “bunlar seçimi kaybetse 
bile gitmezler” algısını güçlendirmeye 
yönelik çabalar. Böyle bir beklentinin 
oluşması belki de muhalefet partilerini 
destekleyecek seçmenlerin korkutularak 
sandıktan kaçırılması amacı taşıyor. 
Hangi amacı taşırsa taşısın, bu çabaların 
demokraside yeri yoktur. CHP, 12 Eylül 
döneminde diğer partilerle birlikte kapa-
tıldı. Liderler 12 Eylül döneminde tutuk-
landı, cezaevine gönderildi.  Ancak halk 
12 Eylül’ün bu uygulamalarını tersine 
çevirdi. Liderler siyaset yapma hakkını 
geri aldı, siyasi partiler yeniden açıldı. Ce-
zaevine atılan liderler ise cumhurbaşkanı, 
başbakan, başbakan yardımcısı olarak 
görev aldılar. Bun-
lar yaşanmamış gibi 
CHP’nin kapatılmasın-
dan, bazı isimlerin sür-
güne gönderilmesinden 
söz etmek “fanteziydi” 
denilse bile bir niyet 
beyanıdır, bir yokla-
madır. Muhalefetsiz 
demokrasi, kumandalı 
demokrasi isteğidir.

Muhalefetsiz demokrasi Muhalefetsiz demokrasi 
ve önlenemeyen pandemive önlenemeyen pandemi

İKTİDARIN, daha doğrusu Sa-
ray’ın, daha da doğrusu Erdoğan’ın 
izleyeceği veya izleyeceği iddia edilen 
politikanın Türkiye’yi erken seçime 
götüreceği yazılıp çiziliyor. Ekranlar-
da konuşuluyor.

Dayanakları nedir? Gerekçeleri?
Diyorlar ki; iktidar emekliliğe ta-

kılanların sorununu çözmeye çalışı-
yor. En azından 50 yaş üstü emeklile-
re maaş bağlamayı planlıyor. Asgari 
ücrete kallavi zam yapmayı düşünü-
yor. Tabii memura da emeklilere de.

Bu seçim sinyaliymiş
Başka!..
Elektriğe zam yapmaması, ko-

nutlara doğalgazın kur nedeniyle 
artışını yansıtmamasının nedeni 
buymuş!.. Bakan açıkladı doğalgaz 
maliyetinin yüzde 26’sini faturaya 
yansıtıyorlarmış. Yüzde 74’ünü 
devlet karşılıyormuş. Ceplerinden 
değil tabii. Vergilerimizden. Dolaylı 
olarak yine bizden. Birçok kalemde 
KDV indirimine gidilecekmiş. Birçok 
kalemde ÖTV kaldırılacakmış…

Doların rekor üstüne rekor kır-
masına rağmen benzinde indirim 
yapılmasının nedeni buymuş! Seçim 
alametleriymiş.  Saray erken seçime 
hazırlanıyormuş!

Soruyorum dolar ne olacak; 
dolar?

Diyorlar ki; ocak ayına kadar 
kuru serbest bırakırlar, ucuz ürüne 
talep çok olur. İhracat artar da ar-
tar. İthalat düşer cari açığı geçicide 
olsa kapatırlar,  Meydanlara çıkıp 
bunu satarlar.

Türkiye pozitif ayrıldı, dünya 
yerinde sayarken Türkiye yüze 9/10 
büyüdü derler. Hedefi tutturduk cari 
açığı sıfırladık derler.

Peki dolar?
Binerler tepesine. Üzerindeki kö-

püğü alırlar.  Yeni yılla birlikte hem 
faizi artırırlar, hem piyasaya dolar 
sürerler. Faiz artırmasalar bile piya-
sayı dolara boğmaları yeter. Damat 
Bakan Berat Albayrak’ın yöntemi!  
Nedir 0? Bas parayı tut kuru. Önü-
müzdeki sürecin böyle yaşanacağını 
düşünenler veya iddia edenler erken 
seçim hazırlığı diyorlar.

Tamam da erken seçim dediğiniz 
ne zaman olur?  İlkbaharda; mayıs/
haziran.  Sonbaharda; eylül /ekim. 
Ben de diyorum ki olmaz!

Niye mi?
Bu politikayı sonbahara kadar 

sürdüremezler. Enerji fiyatlarını tu-
tamazlar, enflasyon dizginleyemez-
ler. İşçiye/memura/emekliye verdik-
leri ücret artışı erir gider. Bugünlere 
geri döneriz. O zaman ilkbaharda 
yapar; haziranda mesela.

Yine zor. Yüzde 30, yüzde 35 zam 
verseler bile hazirana kadar para 
pul olur. Bu enflasyona dayanmaz. 
Çünkü; kış ayları gıda enflasyonu 
mevsim etkisiyle daha da artacak.

Peki ne olur?  Eğer hükümet 
enerji fiyatlarını tutar, doğalgaza 
elektriğe zam yapmasa, benzin/mo-
torin fiyatını ucuzlatırsa, piyasaya 
para basarsa, işçiye/memura/emekli-
ye enflasyonun üzerinde zam verirse, 
ocak ayında doların tepesine binme 
hamleleri yaparsa bilin ki seçime 
gidiyordur.

Ama erken seçime değil! Baskın 
seçime.

2018 Cumhurbaşkanı seçiminde 
yaptıkları gibi. Palas pandıras. YSK 
45 günde seçime gidebileceğini daha 
önce açıklamıştı. YSK ellerinde 30/35 
günde sandığı önümüze koyabilirler. 
Böylece, Millet İttifakı’nı Cumhur-
başkanı adayı çıkarma, partileri de 
milletvekili adayı belirleme süreciyle 
meşgul ederler.  Kampanya yap-
maları meydanlara çıkma süreleri 

kısıtlanır. Millet 
İttifakı’nın Cum-
hurbaşkanı adayı 
kendini tanıtma 
fırsatı bile bula-
maz.  Bu sebeple 
diyorum ki Sa-
ray’ın kafasında 
seçim varsa bu er-
ken seçim olmaz. 
Baskın seçim olur.

Erken seçim olmaz
Peki ne olur?

Türkiye’de vaka sayısı 8 bin 370 ölüm sayısı ise 
73 bin 127’dir. Ülkemizdeki  tabloya bakıldığın-
da, yeniden ciddi önlemler alınmadığı ve aşıla-
ma konusunda vitesin iyice düştüğü, Türkiye’nin 
salgının yüksek bir eşikte seyretmesini kanıksa-
dığı gibi bir durumu kabullenmemiz gerekiyor.
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ÖYKÜ kitabına imzasını 
atan Müge Arbak, hayatın 
kendisine fısıldadığı hikâye-
leri keyifli, akıcı bir dille ve 
alışılmışın dışında, yaratıcı 
bir kurguyla anlatıyor. 
Yaşamlara ayna tutan ve 
sıradan görünen olayların 
içinde saklanmış ‘an’ları 
bulup çıkaran öyküleriyle 
Arbak, okuyucuya hayata 
dair farklı yaklaşımları keş-
fetme fırsatı sunuyor
Üniversite yıllarında öykü 
yazmaya başlayan, sonraki 
yıllarda öyküleriyle birçok 
edebiyat dergisinde okuyucuyla buluşan, 
çeşitli mecralarda editörlük görevi üstlenen 
ve Farkındalık Yazarlığı Yazı ve Yazarlık 
Atölyesi ile adını duyuran Müge Arbak, 19 
hikâyeden oluşan öykü
kitabı Anlat Dedi Hayat’ı Bireysel Bilgelik 
Yayınları etiketi ile yayımladı. Günlük ha-
yatın her bir alanında karşılaşılabilecek iliş-
kileri, değişenleri, değişmeyenleri, umutları, 
geçmişte sıkışanları, geleceğe doğru hareket 
edenleri ve daha nice karakteri ustalıkla 
ele alan Arbak, kendine has, samimi üslu-
buyla Türk edebiyatına yepyeni bir soluk 
kazandırıyor.Daha çok karaktere odaklı bir 

