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Peşlerinden gidip
vahşice katlettiler!

BU RESMEN KATLİAMDIR

Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması,
İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti-

rildi. Buluşmaya katılan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan törende yaptığı konuşmada CHP lideri
Kılıçdaroğlu'nun memurlara yönelik sözlerini
eleştirerek, “Kemal Kılıçdaroğlu memurların
hepsini tehdit ediyor. Benim memur kardeşle-
rim, kamu görevlilerim bunlara pabuçu bırak-
mayacak" açıklamasında bulundu. I SAYFA 7

ç

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

BUNLARA PABUC
BıRAKMAZSıNıZ!

Bağcılar'da doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama
sonrası evde yangın çıktı. Ev sahibinin oğlunun mutfağa
giden doğalgazı açtıktan sonra, boruyu kestiği iddia edildi

Ahıska Türkleri
ölüme terk edildi

Josef Stalin tarafından öz
vatanlarından koparılarak

sürgün edilen Ahıska Türkleri,
aradan 77 yıl geçmesine rağ-
men hala vatanlarına dönme-
nin hayalini kuruyor. Büyük
Sürgün'ün 77. yılında açıklama-

larda bulunan yazar Ali Kemal
Selimoğlu, “Adeta ölüme terk
edilen Ahıskalılar, mal ve hay-
van vagonlarına doldurularak
doğup büyüdükleri ana vatan-
larından sürgün edildiler” 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 16

ç

Oğuzhan
Koç ile mutlu

bir ilişkisi olan ünlü
oyuncu Demet Özde-

mir, pahalı kombinle-
riyle sürekli sosyal

medyada gündem oluyor.
Özdemir, önceki gün

reklam yüzü olduğu
markanın Galata'da
gerçekleşen davetine
katıldı. Özdemir
gazetecilerin "İndi-
rimleri takip edi-
yor musunuz?"
sorusuna, "Tabii
ki ederim, para
kolay kazanıl-
mıyor" diye

yanıt verdi. I SAYFA 2

Barbaros Mahallesi 203 So-
kak'ta bulunan 4 katlı bir bi-

nanın 4. katında patlama
meydana geldi. Patlama sonrası
binada yangın çıktı. Binanın çatı
katında bulunan 6 kişi itfaiye ekip-
leri tarafından tahliye edildi.
Olayda herhangi bir can kaybı
veya yaralı bulunmazken, patlama
sonucu binadan kopan parçalar
sokağa saçıldı Ev sahibinin oğlu
Murat Çakıcı'nın kuzeni Serhat
Çakıcı, "Şizofreni hastası gibi bir
şey. Kafasında sürekli senaryo ya-

zıyor. En son gece saatlerinde gel-
miş sabaha karşı da gazı açıyor.
Bıçakla gazı kesiyor. Eve yoğun bir
gaz veriyor sonra sırt çantası alıp
elinde bir cisimle dışarı çıkıyor"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 3
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Adıyaman'da bir dizi ziyaret-
lerde bulunan İçişleri Bakanı

Süleyman Soylu, hizmet üreteme-
yen bazı belediyelerin kolaycılığa
kaçarak suçu hükümete atmaya ça-
lıştığını öne sürdü.
Belediye başkanlarına
seslenen Soylu, “Se-
çimler oluyor, beledi-
yeler parti değiştiriyor.
Diyorlar ki 'Beni en-
gelliyorlar.' Nasıl en-
gelliyoruz? Paranda
bir kesinti var mı?
Yok” dedi. I SAYFA 7
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Paranda bir
kesinti var mı?

Süleyman Soylu

BAŞKANLARA SESLENDİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,

CHP’nin erken seçim talebi ile ilgili
“Siz, yetişemediğiniz üzüme ‘koruk’
dersiniz. Siz, koruk üzüme ‘tamam’
dersiniz. Biz, olgunlaşmış üzümle
yola devam ederiz”
sözlerine yanıt verdi.
Öztrak, “Dolar 10 li-
rayı görmüş, pahalılık
almış yürümüş, millet
perişan, tencere artık
boş, cüzdan boş ama
Tayyip Erdoğan daha
olgun üzüm yeme pe-
şinde” dedi. I SAYFA 4
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Erdoğan olgun
üzüm peşinde!

Faik Öztrak

MİLLET PERİŞAN

Sancaktepe Belediyesi 2020 yı-
lında idlib'de şehit olan Emre

Baysal’ın ismini verdiği spor parkın-
daki Pump Track alanında bisiklet
yarışması düzenledi. Belediye Baş-
kanı Şeyma Döğücü, “Türkiye’nin
evladı olan şehit Emre Baysal’ın
adını yaşatmak için bu parkı açtık.
Ülkemizi korumak için canını feda
etti. Şehidimizden Allah razı olsun.
Biz şehidimize minnettarız. Bu par-
kın konsepti spor” dedi. I SAYFA 5
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Emirhan Taç-
yıldız (12),

doğduğundan beri
kalp hastası. Haya-
tında hiç top oyna-
mamış çünkü
hastalığı, yaşıtları
gibi istediği her şeyi
yapmasına fırsat ta-
nımıyor. Şu an nakil
bekleme listesinde
Türkiye'de birinci 
sırada. I SAYFA 10
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Şehit Baysal için
bisiklet yarışması

Emirhan’ın
tek isteği var

ŞEHİDİMİZE MİNNETTARIZ

4. KAT PATLADI!

Hiç kimse şehitlere
bir şey söyleyemez!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, erkek şiddeti sonucu
katledilen mimar Başak Cengiz’in Ankara Yeni-

mahalle’deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıç-
daroğlu, buradan ayrılırken 15 Temmuz gazisi
olduğunu belirten bir kişi, Lütfü Türkkan olayı için
“Neden tepkinizi koymadınız?” sorusunu yöneltti.
Kılıçdaroğlu ise “Tepki koymadığımızı kim söylü-
yor. Biz tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere,
gazilere, şehit ve gazi yakınlarına bir şey söyle-
yemez. Tepki konulmuştur” cevabını verdi.

ç

ç

PARA 
KOLAY

kazanılmıyor!

HAVACILIK HAYALİ KÂBUS OLDU, VERİLEN PARALAR GERİ ALINAMADI

İddiaya göre, 75 veli, 2019
yılında ilk yeri Büyükçekme-

ce'de bulunan S.Y.'ye ait bir sivil
havacılık lisesine ödeme yapıp,
çocuklarını kayıt ettirdi. S.Y.'nin
iflası nedeni ile okul başka biri kişi
tarafından alınıp Esenyurt'taki bi-
naya taşındı. Bu yıl için alınan
ödemelerin ardından velilere,
2021-2022 yılında eğitim ve öğre-

time devam edileceği bildirildi.
Ancak yeni öğretim yılının başla-
ması ile beraber öğrenciler, bekle-
dikleri eğitimi alamadı. Okul
sahiplerinin bir süre sonra para-
ları alıp, 3 milyon borç ile şirketi,
başka bir kişiye devrettiği iddia
edildi. Veliler ödedikleri parayı
henüz alamazken, öğrenciler ise
ortada kaldığını öne sürdü.

ç
VELİLER PARALARINI GERİ ALAMADI

Karşılarında muhatap bula-
madıklarını iddia eden veliler,

durumu ilçe eğitim müdürlüğü ve
savcılığa taşıdı. Okul önünde top-
lanan veliler, bilgileri olmadan ço-
cuklarının il dışındaki başka
okullara nakledildiği öne sürdü.
Okula gidemeyen öğrencilerin, de-
vamsızlık nedeniyle sınıfta kaldığı
belirtildi. Veliler bu durumu tele-

fonlarına gelen mesaj ile öğrendik-
lerini kaydetti. Çocuklarının kayıt-
larını almak isteyen veliler,
kayıtların taşındığı Elazığ'daki lise-
nin onay vermemesi nedeniyle
bunu başaramadıkların iddia etti.
Lise son sınıfta okuyan onlarca
öğrencinin de, sınıfta kaldıkları için
üniversite sınavına giremeyecekle-
rini belirtildi. I SAYFA 5

ç
DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALDILAR

ogRENCıLER
HAVASıNı ALDı!

tek SOrUNUMUz
PArA değİl
Çocuğunun e-okul sis-
temi ile karnesindeki
notların uyuşmadığını
söyleyen Celal Aktürk,
"Bizim tek sorunumuz
para değil. Hem para-
mızı hem de notlarımızı
dolandırdı. Öğrencinin
karnede 90, sistemde
ise 70 puanı var. Bu 
durumdan mağduruz.
Puanların düzeltilmesini
istiyoruz" diye konuştu.

Bağcılar'da, otomobil galeri-
sinde uğradıkları silahlı saldı-

rıda hayatını kaybeden baba Cemal
Dündar, oğlu Engin Dündar ile ak-
rabaları Polat Dündar'ın Adli Tıp
Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sü-

rerken, amca Mustafa
Dündar, "Orada, pa-
zarlık esnasında sözlü
tartışma çıkmış. Akra-
balarımız oradan ay-
rıldıktan sonra
peşlerinden gidip vah-
şice katletmişler. Bu,
resmen katliamdır"
dedi. I SAYFA 8
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Mustafa Dündar

15 bin kişiye
3 ton çiğ köfte

METRELERCE KUYRUK!

Bahçelievler'de Çiğ Köfte 
Festivali yapıldı. Adıyaman ile

bütünleşen çiğ köfte, işin ustaları ta-
rafından dev tepsilerde yoğrularak
vatandaşlara ikram edildi. Metrelerce
kuyruk oluşan etkinlikte 15 binden
fazla kişiye 3 ton çiğ köfte dağıtıldı.
Festivale katılan Elazığlı Şevket Tay,
"Almak için bir saat sıra bekledim
ama değdi çünkü çiğ köfteyi 
seviyorum" diye konuştu. I SAYFA 9
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Tüfekle vurulup
bacakları kesildi

PAMUK'A PROTEZ TAKILDI

Samsun'da geçen yıl 6 aylık-
ken tüfekle vurulup, ön ba-

cakları kesilen "Pamuk" isimli
köpeğe protez bacak takıldı. 1 yıldır
Pamuk'un tedavisiyle ilgilenen Vete-
riner Hekim Ateş Barut, Pamuk'u
yaralarını tedavi ettiklerini ve ön
bacaklarına protez ürettirdiklerini
belirterek, "Biz artık onu bize geti-
ren derneğe HAYTAP'a iade edece-
ğiz" ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Geri dönmek
istemiyorlar!

MAHKUMLAR EYLEMDE BULUŞTU

Türkiye'de, 15 Nisan
2020'de açık cezaevlerindeki

mahkûmlar, koronavirüs nede-
niyle geçici olarak evlerine gönde-
rilmişti. Mahkûmların 19 aylık
salgın izni, 30 Kasım'da sona ere-
cek. Yeniden cezaevine gitmek is-
temeyen mahkûmlar ve aileleri,
Bakırköy Meydanı'nda bir araya
gelerek eylem yaptı. I SAYFA 9

ç

KAFASINDA SÜREKLİ SENARYO YAZIYOR

Onların bize
ihtiyacı var!

İstanbul'da yaşayan ve 
3 üniversite bitiren Emre

Akkuş, ormanda açlıktan kemik-
leri sayılan köpeği gördükten
sonra yöneticiliği bıraktı. 34 ya-
şındaki Akkuş, işinden ayrılarak

ormandaki köpeklerin soğuktan
ve açlıktan ölmemeleri için hare-
kete geçti. Akkuş, hergün en az
80 kilometre yol yaparak kentin
kuzeyinde bulunan ormanlardaki
hayvanları besliyor. I SAYFA 4

ç

3 kez el
değİştİrdİ3 kez el
değİştİrdİ3 kez el
değİştİrdİ3 kez el
değİştİrdİ3 kez el
değİştİrdİ3 kez el
değİştİrdİ3 kez el
değİştİrdİ

Recep
Tayyip
Erdoğan
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UYARIDA bulunan Hasanoğlu, 
“Tehlike henüz geçmiş değil, 1 
haftalık tatilde tedbir elden bıra-

kılırsa tatil dönüşü vaka sayıları yeniden 
tırmanışa geçebilir. Aşısız aileler çocukla-
rını korumak istiyorsa mutlaka aşılanma-
lı. Çünkü erişkinler ne kadar aşılı olursa 
çocuklarımızı da o kadar koruyabiliriz” 
dedi.Çocuk sağlığı alanında dünyanın en 
yetkin kurumlarından biri olan ve dünya 
çapındaki 1 milyon 200 bin çocuk heki-
mini temsil eden Uluslararası Pediatri 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasa-
noğlu, mevcut verilerin, çocuklarda Kovid 
aşılarının güvenle uygulanabileceğini gös-
terdiğini belirterek özellikle Kovid’i ağır 
geçirme riski olan çocuklar başta olmak 
üzere, 12 yaş üzeri çocukların aşılanması-
nın önerildiğini söyledi.

Tek doz yapıldı
ABD’de Pfizer-BioNTech aşısının 12 
yaş üzeri çocuklarda kullanımının Mayıs 
ayında onaylanmasının ardından, Hazi-
ran ayından itibaren 12 yaş üzeri çocuklar 
aşılanmaya başlandı. Mayıs ayında ise 
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 12-15 yaş 
grubunda Pfizer-BioNtech aşısına onay 
verdi. Bunun üzerine Danimarka, İspan-
ya, Norveç ve Fransa’da 12 yaş üzerindeki 
çocukların büyük çoğunluğuna tek doz 
aşı yapıldı. Almanya’da aşı önce sadece 
12-15 yaş arasındaki kronik hastalığı bu-
lunan çocuklara uygulandı. Ancak Delta 
varyantının hızla yayılması nedeniyle 
aşılama, Ağustos’tan itibaren 12 yaş üstü 
herkesi kapsayacak şekilde genişletildi. 
İsveç’te 12-15 yaş arasındaki çocuklar, 
yalnızca akciğer rahatsızlığı, ağır astım ya 
da başka bir yüksek riskli sağlık durumu 
mevcutsa aşı kapsamına alındı. Ülkemiz-
de ise 18 Ağustos’ta Kovid aşısı, 15 yaş 
üstü tüm bireylere yapılmaya başlandı. 12 
yaş üstü grupta ise kronik hastalığı olan 
çocuklar aşı takvimine dahil edildi. Daha 

sonra ise okullarda yüz yüze eğitimin 
başladığı 6 Eylül’den hemen önce, 12 yaş 
üstü tüm çocuklara aşı hakkı tanındı.

Büyüklerin olması gerekiyor

Prof. Dr. Hasanoğlu, çocukların korun-
masında velilerin aşılanmış olmasının çok 
önemli olduğunu vurgulayarak “IPA, yani 
Dünya Pediatri Kurumu olarak çocukla-
rın eğitim ve öğretimine çok önem veriyo-
ruz. Eğitim hayatının devamlılığı özellikle 
pandemi döneminde önemli bir konu ola-
rak karşımızda duruyor. Velilerin de bu 
bilinçle hareket etmelerini tavsiye ediyo-
ruz. Çünkü veliler aşılandıkça çocukları-
mız daha iyi korunacak. Şimdi Türkiye’de 
tatile girdik, ara tatil başladı. Tam bu 
dönemde aşı olmayan tüm velilerimizin, 
ailelerimizin aşılarını tamamlamalarını 
şiddetle tavsiye ediyoruz. Biz IPA ola-
rak kronik hastalıkları olan yani akciğer 
enfeksiyonu, diyabet, böbrek hastalıkları, 
astım gibi ve 12 yaşın üzerindeki çocukla-
rın aşılanmasını da öneriyoruz” dedi.

İngiltere onayı verdi

Son zamanlarda vaka saylarının yükselme-
siyle yeniden gündeme gelen Almanya’da 
çocuklarda aşılamanın önce kronik hastalığı 
olan 12-15 yaş grubu çocuklarda uygulan-
maya başladığını, ancak Delta varyantının 
çok hızla yayılması nedeniyle kapsamın ge-
nişletilerek 12 yaş üzeri herkesi kapsayacak 
şekilde kapsamın genişletildiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Hasanoğlu, çocuklarda aşılan-
mada daha temkinli ilerleyen İngiltere’de 
de bu sonbahardan itibaren aşı önerildiğini 
belirterek “NHS yani onların ulusal sağlık 
kuruluşu National Health Service, 12 yaş 
üzerindeki her çocuğa aile onayı ile bir doz, 
kronik hastalığı olan veya Kovid’e yatkınlık 
gösteren risk grubu çocuklara ise yine aile 
onayı ile iki doz aşı önerdi. Ülkemizde bu ta-
til döneminde velilerimize de bu aşılamaları 
yaptırmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kuruluşu olan ve 1 milyon 200 bin 
çocuk hekimini temsil eden Uluslararası Pediatri Kurumu (International 
Pediatric Association) IPA Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, okulların 
ara tatile girmesiyle beraber özellikle öğrencilerin tatilde rehavete kapı-

lıp maske mesafe kurallarını ihmal etmemesi gerektiğini söyledi

TATiLDE
REHAVET
OLMASIN! TATİL DÖNÜŞÜ

VAKALAR 
ARTABİLİR

AŞILAMALARLA beraber maske ve me-
safe konusunda toplumda ciddi bir rehavet 
oluştuğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Hasa-
noğlu, tehlikenin hala devam ettiğini söyledi. 
Hasanoğlu, “Toplum da biraz bıktı, ama 
maske hala çok önemli. Özellikle okullar 
açılınca maske, mesafe, sınıfların havalan-
dırılması, oturma düzeni, bunların üzerinde 
yeniden durmamız lazım. Öğretmenlerin, 
servis şoförlerinin, kantincilerin mutlaka 
aşılanmış olması gerekiyor. Maskelerin 
çocuklara kesinlikle bir zararı yok. Hem IPA, 
hem Dünya Sağlık Örgütü, 2 yaşın üzerin-
deki tüm çocuklara kesinlikle maske kullanı-
mını öneriyor. Üstelik kış şartlarında başka 
bulaşıcı hastalıklar da söz konusu. Kovid’in 
üzerine bunlar da eklenirse daha ağır geçebi-
lir. Dikkatli olmamız lazım. Tatilde çocukla-
rımızın da rehavete kapılmadan korunmayı 
sürdürmesi lazım. Aksi takdirde okul açıldığı 
zaman korkarız ki vaka sayıları daha da 
artacaktır” ifadelerini kullandı.

LİV HOSPİTAL Ankara 
Hastanesi Endokrinoloji ve 
Metabolizma Hastalıkları Uz-
man Dr. Elif Sevil Alagüney, 
diyabetin insülin eksikliği veya 
insülin etkisindeki bozukluklar 
sonucu kan şeker yüksekliği ile 
seyreden kronik bir rahatsızlık 
olduğunu söyledi. Uzm. Dr. 
Alagüney, Uluslararası Diya-
bet Federasyonu tarafından 
açıklanan verilere göre Tür-
kiye’de erişkin yaşta yaklaşık 
7 milyon diyabet hastası 
olduğunu kaydetti. Toplum-
larda modern yaşama geçiş ile 
birlikte hareketin azaldığını ve 
beslenme alışkanlıklarının de-
ğiştiğini belirten Dr. Alagüney, 
“Yapılan çalışmalarda diyabet 
açısından risk grubunda olan 
kişilerde erken alınan önlemler 
sayesinde diyabetin gelişimini 
önlemek mümkündür. Türkiye 
Endokrinoloji ve Metabolizma 
Derneği Kılavuzu önerilerine 
göre ülkemizde 40 yaş üzeri 
toplumun yüzde 10’undan 
fazlasında diyabet bulunduğu 
için kilosu ne olursa olsun, 40 
yaşından itibaren 3 yılda bir 
diyabet taraması yapılmalıdır. 
Vücut kitle indeksi 25 kilogram 
olan kişilerde risk faktörü (ai-
lede diyabet öyküsü, hipertan-
siyon, hiperlipidemi, polikisitk 
over sendromu, sedanter 
fiziksel yaşam, insülin direnci) 
öyküsü olması durumunda 
taramaların daha sık, tercihen 
yıllık yapılması önerilmektedir” 
diye konuştu.

Ölçülmesi gerekir
Dr. Alagüney, diyabetin klasik 
semptomlarının çok su içme, 
çok idrara çıkma, halsizlik, 
çabuk yorulma, ağız kuruluğu 
ve gece idrara çıkma olduğunu 

ifade ederek, şunları söyledi: 
“Ayrıca bulanık görmenin 
başlaması, açıklanmayan kilo 
kaybı, inatçı enfeksiyonlar, inat-
çı kaşıntı durumunda da şeker 
hastalığından şüphelenilmelidir. 
Sağlıklı bireylerde kan şeker 
düzeyi açlıkta 70-100 miligram, 
toklukta 140 miligramın üzerine 
çıkmaz. Kişilerde bu değerin 
üzerinde kan şeker seviyeleri 
diyabetin varlığını gösterir. 
Diyabet tanısında temel testler 
açlık kan şekeri ölçümü, şeker 
yüklemesi olarak da bilinen 
oral glikoz tolerans testi ve son 
üç aylık kan şeker ortalamasını 
yansıtan Hba1c düzeyi ölçümü-
dür. Şeker hastalığından şüp-
helenilen kişilerde yapılan bu 
testlerle diyabet tanısı koymak 
mümkündür. Diyabet, vücutta 
birçok sistem fonksiyonunu 
(kardiyovasküler sistem, böb-
rekler, göz) etkileyerek hastanın 
yaşam kalitesinde bozulmalara 
sebep olabilir. Diyabetli birey-
lerde hastaların eğitimi ve teda-
viye uyumu ile kan şekerini belli 
düzeyde tutarak diyabete bağlı 
gelişebilecek komplikasyonların 
önüne geçilebilir.”

PanEndokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzman 
Dr. Elif Sevil Alagüney, Covid-19 enfeksiyonunun kronik 
hastalığı olan kişilerde daha ağır seyrettiğini söyleyerek, 

“Diyabetli kişilerde enfeksiyonlara karşı artmış eğilim 
bulunması sebebiyle pandemi döneminde diyabet hasta-

larının takip ve tedavisi daha önemli hale geldi” dedi

Pandemide
önemi arttı

Elif Sevil Alagüney

Enver Hasanoğlu

Ankara Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü 
İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Erol 

Göka, 12 bin sağlık çalışanı bulunan An-
kara Şehir Hastanesi’nin yüzde 99’unun 

Covid-19 aşısı yaptırdığını söyledi

PROF. DR. Erol Göka, ‘Covid-19 
Pandemisi ve Ruh Sağlığımız’ konulu 
sağlık iletişimi söyleşilerinde konuştu. 
Göka, pandemi döneminde sağlık çalı-
şanlarının özellikle aşı öncesi dönemde 
çok daha zor durumda olduklarını 

belirterek, şunları kaydetti: “Kendi 
hastanemizde biz üzerimize düşeni yap-
tık. Mesela bizim hastanemizin sağlık 
çalışanlarının yüzde 99’u aşılı. Yüzde 
99 çok iyi bir rakam ve canla başla 
mücadeleyi sürdürüyorlar.”

Sağlıkçıların yüzde 99’u aşılandı!

Erol Göka

Dijital platformda yayınlanacak olan bir 
dizide rol alacak olan Demet Özdemir, her 
zaman adından söz ettirmeyi başarıyor. Ba-
şarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle 

de dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, 
sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile yaşadı-
ğı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. 

Oğuzhan Koç ile mutlu bir ilişkisi olan De-
met Özdemir’in pahalı kombinleriyle sosyal 

medyada gündem oluyor. Demet Özdemir, 
önceki gün reklam yüzü olduğu markanın 

Galata’da gerçekleşen davetine katıldı. Öz-
demir gazetecilerin “İndirimleri takip ediyor 
musunuz?” sorusuna, “Tabii ki ederim, para 

kolay kazanılmıyor” diye yanıt verdi

İndirimleri takip 
EDiYORUM
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KALDIRIMDA yürürken tanıma-
dığı Can Göktuğ Boz tarafından 
vahşice katledilen Başak Cengiz 
için, öldürüldüğü Karanfil So-
kak’ın site sakinleri ve kadın 
dernekleri üyeleri bir araya geldi. 
Ellerinde “Unutmacağız” yazılı 
Başak Cengiz fotoğrafı bulunan 
kadınlar, yere karanfil bırakıp 
slogan ve alkışlarla cinayete tep-
ki gösterdi. Yere yanan bir mum 
da bırakan site sakinleri adına 

açıklama yapan Övgü İnal, “Tüm 
ülke, haklı olarak ‘Bize ne oldu, 
nasıl bu hale geldik?’ sorusunu 
soruyor. Hepimiz bu soruyu ken-
dimize sormalıyız. İstanbul’un 
en güvenli semtlerinden biri 
olduğunu düşündüğümüz, ço-
cuklarımızı gece gündüz, gönül 
rahatlığıyla özgür bıraktığımız 
Ataşehir’e güzel kızımız Başak 
Cengiz, kılıçla parçalanmaya, 
katledilmeye, ölmeye gelmedi. 

Tesadüfen buradan geçen her-
hangi birimiz, kardeşimiz, evladı-
mız o şuursuzca sallanan, savru-
lan kılıca canımızı teslim etmek 
için yaşamıyoruz. En ağır bedeli 
Başak Cengiz kızımız ödedi ama 
bu saldırı hepimize yapıldı” dedi. 
İnal, herkese sorumluluk düştü-
ğünü belirterek “Başak için artık 
çok geç ama başka Başaklar ve 
sevenleri bu acı bedeli ödememe-
li” diye konuştu.  DHA

Ataşehir’de samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz 
için öldürüldüğü sokağın site sakinleri tarafından karan-
filli anma gerçekleştirildi. Çevre sakinleri Cengiz’in öldü-
rüldüğü yere karanfil bırakarak olayı protesto etti

CENGiZ’E KARANFiLLi ANMA

BARBAROS Mahallesi 203 Sokak’ta 
bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında 
saat 08.30 sıralarında patlama mey-

dana geldi. Patlama sonrası binada yangın 
çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 
polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis 
ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye 
ekipleri de çıkan yangını kısa sürede kontrol 
altına alarak söndürdü. Patlama sonrası bina-
nın çatı katında bulunan 6 kişi itfaiye ekipleri 
tarafından tahliye edildi. Olayda herhangi bir 
can kaybı veya yaralı bulunmazken, patlama 
sonucu binadan kopan parçalar sokağa saçıl-
dı, binada büyük maddi hasar oluştu.

Ne olduğunu bilmiyorum
Olayın ardından yapılan araştırmalarda, 
ev sahibinin madde bağımlısı olduğu iddia 
edilen oğlu Murat Çakıcı’nın mutfağa giden 
doğalgazı açtıktan sonra, boruyu kestiği, ka-
pıları ve pencereleri kapatarak evden ayrıldığı 
öne sürüldü. Murat Çakıcı’ın dün kuzenleriy-
le kavga ettiği, kavga sonrası binayı havaya 
uçuracağını söylediği iddia edildi. Anne 
Kıymet Çakıcı, “Ben Gebze’ye gittim kızım 
doğum yapmıştı. Ne olduğunu bilmiyorum. 
Yeni geldim evde olsaydım yanardım. Psiko-
lojik problemleri vardı oğlumun, uyuşturucu 

kullanıyordu. Bana kıyamaz benle arası iyidi. 
Dün kuzenleriyle bir kavga etmiş ne olduğu-
nu bilmiyorum. Hiç böyle şeyler yapmadı. 
Ben ona uyuşturucu kullanma dediğim de, 
‘Ben de bundan teselli oluyorum, karışıma 
bana, sen işine bak’ diyordu. 6 ay önce evlilik 
yaptı ondan sonra böyle oldu” dedi. 