anlatımın kullanıldığı Anlat Dedi Hayat’ta; 
karakterler ve yaşadıkları olaylara verdikleri 
tepkiler, kurmaca hamurunda yoğrulmasına 
rağmen gerçekliğini kaybetmeden okuyucu-
ya aktarılıyor. Okuyucuyu sıklıkla gülüm-
seten sürprizlerin yer aldığı öykü kitabında 
yazar, ağdalı bir dil yerine sade ve akıcı bir 
anlatım tekniğiyle okuyucuyu öykülerin 
içine çekiyor. Hikâyelerinde kurduğu olay 
örgüleriyle okuyucu için kurmaca ile gerçek 
arasındaki perdeyi kaldıran, güçlü gözlem 
yeteneğiyle öykülerinde yer alan karakterleri 
adeta canlı hale getiren ve sahneleri nakış 
gibi işleyen Arbak, okuyucunun hayata 
farklı bakış açılarıyla yaklaşmasını sağlıyor.
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SESLENDİRDİĞİ şarkıların söz 
ve müziğinin Seno imzası taşıdı-
ğını ve bunun sebebinin, herkes 
sevincini hüznünü bir arkada-
şıyla paylaşır ben şarkılarımda 
herkesle paylaşıyorum ifadesinde 
bulundu. Melodi müzik logosu 
ile çıkan “Dur Gitme” isimli eser 
Seno yorumuyla farklı bir boyut 
kazanırken arabesk melodik rap 
furyasına farklı bir bakış açısı 
olarak nitelendirildi. Kendine 
özel müzik tarzıyla müzik sever-

lere merhaba diyen Seno, söz ve 
müziği kendisine ait “Dur Gitme” 
isimli eserinin aranjörlüğünü yine 
Almanya’da yaşayan başarılı mü-
zisyen GYPZE’ e teslim etti. Klip 
çalışması Almanya’da 639 FILMS 
tarafından yapılan Seno yoru-
muyla “Dur Gitme” isimli eser 
yine sanatçının görsel performans 
çekimleriyle tamamlandı. Öğren-
menin ve kendini geliştirmenin 
bir yaşı ve sınırı olmadığını dile 
getiren Seno “Ben bir dünya starı 

olmak istiyorum, yola yeni çıktım 
ve kendimi çok geliştirmeliyim 
ve bunu başaracağım, tarzımı 
dünya’ya dinleteceğim” dedi. Özel 
hayatında çok neşeli ve 
cıvıl cıvıl olduğunu duy-
gularını gizlemeyen biri 
olarak yaşamını sürdür-
düğünü, bu karakterini 
de aynen sahneye taşıyıp, 
sahnede tüm samimiye-
tiyle olmak istediğini de 
sözlerine ekledi.

Yaşamını Almanya’da 
sürdüren Seno, müzik 

dünyasına hızlı bir giriş 
yaptı. İlk şarkısı “Dur 

Gitme” ile dikkatleri üze-
rine çeken Seno, babası-

nın müzisyen olduğunu 
ve müzik aşkının baba-
sından geçtiğini belirtti

olmak istiyorum, yola yeni çıktım 
ve kendimi çok geliştirmeliyim 
ve bunu başaracağım, tarzımı 
dünya’ya dinleteceğim” dedi. Özel 

Seno’nun müziği babasından miras

ZEYNEP VURAL

“KİM Dur Diyecek?” adlı şarkıda, 
Sertab Erener ve UNDP el ele vererek, 
iklim değişikliği ile mücadele ve Küresel 
Amaçlar’a ulaşma çabalarının can-
landırılmasını teşvik ediyor. İstanbul, 
12 Kasım 2021 – Eurovision birincisi 
ünlü şarkıcı Sertab Erener ve Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
Türkiye Ofisi tarafından bugün lanse 
edilen “Kim Dur Diyecek?” adlı yeni 
şarkı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
(SKA’lar) doğrultusunda iklim değişik-
liği ile mücadele etmek, yoksulluğa son 
vermek, eşitliği desteklemek ve gezege-
nimizi korumak amacıyla herkesin güç 
birliği yapması için acil çağrı yapıyor. 
Glasgow’da toplanan İklim Zirvesi ile 
aynı dönemde yayınlanan yeni müzik 
klibinde, bilgisayarla yaratılan dinozor 
karakteri, “Yok Oluşu Seçme” mesajını 
veriyor. Bu mesaj, tüm dünyaya, çok geç 
olmadan karbon emisyonlarını sınırlama 
çağrısı yapan UNDP’nin yeni küresel 
kampanyasının bir parçasını oluşturuyor.

Zamanımız azalıyor
Yeni şarkıya başlıca dijital müzik plat-
formlarından ulaşılabiliyor. Müzik klibi 
ise, kısa süre içinde UNDP Türkiye’nin 
YouTube kanalından izlenebilecek. 
“Gezegeni kurtarmak için zamanımız 
azalıyor” diyen UNDP Türkiye Mukim 
Temsilcisi Louisa Vinton şunları söy-
ledi: “Bu bağlamda, Sertab Erener’in 
eylem çağrımıza ortak olarak, mesajımızı 
değişim talep etme gücüne sahip yeni 
ve daha büyük bir kitleye ulaştıracak, 
idealist sözleri ve harika müziği olan bir 
şarkıya dönüştürmesinden büyük gurur 
duyuyoruz. İklim değişikliği ve küresel 

salgın, gezegenimizin sınırlarını zorluyor. 
Böyle durumlarda da en çok acıyı her za-
man en yoksullar çekiyor” diyen Sertab 
Erener sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte bu 
nedenle, bir sanatçı ve bir kadın olarak, 
dünyayı herkes için adalet ve eşitlik 
içeren daha iyi bir yer yapmak amacıyla 
müziği kullanmak istedim.”

Hepimize ait
Türkiye’nin en ünlü pop müzik sanatçı-
larından biri olan Sertab Erener, “Every 
Way That I Can” adlı şarkısıyla, 2003 
yılında Türkiye’ye Eurovision birinciliği 
kazandırmıştı. Uzun zamandır sosyal 
aktivist olan Erener, Türkiye’de kırsal 
bölgelerde eğitim kampanyalarını des-
tekledi, lösemi hastası Iraklı çocuklara 
tedavi kampanyası yürüttü, 2004 yılında 
Hint Okyanusu tsunamisinde insani yar-
dım çağrılarına öncülük etti. 2018 yılında 
yayınladığı “Bastırın Kızlar” adlı şarkısı, 
Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sembolü haline geldi. Yakın dönemde de, 
Türkiye’de COVID-19 aşı kampanyasına 
destek verdi. Yeni şarkının sözleri, 2015 
yılında tüm BM üye devletleri tarafından 
kabul edilen 17 SKA’nın tümünü içe-
riyor. Her ne kadar ülkeler, 2030 yılına 
kadar SKA’ları gerçekleştirmeyi taahhüt 
etmiş olsalar da, ilerleme yavaş oldu ve 
bazı alanlarda da COVID-19 küresel 
salgını nedeniyle birtakım gerilemeler 
yaşandı. SKA’ların temel felsefesi olan 
“kimseyi geride bırakmamaya” uygun 
olarak, UNDP, ülkelerin taahhütlerini 
katlayarak artırmalarını ve bireylerin 
mücadeleye bizzat katılmalarını teşvik 
ediyor. Bu temaların hepsi yeni şarkının 
sözlerinde yer alıyor; nakaratında ise, 
sorumluluğun hepimize ait olduğunu 
söyleniyor.

Sertab Erener’in yeni şarkısı, insanları ve gezegeni kurtarmak için acil eylem çağrısı yapıyor. Erener, dün-
yanın kötü bir gidişat içinde olduğunu belirterek, “Bu felaketlere kim dur diyecek?” sorusunu soruyor

BU GiDiŞATA 
KiM DUR 
DiYECEK?