Şizofreni hastası
Murat Çakıcı’nın kuzeni Serhat Çakıcı da 
“Şizofreni hastası gibi bir şey. Kafasında 
sürekli senaryo yazıyor. ‘Binada herkes fuhuş 
yapıyor falan’ diyordu. Herkese bu şekilde 
satışıyor. Herkesi rahatsız ediyor, kapıları ça-
lıyor. Polis gibi davranıyordu. Bu sabah biz 
karakola gidip şikayetçi olduk. ‘Bu evi hava-
ya uçuracağım, siz göreceksiniz bu binadan 
kimse canlı çıkmayacak’ diye tehdit etti. En 
son gece saatlerinde gelmiş sabaha karşı da 
gazı açıyor. Bıçakla gazı kesiyor. Eve yoğun 
bir gaz veriyor sonra sırt çantası alıp elinde 
bir cisimle dışarı çıkıyor. Sonra da yüksek bir 
patlama sesi. Biz deprem oldu sandık. De-
diğini yaptı. Üst katta kalanlar vardı onları 
da itfaiye kurtardı. Kuzenim uzun zamandır 
madde bağımlısı son zamanlarda baya bir 
değişti. Babasının boğazına bıçak dayadı” 
ifadelerini kullandı.

Bağcılar’da doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama sonrası evde yangın çıktı. Olayda herhangi bir can 
kaybı veya yaralı bulunmazken, binada maddi hasar oluştu. Patlamanın olduğu ev sahibinin oğlu Murat 
Çakıcı’nın mutfağa giden doğalgazı açtıktan sonra, boruyu kestiği ardından da evden ayrıldığı iddia edildi

ÖNCE PATLAMA
SONRA YANGIN!

MADDE BAĞIMLISI GENCİN DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bina sakini Nebahat Pekmezci 
ise “Sabah işe gittim ben 
patlayan yerin karşısında 
oturuyorum. Oğlum iş yerine 
geldi. ʻAnne ev sahibinin 
amcaoğlu evi patlatmışʼ dedi. 
Annesi de evde yoktu. 15 gün-
dür tek yaşıyor. Uyuşturucu 
içiyordu. Aile sorunları olduğu 
için karışmıyorduk. Dün polis 
almış, kuzenleriyle kavga 
etmiş. Giderken, ʻBurayı yaka-
cağımʼ demiş. Doğalgazı açıp, 
camları kapatıp çıkmış” ifa-
desini kullandı. Öte yandan, 

patlama anı ve Murat Çakıcıʼnın evden çıktığı anlar bir 
iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 
patlama sonucu binadan kopan parçaların caddeye 
saçılması ve Murat Çakıcı olduğu belirtilen kişinin 
evden çıktığı anlar kameraya yansıdı. DHA

DOĞALGAZI
AÇIP ÇIKMIŞ!

Anne Kıymet Çakıcı, “Ben Gebzeʼye 
gittim kızım doğum yapmıştı. Ne 

olduğunu bilmiyorum. Yeni geldim 
evde olsaydım yanardım. Psikolojik 

problemleri vardı oğlumun, uyuşturu-
cu kullanıyordu” dedi.

ÜSKÜDAR, Altunizde’de 
önceki gün sabah saatlerinde 
gazeteci Fırat Fıstık taksiye 
binmek 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.

Trafikten men edildi
Yaşanan olayla ilgili çalışma 
başlatan Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ekiplerince, 
34 TBP 61 plakalı taksi şofö-
rünün Sinan K. olduğu tespit 
edildi. Yapılan kontrollerde 34 
TBP 61 plakalı taksinin İBB 
çalışma belgesinin askıya alın-
ması nedeniyle Sinan K.’ya, 
‘Büyükşehir Belediye Kanunu 
ile Belediye kanunu kapsamın-

da ilgili belediye tarafından 
tahdit veya tahsis kapsamına 
alınmış ve bu kapsamda veril-
miş çalışma izninin/ruhsatının 
süresi bittiği halde belediye 
sınırları dahilinde yolcu taşı-
mak’ maddesi uyarınca 1339 
lira idari para cezası uygulan-
dı. 34 TBP 61 plakalı araç ise 
3 gün süre ile trafikten men 
edildi. Ayrıca İBB tarafından 
Sinan K.’nın şoför kartı süresiz 
olarak iptal edildi. DHA

Eyüpsultan’da Cumali Nas’ı 
(18) başından vurarak 
öldürdüğü iddiasıyla aranan 
Muhammed K. (19) polis ta-
rafından yakalandı. Şüpheli 
poliste verdiği ifadede Cuma-
li Nas ile arkadaş olduklarını 
olay günü ona silahını gös-
terirken tabancanın kazayla 
ateş aldığını söyledi

EYÜPSULTAN, Sakarya 
Mahallesi’de 12 Eylül 2021 
tarihinde saat 03.30 sıralarında 
meydana gelen olayda bir ihbar 
üzerine olay yerine giden polis 
ekipleri bir kişinin başından 
tabancayla vurularak öldürül-
düğünü tespit etti. Ölen kişinin 
Cumali Nas olduğu belirlendi. 
Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı 
ekipler yaptıkları çalışmada 
Cumali Nas ve arkadaşla-

rının olay günü birlikte içki 
içtiklerini, Muhammed K.’nın 
üzerinde bulunan tabancayı 
çıkartarak parmağında salladı-
ğı sırada silahın bir anda ateş 
aldığını tespit etti. Görgü tanık-
larından alınan bilgiye göre 
paniğe kapılan Muhammed 
K.’nın olaydan sonra kaçtığı 
belirlendi.

Suçunu itiraf etti
Cinayet Büro Amirliği 
ekipleri yaptıkları çalışma-
da Muhammed K.’nın izi 
Sancaktepe’de bulundu. Bir 
evde saklandığı öğrenilen 
şüpheli polis ekipleri tarafın-
dan gözaltına alındı. Asayiş 
şube müdürlüğüne getirilerek 
sorgulanan şüpheli suçunu 
itiraf etti. Muhammet K. ar-
kadaşını yanlışlıkla vurduğu-
nu olaydan sonra korktuğu 
için kaçtığını anlatı. Poliste 
işlemleri tamamlanan şüpheli 
adliyeye sevk edildi. DHA

Cinayet zanlısı
yakayı ele verdi

Üsküdar’da aracına almadığı yolcu tarafından cep telefo-
nu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu 
‘kafana sıkarım’ diye tehdit etmişti. Taksi sürücüsü Sinan 

K.’ya cezai işlem uygulandı ve şoför kartı süresiz iptal edildi

Şoför kartı
iptal edildi

Üsküdar’da, 3 çocuk annesi Fikrinaz Gürte-
kin (40) boşandığı eşi tarafından sokak or-
tasında silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına 
isabet eden iki kurşunla yaralanan kadının 

hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, 
saldırgan Muammer Gürtekin polise giderek 
teslim oldu. Gürtekin’in ifadesinde çocuklar 

nedeniyle tartıştığı eski eşinin ayaklarına 
tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi

OLAY, dün saat 15.00 sıralarında Ünalan Ma-
hallesi Göztepe Köprü otobüs durakları mev-
kinde meydana geldi. İddiaya göre, Fikrinaz 
Gürtekin boşandığı Muammer Gürtekin(50) 
ile sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı. Bu 
sırada Muammer Gürtekin ruhsatsız  tabanca 
ile peş peşe ateş etmeye başladı. 3 çocuk an-
nesi kadın bacaklarına isabet eden iki kurşunla 
yaralandı. Görenlerin haber vermesiyle olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 
kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin 
ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati 
tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sokak ortasında kurşun yağdırdı
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A lmanya’nın saygın günlük gazetele-
rinden Süddeutsche Zeitung, ‘So-
runu görmezden gelmek çözüm

değil' diyor… Frankfurter Rundschau ‘Tari-
hin tekerrür etmesine izin verilmemeli' diye
yazıyor… Der Spiegel dergisi, ‘Bosna’daki
Sırplar ateşle oynuyor' diyor… The Guar-
dian gazetesi parçalanma tehlikesinden bah-
sediyor… Örnekler çoğaltılabilir… Bosna
Hersek’ten bahsediyorum… 1992-1995
arasında çoğunluğu Boşnak Müslüman 100
bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği, iki
milyon kişinin evlerini terk ettiği kanlı sava-
şın yaşandığı bir ülke…

* * * *
1993 yılında, Birleşmiş Milletlerin gü-

venli bölge ilan ettiği Srebrenitsa’da sekiz
binin üstünde Boşnak Müslüman, Sırp ko-
mutan Ratko Mladiç önderliğindeki askerler

tarafından katledildi. Bu büyük trajedi, sa-
vaşın en acı izi olarak tarihe geçerken hafı-
zalara da kazındı. 14 Aralık 1995 Dayton
Antlaşması’yla Bosna Savaşı sona erdirildi.
Ülkenin bir yarısı etnik Bosnalı Sırplara,
diğer yarısı Müslüman-Hırvat federasyonu
yönetimine bırakıldı. Ayrıca üç etnik unsu-
run birlikte yaşadığı kuzeydeki Brcko özerk
bölgesi var…

* * * *
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi,

Ortodoks Sırplar, Müslüman Boşnaklar ve
Katolik Hırvatlar’dan oluşan üç kurucu
halkı temsilen seçilen üç üyeden oluşuyor.
Üyeler, dört yılda bir yapılan seçimlerle be-
lirleniyor. Konsey Başkanlığı üç üye ara-
sında sekiz aylık dönemlerle rotasyon usulü
değişiyor… Bosnalı Sırp lider Mirolad
Dodik‘in, Bosna federasyonundaki Sırp

Cumhuriyeti'ni ülkenin ortak
ordu, istihbarat, yargı ve vergi yapılarından
geri çekmekle tehdit ettiği söyleniyor…

* * * *
BM Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi

Christian Schmidt,  verdiği raporda, bu teh-
didin gerçeğe dönüşmesi halinde ülkenin
yeni bir savaşa sürüklenebileceğini yazdı…
Almanya’nın eski bakanlarından Schmidt,
ağustos ayında göreve geldikten sonra ver-
diği bu ilk raporda, Bosna’nın savaş sonrası
dönemdeki en büyük varoluşsal tehditle
karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı… Dev-
let Başkanlığı Konseyi'nin Müslüman üyesi
Şefik Caferoviç, ülkenin Dayton barış anlaş-
masından bu yana en tehlikeli krizle karşı

karşıya olduğunu söylüyor…
* * * *

Bugün Türkiye‘de yaklaşık 2 milyon civa-
rında Boşnak kökenli yaşıyor... Bosna Her-
sek'tekinden daha fazla Boşnak Türkiye’de
yaşıyor dense yanlış olmaz… Osmanlılar dö-
neminden beri bu bölge derin tarihsel bağlar
var… 1463’ten 1878’e kadar Osmanlı  top-
rağıymış… 29 sadrazam Boşnak… Hersek-
zade Ahmet Paşa, beş kez sadrazamlığa
getirilmiş. Hersekli ve Bosnalıların en ün-
lüsü Sokollu Mehmet Paşa. Lala Mustafa
Paşa. Akka’da Napolyon’u yenen Cezzar
Ahmet Paşa. Sultan Süleyman’ın damadı
Rüstem Paşa, Tarihçi İbrahim Peçevi. Liste
devam edip gidiyor.

* * * *
Bosna Hersek’in nüfusu 3,5 milyon civa-

rında…  Nüfusun yüzde 50’den biraz fazlası
Bosnalı Müslüman… Yüzde 30’u Ortodoks
Sırplar… Türkiye'nin Bosna Hersek'teki doğ-
rudan yatırımları 250 milyon dolar civa-

rında… Geçen yıl salgına rağmen ikili ticaret
hacmi 650 milyon dolar civarındaydı…

* * * *
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ‘insan bunal-

dığı zaman Bosna’ya gitmeli‘ diyor… Nede-
nini şöyle cevaplıyor…  ‘Çünkü İslamiyet’in
en hoş yaşandığı yer orası. Saraybosna’da
Müslümanlık, Osmanlılık ve medeniyet birleş-
miş. Sade insan sesiyle ezan okunur orada.
Güzeldir. Dünya hakkında ümidinizi yitirirse-
niz Bosna’ya gidin‘

* * * *
Değerli dostumuz İlber Ortaylı, bunalınca

Bosna’ya gidilmesini öneriyor ama Bosna’da
gerginlik var şimdi… Adı ilk kez 958 yılında
duyulan ve iyi insanlar bölgesi ‘Horion Bo-
sona‘ dan gelen Bosna’daki durumu dikkatle
takip etmeliyiz… 4 Mayıs 1980'de ölen Yu-
goslav Federal Halk Cumhuriyeti devlet baş-
kanı Josip Broz Tito, ‘Yugoslavya kristal bir
küredir. Düşüp parçalanırsa bir daha toparla-
namaz‘ demiş… Aman dikkat…

Bosnalı Sırplar ateşle oynuyor

34 yaşındaki Emre Akkuş, 2008
yılında Trakya Üniversite-
si'nde Pazarlama bölümü bi-

tirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde
Halkla İlişkiler bölümünde okudu. Daha
sonra ise Eskişehir Anadolu Üniversite-
si'nde İşletme bölümünü de bitirdikten
sonra 2016 yılında özel bir güvenlik şir-
ketinde yönetici olarak işe başladı.
Akkuş, bir arkadaşın ricasıyla Akpınar
köyüne gitti. Ormanda açlıktan kemik-
leri sayılan hayvanları gördükten sonra
çok etkilenen Akkuş sokak hayvanları
için bir şeyler yapmaya karar verdi. Özel
şirketteki işinden istifa ederek orman-
daki köpeklerin soğuktan ve açlıktan öl-
memeleri için harekete geçti. Akkuş,
hergün yaklaşık 80 kilometre yol yapa-
rak kentin kuzeyindeki ormanlarda hay-
vanları besliyor. Hayvansever Akkuş,
hergün aracıyla ormanlık alanda korna
çalarak ormanlık alandaki hayvanların
toplanmasını sağlıyor. Kendisini 'Kara-
melek Beslemede' olarak adlandıran
Emre Akkuş, hayvanların tedavilerini
ücretsiz karşılamak için İstanbul Üniver-
sitesi'nde Veterinerlik okumaya da baş-

ladı. Akkuş, daha fazla hayvanın karnını
doyurmak için mama desteği bekliyor.