YESEMEK Açık Hava 
Müzesi ve Heykel Atölyesi 
uzantısında 2019 yılında Ga-
ziantep Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı iş birliğiyle İslahi-
ye ve Nurdağı Havzası’nda 
Yesemek odaklı yüzey alan 
çalışması gerçekleştirildi. 
Yesemek Heykel Atölyesi’nin 
doğu kısmına uzanan 3,5 
kilometre uzunluğunda ve 1 
kilometrelik genişliğinde bü-
yük bir tepe ve yaklaşık 200 
hektarlık alana yayılan büyük 
bir kent olduğu anlaşıldı. 
Bu çalışmada Yesemek Açık 
Hava Müzesi ve Heykel Atöl-
yesi’nin tarihini ve amacını 
ortaya koyan yüzey bulgular, 
buranın bir kent olduğu ve 
Yesemek Heykel Atölyesi’nin 
Genç Hitit’in birkaç yüzyıl 
eski döneme, Hitit İmpara-
torluk çağına ait olduğu or-
taya çıktı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Gaziantep Müze 
Müdürlüğü Başkanlığı’nda 
Gaziantep Üniversitesi’nin 
bilimsel danışmanlığında 31 
yıl aradan sonra 600 metre-
kare alanda başlatılan kurtar-
ma kazısıyla yeni heykellerin 
gün ışığına çıkarılarak müze 
alanın genişletilip ziyaretçile-
re daha fazla heykeli ziyaret 
etme imkanı sağlanması 
hedefleniyor. Yesemek Açık 
Hava Müzesi ve Heykel Atöl-
yesi’nde başlatılan kurtarma 
kazılarının 31 yıl aradan son-

ra başlatıldığını ifade eden 
Gaziantep Müze Müdürü 
Özgür Çomak, “Özellikle 
bilimsel anlamda kazılara 
başlamak bizleri mutlu etti. 
Burayla birlikte eş zamanlı 
yürüttüğümüz iki kurtarma 
kazımız daha var. Bir hafta 
önce başladığımız kazılarda 
Yesemek Açık Hava Müze-
si’nin daha önceki yıllarda 
yapılan kazıların hemen ya-
nında kurtarma çalışmalarını 
yürütüyoruz. Bu kazımızla 
birlikte mevcut Hava Heykel 
Atölyemizin gezi güzergâ-
hını biraz daha geniş alana 
projelendirerek buraya gelen 
ziyaretçilerin daha fazla eser 
görmesini sağlamak olacak-
tır” diye konuştu.

Alanı genişletmeyi 
hedefliyoruz

Alanı genişletmeyi düşün-
düklerini belirten Gaziantep 
Üniversitesi Arkeoloji Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin 
ise, “Yesemek Heykel Atölye-
si’nin gerçek anlamda tarihini 
ve amacını ortaya koyan büyük 
bir kent yerleşmesini tespit 
etmiştik. Görünen o ki yüzey 
bulguları bu kentin Hitit İmpa-
ratorluğu çağına tarihlendiğini 
dolayısıyla artık atölyede genç 
Hitit, demir çağına değil, Hitit 
İmparatorluk çağına ait oldu-
ğunu muhtemel birkaç yüzyıl 
eski bir döneme tarihlendiğini 
ortaya koydu” dedi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, UNESCO Dünya Mi-
rası Geçici Listesi’nde yer alan Yesemek Açık Hava 
Müzesi ve Heykel Atölyesi’nde 31 yıl aradan sonra 

yeniden kurtarma kazı çalışması başlatıldı

TARiHiN 
PEŞiNDE

Anlat dedi hayat!

Her yıl kasım ayının ikinci pazartesi günü baş-
layan “Dünya Çocuk Kitapları Haftası”, ülke ge-

nelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
“DÜNYA Çocuk Kitapları Haftası” kapsa-
mında çocuklara kitabı sevdirmek, okuma 
alışkanlığı kazandırmak ve genç okurların 
kütüphanelerle tanışmalarını sağlamak ama-
cıyla yayınevleri ile kurum ve kuruluşlar çeşitli 
etkinlikler düzenliyor. Bugün başlayan ara 
tatil dolayısıyla da çocuklar okuyacakları 
kitapları fuarlar, kitapçı ve kütüphanelerden 
temin etmeye çalışıyor. Çocuk kitapları ala-
nında uzun yıllardır çalışmalar yapan yazar 
ve yayıncı Fatih Erdoğan, yaptığı açıklamada 
çocuk edebiyatının önemine ilişkin değer-
lendirmede bulundu. “Gözü Çok Ama Çok 
Ağrıyan Adam”, “Keçi ve Ben”, “Kuşumu 
Kim Kışkışladı?”, “Fili Yuttu Bir Yılan”, “Onu 
Seviyorum”, “Korsan Kitap Çetesi” ve “Güzel 
Bir Sabahtı”nın da aralarında bulunduğu çok 
sayıda çocuk kitabına imza atan Erdoğan, 
uzun yıllardır “Dünya Çocuk Kitapları Hafta-
sı”nın kutlanmasının çok güzel bir şey olduğu-
nu söyledi. Haftanın, çocuk kitaplarına verilen 
önemi gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, 
“Çocuk kitapları alanı, son 15-20 yılda adeta 
bir patlama yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. 
Bu çok güzel bir gelişme” diye konuştu.

Türk Sefarad sanatçılarının eserlerinden 
oluşan “Sefarad” sergisinin tanıtımı, Ams-
terdam Yunus Emre Enstitüsü’nde yapıldı. 
“Çok Kültürlü Bir Mirasın İzleri” motto-
suyla Hollandalı sanatseverlerle buluşmaya 
devam eden serginin tanıtım programına, 
Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, 
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref 
Ateş, Amsterdam YEE Müdürü Abdullah 
Akın Altay, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri 
Müzesi Müdürü Nisya İşman Allovi, Cervan-
tes İspanyol Kültür Merkezi Direktörü Pilar 
Tena, Türk asıllı Hollandalı piyanist Karsu 
ve fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın yanı sıra 
pek çok sanatsever katıldı. Program, Andries 
de Rosa’nın “Rhapsodie Orientale 1890” adlı 
bestesini piyanist Marcel Worms ve keman 
virtüözü Neo Eyl’in icra ettiği mini konserle 
başladı. Tanıtımda açıklama yapan YEE 
Başkanı Ateş, sergide Sefarad Yahudilerinin 
hikayelerini anlattıkları eserlerin yer aldığını 
belirterek, sergi süresini yoğun ilgiden dolayı 
2 hafta daha uzattıklarını açıkladı.

Türk Seferad sergisi

Çocuklar 
KiTAPLA 
buluşacak
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

VERGİ NO ÜNVAN ADRES VERGİ DÖNEMİ TAKİP DOSYA NO

8710502635 TURSAN LOJİSTİK PETROL ÜRÜN DI Ş TİCLTD Ş YAKUPLU MAH  ATATÜRK CAD  45 1/7 B.DÜZÜ İST. 0015 200903200903 2016121214Mfn0013904 ₺5.186,35
8710502635 TURSAN LOJİSTİK PETROL ÜRÜN DI Ş TİCLTD Ş YAKUPLU MAH  ATATÜRK CAD  45 1/7 B.DÜZÜ İST. 0015 200904200904 2016121214Mfn0013909 ₺5.161,62
8710502635 TURSAN LOJİSTİK PETROL ÜRÜN DI Ş TİCLTD Ş YAKUPLU MAH  ATATÜRK CAD  45 1/7 B.DÜZÜ İST. 0015 200905200905 2016121214Mfn0013902 ₺5.136,89
8730342314 KALİTE ZİRVESİ ORGANİZASYON TA SARIM VE Y ISPARTAKULE MEVKİİ S/EYHAN CD B  9  B.ŞEHİR İST. 0015 201105201105 2016121214Mfn0013172 ₺19.739,67
8730342314 KALİTE ZİRVESİ ORGANİZASYON TA SARIM VE Y ISPARTAKULE MEVKİİ S/EYHAN CD B  9  B.ŞEHİR İST. 0015 201104201104 2016121214Mfn0013167 ₺11.567,60
8730342314 KALİTE ZİRVESİ ORGANİZASYON TA SARIM VE Y ISPARTAKULE MEVKİİ S/EYHAN CD B  9  B.ŞEHİR İST. 0015 201105201105 2016121214Mfn0013227 ₺11.241,27
8730342314 KALİTE ZİRVESİ ORGANİZASYON TA SARIM VE Y ISPARTAKULE MEVKİİ S/EYHAN CD B  9  B.ŞEHİR İST. 3074 201011201011 2016121214Mfn0013168 ₺10.625,90
8770253357 TASF HAL TÜRKAY AJANMATB VE PR OM HİZMETL M.ÇEŞME MH./CUM. CD.   86 2 E.YURT İST. 0010 201101201112 2017101514Mfn0003484 ₺34.174,99
8770253357 TASF HAL TÜRKAY AJANMATB VE PR OM HİZMETL M.ÇEŞME MH./CUM. CD.   86 2 E.YURT İST. 0003 201110201112 2017101514Mfn0003478 ₺20.937,72
8770253357 TASF HAL TÜRKAY AJANMATB VE PR OM HİZMETL M.ÇEŞME MH./CUM. CD.   86 2 E.YURT İST. 0010 201001201012 2017101514Mfn0003457 ₺9.666,56
8770253357 TASF HAL TÜRKAY AJANMATB VE PR OM HİZMETL M.ÇEŞME MH./CUM. CD.   86 2 E.YURT İST. 0003 201010201012 2017101514Mfn0003464 ₺7.028,85
8790133409 TÜRKİYE SAĞLIK VE TEDAVİ VAKFI E.KENT MAH.  CEMALPAŞA CAD. ERKEK ÖĞRECİ 

YURDU  2 A E.YURT İST. 0003 201604201606 2016072814Mfn0000002 ₺7.181,31
8840569587 BAHATTİN UÇAR G.YURT MH ERTUĞRUL GAZİ CAD  80 1 E.YURT İST. 0001 200901200912 2016121214Mfn0012699 ₺193.568,42
8840569587 BAHATTİN UÇAR G.YURT MH ERTUĞRUL GAZİ CAD  80 1 E.YURT İST. 0032 200904200906 2016121214Mfn0012692 ₺11.379,09
8840569587 BAHATTİN UÇAR G.YURT MH ERTUĞRUL GAZİ CAD  80 1 E.YURT İST. 0032 200910200912 2016121214Mfn0012694 ₺10.476,30
8840569587 BAHATTİN UÇAR G.YURT MH ERTUĞRUL GAZİ CAD  80 1 E.YURT İST. 0032 200907200909 2016121214Mfn0012693 ₺5.938,72
8840569587 BAHATTİN UÇAR G.YURT MH ERTUĞRUL GAZİ CAD  80 1 E.YURT İST. 0032 200901200903 2016121214Mfn0012695 ₺5.446,98
8840832293 BAHATTİN UÇAR VE ORT. G.YURT MH/ERTUĞRUL GAZİ CAD   8 1 E.YURT İST. 0015 200904200904 2016121214Mfn0012741 ₺19.921,22
8840832293 BAHATTİN UÇAR VE ORT. G.YURT MH/ERTUĞRUL GAZİ CAD   8 1 E.YURT İST. 0015 200909200909 2016121214Mfn0012737 ₺15.378,58
8840832293 BAHATTİN UÇAR VE ORT. G.YURT MH/ERTUĞRUL GAZİ CAD   8 1 E.YURT İST. 0015 200912200912 2016121214Mfn0012734 ₺14.995,23
8840832293 BAHATTİN UÇAR VE ORT. G.YURT MH/ERTUĞRUL GAZİ CAD   8 1 E.YURT İST. 0015 200905200905 2016121214Mfn0012749 ₺13.664,82
8840832293 BAHATTİN UÇAR VE ORT. G.YURT MH/ERTUĞRUL GAZİ CAD   8 1 E.YURT İST. 0015 200908200908 2016121214Mfn0012746 ₺9.350,11
8840832293 BAHATTİN UÇAR VE ORT. G.YURT MH/ERTUĞRUL GAZİ CAD   8 1 E.YURT İST. 0015 200902200902 2016121214Mfn0012754 ₺8.681,75
8840832293 BAHATTİN UÇAR VE ORT. G.YURT MH/ERTUĞRUL GAZİ CAD   8 1 E.YURT İST. 0015 200911200911 2016121214Mfn0012735 ₺8.257,08
8840832293 BAHATTİN UÇAR VE ORT. G.YURT MH/ERTUĞRUL GAZİ CAD   8 1 E.YURT İST. 0015 200910200910 2016121214Mfn0012736 ₺7.731,43
8840832293 BAHATTİN UÇAR VE ORT. G.YURT MH/ERTUĞRUL GAZİ CAD   8 1 E.YURT İST. 0015 200903200903 2016121214Mfn0012743 ₺5.350,35
8840832293 BAHATTİN UÇAR VE ORT. G.YURT MH/ERTUĞRUL GAZİ CAD   8 1 E.YURT İST. 0015 200906200906 2016121214Mfn0012748 ₺4.982,01
8840832293 BAHATTİN UÇAR VE ORT. G.YURT MH/ERTUĞRUL GAZİ CAD   8 1 E.YURT İST. 0015 200907200907 2016121214Mfn0012747 ₺3.804,03
8840832293 BAHATTİN UÇAR VE ORT. G.YURT MH/ERTUĞRUL GAZİ CAD   8 1 E.YURT İST. 0015 200901200901 2016121214Mfn0012758 ₺3.627,83
8860392120 SELÇUK UĞURLU İSTASYON MAH. HACIOĞLU SK. D NO:9/15 İSTANBUL/TUZLA  0015 200901200901 2016121214Mfn0010098 ₺10.670,94
8860392120 SELÇUK UĞURLU İSTASYON MAH. HACIOĞLU SK. D NO:9/15 İSTANBUL/TUZLA 0015 200904200904 2016121214Mfn0010099 ₺9.093,16
8870178572 ULAŞ OTOPARK HİZMETLERİ NAK.GE Mİ ACEN.SA YAKUPLU AMBARLI LİMA N YOLU ULAŞ GARAJI X  B.ÇEKMECE İST. 0015 201310201310 2016121214Mfn0010234 ₺12.481,35
8870178572 ULAŞ OTOPARK HİZMETLERİ NAK.GE Mİ ACEN.SA YAKUPLU AMBARLI LİMA N YOLU ULAŞ GARAJI X  B.ÇEKMECE İST. 0015 201211201211 2016121214Mfn0010233 ₺10.875,66
8870178572 ULAŞ OTOPARK HİZMETLERİ NAK.GE Mİ ACEN.SA YAKUPLU AMBARLI LİMA N YOLU ULAŞ GARAJI X  B.ÇEKMECE İST. 0015 201308201308 2016121214Mfn0010238 ₺8.869,68
8870178572 ULAŞ OTOPARK HİZMETLERİ NAK.GE Mİ ACEN.SA YAKUPLU AMBARLI LİMA N YOLU ULAŞ GARAJI X  B.ÇEKMECE İST. 0015 201106201106 2016121214Mfn0010213 ₺7.693,14
8870178572 ULAŞ OTOPARK HİZMETLERİ NAK.GE Mİ ACEN.SA YAKUPLU AMBARLI LİMA N YOLU ULAŞ GARAJI X  B.ÇEKMECE İST. 0015 201008201008 2017101514Mfn0003485 ₺7.078,05
8870178572 ULAŞ OTOPARK HİZMETLERİ NAK.GE Mİ ACEN.SA YAKUPLU AMBARLI LİMA N YOLU ULAŞ GARAJI X  B.ÇEKMECE İST. 3074 201303201303 2016121214Mfn0010198 ₺6.442,80
8870178572 ULAŞ OTOPARK HİZMETLERİ NAK.GE Mİ ACEN.SA YAKUPLU AMBARLI LİMA N YOLU ULAŞ GARAJI X  B.ÇEKMECE İST. 3074 201201201201 2016121214Mfn0010242 ₺6.231,87
8870178572 ULAŞ OTOPARK HİZMETLERİ NAK.GE Mİ ACEN.SA YAKUPLU AMBARLI LİMA N YOLU ULAŞ GARAJI X  B.ÇEKMECE İST. 3074 201105201105 2016121214Mfn0010240 ₺6.184,16
8870178572 ULAŞ OTOPARK HİZMETLERİ NAK.GE Mİ ACEN.SA YAKUPLU AMBARLI LİMA N YOLU ULAŞ GARAJI X  B.ÇEKMECE İST. 3074 201001201001 2016121214Mfn0010239 ₺6.059,30
8870178572 ULAŞ OTOPARK HİZMETLERİ NAK.GE Mİ ACEN.SA YAKUPLU AMBARLI LİMA N YOLU ULAŞ GARAJI X  B.ÇEKMECE İST. 0015 201006201006 2017101514Mfn0003490 ₺4.788,90
8870178572 ULAŞ OTOPARK HİZMETLERİ NAK.GE Mİ ACEN.SA YAKUPLU AMBARLI LİMA N YOLU ULAŞ GARAJI X  B.ÇEKMECE İST. 0015 201202201202 2016121214Mfn0010220 ₺4.637,99
8870178572 ULAŞ OTOPARK HİZMETLERİ NAK.GE Mİ ACEN.SA YAKUPLU AMBARLI LİMA N YOLU ULAŞ GARAJI X  B.ÇEKMECE İST. 0015 201007201007 2016121214Mfn0010203 ₺4.270,38
8870550923 UĞURNAZ METAL FİTTİNGS İMALAT SAN.VE T BEYSAN SAN SİTESİ  FUAR CAD BODRUM KAT  23  B.DÜZÜ İST. 0010 201001201012 2016121214Mfn0010673 ₺12.082,78
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0033 201010201012 2016121214Mfn0011090 ₺300.219,82
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 200910200910 2016121214Mfn0011111 ₺199.204,44
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0010 200901200912 2016121214Mfn0011091 ₺126.470,09
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0033 200910200912 2016121214Mfn0011093 ₺76.820,85
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 200909200909 2016121214Mfn0011112 ₺34.133,68
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 201012201012 2016121214Mfn0011087 ₺31.485,27
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 201001201001 2016121214Mfn0011109 ₺24.990,68
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 201002201002 2016121214Mfn0011107 ₺24.893,41
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 201003201003 2016121214Mfn0011106 ₺24.796,14
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 201004201004 2016121214Mfn0011098 ₺24.698,87
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 201005201005 2016121214Mfn0011099 ₺24.601,61
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 201006201006 2016121214Mfn0011114 ₺24.504,34
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 201007201007 2016121214Mfn0011084 ₺24.407,07
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 201008201008 2016121214Mfn0011100 ₺24.309,80
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 201009201009 2016121214Mfn0011101 ₺24.212,53
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 201010201010 2016121214Mfn0011086 ₺24.142,69
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 201011201011 2016121214Mfn0011088 ₺24.072,86
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 200905200905 2016121214Mfn0011108 ₺14.864,73
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 200906200906 2016121214Mfn0011104 ₺14.793,18
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 200907200907 2016121214Mfn0011103 ₺14.721,62
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 200908200908 2016121214Mfn0011116 ₺14.650,07
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 200909200909 2016121214Mfn0011120 ₺14.578,51
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 200910200910 2016121214Mfn0011119 ₺14.506,96
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 200911200911 2016121214Mfn0011117 ₺14.451,15
8890365863 ULUNAY TEKSTİL KUMAŞÇILIK SAN VE İÇ DIŞT TALATPAŞA MAH  1047 SOKAK 51  E.YURT İST. 0015 200912200912 2016121214Mfn0011113 ₺14.395,33
8920283804 UMAY ÇORAP TEKSTİL SAN. VE T İCARETA.Ş. SAN. MH  HOŞDERE YOLU 1673 SK 6 K3 E.YURT İST. 3074 201001201012 2016121214Mfn0011214 ₺27.233,45
8920283804 UMAY ÇORAP TEKSTİL SAN. VE T İCARETA.Ş. SAN. MH  HOŞDERE YOLU 1673 SK 6 K3 E.YURT İST. 0010 201001201012 2016121214Mfn0011213 ₺4.137,38
8960242084 BETÜL CEYLAN MARMARA MAH. 234. SK. ERGUVAN SİTESİ B Blok BLOK 