Özel pahalı oluyor

Hayvansever Akkuş, "Yaklaşık 5 yıldır or-
manlardayız. Şu ormandaki canın bana
sarılışı bile her şeyin mesajı oluyor. Biz İs-
tanbul, Pirinççi köyü, Cebeci Taş Ocak-
ları, Ağaçlı köyü ve Akpınar köyünde
hergün 80 kilometrelik yolu durmadan
sürüyoruz. Ben 3 üniversite bitirdim.
Şimdi veterinerlik okuyorum. Bunun ne-
deni de tedavi ücretlerinin fazla olması.
Ormanda kurtardığım bir cana ben ku-
lübe yapabiliyorum mama verebiliyorum
ama tedavi konusunda zorlanıyorum.
Bundan kaynaklı veterinerlik okuma ka-
rarı aldım. Akşam 17.00'den sonra ge-
nelde veterinerler kapalı oluyor özele
götürebiliriz ancak özel pahalı oluyor. Bu
yüzden veterinerlik okumak istedim.
Yakın zamanda okulum bitince ücretsiz
tedaviler yapacağım. Bizler nasıl her gün
yemek yiyorsak onların da her gün ye-
meğe ihtiyacı var. Özellikle mama getiri-
yoruz, mamanın kalitesi hayvanlar için
daha iyi" dedi. DHA

1 yılda 3. kez
seçim heyecanı

BulgAristAn’dA parlamentoda ye-
teri çoğunluk sağlanamaması nede-
niyle bu yıl üçüncü kez alınan

milletvekili seçim kararı ile birlikte Cumhurbaş-
kanlığı seçimi yapıldı. Türkiye’deki çifte vatandaş-
lar, parlamentoda daha fazla Türk milletvekilinin
seçimi kazanması ve Bulgaristan tarihinde ilk kez
Cumhurbaşkanlığı için olan Türk aday Mustafa
Karadayı için sandık başına koştu.
350 bin seçmen var

Türkiye'de Bulgaristan seçimleri için oy kullanma
hakkına sahip yaklaşık 350 bin çifte vatandaş için
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik,
Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul,
İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Sa-
karya, Tekirdağ ve Yalova'da merkez ve ilçelerde
126 sandık yerleştirildi. Saat 07.00’de başlayan oy
verme işlemi, saat 21.00'de sona erdi.  Sadece kim-
lik belgesi ile oy kullanılabilecek, ehliyet geçerli ol-
mayacak. Seçmen listesinde adı çıkmayanlar da
kimlik belgelerini ibraz ederek oy kullanabiliyor.
Kayıt yaptırmayanlar pazar günü sandık başında
dahi dilekçe doldurarak oy kullanabildi.
İstanbul'da 27 sandık

İstanbul’daki 27 sandıktan ikisi Avcıllar’daki Am-
barlı İlkokulu'nda kuruldu. Sabah erkenden okula
gelen görevliler elektronik oy sistemini kurdu.
Seçmenler erkenden sıraya girerek oy vermek için
sabırsızlandıklarını belirtirken, parlamentoda 50
milletvekili daha güçlü temsil edilmeyi, aynı za-
manda Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel
Başkanı Mustafa Karadayı’yı Cumhurbaşkanı
olarak görmek istediklerini söyledi. Avcılar’da
günlerden bu yana sürdürülen kampanyada Mus-
tafa Karadayı'nın billboardlarda posterleri asılır-
ken, Türk seçmenlerden mutlaka oy kullanmaları
için midibüslerle sürekli anonslar yapıldı. Avcı-
lar’daki seçimi Bulgaristan devlet televizyonu da
bir ekiple izledi. DHA

HEP BİR REKABET
HEP BİR YARIŞ VAR
Şirketlerde müdürlük yaptım bir sürü ko-
şuşturmanın içerisinde de oldum diyen
Akkuş, "Bence içinde bulunduğumuz bu
dünya düzeninde ben merkezli bir hayat
var. Şehirde kendimi çok ben merkezli
görüyordum, doğanın içine girince do-
ğanın bir parçası olduğumu anladım.
Hayvan sadece mama sus ve ısınmak is-
tiyor ama insan hep daha fazlasını isti-
yor. Varolmanın nefes almanın çok
kıymetli olduğunu anlamaktan uzaklaş-
tık. Ben doğanın içerisinde bunun bir
parçası olduğumu farkettim. İçinde bu-
lunduğumuz dünya düzeninde hep bir
rekabet hep bir yarış var. Onlar Allah'ın
dilsiz dostları bu yüzden onlara yardım
etmeyi tercih ettim" diye konuştu.

AdAlet Bakanlığı Ceza İşleri
Genel Müdürlüğü Alternatif
Çözümler Daire Başkanlığı'nca

onarıcı adalet sistemi kapsamında ceza
hukuku anlaşmazlıklarında uygulanan uz-
laştırma, toplumsal uzlaşı kültürünün
güçlenmesine de katkı sağlıyor. Yargı re-
formuyla daha etkin hale getirilen uzlaş-
tırma ile taraflar mahkemeye gitmeden el
sıkışarak anlaşıyor.Toplumsal uzlaşıya
örnek bir uzlaştırma İstanbul'da yaşandı.
Müzakere yapıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca,
şüpheli Muhammet Başal'ın, müşteki

Erkan Güneş'e hakaret ve basit tehditte
bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruştur-
mada, dosya Uzlaştırma Bürosu'na gön-
derildi. Başsavcılık tarafından
görevlendirilen uzlaştırmacı Özge Fi-
dan'ın görüştüğü müşteki Güneş ve şüp-
heli Başal, uzlaştırma teklifini kabul
edince müzakereler yapıldı. Yapılan gö-
rüşmelerde müşteki Erkan Güneş, şüpheli
Muhammet Başal'ın üniversite okuyan 5
kız öğrencinin her birine 2 bin lira olmak
üzere toplam 10 bin lira burs verilmesi
şartıyla uzlaşacağını söyledi. Şüpheli
Başal da uzlaşma teklifini kabul ederek ta-
raflar arasında kız öğrencilere 10 bin lira

burs şartıyla uzlaşma sağlandı.
5 yılda 15 kat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaş-
tırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Cengiz
Apaydın, “Bugün çok güzel bir edimle uz-
laştırma yaptık. Uzlaştırmacımız Özge
Fidan müşteki ve şüpheliyi çok güzel bir
edimle uzlaştırdı. Bu edim 5 üniversite öğ-
rencisine 2 bin liralık bir burs verilmesi yö-
nünde bir edimdi. Suçla bozulan
toplumsal barış, uzlaşmayla tekrar gerçek-
leşmiş oldu" dedi. Uzlaşma kavramının
Türkiye'deki adalet sistemine 2005 yılında
girdiğini belirten Savcı Apaydın, uzlaşma-

nın esas ivmeyi 2016-17 yıllarındaki yasa
ve yönetmelik değişiklikleriyle kazandığını
söyledi.  2016 yılında 15 bin dosyanın uz-
laştırmayla sonuçlandığını belirten Apay-
dın, bu rakamın 2020'de 222 bine kadar
çıktığını belirterek, “Uzlaştırmayı topluma
daha fazla yaymamız gerekiyor. Müştekiye
ve şüpheliye teşekkür etmek istiyorum, her
ikisi de hassasiyet gösterdi" diye konuştu.
Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1

Haziran 2005'te uygulanan ve 2016'da
gözden geçirilerek yeniden revize edilen
uzlaştırma, 1 Ocak 2017'den itibaren Tür-
kiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde
uygulanıyor. Uzlaştırmaya tabi suçlar kap-
samında çözüme kavuşan dosya sayısı
bugün itibariyle 1 milyon 80 bin 442'ye
ulaştı. Müzakeresi tamamlanan dosya-
larda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu.
DHA

En hayırlı uzlaşma!
Hakaret ve tehdit suçlarından yürütülen soruşturmada şüpheli Muhammet Başal'la uzlaştırma masa-
sına oturan müşteki Erkan Güneş, şüphelinin 5 kız öğrenciye 2 biner lira olmak üzere toplam 10 bin
lira burs vermesi şartıyla uzlaşacağını söyledi. Şüpheli Başal, uzlaştırmanın sonucunda hayırlı bir iş
gerçekleşeceğine kanaat getirerek 5 kız öğrenciye burs ödemeyi kabul etti ve dosya kapandı

Halit çelİkbudak 
hcelikbudak@gmail.com

İnfo@gazetedamga.com.tr

3 ÜNİVERSİTE BİTİREN AKKUŞ, YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI

İstanbul'da yaşayan ve 3 
üniversite bitiren Emre Akkuş, 
ormanda açlıktan kemikleri 
sayılan köpeği gördükten sonra
yöneticiliği bıraktı. 34 yaşındaki
Akkuş, işinden ayrılarak 
ormandaki köpeklerin soğuk-
tan ve açlıktan ölmemeleri için 
harekete geçti. Akkuş, hergün
en az 80 kilometre yol yaparak
kentin kuzeyinde bulunan or-
manlardaki hayvanları besliyor

ONLARIN BIZE
IHTIYACI VAR!
ONLARIN BIZE
IHTIYACI VAR!
ONLARIN BIZE
IHTIYACI VAR!
ONLARIN BIZE
IHTIYACI VAR!
ONLARIN BIZE
IHTIYACI VAR!
ONLARIN BIZE
IHTIYACI VAR!

Emre
Akkuş

Yargı reformuyla
daha etkin hale ge-
tirilen uzlaştırma ile
taraflar mahkemeye
gitmeden el sıkışa-
rak anlaşıyor.



İ ddiaya göre, 75 veli, 2019 yılında ilk
yeri Büyükçekmece'de bulunan
S.Y.'ye ait bir sivil havacılık lisesine

ödeme yapıp, çocuklarını kayıt ettirdi.
S.Y.'nin iflası nedeni ile okul başka biri kişi
tarafından alınıp Esenyurt'taki binaya ta-
şındı. Bu yıl için alınan ödemelerin ardın-
dan velilere, 2021-2022 yılında eğitim ve
öğretime devam edileceği bildirildi. Ancak
yeni öğretim yılının başlaması ile beraber
öğrenciler, bekledikleri eğitimi alamadı.
Okul sahiplerinin bir süre sonra paraları
alıp, 3 milyon borç ile şirketi, başka bir ki-
şiye devrettiği iddia edildi. Veliler ödedik-
leri parayı henüz alamazken, öğrenciler ise
ortada kaldığını öne sürdü. Karşılarında
muhatap bulamadıklarını iddia eden veli-
ler, durumu ilçe eğitim müdürlüğü ve sav-
cılığa taşıdı. Veliler okul sahibi ile
yöneticilerini suçladı.

İzinsiz nakil yapıldı

Okul önünde toplanan veliler, bilgileri ol-
madan çocuklarının il dışındaki başka
okullara nakledildiği öne sürdü. Okula gi-
demeyen öğrencilerin, devamsızlık nede-
niyle sınıfta kaldığı belirtildi. Veliler bu
durumu telefonlarına gelen mesaj ile öğ-
rendiklerini kaydetti. Çocuklarının kayıtla-
rını almak isteyen veliler, kayıtların
taşındığı Elazığ'daki lisenin onay verme-
mesi nedeniyle bunu başaramadıkların
iddia etti. Lise son sınıfta okuyan onlarca
öğrencinin de, sınıfta kaldıkları için üni-
versite sınavına giremeyeceklerini belirtildi.
Çocuğunun e-okul sistemi ile karnesindeki
notların uyuşmadığını söyleyen Celal Ak-
türk, "Bizim tek sorunumuz para değil.
Hem paramızı hem de notlarımızı dolan-
dırdı. Öğrencinin karnede 90, sistemde ise
70 puanı var. Öğrencilerimizi herhangi bir

okula götürüp, kaydetmeyelim diye yapı-
yorlar. Bu durumdan mağduruz. Puanla-
rın düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sınava hazırlanamıyorum

Yaşananların ardından diploma alamadığı
için üniversite sınavına hazırlanamadığını
söyleyen öğrenci Faraz Kalhouri, "Bilgi-
miz olmadan bizi Elazığ'daki okula almış-
lar. Şimdi de başka bir okula
kaydolamıyoruz. Başka bir okula kaydol-
mamız için onların bize onay göndermesi
gerekiyor. Onay gönderilmiyor. Başka
okula kaydolmayalım diye böyle şeyler
yaptılar. Şu an ben böyle açıkta kaldım,
diplomam yandı. Zaten son senemdi. Bir
şey demediler. Bize, 'Kaydınızı alın gidin'
dediler. Kaydımı alamıyorum. Üniversite
sınavına hazırlanamıyorum. Çünkü diplo-

mam yok" şeklinde konuştu.

Bu kadının 34 bin lirası alındı

Mısır uyruklu Eman Beram, çocuğu için
okula 34 bin lira verdiğini ve yaşananların
ardından parası olmadığı için nakil işlemi
yaptıramadı. Beram'ın yaşadıklarını anla-
tan Aylin Şenol, "Bu kadın Mısır'dan geldi.
Çocuğuna iyi bir gelecek için evini, araba-
sını sattı. Çocuğu iyi bir eğitim alsın diye
burada. Bu kadının 34 bin lirası alındı. Pa-
rası olmadığı için öğrencisini de nakil ede-
miyor. Çocuğu hiçbir şekilde Türkçe
bilmiyor. Ona İngizlice, Almanca, Rusça
ve Türkçe dillerinin dersleri verilecekti
ama öğretmen bile yok. Bu kadın bu okula
kayıt yapmak için geldiğinde İngilizce öğ-
retmeni olmadığı için ben gelip, tercüman-
lık yaptım" ifadelerini kullandı. DHA

HAVACILIK HAYALI
KABUSLARI OLDU!
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Esenyurt'ta bir özel sivil havacılık lisesine çocuklarını kaydettiren veliler, iflas eden okulun satılmasıyla şoke oldu.
Bilgileri dışında İstanbul'dan Elazığ'daki bir okula nakilleri yapılan öğrenciler devamsızlıktan sınıfta kaldı. Okula
yaptığı tabelaların parasını alamayan bir esnaf da okulu basıp öğrencilerin önünde yöneticilerden birini dövdü.