NO: 14 İÇ KAPI NO: 6 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL 0015 200912200912 2016121214Mfn0011687 ₺136.957,50
8960422223 KEREM USTA YAKUPLU MAH. DEREBOYU CAD.  13 1 B.DÜZÜ İST. 0001 201501201512 2016052514Mfn0006919 ₺5.435,81
8960422223 KEREM USTA YAKUPLU MAH. DEREBOYU CAD.  13 1 B.DÜZÜ İST. 0001 201501201512 2016121214Mfn0011712 ₺5.333,30
8970285589 KADİR UYANIK İNCİRTEPE MH.DOĞAN A RASLICD.FATİH SAN.Sİ C10 31 E.YURT İST. 3074 201601201612 2016032414Mfn0006210 ₺16.000,00
9040790770 SELÇUK YILMAZ FATİH MAH D.ARASLI BLV.  123 60 E.YURT İST. 4316 201601201612 2016121214Mfo0006770 ₺4.301,19
9040799917 YAFES İNŞ. VE ENERJİ SAN. TİC. Lİ B.DÜZÜOSB MAH. SARDUNYA CAD.  4 Z B.DÜZÜ İST. 0010 201501201512 2016052514Mfo0005931 ₺18.081,79
9040803184 YENN PRODUCTİON MENAJERLİK REK LAMCILIK V ATATÜRK MAH 1993. SK.  16 A 04 E.YURT İST. 0010 201501201512 2016052514Mfo0006026 ₺9.717,70
9040815833 YEŞİLİM PEYZAJ İNŞ. TAAH. TİC. AN AKÇABURGAZ MAH  HADIMKÖY YOLU CAD. 222 1 E.YURT İST. 0003 201512201512 2016032414Mfo0006679 ₺5.523,18
9100123110 MURAT ÜNAL BOĞAZKÖY AYÇİÇEĞİ SK STAP LAZA  9  B.ŞEHİR İST. 0001 200901200912 2016032414Mfo0007543 ₺31.949,11
9100123110 MURAT ÜNAL BOĞAZKÖY AYÇİÇEĞİ SK STAP LAZA  9  B.ŞEHİR İST. 0032 200904200906 2016032414Mfo0007544 ₺14.696,48
9100123110 MURAT ÜNAL BOĞAZKÖY AYÇİÇEĞİ SK STAP LAZA  9  B.ŞEHİR İST. 0015 200905200905 2016032414Mfo0007545 ₺14.691,06
9100123110 MURAT ÜNAL BOĞAZKÖY AYÇİÇEĞİ SK STAP LAZA  9  B.ŞEHİR İST. 0015 200903200903 2016032414Mfo0007547 ₺7.665,63
9100123110 MURAT ÜNAL BOĞAZKÖY AYÇİÇEĞİ SK STAP LAZA  9  B.ŞEHİR İST. 0015 200906200906 2016032414Mfo0007546 ₺6.861,70
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201107201107 2016032414Mfo0006374 ₺102.580,46
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201003201003 2016032414Mfo0006382 ₺64.607,94
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201004201004 2016032414Mfo0006370 ₺60.360,32
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201006201006 2016032414Mfo0006373 ₺59.095,02
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201007201007 2016032414Mfo0006371 ₺52.142,99
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201005201005 2016032414Mfo0006369 ₺49.348,01
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201001201001 2016032414Mfo0006383 ₺40.075,49
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201010201010 2016032414Mfo0006379 ₺32.573,20
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201008201008 2016032414Mfo0006377 ₺29.387,21
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201009201009 2016032414Mfo0006375 ₺24.464,16
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201002201002 2016032414Mfo0006384 ₺24.102,37
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201012201012 2016032414Mfo0006381 ₺22.303,62
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201011201011 2016032414Mfo0006378 ₺21.282,66
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201104201104 2016032414Mfo0006366 ₺15.058,30
9230131516 VARLI TAŞIMACILIK TUR. OTOMO TİV İNŞ.SA KAVAKLI İST. CD  MENEKŞE ÇEŞME SK MENEKŞE 