Şehit Baysal için
bisiklet yarışması

Afet gönüllüleri tek yürek oldu

abduraaangazi Ma-
hallesi'nde yapılan spor
parkının açılışına ve dü-

zenlenen yarışmaya; Sancaktepe
Belediye Başkanı Şeyma Döğücü,
Şehit Emre Baysal’ın Annesi
Nuran ile babası Uğur Baysal ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Etkin-
likte konuşan Sancaktepe Belediye
Başkanı Şeyma Döğücü, “Tür-
kiye’nin evladı olan şehit Emre
Baysal’ın adını yaşatmak için bu
parkı açtık. Ülkemizi korumak için
canını feda etti. Şehidimizden
Allah razı olsun. Biz şehidimize
minnettarız. Bu parkın konsepti
spor. Bu alan 6 bin metre kare
üzerine kuruldu. Çocuklarımız çok
mutlu oldu. Biz istedik ki çocukla-

rımız şehit Emre Baysal’ı unutma-
sınlar. Değerlerini bilsinler ve
sahip çıksınlar istedik. Şehitlik sa-
dece yeryüzünün değil, diğer dün-
yanın da en yüksek mertebesidir.
Biz her daim şehit ailelerinin ya-
nında olmaya devam edeceğiz.
Milletimize hizmet etmek için bu
milleti tanımak gerekiyor. Bugün
bir de yarışma düzenleyeceğiz. Ya-
rışmada dereceye giren çocukları-
mıza güzel hediyelerimiz olacak.
Ben inanıyorum ki burası her gün
cıvıl cıvıl olacak” dedi. 

Babadan teşekkür

Şehit Emre Baysal’ın babası Uğur
Baysal ise “Başta Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere

herkese çok teşekkür ediyorum. Şe-
hitler ölmez vatan bölünmez” ifa-
delerini kullandı. 25 profesyonel
yarışmacının katıldığı etkinlikte de-
receye girenler şöyle sıralandı: Can
Azaz birinciliği göğüslerken ikinci
Yavuz Selim Aksoy ve üçüncü ise
Ege Yılmaz oldu. Yarışmada dere-
ceye girenler para ödülü ve bisiklet
verildi. Parkın içinde, kaykay pisti,
basketbol sahası, antrenman parkı,
spor aletleri, yürüyüş yolu ve sosyal
tesisin yer aldığı parkta ayrıca
PUMP TRACK bisiklet alanı da
yer alıyor. İçinde mini amfi ti-
yatro’da bulunan parkın etrafı ağaç
ve bitkilerle süslenerek, 6 bin 023
metrekare yeşil alan oluşturuldu.
DHA

Sancaktepe Belediyesi 2020 yılında idlib'de şehit olan Emre Baysal’ın ismini
verdiği spor parkındaki Pump Track alanında bisiklet yarışması düzenledi

Tuzla Belediyesi tarafın-
dan organize edilen
4’üncü Kitap Fuarı kapı-

larını ziyaretçilere açtı. Fuarın ilk gü-
nünde Güvenlik Uzmanı Mete
Yarar, kitapseverlere seminer düzen-
ledi. SİHA’lar hakkında önemli açık-
lamalarda bulunan Mete Yarar,
“Gökyüzünde uçan SİHA’ları karış-
tırabilmek için yerden, havadan, uy-
dudan binlerce kafa karıştırıcı mesaj
gönderiliyor. Bildiğiniz hackerlar var
ya bilgisayarlarınızı ele geçiriyorlar.
O bilgisayarı havada kilitlemek için
uğraşıyorlar. İşte onu geçiremeyecek
yazılım, SİHA’nın aslında gizli gü-
cüdür. Uçak değil, uçması değil.
Her şeyi uçurursun, önemli olan Sİ-
HA’ları havada ele geçiremeyecek
kadar büyük bir yazılım ile koruya-

bilmektir. Size basit bir örnek vere-
yim. SİHA’ya yerden gönderilen ra-
darların gücünü herhangi bir kişiyi
göndersem, anında kanser olursu-
nuz. O kadar güçlü bir karşı koyu-
yor. İşte onun içerisindeki yazılımlar,
teknolojiler aslında bilmediğimiz ta-
rafı. Bir de onları, görebilseniz,
onlar hakkında verilere sahip olabil-
seniz ben insanların kendi ülkesi ile
çok gurur duyacaklarını düşünüyo-
rum” dedi.

Bizim için çok önemli

Mete Yarar, “2019 yılından beri
pandemi dolayısıyla fuarlar yapıla-
mıyordu. Kitap fuarları özellikle
bizim için çok önemli. Ben fuarlara
kitap imzalamak için bakmıyorum.
Bizim bugüne kadar konuştukları-

mızın geri dönüşünü gördüğüm
yerlerden bir tanesidir. Birebir ko-
nuşmak, birebir dokunmak bizler
için önemli veriler oluşturuyor. Ben
çok teşekkür ediyorum. Bugün Tuz-
la’ya çağırdınız. Bugün söylemişi-
mizde gençler ile sohbet ederken,
Türkiye’nin Savunma Sanayi’nde
geldiği noktayı anlatmaya çalıştım.
Anlatırken şu tabiri kullandım, uçan
tarafına baktığımız zaman hiçbir
şey görmüyorsunuz. Onun içindeki
teknoloji uçmasından çok daha de-
ğerlidir. Dünyada uçabilen birçok
SİHA var. Ama görev ifa şartlarını
yerine getirebilen SİHA’larda önem-
lidir. Onun içindeki dehalar, inşallah
bir gün Türk toplumuna doğru an-
latılır ve övünmeye başlarız” ifadele-
rini kullandı. DHA

Türk Telekom’un çalı-
şanları her türlü doğal afet,
kaza ve arama kurtarma

faaliyetleri gerektiren olaylarda zor
durumda kalanlara yardım etmek
amacıyla 11 yıl önce TTAKE’yi kurdu.
Türk Telekomlu gönüllülerden oluşan
bir sivil savunma hareketi olan
TTAKE, bugüne kadar çok sayıda in-
sanın hayatına dokundu. İçişleri Ba-

kanlığı bünyesinde geliştirilen ve afet
anlarında kullanılması hedeflenen
“AFAD ACİL” uygulaması da 12
Kasım Düzce Depremi’nin yıldö-
nümü olan 12 Kasım 2021 tarihi itiba-
rıyla kullanıma açıldı. Gönüllü olarak
TTAKE’e katılan ekip üyeleri, diğer
sivil savunma ekipleriyle sürekli bilgi
paylaşımında bulunuyor ve ilgili konu-
larda güncel eğitimleri takip ediyorlar.

Bölgelerde kurulan destek ekipleri,
bölge coğrafyasına ve karakteristiğine
uygun eğitimlerle kendi alanlarında
uzmanlaşıyorlar. Hızla toplanıp olay
yerine intikal edebilen reflekslere sahip
TTAKE üyeleri, geçen yaz Antalya’nın
Manavgat bölgesindeki yangında top-
lam 17 ayrı yardım çağrısı aldı ve 35
kişinin yangın bölgesinden tahliye
edilmesine yardımcı oldu.

info@gazetedamga.com.tr

Abdullah ASLAN

Atatürk’ü anmak

G eçen hafta  bir ölümsüz aşkı saygıyla
sevgiyle andık. 10 Kasım. Her 10
Kasım’da olduğu gibi büyük önderimiz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, bir ömür,
kaç arpa boyu yol aldığımızı soruyor,
sorguluyoruz.  

Karnemiz kırıklarla dolu. Eksiğimiz çok. 
Atatürk’ün koyduğu hedefin gerisindeyiz. 
Cumhuriyetin değerleri fazlasıyla aşındırıldı. 
Kazanımları ya budandı ya tasfiye edildi.  

Buna rağmen umutluyuz. Çünkü tarih hep
Atatürk’ü haklı çıkardı, çıkarıyor, çıkaracak.
Çünkü rehberimiz, akıl ve bilim. Çünkü mayamız
sağlam, kökümüz kuvvetli, geleneğimiz güçlü, 
bilincimiz berrak.  

Peki, Atatürk’ü hep haklı çıkaran ne? Gazi 
Paşa’nın milletini hiç yanıltmayan, hiç aldanma-
yan, hiç kandırılmayan bir önder olmasını sağla-
yan ne? Zekâsı mı? Karakteri mi? Aldığı eğitim
mi? Kendisini iyi yetiştirmesi mi? Güçlü altyapısı
ve düşünsel hazırlığı mı? Çağını, dünyanın gidişa-
tını çok iyi tahlil etmesi ve öngörmesi mi? Büyük
bir komutan olması mı? Cesur ve kararlı kişiliği
mi? Gerçekçiliği mi? Milletine güvenmesi mi?
Zamanlama konusundaki dehası mı? Ulusal 
egemenlik ve tam bağımsızlık

konularındaki hassasiyeti mi? Çok yönlü 
düşünebilmesi mi? Meşruiyeti hep millette ve
Meclis’te araması mı? Yılmayan, çözüm üreten,
zorlukları aşan yapısı mı? Çalışma arkadaşlarını
seçmede, yönlendirmede, yüreklendirmedeki
üstün başarısı mı? Hukuka, adalete, eşitliğe 
olan inancı mı?    

Elbette bunların hepsi. Dahası da var.  

Cumhuriyetçi Atatürk

Atatürk; antiemperyalist, ulusalcı bir devrim-
cidir. Kurtuluş Savaşı’na önderlik ederken de
“Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan
kurtarılması” gerektiğini söylerken de milli eko-
nomiyi savunurken de millici, milliyetçidir.  

1921 Anayasası’nın temeline, 1920 tarihli
Halkçılık Beyannamesi’ni koyarken egemenliğin
kaynağını, meşruiyeti halkta arayan bir Cumhuri-
yetçi ve halkçıdır Atatürk. O nedenle kurduğu
Cumhuriyet, millici ve halkçı karakteri yanında,
devrimci, laik ve devletçidir.  

Planlı ekonomiyi, bütüncül kalkınmayı benim-
ser. Halka dayalı, halka duyarlı, halktan yana, 
kısacası halkçı bir rejim hedefler. Dış politikada
bölge merkezliliği, karşılıklı saygıyı, istikrarı, ba-
rışı, mazlum milletler dayanışmasını ilke edinir.  

Antiemperyalist olmak; imtiyazsız, sınıfsız,
kaynaşmış bir kitleyi hedeflemek; halkı vatan sa-
vunmasında, adalet, özgürlük, bağımsızlık, emek,
hak ve eşitlik temelinde birleştirmek ve örgütle-
mek, devrimci, millici, halkçı bir siyasettir. 
Atatürk’e göre; emperyalizme karşı olmak, aynı
zamanda baskıya ve sömürüye karşı olmaktır.  

O nedenle Atatürk; büyük komutanların, ulusal
kahramanların, bilge devrimcilerin ve filozof 
devlet adamlarının en büyüğüdür.

YÖNETİCİLER
OKUL

SAHİBİNİ
SUÇLADI

Çocuğu için 25 bin
lira ödediğini ve
daha sonra kayıt ya-
pılmadığı halde pa-
rasını geri
alamadığını ileri
süren Hülya Pehli-
van ise "Kaydettir-
dim, 2 gün sonra

bana kayıt olamayacağını söylediler. 25
bin liramı aldılar ve 'İstediğin hukuk yo-
luna gidebilirsin' dediler. Yani çocuk
okula alınmadan, para alınıp hadi güle
güle. Hiçbir şekilde alamıyoruz. Üzerle-
rinde hiçbir şey yok. Öğrencim de or-
tada. Okuldan aldım. Okumuyor işe
verdim çalışıyor" diye konuştu. Öte yan-
dan okula yaptırılan tabelanın parası-
nın ödenmemesi nedeniyle iş yeri
sahibinin okulu bastığı iddia edildi. Öğ-
rencilerin gözü önünde okulda yapılan
toplantıyı giren iş yeri sahibi, yönetici
olduğu kayedilen U.Z.'yi herkesin içinde
darp etti. Yaşananlar ise bir öğrencinin
cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Velilerin suçladığı yöneticiler ise okula
sadece havacılık hizmeti verdikleri açık-
landı. Yapılan açıklamada, okul sahibi
M.K. Suçlandı. Açıklamada, "Şirketimizin
ya da şirket yetkililerimizin eğitim öğre-
tim, okul açma kapama, mali hiçbir yaptı-
rım yetkisi bulunmamaktadır. Bu vazife
süresince taahhüt edilen faaliyetler ger-

çekleştirilmiş, faturası kesilmiş ve ödeme
olarak okul yönetiminden vadeli olarak
ödeme alınmıştır. Ancak okul sahibi M.K.
tarafından okulun ve şirketin yabancı bir
vatandaşa döviz karşılığı satış gerçekleş-
tirildiği ve satış yaptığı bildirilmiştir. M.K.
hakkında adli makamlara gerekli başvu-
rular yapıldı" ifadelerine yer verildi.

ALACAKLILAR
OKULU BASTI!