ÇEŞME SK 9 A B.ÇEKMECE İST. 0015 201101201101 2016032414Mfo0006380 ₺14.897,79

Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları ne-
deniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir
ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda
müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı  ilan olunur." 

VERGİ TÜRÜ TAKİP TUTARI
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KOiTA GiDiYOR!
Bu sezon namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor’da devre arası harekatı başladı. Bordo mavililerin 
sezon başındaki transferlerinden biri olan Fode Koita’nın gidecek isimler arasında yer alması sonrasında Giresunspor’a 
gideceği yönünde beklentiler var. Gineli futbolcunun transfer sürecinde taraftar büyük ölçüde tepkiliydi. Kendisi de 
eleştirilere sahada cevap vermek yerine sakatlıktan çıkamayınca adı en kötü transferlerden biri olarak yazıldı
ÖZEL HABER
BURAK ZİHNİ

KADROSUNA Gervinho, Ham-
sik, Bruno Peres ve Cornelius gibi 
önemli isimleri katıp ardından ligde 

geride kalan 12 haftaya damga vuran Trab-
zonspor’da sezonun en olumsuz noktası 
belki de Fode Koita’ydı. İmza parası ile 
birlikte toplamda 1.5 milyon euro kazanan 
Gineli yıldızdan beklentiler büyüktü ancak 
bunlar sadece sözde kaldı. Kasımpaşa’da da 
belirli performansın üzerine çıkamayan ve 
son dönemde forma da giyemeyen Afrikalı 
oyuncu sadece 31 dakika forma giyerken 
diğer karşılaşmaların büyük çoğunluğunda 
ise formsuzluğu ve sakatlıkları sebebiyle kad-
roda yer alamadı. Hal böyle olunca da adını 
gidecekler listesinin en üstüne yazdırdı.

Abdullah Avcı istedi
10 Kasım’da 1 senesini dolduran Abdullah 
Avcı geçen sezon sürekli bu dönemi işaret 
ederek şampiyonluğa oynayacak bir kad-
ronun kurulacağını ifade etmişti. Önemli 
ölçüde bunu başaran bordo mavililerde Fode 
Koita için de onay veren Avcı, forvet alter-
natifleri arasında yer verdiği oyuncusundan 
verim alamadı. Cornelius ve Djaniny’nin 
gerisinde kalan Koita tabelaya katkı sağlaya-
madı.

Toplamda 4.5 milyon euro!
Sakatlık sicili oldukça kabarık olan Fode Ko-
ita için ilk girişim ocak ayında gerçekleşmiş 

ancak Fenerbahçe ve Galatasaray’a 
ücretsiz oyuncu veren Kasımpaşa, 
kontratının son aylarına giren 
oyuncusu için bonservis talep 
etmişti. Bu sebeple Trab-
zonspor da sene sonunu 
bekleme kararı almıştı. 
Yapılan görüşmeler 
sonucunda el sıkışıl-
mış ve transfer KAP’a 
bildirilmişti.

Performansı 
neredeyse sıfır!

Maaşı sebebiyle takımın 
bu alanda en yüksek 
ücret kazanan isimler-
den biri olan Fode Koita, 
takımın yıldızlarıyla birlikte 
hemen hemen aynı seviyedey-
di. Hatta Edgar Ié 700 bin euro 
civarında maaş ile takımın vazgeçil-
mezlerinden biri olurken Gineli futbol-
cunun 1.5 milyon euro civarında kazanması 
beklentileri de yükseltmişti fakat beklenen 
olmadı. Koita sadece 4 maçta Trabzonspor 
formasını giydi. Ancak hepsi toplandığında 1 
maçı dahi bulamadı. Ligde sadece Sivaspor 
karşısında 1, Giresunspor mücadelesinde 15 
ve Galatasaray maçında da 8 dakika oynadı. 
Bu dakikalarda skora katkıda bulunamadı. 
Üstüne de sakatlık geçirdi. Son oynanan 
Beşiktaş derbisinde de kadroda yoktu. Avru-
pa Konferans Ligi’nde de Roma’ya karşı 7 
dakika süre aldı.

Henüz katkı konusunda belirti göste-
remeyen Fode Koita’nın takımdan gön-
derilmesi gündemde. Ocak ayı transfer 
döneminde GZT Giresunspor’a gidece-
ği öne sürülen 31 yaşındaki santraforla 
sözleşme feshi konusunda da görüşü-

leceği iddia edildi. Fakat kendisinin 
yüksek ücreti ve buna bağlı olarak 

ödenecek tazminatın yönetimi 
kiralık anlaşma yoluna 

yönlendirmsi bek-
leniyor.

Fesih mi 
kiralık mı?

SÜPER Lig ‘de zirvenin sahibi 
Trabzonspor ‘da devre arası 
transferi için de çalışmalar 
başladı. Sakatlığı sebe-
biyle sezonu kapatan 
Gervinho’nun yerini 
doldurmak isteyen 
bordo-mavililer, 
ellerindeki listeden 
bir isimde karar kıldı: 
Cristian Tello... Sezon 
başında da gündeme 
gelen İspanyol futbol-
cu, bonservise yüzde 50 
ortak olan Barcelona’dan 
kaynaklı maliyet sorunları 
nedeniyle transfer edilememiş-
ti. Ancak, 30 yaşındaki oyuncunun 
Real Betis ile sözleşmesinin sezon sonu 
bitecek olmasını avantaj olarak gören 
Fırtına, bu sefer ara transferde imzayı 
attırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Abdullah 
Avcı’nın da her iki ka-

natta da oynayabilen 
Tello’yu ısrarla iste-
diği öğrenildi. Bu 
sezon Real Betis’te 
fazla şans bula-
mayan İspanyol 
futbolcunun da 
artık ayrılık fikrine 
sıcak baktığı ifade 
edildi. Bor-

do-mavili yönetim 
tarafından yetkilen-

dirilecek bir menajer 
İspanya’ya giderek 

önce Real Betis, sonra da 
Barcelona ile ön görüşme 

yapacak ve ardından oyuncuyla 
bir araya gelecek. Bu üçlü temastan sonra 
da yetkili menajerin raporuna göre bor-
do-mavililer harekete geçecek.

Tello 
harekatı
Bordo-Mavili ekipte sakatla-
nan Gervinho’nun yerine iste-
nen Cristian Tello’nun forma 
giydiği Real Betis ve bonservi-
sine ortak olan Barcelona ile 
görüşmek için yetkili bir mena-
jer İspanya’ya gidecek

Futbola 11 yaşında başlayan Tello. 
2010’da Barcelona B takımına geçti. 
2011’de ilk kez Barcelona A Takımı 

forması giyen İspanyol sol açık, 2014-
16’da Porto, 2016-17’de ise Fiorenti-
na’ya kiralandı. 2017’de bonservisi-

nin %50’si ile Real Betis’e satılan 
Tello, kariyeri boyunca 389 

maçta 66 gol attı.