Kafa karıştırıcı
mesaj

gönderiliyor
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tBmm'de milletvekillerine
bilgi veren Kurum, son 20 yıl
içinde yaşanan afetlerin yüzde

91'nin iklim değişikliği kaynaklı olduğunu
belirterek, "Amerika Kıtası'nda 1.3 trilyon,
Asya'da 1.2 trilyon, Avrupa'da 271 milyar
dolarlık bir hasar söz konusu" şeklinde
konuştu. Türkiye'de yaşanan doğal afet-
leri hatırlatan Kurum, Marmara'da
2024'te biyolojik arıtmayı yüzde 100'e çı-
karmayı hedeflediklerini kaydetti. Kurum,

"Atık su arıtma tesislerimizden geri kul-
lanma oranımız şu an yüzde 3.2. 2023'te
bunu 5'e, 2030'da 15'e çıkaracağız. Böy-
lece her yıl, İstanbul'un şebekeye verilen
bir aylık su miktarını geri kazanağız" diye
konuştu. Atık su arıtma tesislerinin
kamu-özel işbirliğiyle inşasına veya işletil-
mesine yönelik bir çalışma yaptıklarını
söyleyen Kurum, "Gerek yap-işlet-devret,
yapkirala modellerini de sisteme dâhil
edeceğimiz bir çalışmayla süreci hızlan-

dıracağız" ifadelerini kullandı. Marma-
ra'da 5 bin metreküp ve üzerindeki tüm
atık su arıtma tesislerini anbean izledikle-
rini söyleyen Kurum, "Bu çalışmamızı
2021'in sonunda tamamlayacağız. Artık
suların giriş ve sıcaklıklarını, debi ve sı-
caklık değerlerini online takip ediyoruz.
Bu anlamda da suların, başta konutların
ısınması olmak üzere, başka alanlarda da
kullanılmasına yönelik özel bir çalışma
yapıyoruz" şeklinde konuştu.

tÜrKşeKer'den yapılan yazılı açıkla-
mada, "TÜRKŞEKER, 2020-2021 üre-
tim döneminde birçok fabrikasında tüm

zamanların rekorunu kırmıştır. 2021-2022 yılı üre-
tim döneminde TÜRKŞEKER, yaklaşık 400 bin ton
şeker üretmiş olup, bu miktar kooperatif ve özel
sektör fabrikalarının üretimiyle birlikte toplamda 1
milyon 150 bin ton civarındadır. TÜRKŞEKER
aynı zamanda, iç piyasaya yönelik üretim sorumlu-
luğunun üzerinde 135 bin ton da ihracat amaçlı
şeker (C Şeker) üretmiştir. 300 bin ton ihraç amaçlı
şekeri de özel sektör şirketleri üreterek, toplamda
tüm şeker sanayinde 435 bin ton ihraç amaçlı şeker
üretilmiştir" denildi.

Hassassiyetle belirliyoruz

Açıklamada ayrıca, "Çeşitli basın organlarında şe-
kerde arz problemi olduğuna dair iddialar doğru
değildir. Herhangi bir arz problemi bulunmamakta-
dır. Piyasada bazı firmaların fiyatları yükselterek
ürün satmalarından dolayı böyle bir ortam oluş-
muştur. TÜRKŞEKER, şeker fiyatlarını belirlerken
gerek vatandaşımıza uygun fiyatlara ürün sunma,
gerekse sanayicimizin hammadde girdi maliyetlerini
minimize etme hassasiyeti ile belirlemektedir. Pan-
car ve şeker üretiminde son yıllarda yakalanan bu
ivmenin korunması ve daha ileriye taşınması husu-
sunda TÜRKŞEKER, gerekli adımları bugüne
kadar atmış olup, faaliyetlerini de bu perspektifte
devam ettirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Üreticilere lisanslı depolarda sakladıkları
ürünler için yapılacak destek ödemeleri belli
oldu. Üreticilere, depolarda saklayacakları

ürünler için kira, nakliye ve analiz ücreti desteği verile-
cek. Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal
Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında
Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı. Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından yürütülecek tebliğe göre, ürün ba-
zında verilecek destekler şöyle: Buğday, arpa, çavdar,

yulaf, mısır, çeltik, pirinçte ton başına
aylık 6 TL kira, 25 TL nakliye, 25 TL

analiz desteği verilecek. Bu ürünler
için verilecek destek, diğer destek-
lerle birlikte toplam 86 TL’yi bu-
lacak. Mercimek, nohut, fasulye,
soya fasulyesi için ton başına 8

TL kira, 25 TL nakliye ve 25 TL
analiz desteği verilecek. Bu ürünler

için verilecek destek, diğer desteklerle
birlikte toplam 88 TL’yi bulacak. Ayçiçeğinde ise ton ba-
şına aylık 10 TL kira, 25 TL nakliye ve 25 TL analiz
desteği verilecek. Bu ürüne verilecek destek, diğer des-
teklerle birlikte toplam 90 TL’yi bulacak. Pamukta ton
başına aylık 25 TL kira, 25 TL nakliye, 12 TL analiz
desteği verilecek. Pamuk için verilecek destek, diğer des-
teklerle birlikte toplam 92 TL’yi bulacak. Fındıkta ton
başına aylık 15 TL kira, 100 TL nakliye, 6 TL analiz
desteği verilecek. Fındıga verilecek destek, diğer destek-
lerle birlikte toplam 128,5 TL’yi bulacak. Zeytin ve zey-
tinyağına ise ton başına aylık 15 TL kira, 25 TL nakliye,
15 TL analiz deseği verilecek. Bu ürünlere verilecek des-
tek, diğer desteklerle birlikte 85 TL’yi bulacak. 

TÜRKŞEKER
iddiaları yalanladı

TEK DAMLA SU
HARCANMAYACAK!
Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tek damla suyu bile boşa harcamak
istemediklerini belirterek, geri kazanılan suların bahçe, sokak sulamala-
rında, konutların ısıtılmasında kullanılmasını sağlayacaklarını söyledi

DOLULUK ORANI
YUZDE 70 OLDU

T ürkiye genelinde 18 milyon öğrenci,
1.2 milyon öğretmenin 22 Kasım Pa-
zartesi günü yeniden ders başı yapa-

cağı 9 günlük ara tatil, 2021 yılının da son
tatil fırsatı olarak özellikle sahil bölgelerde
ciddi bir talep oluşturdu. En yoğun ilgiyi ha-
vaların sıcak olduğu Antalya görürken Akde-
niz ve Ege sahil kentleriyle, tarihi, kültürel ve
doğal değerleriyle öne çıkan tatil yörelerinde
de hareketlilik yaşanıyor. Türkiye Otelciler
Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi
Çorabatır, 12 Kasım Cuma günü okulların 9
gün ara tatile girmesiyle birlikte Türkiye ge-
nelinde birçok tatil bölgesi ve yakın illerde 1-
2 veya 3-4 günlük tatil hareketliliği
başladığını açıkladı. Dokuz günlük tatilin
bazı bölgelerde otellerin kapanma sürecini
aralık ayına taşımasını sağladığı anlatan Ço-
rabatır, bu yılın son tatil fırsatı olması nede-
niyle, çocuklarıyla birlikte ailelerin hem sahil
kentlere hem de yakın illere yönelik hareketli-
liğinin gözlendiğini söyledi. Çorabatır, sahil
kentler dışında Kapadokya, Abant, Sandıklı,
Sapanca, Yedigöller gibi tarihi, doğal, termal
ve kültürel değerlerle öne çıkan bölgelerin de
ilgi gördüğünü dile getirdi.

Tatilcilerin deniz keyfi

Hafta sonu tatillerinin de dahil edilmesiyle
birlikte 9 günü bulan ara tatil için rezervas-
yonlar günler öncesinden yapıldı. Antal-
ya’nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki otellerin
rezervasyon oranları yüzde 20 arttı. Özellikle

yazdan kalma günler yaşayan Antalya’ya
gelen tatilciler deniz ve havuzda vakit geçir-
meye başladı.Ara tatil için bölgedeki beş yıl-
dızlı bir otele 9 yaşındaki çocuğuyla gelen
Arzu Sak, "Bu mevsimde havanın güzel ol-
duğu hala sıcak olan Antalya’ya geldik. Oteli
çok beğendik. Keyifli zaman geçiriyoruz.
Otelin büyük olması ve imkanın fazla olması
da çocukları cezbediyor" dedi.

Biraz dinlenelim

Fuat Mert Kallı da (9), ara tatil için otele ai-
lesiyle birlikte geldiğini söyleyerek, “Havuza
girmeyi seviyorum. En sevdiğim spor cim-
nastik. Oyun alanını da seviyorum. Tatil bi-
tince zor sınavlarım var. Öncesinde tatil
yapmak lazım" dedi.  Başar Oğuzhan Mu-
ratlı da (9), "Aktivitelerden memnunum. Çok
yoruldum okulda, biraz dinlenelim. Yeniden
enerjik bir şekilde tatil bitince okula gidece-
ğim" diye konuştu. Geçen sezona göre ra-
kamların oldukça sevindirici olduğunu
belirten otelin operasyon müdürü Levent
Mecit ise, “Çocuklara yönelik etkinliklerimiz
var. Onlar için spor etkinlikleri var. Sadece
kafa dinlemek isteyen küçük misafirlerimiz
deniz ve havuzu değerlendiriyor. Bizi rezer-
vasyon için arayanlar mutlaka aktiviteleri so-
ruyordu. Tercihlerini ona göre yapıyorlar.
Ara tatil için yüzde 20 oranında misafir yo-
ğunluğumuz arttı. Otellerdeki doluluk oranı
da bugünden itibaren yüzde 70’leri gördü"
diye konuştu.

Hafta sonu tatillerinin de dahil edilmesiyle 9 günü
bulan ara tatilde başta havaların sıcak gittiği Antalya
olmak üzere sahil bölgeleri ile Kapadokya, Pamuk-
kale, Abant'ta hareketlilik yaşanıyor. Turizm kenti
Antalya'daki otellerin rezervasyon oranı yüzde 20
artarken otel doluluk oranı da yüzde 70’leri buldu

Sahil kentleri dışında Kapadokya, Abant,
Sandıklı, Sapanca, Yedigöller gibi tarihi,
doğal, termal ve kültürel değerlerle öne
çıkan bölgelerin de ilgi gördüğü ifade edildi.

BİSİKLETLERDE 10 KAT ARTIŞ!
Son yıllarda büyük ilgi gören bisiklet sporu, bisiklet fiyatlarının artmasına sebep oldu. İnternet sitelerinde ikinci el bisikletler 
120 bin liraya kadar çıkıyor.  Velo16 Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Doğan, “Bisikletlerde 5 yılda 10 kat artış gözlemledik” dedi

Son yıllarda bisikletlerin daha çok rağbet gör-
meye başlaması ve döviz kurlarındaki yükseliş
nedeniyle bisiklet fiyatları son 5 yılda 10 kat

artış gösterdi. İnternet sitelerinde ikinci el bisikletler 120
bin liraya satışa çıkarıldı.Vatandaşlar fiyatı yüksek olan bi-
sikletleri otomobilleriyle takas ederek almaya başladı.

Karbon malzeme kullanılıyor

Bisiklet fiyatlarının son 5 yılda 10 kat artığını ifade eden
Velo16 Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Doğan, “Pande-
minin de etkisiyle insanlar toplu taşımayla bir yerlere git-
mek yerine bisiklete yöneldi. Bisiklet sektörü gelişiyor. Bu
da fiyatların artmasına sebep oluyor. Çoğu kişi bisikleti
çocuk oyuncağı olarak görüyor. Kaliteli bisikletlerde kar-
bon malzeme kullanılıyor, bu da fiyatları inanılmaz arttırı-
yor. Kaliteli bisikletlerin sıfırı 150 bin liradan satılırken, bu
bisikletlerin ikinci eli 120 bin liradan internet sitelerinde
satışa çıkıyor. Benim otomobilini bisikletiyle kafa kafaya
takas eden çok sayıda arkadaşım var. Bu, bisiklet camia-
sında çok normal karşılanıyor. Bu yüksek fiyatlı bisikletleri
alacaklar olanlar nakit yerine takası tercih ediyor. Nakit
para çıkartıp vermek çok zor geliyor. Bisikletlerde 5 yılda
10 kat artış gözlemledik” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Vedat Bilgin,
Memur-Sen'in düzenlediği

buluşmaya katılarak asgari ücret ve
3600 ek gösterge konuları ile ilgili açık-
lamalarda bulundu. Bilgin, “Asgari üc-
reti enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın”
dedi. İstanbul Kongre Merkezi’nde
bugün gerçekleştirilen etkinlikte
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın’dan sonra Çalışma Bakanı Vedat
Bilgin kürsüye çıktı. Bilgin, “Bugün
devam eden pandemi krizi batı siste-
minin sonunun yaklaştığını göster-
mektedir. Sağlık sistemine parası
olmadığı için tedavi edilemeyen insan-
lar, batı sisteminin nasıl gayri insani
sisteme dönüştüğünü gösterir” dedi.

Üreticiye 3 destek

Enflasyona
ezdirmeyeceğiz

Vatandaşlar fiyatı yüksek olan bisikletleri 
otomobilleriyle takas ederek almaya başladı.

Çevre, Şehircilik
Bakanı 
Murat Kurum



7İstAnBUl 15 KASIM 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

Millet perişan!

Serdar Demir
hayatını kaybetti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tekir-
dağ’ın Malkara ilçesinin düşman iş-
galinden kurtuluş törenlerine katıldı.

Öztrak, ANKA Haber Ajansı’na burada yaptığı
açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın, CHP’nin erken seçim talebi ile ilgili
Çanakkale’de söylediği “Siz, yetişemediğiniz
üzüme ‘koruk’ dersiniz. Siz, koruk üzüme
‘tamam’ dersiniz. Biz, olgunlaşmış üzümle yola
devam ederiz” sözlerine yanıt verdi. Öztrak,
“Dolar 10 lirayı görmüş, pahalılık almış yürü-
müş, millet perişan, tencere artık
boş, cüzdan boş ama Tayyip Er-
doğan daha olgun üzüm yeme
peşinde. Bunların bildikleri tek
şey var. O da koltuklarını koru-
mak. Bir türlü seçime gitmemek,
sandığı vatandaşın önüne getir-
memek için ellerinden geleni
yapmak” dedi.