TELLO 
KiMDiR?

Belindeki ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takımı 
kadrosundan çıkartılan kaleci Berke Özer’in sakat-
lığının ciddi olmadığı ve 21 Kasım’daki Galatasa-
ray derbisinde kaleyi koruyacağı belirtildi
SARI-LACİVERTLİ formayla 
ilk kez Galatasaray maçına 
çıkacak olan ve son maçlarda-
ki hataları ile performansıyla 
eleştirilen genç kaleci derbiye 
zihinsel olarak hazır hale 
gelmeye çalışıyor. Belindeki 
ağrıları nedeniyle Ümit Milli 
Takımı kadrosundan çıkartılan 
21 yaşındaki kaleci, derbide 
psikolojik açıdan yapması 
gerekenler ve maç içindeki 
oluşabilecek her ihtimale 
detaylarıyla hazırlanıyor. 
Oynadığı maçlarda yediği 
golleri izleyerek, hatalarından 
ders çıkarmaya çalışan Berke 
Özer, kaleci antrenörüyle 
birlikte nasıl pozisyon alması 
gerektiğinden, oyun kurmasına 
kadar bütün varyasyonları tek 
tek çalışıyor.

Performansı 
düşündürüyor

Kaleci Berke Özer’in Galatasa-
ray derbisi öncesi performansı 
düşündürüyor. Forma giydiği 
maçlarda %43 gibi oldukça 
düşük bir kurtarış yüzdesine 
sahip olan genç file bekçisi, 
kalesine gelen 7 şuttan 3’ünü 
kurtarabildi. Berke Özer, 
Galatasaray mücadelesinde iyi 
performans göstererek, Altay 
Bayındır’ın yokluğunda kendi-
ni göstermek istiyor.

Süper Lig performansı:
Oynadığı maç: 3
Yediği gol sayısı: 4
C. sahası içinden yediği gol:4
Maç başı yenilen gol: 1.3
Kurtarış: 1 %43

Fenerbahçe’nin
kalesinde sorun

Süper Lig’de yükselişe geçmek isteyen Fenerbahçe’de Ali 
Koç’un açıklamalarının ardından sistem değişiyor. Vitor 

Pereira 3’lü savunmadan 4’lü savunmaya geçiyor
FENERBAHÇE , Süper Lig’in son 
4 haftasında 11 puan kaybetti. Lig-
de son olarak Ülker Stadı’nda Kay-
serispor’la 2-2 kalan Fenerbahçe, 
lider Trabzonspor ‘un 10 puan geri-
sinde kaldı. Bu sezon Süper Lig’de 
20 toplayan Fenerbahçe, milli araya 
7. sırada girdi. Sarı-lacivertliler milli 
aranın ardından Galatasaray ile Nef 
Stadyumu’nda karşılaşacak. Kritik 
maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı 
Ali Koç’un yaptığı açıklamaların 

ardından Vitor Pereira, sistem deği-
şikliğine gitmeye karar verdi. Sabah 
gazetesinin haberine göre takıma 
3’lü savunma oynatan Vitor Pereira, 
4’lü savunmaya geçecek. Portekizli 
çalıştırıcı savunmada Nazım, Kim, 
Szalai ve Novak’a görev verecek. 
Vitor Pereira orta sahada Mert Ha-
kan, Sosa ve İrfan Can Kahveci’ye 
görev verecek. Kanarya’nın ileri 
3’lüsünü ise Osayi, Ferdi ve Berisha 
oluşturacak.

DEMİR Grup 
Sivasspor, Süper 
Lig’in 13’üncü 
haftasında deplas-
manda oynayacağı 
Medipol Başakşe-
hir maçının hazır-
lıklarını sürdürdü. 
Kırmızı-Beyazlılar, 
yarın Kayserispor 
ile hazırlık maçı 
yapacak.  Spor 
Toto Süper Lig’in 
13’üncü hafta 
maçında deplas-
manda Medipol 
Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup 
Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı 
antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını 

sürdürdü. Kulüp 
tesislerinde, 
teknik direktörü 
Rıza Çalımbay 
yönetiminde 
basına kapalı 
olarak saat 
11.00’de başla-
yan antrenman 
1 saat 30 dakika 
sürdü. Isınma 
hareketleriyle 
başlayan ant-
renman, 5’e 2 
top kapma, pas 
ve pres çalışma-

sıyla devam etti. Ardından geniş alan çok 
pas çalışması yapan futbolcular, çabukluk 
çalışmasıyla idmana devam etti. 

Başakşehir mesaisi

SiSTEM
değişikliği 

yapacak



B eyoğlu Atatürk Kültür Merkezi'nde
Korkut Ata Türk Dünyası Film
Festivali ödül töreni düzenlendi. Bu

yıl ilk kez düzenlenen festival yoğun ilgi
gördü. Ödül töreni öncesi ortak bildirinin
imza töreni yapıldı. İmza törenine Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aze-
baycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Ka-
zakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktoty
Raimkulova ile Kırgızistan Kültür, Enfor-
masyon, Spor ve Gençlik Politikaları Ba-
kanı Azamat Camankulov katıldı. İmzaların
atılmasından sonra konuşma yapan Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu

protokolle birlikte finansal çözümler, bilgi
aktarımları ortaklaşa düzenlenecek festi-

val ve kültür haftaları ile iletişimin ve

ortak yapımların önü açıkmış oluyor. Başa-
rılı bir adım atmış oluyoruz. Gelecek nesil-
lere çocuklarımıza gençlerimize ortak
kültürümüzü, sanatımızı, sinemayı en etkili
şekilde kullanacağız" dedi.

Gelecek yıl Bursa'da

İmza törenini ardından Korkut Ata Türk
Dünyası Film Festivali ödül töreni başladı.
Törenin açılışını Bakan Ersoy yaptı. Ersoy
konuşmasında, "Korkut Ata Türk Dünyası
Film Festivali'nde 42 yapım seyirciyle bu-
luştu. Bu değerli yapımların içinde uzun
metraj kurmaca ve belgesel kategorilerinde
yarışan 17 eserimiz de vardı. Birazdan ödül
takdimleri yapılacak. Ben şimdiden bu
ödüllerin sahiplerini de tebrik ediyorum.

Şunu da özellikle ifade etmek isterim, bu
yarışma, bir galibiyet mücadelesi değil bir-
birimizi daha ileriye taşımak için ilhamı-
mızı, şevkimizi, tutkularımızı, bilgi, birikim
ve fikirlerimizi paylaştığımız bir sanat sofra-
sıdır. Hepiniz katılımlarınızla bu sofrayı
zenginleştirdiniz bereketlendirdiniz. Eksik
olmayınız. Bu birliktelik burada bitmeyecek
elbette. Malumlarınız olduğu üzere Türk-
soy Kültür Bakanları Daimî Konseyi 38'inci
Dönem Toplantısı'nda Bursa şehrimiz '2022
Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edildi.
Biz de 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Fes-
tivali'nin ikincisini inşallah gelecek yıl Bur-
sa'da düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından
ödül törenine geçildi. DHA

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Dayı Şov bu hafta sevilen rap yıldızı Tepki’yi ve
komik videoları ile internet dünyasını güldüren
yılmaz Sisters’ı konuk etti. Bir klip
çekimi sırasında yaşadığı
olayı anlatan Tepki, pat-
lama sahnesinde alev
aldığını ama kendisini
söndürmeden önce
görüntüleri kurtarıp
kurtaramadıklarına
bakmak için kame-
raya koştuğunu an-

lattı. Sevilen rapçi Küçükçekmece’de müziğe
yetenekli gençler için bir proje üzerinde çalıştı-

ğını söyledi. ınstagram’da binlerce kişi ta-
rafından takip edilen ve “Bu bir

kariyerdir” diyen yılmaz Sisters ile
Dayı’nın canlı yayında doğaç-

lama olarak çektikleri ınstag-
ram videosu da, bölümün en
keyifli anlarındandı. Dayı
Şov’un bu bölümünde Paptir-
cem müzikleriyle renkli bir

performans sergiledi.

42 FIM YARISTI
13ULKEDEN

14 KASIM 2021 PAZAR

Patlama sahnesinde
ALEV ALDIM!ALEV ALDIM!ALEV ALDIM!ALEV ALDIM!ALEV ALDIM!ALEV ALDIM!ALEV ALDIM!ALEV ALDIM!ALEV ALDIM!

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül töreni, Beyoğlu Atatürk Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen ve 13 ülkeden 
42 filmin yarıştığı festivalde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türk Dünyası kültürüne katkı' ödülü Bakü Medya Merkezi
Başkanı Arzu Aliyeva'ya sunuldu. Aliyeva'ya ödülü, Bakan
Ersoy ve festivalin açılışı filmi Tomris'in başrol oyuncusu Al-
mira Tursyn verdi. İkinci katkı ödülü Özbek kinomotografi
Acentliği'ne sunuldu. Özbekistan Sinema Ajansı Başkanı Fir-
devs Abdülhalikov'a ödülü, kazakistan kültür, Enformasyon
ve Spor Bakanı Aktoty raimkulova ve Alparslan dizisi başrol
oyuncusu Barış Arduç tarafından takdim edildi. üçüncü katkı
ödülü de kazak Film Başkanı Akan Satayev'e verildi. Sata-
yev'e ödülü, Özbekistan Medeniyet Bakanı Ozodbek Nazar-
bekov ve Alparslan dizisinde Akça Hatun'u canlandıran
Fahriye Evcen tarafından verildi. Dördüncü katkı ödülü Azer-
baycan Medeniyet Bakanı Anar kerimov ve Barbaros dizisi
başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan tarafından kırgız Film
Sinema Stüdyoları adına Akzhovtoyibek Bolotovbaya'ya su-
nuldu. Beşinci katkı ödülüne ise TrT layık görüldü. TrT Genel
Müdürü Zahid Sobacı'ya ödülü kırgızistan kültür, Enformas-
yon, Spor ve Gençlik Bakanı kayrat İmanaliyev Olcobayeviç

ve Özbekistan'ın ünlü oyuncularından Sitora Farmonova tara-
fından verildi.Festival kapsamında Vefa Ödülü'ne ünlü yazar
Cengiz Aytmatov layık görüldü. Ödülü kızı Shirin Aytmatova
ve oğlu Eldar Aytmatov'a aldı. Belgesel Film kategorisi'nde
ise üçüncülük ödülüne layık görülen Saha Cumhuriyeti'nden
'Dilbilimci' filminin yönetmeni Eduard Novikov'a ödülü yönet-
men reis Çelik ve Gülizar Gubanova tarafından sunuldu. Bel-
gesel ikincilik ödülü ise Özbekistan'dan 'Halkın Cesareti'
belgeseline verilirken, birincilik ödülü 'İkizler' filmiyle İranlı
yönetmen Muhammed Alimuradi layık görüldü. Alimuradi'ye
ödülü oyuncu Oktay kaynarca ve Özbekistanlı oyuncu Dilnoza
kubuyava tarafından takdim edildi. kurmaca Film Yarışması
kategorisinde jüri özel ödülünün sahibi Özbekistan'ın 'Tut-
kunluk' filmi oldu. kurmaca En İyi Senaryo ödülüne yönet-
menliğini ve senaristliğini Fatih Özcan'ın üstlendiği Mavzer
filmi layık görüldü. En İyi Yönetmen Ödülü kırgızistan'dan
'Şambala' filmi, En İyi Film Ödülü de Azerbaycan'dan 'Dağınık
Ölümler Arasında' filmine verildi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Tatil yoğunluğu

73 okula 30 bin kitap
Kitap okumayan çocuk kalmaması amacıyla başlatılan Başakşehir’den Tüm Türkiye’ye Kitap
Köprüsü projesiyle bugüne kadar 42 ildeki 73 okula 30 binden fazla kitap ulaştırıldığı kaydedildi
Başakşehİr Belediyesi tarafından Des-
tek ol, tüm Türkiye okusun” sloganıyla
2018 yılında başlatılan Başakşehir’den
Tüm Türkiye’ye Kitap Köprüsü projesi,
Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsa-
mında minik gönüllülerle bir araya geldi.

Proje hakkında bilgiler aktaran Başakşe-
hir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,
Kitap okumayan çocuk kalmasın diye,
Türkiye'nin her noktasına kitap köprüsü
kuruyoruz” dedi. “Destek ol, tüm Türkiye
okusun” sloganıyla 2018 yılında yola çık-

tıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu,
“Başakşehir’den, ülkemizin her noktasına
ulaşan kitap köprülerini inşa etmeye baş-
ladık. Bizim için çok değerli olan bu pro-
jede, en büyük destekçimiz kitap
gönüllülerimiz oldu. Yapılan kitap bağış-
ları ile bugüne kadar 42 ilde, 73 okula 30
binden fazla kitap gönderdik” diye 
konuştu.

Hedef 50 bin 

Bağışlanacak bir kitap ile bir çocuğun ha-
yatının değişebileceğine dikkat çeken Baş-
kan Yasin Kartoğlu, 2022 yılı içerisinde
en az 50 bin kitap bağışı yaparak, yeni
kitap köprüleri kurmayı hedeflediklerini
söyledi. Bir kitabın bile çok değerli oldu-
ğunun altını çizen Başkan Kartoğlu, söz-
lerini şöyle tamamladı: “Bağışlayacağınız
bir kitap, bir çocuğumuzun hayatını de-
ğiştirebilir. Okul kütüphanelerimizi daha
da zenginleştirmek, ülkemizi geleceğe ta-
şıyacak bilgili ve erdemli nesilleri yetiştir-
mek için gelin hep birlikte olalım.” DHA

İlk ve orta öğretim okulları
ara tatile girdi. 9 günlük ara
tatil nedeniyle 15 Temmuz
Demokrasi Otogarı'nda 
yoğunluk oluştu. Tatili hem
İstanbul dışında değerlendir-
mek isteyenler hem de farklı
illerden İstanbul'a gelenler
nedeniyle yoğunluk otogar
girişinde başladı. Ara tatili
çocuklarıyla birlikte İzmit'te
geçireceğini belirten Gülay
Altunışık, "Şimdi anneanne-
mize gidiyoruz. Sonra ak-
raba ziyaretleri yapacağız.
Çocuklar için de birkaç yere

gideceğiz eğlenmeleri için."
dedi. 12 yaşındaki Nisa Liva
Altunışık ise, "Okulumu öz-
leyeceğim. Hem okumayı
hem ders yapmayı özleyece-
ğim. Tatilimi annemin dediği
gibi değerlendireceğim "diye
konuştu.

Okulumu seviyorum

13 yaşındaki Cenk Aydın,
"Arkadaşlarımla oyunlar oy-
namayı özleyeceğim. Öğret-
menlerimi de özleyeceğim.
Okulumu çok seviyorum. 9
günlük tatilde anneannemi

ziyaret edeceğim. Köyde 
arkadaşım var onunla 
görüşeceğim" dedi. 
Çocuklarıyla birlikte 
İstanbul'a geldiğini söyleyen
Şefika Öksüz, "Ege'deydik
buraya geldik tatil amaçlı.
Ailemiz burada hem ziyaret
edelim hem de tatilimizi
güzel değerlendirelim iste-
dik. Biletlerimizi ayarladık.
Sinemaya gideceğiz. 2 gün
tiyatro var. Etkinliklere katı-
lacağız. Dolu dolu geçecek
tatilimiz" ifadelerini
kullandı. DHA