Mecbur kalacaklar

Öztrak, “Çok açık söylüyorum; ne yaparlarsa yap-
sınlar, daha ne kadar orada oturup ‘üzüm olgun-
laşsın da biraz daha yutayım’ diye uğraşırlarsa
uğraşsınlar, sonunda bu sandığı milletimizin
önüne getirmek zorunda kalacaklar. Çünkü yöne-
temiyorlar. Bugün Türkiye, dünyada parası en
fazla değer kaybeden, en fazla pul olan ülke. Bu
gelişme nerede olursa olsun, buna sebep olan ikti-
dar, ‘Ben bu işi yönetemiyorum, artık emaneti mil-
lete devretmeye hazırım’ deyip erken seçime gider.
Ama anlaşılan gözleri hala biraz daha üzümler ol-
gunlaşsın biraz daha götürelimde” diye konuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.
(TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İle-
tişim Başkanı Serdar Demir (44) Anka-

ra'nın Kızılcahamam ilçesindeki trafik kazasında
yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sa-
nayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından
yayımladığı başsağlığı mesajında, "Savunma sa-
nayiimizin acı kaybı. TUSAŞ Kurumsal Pazar-
lama ve İletişim Başkanı Serdar Demir’in vefatını
büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve
TUSAŞ ailesine baş sağlığı diliyorum" ifadesini
kullandı. TUSAŞ'tan yapılan açıklamada ise "Ku-
rumsal Pazarlama ve İletişim Başkanımız Serdar
Demir’i elim bir trafik kazasında kaybetmiş olma-
nın derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan
rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Kendisini daima özlemle ve saygıyla hatırlayaca-
ğız. Mekânı cennet olsun" denildi.  DHA

BUNLARA PABUC
BIRAKMAZSINIZ!
İ stanbul Kongre Merkezi'nde

gerçekleşen Memur-Sen Büyük
Türkiye Buluşması'nda konuşan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, “Memur-Sen yöneticilerine he-
pinize teşekkür ediyorum. Dimdik
ayaktayız. Bu vesile ile Memur-Sen'in
kurucu genel başkanı fikir dava aksi-
yon ve gönül adamı merhum Meh-
met Akif İnan'ı rahmetle yad
ediyorum. Ülkemizin en büyük kon-
federasyonu olarak büyük Türkiye
davamıza omuz veriyor. Merhum
İnan'ın kurduğu müesseseler tüm
mazlumlara hizmet etmeyi sürdürü-
yor. Memur-Sen, İnan'ın çizdiği çer-
çevede hakkın adaletin özgürlüklerin
gür sesi oluyor. İnsanı esas alan sen-
dikacılık anlayışıyla bu çatı altında
yürütülen çalışmalar her şeyin üze-
rindedir” açıklamasını yaptı.

Dik duruş sergilediniz

“Milli irade adımlarına Memur-Sen
destek vermiştir. Memur-Sen 28
Şubat başta olmak üzere darbe ve ve-
sayete dönük tüm teşebbüslerin kar-
şısında dik duruş sergilemiştir” diyen
Erdoğan, “Gezi olaylarından 17-25
Aralık girişimine 16 Nisan referandu-
muna kadar milletimizi istiklalimizi

ilgilendiren her kritik hadisede onurlu
demokratik bir tavır takınmıştır. Son
19 yılda vesayetçi sisteme, cuntalara,
ihanet çetelerine, terör örgütlerine
karşı verdiğimiz zorlu mücadelede
yanımızda duran Memur-Sen'e te-
şekkür ediyorum. Memur-Sen'in kar-
deş coğrafyalarda sendikal
hareketlerin güçlenmesi için yaptığı
çalışmaları memnuniyetle karşılıyo-
ruz. Koronavirüsle mücadelede ver-
diğiniz destek için de şükranlarımı
sunuyorum. Merhum İnan'ın temel-
lerini attığı rotasını belirlediği şekilde
güçlenerek yolunuza devam edeceği-
nize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

300 milyar dolar zarar

Salonda bulunanların 19 yıl öncesini
iyi hatırladığını dile getiren Erdoğan,
“28 Şubat'ta ya memur ya öğretmen
ya da öğrenci olarak tecrübe etti. Sa-
kalından dolayı, başörtüsünden do-
layı okullarından atılanlar
fikirlerinden dolayı soruşturma geçi-
renler oldu. İltica ile mücadele kılıfı
adı altında yaklaşık 6 milyon insanı-
mız vesayetçiler tarafından fişlendi.
Sadece MEB'de 33 bin öğretmen di-
siplin soruşturması 10 bini aşkın öğ-
retmen disiplin cezası aldı 10 bini

aşkın öğretmen istifa etti. Hanım kar-
deşlerimiz inançları ile meslekleri
arasında tercih yapmaya zorlandı.
Milletin inançlarıyla kavgalı darbeci
zihniyetin Türkiye ekonomisine ver-
diği zarar 300 milyar doların üzerin-
dedir” diye konuştu.

Bay Kemal tehdit ediyor

Konuşmasını, “Bu faşist zihniyetin
eğitim sistemindeki tahribatın etkile-
rini ortadan kaldırmak için halen uğ-
raşıyoruz. 30'un altındaki genç
Memur-Sen'li kardeşlerimiz için uzak
tarihlerdeki hikâyeler gibi göründü-
ğünün farkındayız” şeklinde sürdü-
ren Erdoğan, “Bay Kemal tehdit
ediyor Öğretmenleri, subayları, polis-
leri, tehdit ediyor. Hangi memur sını-
fında kardeşimiz varsa hepsini tehdit
ediyor. Ama bilmiyor ki benim
memur kardeşlerim kamu görevlile-
rim bunlara pabuç bırakmayacak.
Kardeşlerim tüm bunlar ve çok daha
fazlası daha 25 yıl öncesine kadar ül-
kemizin gerçekleriydi. Son 19 yılda
her başarının gerisinde çok ciddi bir
emek gayret sabır strateji ve alın teri
vardır. Her eser proje ve demokratik
reform için çetin mücadeleler verdik”
göndermesinde bulundu.

Paranda bir kesinti var mı?

Bir dizi toplantıya katılmak üzere Adıya-
man'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Bu-

rada Vali Mahmut Çuhadar tarafından karşılanan
Bakan Soylu, şeref defterini imzaladı. Daha sonra İl
Genel Meclis Toplantısı’na katılan Bakan Soylu, yaptığı
konuşmada Türkiye'nin dünya ile olan makası kendi le-
hine kapattığını söyledi. Türkiye'nin salgın döneminde
de yatırımlardan geri kalmadığını ifade eden Bakan
Soylu, “Türkiye'de 19 yıldır köy yollarına kadar her ta-
rafa uzanan bir altyapı yatırım hamlesini Türkiye ger-
çekleştirmiştir. Bütün dünya salgın dönemini geçirdi,
biz hiçbir yatırımımızdan geri kalmadık. Bu salgın dö-
neminde dünyanın bütün ülkeleri biz ne yapacağız en-
dişesi içerisindeyken, Türkiye bu dönem de dahil büyük
yatırımlarından vazgeçmedi” dedi.

Umut ve gelecek var

Ret, inkâr ve asimilasyon politikalarına son verdiklerini
dile getiren Soylu, “Burada huzur var. Huzur olan yerde
yatırım olur. Eğitim, sağlık, umut ve gelecek var. Biz 21.
yüzyılın başından itibaren Cumhurbaşkanımızın liderli-
ğinde büyük devrimler gerçekleştirdik. Kimsenin aklına
gelmeyecek işler yaptık. Ret, inkâr ve asimilasyon politi-
kalarının tamamını elimizin tersiyle ittik. Bu ülkede hem
birlik hem de kardeşlik oluşturduk” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin dünya ile arasındaki makası kendi lehine ka-
pattığını ifade eden Bakan Soylu, “Birçok badireden geç-
tik, her badirede geriye giden bir tabloyla karşı karşıya
kaldık. Çevremizdeki ülkeler 2000 yılında bulundukları
noktadan geriye düşerken, biz 2000 yılından çok daha
ileri bir noktadayız. Tunceli'den Şırnak'a, Diyarbakır'dan
Hakkari'nin köylerine kadar köyler boşaltılıyordu. Şimdi
tam tersi insanlar köylerine geri dönmeye başladı. Bu
bizim eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye geçiş noktasında
en büyük avantajımız olarak önümüzde durmaktadır”
ifadelerini kullandı.

Kolaycılığa kaçanlar var

“Biz geriye gitmiyoruz, tam tersi Avrupa ile aramızdaki
makası, tam 300 yıldır açık olan o makası yavaş yavaş
kapatıyoruz” diyen Soylu, “Gelecek nesillere altyapısı
güçlü, yolları, barajları, üniversiteleri, savunma sanayisi
güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Dünya ile aramızdaki
makası kendi lehimize kapatıyoruz” açıklamasında bu-
lundu. Soylu konuşmasının sonunda belediye başkan-
larına seslenerek, “Bazen çok haksızlıklarla
karşılaşıyoruz. Seçimler oluyor, belediyeler parti değiş-
tiriyor. Diyorlar ki ‘beni engelliyorlar.’ Nasıl engelliyo-
ruz? Paranda bir kesinti var mı, yok. Ama hizmet
edememesinin bir mazeretini ortaya koyabilmek için
kolaycılığa kaçanlar var. Çok para ile az iş yapanlar hü-
kümeti suçluyor” eleştirisinde bulundu.

Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Buluşmaya katılan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan törende yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun memurlara yönelik sözlerini eleştirerek, “Kemal Kılıçdaroğlu
memurların hepsini tehdit ediyor. Benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabuçu bırakmayacak" dedi

KAFALARI
BASMAZ!

Çanakkale'de son tabliyenin vidalarını sıktıklarını dile getiren Cumhurbaşi-
kanı Erdoğan, “Şimdi bu köprüden 6 dakikada karşıdan karşıya geçeceğiz.
Bu nasıl yapıldı? Söyleyeyim; Burası 2 milyar 400 milyon avroya çıkmış olan
bir köprüdür. Bunu biz yap-işlet-devretle inşallah 12 yıl sonra bu köprü dev-
lete, millete kalacak. Ama bunların kafası buna basmaz. Diyor ki nasıl yaptı-
nız bunu işte böyle yaptık. Türki firmaları ve Kore işbirliği ile yaptık” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hizmet üretemeyen bazı belediyelerin kolaycılığa kaçarak suçu
hükümete atmaya çalıştığını öne sürdü. Soylu, “Seçimler oluyor, belediyeler parti değiştiriyor.
Diyorlar ki 'Beni engelliyorlar.' Nasıl engelliyoruz? Paranda bir kesinti var mı? Yok” dedi
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YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

MÜFREDAT İÇERİK YÖNETİM VE YAYINLAMA OTOMASYON YAZILIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/720208
1-İdarenin
a) Adresi :Maslak Ayazağa Mah.Bilim Sokak No:5 B Blok Sun Plaza 

Maslak-Sarıyer/İSTANBUL 34396 SARIYER 
SARIYER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :2123657777 - 2123657778
c) Elektronik Posta Adresi :auzefsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :MÜFREDAT İÇERİK YÖNETİM VE YAYINLAMA 

OTOMASYON YAZILIMI HİZMETİ - 1 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 180(YüzSeksen) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Fiziktedavi binası 1. Kat ihale salonu
b) Tarihi ve saati :08.12.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde;
isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler ta-
rafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya Özel Sektörde Bilişim teknolojileri alanında ve/veya her türlü mobil uygulama, bakım, destek,
güncelleme, yeni özellik güncelleme ve yazılım bakım hizmeti işi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Fiziktedavi binası 1. Kat ihale salonu
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,83
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

O lay, dün saat 17.30 sıralarında
Yüzyıl Mahallesi, Galericiler Si-
tesi'de meydana geldi. İddiaya

göre, Cemal Dündar (40), oğlu Engin
Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar,
otomobil bakmak için siteye geldi. Bu sı-
rada aynı galeri önüne otomobilleriyle
önceden aralarında husumet bulunduğu
öğrenilen silahlı saldırganlar da geldi. Si-
lahla, 3 kişiye kurşun yağıran saldırgan-
lar hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerinde
hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi
otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulu-
nan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Vahşice katletmişler

Çatışmada hayatını kaybeden Cemal,
Engin ve Polat Dündar'ın yakınları, cena-
zeleri almak için Adli Tıp Kurumu
önünde toplandı. Hayatını kaybeden
Cemal Dündar'ın amcası ve kuzenleri
burada basın mensuplarına konuştu.
Amca Mustafa Dündar, "Akrabalarımız,
bir araba bakmak için galeriye gitmişler.
Orada, pazarlık esnasında sözlü tartışma
çıkmış. Akrabalarımız oradan ayrıldıktan
sonra bu adamlar peşlerinden gidip vah-
şice katletmişler. Bu, resmen katliamdır.
Faillerinin bir an önce bulunup adalete

teslim edilmesini istiyoruz" dedi. 

Adalet istiyoruz

Deniz Dündar, "İstanbul'un göbeğinde,
insanların gözü önünde acı bir olay ya-
şandı. Devletin yetkili mercilerinden

olayla ilgili gereğinin yapılasını bekliyo-
ruz. İnsanların bu kadar kolay silah edi-
nebilmeleri, olayların bu kadar basit
yapılmasına hayret ediyoruz. Bu kadar
kolay bir ölüm olamaz" ifadelerini kul-
landı. Recep Dündar ise "Burada topla-

nan insanların hepsinin kan bağı var.
Büyük bir acı yaşıyoruz. Şok içerisinde-
yiz. Ne söylesek az. Olayla ilgili kimsenin
net bir bilgisi yok. Bir an önce adaletin
yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.
DHA

İlelebet payidar kalacak

Kurtuluş günü resepsiyonu

BU RESMEN
KATLIAMDIR!

Bağcılar'da, otomobil galeri-
sinde uğradıkları silahlı 

saldırıda hayatını kaybeden
baba Cemal Dündar, oğlu

Engin Dündar ile akrabaları
Polat Dündar'ın Adli Tıp 

Kurumu'ndaki otopsi işlem-
leri sürerken, yakınları yap-
tığı açıklamada "Bu, resmen 
katliamdır. Faillerinin bir an
önce bulunup adalete teslim

edilmesini istiyoruz" dedi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Kasım Tekirdağ'ın düşman işgalinden 
kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesinde resepsiyon düzenlendi

Tekirdağ 
Belediye 
Başkanı 

Kadir Albayrak

Donanma gemisi
Boğaz’dan geçti

ABD Donanması'nın Karadeniz’de bulu-
nan 3 gemisinden birisi olan ikmal gemisi
İstanbul Boğazı'ndan gerçek Marmara De-

nizi'ne açıldı. Askeri geminin geçişine sahil güvenlik
botları ve Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de
eşlik etti. ABD Donanmasının ikmal gemisi olan T-
AO-189 Borda numaralı ‘USNS John Lenthall’ saat
11.30 sıralarından Karadeniz’den İstanbul Boğazı'na
giriş yaptı. Askeri geminin boğaz geçişine sahil gü-
venlik botları ve Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü
eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köp-
rüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda
askerin olduğu görüldü. 1,5 saatte boğaz geçişini ta-
mamlayan 206 metre uzunluğundaki askeri gemi
Marmara Denizi'ne açıldı.

Tema Park'tan
büyük indirim

İSFANBUL Tema Park, 2021-2022 eğitim
öğretim yılının ilk ara tatilinde çocuklara
özel indirim kampanyasını hayata geçirdi.

30’a yakın eğlence ünitesiyle tema park, ara tatile
özel sunduğu indirim ve hediye kampanyasıyla ço-
cukların eğitim molasında keyifli anlar yaşatıyor.
İSFANBUL Tema Park açıklamasına göre, 13-21
Kasım tarihleri arasında web sitesinden bilet alım-
larıyla yapılan girişler 129 TL yerine 109 TL ola-
cak. Kampanyanın bir diğer hediyesi de Jungle
Park olacak.

İsteklere cevap veriliyor

Teknolojik ünitelerle çocukların isteklerine cevap
verildiğinin vurgulandığı açıklamaada, “3 saniyede
110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4. roller
coasterı seçilen Nefeskesen’in yanı sıra 70 kilometre
hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Macerape-
rest ise macera tutkunlarının vazgeçilmezi olacak.
5D Little Dolphin, 4D Journey To The West gibi
teknolojik üniteleriyle tüm çocukların isteklerine
cevap verebilecek İSFANBUL Tema Park, ara ta-
tilde de tüm ailenin eğlence, adrenalin ve macerada
buluştuğu ortak nokta" denildi.

İSFANBUL Tema Park açıkla-
masına göre, 13-21 Kasım ta-
rihleri arasında web sitesinden
bilet alımlarıyla yapılan girişler
129 TL yerine 109 TL olacak. 

Çatışmada hayatını kaybeden Cemal, Engin ve Polat Dündar'ın yakınları, cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu
önünde toplandı. Hayatını kaybeden Cemal Dündar'ın amcası ve kuzenleri burada basın mensuplarına konuştu. 
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Dilek BOZKURT

didenboz@hotmail.com

Olay, Samsun 'un Havza İlçesi'nde
geçen yıl 17 Kasım'da meydana geldi.
İddiaya göre, 6 aylıkken Golden Retrie-

ver Melezi "Pamuk"un ön bacakları kesik halde bu-
lundu. Pamuk, hayvanseverler tarafından özel bir
veteriner kliniğinde tedavi altına alınırken, polis de
olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırma-
larda Pamuk'un ateşli silahla yaralandığı, ardından
bacaklarının kesildiği tespit edildi. Pamuk daha
sonraki süreçte Samsun'dan tedavi amacıyla İstan-
bul'a getirilerek Levent'te bulunan özel bir veteriner
kliniğinde tedavi altına alındı.

Tüm Türkiye biliyor

1 yıldır Pamuk'un tedavisiyle ilgilenen Veteriner
Hekim Ateş Barut, Pamuk'un Türkiye'deki hayvana
şiddet problemlerinin, sorunlarının, suçlarının en
önemli temsilcilerinden biri haline geldiğini söyledi.
Hekim Barut, "Bizim onunla tanışmamız yaklaşık
1 yıla yaklaşıyor. Hikayesini tabi artık tüm Türkiye
biliyor. Maalesef yaşadığı köyde önce ateşli silah
yaralanmasına maruz kalıyor ve her iki ön bacağı
kopuyor. Sahipleri onu bu şekilde görünce tıbbi ol-
mayan yöntemler ile bacaktan kalanları balta ile
keserek ampute ediyorlar. Kendi tıbbi olmayan
yöntemler ile kesiyorlar ve koli bandı ile bantlıyor-
lar. Pamuk'u görenler Hayvan Hakları Federasyo-
nu'na (HAYTAP) ulaşıyorlar. HAYTAP'ta onu
önce çevredeki en teşkilatlı bir veteriner hekime gö-
türüyorlar. Onlar da acil müdahalelerini yapıyorlar
ondan sonra da Pamuk bize geliyor" dedi.

Hiçbir açık yarası yok

Barut, "Pamuk gerçekten çok önemli bir sembol.
Biz geldiği zaman onun bu kopmuş bacaklarını
opere (ameliyat) ederek, onu en azından protez
kullanılır halde getirmeye çalıştık. Kalan kemik par-
çalarını temizledik. Çok ciddi açık yaraları vardı,
onları tedavi ettik. Bütün yaraları kapandı. Tabi bu
süreçte onun insanlara güvenmesini sağlamaya ça-
lıştık. Ona bol bol sevgi verdik, belki verebildiğimiz
medikal bakımdan çok daha fazlası buydu. Bir
çeşit rehabilite etmeye çalıştık ve sonra protez üret-
tirdik. İnsanlar için protez üreten bir firmadan des-
tek aldık ve onun ön bacaklarına protez ürettirdik.
Pamuk günün belli günlerini protez ile geçiriyor
ama çok mutlu bir hayvan,  protezsizde çok güzel
idare ediyor. Hiçbir açık yarası yok, kısmen kulla-
nabildiği protezleri var. Ama protezsiz bile çok
mutlu yani. Biz artık onu bize getiren derneğe
HAYTAP'a iade edeceğiz. Onlar da artık onun için
en güzel kararı verecektir" ifadelerini kullandı.

İnanılmaz tepkiliydi

Olayın bir de travma boyutu olduğunu belirten
Barut şunları şöyledi: "Her köpeğin bir psikolojisi
var. Hem köpek bir birey, onun maruz kaldığı bu
olaydaki travmalarda çok önemli. İlk başta kim-
seye kendisini dokundurmuyordu. Herkesi ısırı-
yordu, inanılmaz tepkiliydi. Hem canı yanıyordu,
hem çok ağrısı vardı, hem insanlardan çok büyük
bir korkmuşluğu vardı. Bir anksiyetesi vardı ama şu
anda görüyorsunuz çok sevimli bir köpek haline
geldi tekrar. Hala yabancıları sevmiyor, hala yaban-
cılardan tedirgin oluyor. Onlarla karşılaştığında
kendisini savunma ihtiyacı duyuyor." DHA

TürKiye'de, 15 Nisan
2020'de açık cezaevlerindeki
mahkûmlar, koronavirüs ne-

deniyle geçici olarak evlerine gönderil-
mişti. Pandemi süreci içerisinde 19
aydır serbest olan mahkûmların izni 9
defa uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan başkanlığında topla-
nan kabinede alınan karar ile mahkûm-
ların salgın izninin bir kere daha
uzatılmaması kararlaştırıldı. Buna göre
30 Kasım'da sona erecek salgın izni
kapsamında, mahkûmlara cezaevlerine
dönmeleri için tebligat gönderilecek.
Cezaevine dönmeyen mahkûmlar ise
firari sayılacak. İşledikleri suç sonu-

cunda aldıkları cezanın büyük kısmını
tamamlayarak salgın iznine çıkan çok
sayıda mahkum ve yakınları, bugün
saat 15.00'te Bakırköy Meydanı'nda bir
araya geldi. Valilik izni ile yapılan ey-
lemde mahkumlar, cezaevine dönmek
istemediklerini ifade ederek, yeniden
yargılanma talebinde bulundular. Yapı-
lan eylemin ardından mahkumlar, elle-
rindeki güvercinleri gökyüzüne
bıraktılar.

İslah oldular!
Mahkumlar adına açıklamada bulunan
Adil Yaşam Derneği Başkanı Muham-
med Haluk Çavuşoğlu, "Pandemiden

dolayı TBMM'den AK Parti ve
MHP'nin oylarıyla infaz yasası çıktı.
Pandeminin cezaevindeki insanlara
daha büyük risk olacağı için iyi halli
mahkumların kovid izni ile evlerine gel-
mesi için bir madde koydular. Bu izin
pandemi devam edene kadar devam
edecekti. Adalet Bakanı Abdülhamit
Gül tarafından bu insanların geri çağı-
rılması için bir çağrı yapıldı. 91 bin
mahkum, herhangi bir denetleme me-
kanizması olmadan 19 aydır hiçbir
suça karışmadı. Bu insanlar, 19 aylık
süre içerisinde iş kurdular, aile kurdu-
lar, çoluk çocuk sahibi oldular. Bu in-
sanlar ıslah oldular" dedi. DHA

Kızılay Yatırım işti-
raki olan Kızılay
Çadır Tekstil ile

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç
Dernekleri Federasyonu
(IFRC) arasında önemli bir
anlaşma imzalandı. İmzala-
nan çerçeve anlaşmaya göre
IFRC, dünyadaki tüm insani
krizler için ihtiyaç duyduğu in-
sani yardım malzemelerinin
tedariğinde Kızılay’a öncelik
verecek. Böylece Türk Kızılay
tüm dünyaya insani yardım
malzemesi üretirken, Türk
bayrağını da tüm ihtiyaç sahibi
coğrafyalara taşıyacak. Anlaş-
manın ardından bir açıklama

yapan Kızılay Yatırım CEO’su
Haşim Çakmak, “Burada
önemli olan Türkiye’nin insani
yardım alanında temel teda-
rikçi haline gelmesi. Bir kriz ile
karşı karşıya kalmış tüm maz-
lumlar üzerinde Türk bayrağı-
nın ve Türk Kızılay
ambleminin bulunacağı yar-
dım malzemeleriyle hayata tu-
tunacak. Kızılay Yatırım
böylelikle Kızılay’ın insani yar-
dım çalışmalarına daha fazla
kaynak sağlanmış olacak. Kızı-
lay’ın insani yardım malzemesi
üretimindeki tecrübesi ve kali-
tesi Kızılay Yatırım ile sahaya
inmiş olacak” diye konuştu.

B ahçelievler Belediyesi ile İstanbul
Etsiz Çiğköfteciler ve Esnaf Sanat-
karlar Derneği (ÇİĞDER) iş birli-

ğiyle Çiğ Köfte Festivali düzenlendi.
Festival, belediyenin yanındaki Kamu Bi-
naları Meydanı'nda yapıldı. Yarışmala-
rında olduğu etkinlikte vatandaşlar çiğ
köfteye doydu. Festival alanında çiğ köfte
firmaları tarafından kurulan stantlarda us-
taların dev tepsilerde yoğurup dürüm ha-
line getirdiği 3 ton çiğ köfte, 15 binden
fazla kişiye dağıtıldı. Güzel havayı da fırsat
bilenler, ailesiyle festivalin tadını çıkardı.
Etkinliğe Adıyaman Harfane Sıra Ekibi de
yöresel türkülerle renk kattı. 20 usta ise çiğ
köfteden Çanakkale Köprüsü'nün maketini
yaptı. Çiğ köfte için vazgeçilmez olan 'Sıra
Gecesi' etkinliği de yapıldı. Festivalin so-
nunda türkücü Latif Doğan sahne aldı.  

10 kilo çiğ köfte kazandı
En hızlı çiğ köfte yeme yarışmasında 20
dilim çiğ köfteyi en kısa sürede yiyen
Orhan Kaplan'a 10 kilo, diğer yarışmacı-
lara ise 1'er kilo çiğ köfte hediye edildi. En
iyi çiğ köfte yoğurma yarışmasında ise
Şeyhmus Yalçın birinci olarak 10 kilo çiğ
köfte kazandı. Çiğ köfte yoğurarak hem
basın mensuplarına ikram eden hem ha-
zırlanan dürümleri vatandaşlara dağıtan
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan
Bahadır, "Her bölgeye özel festivaller yapı-
yoruz. Daha önce Karadeniz Bölgesi için
Hamsi Festivali yapmıştık. Şimdi de Doğu
ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki insanların
sohbetinde, sofrasında mutlaka olan, tarihi
Mezopotamya'ya uzanan çiğ köfteyi festi-
val haline getirdik. Doğu ve Güneydoğu
Bölgesi'ndeki vatandaşlarımızın kültürünü 

ilçemizde yaşatmayı amaçlıyoruz" dedi. 

Aşkla yoğuruyoruz
İstanbul Etsiz Çiğköfteciler ve Esnaf Sa-
natkarlar Derneği (ÇİĞDER) Başkanı
Orhan Güzelaydın ise "3 ton çiğ köfte 15-
20 bin kişiye dağıtılacak. Çiğ köfte eskiden
yöresel bir yiyecekti, şimdi yüzde yüz yerli
ve milli bir yiyecek haline geldi. Doğudan,
batıya 7'den 70'e herkesin sevdiği ortak bir
lezzet oldu. O yüzden çok tüketiliyor. İyi
bir çiğ köftenin, ustası tarafından en az bir
saat yoğrulması lazım" diye konuştu. 18
yıllık çiğ köfte ustası Derviş Yağcı da
"Sabah 9'dan beri çiğ köfte yoğuruyoruz.
Hiç yorulmadan aşkla, zevkle yapıyoruz.
Çiğ köfte değince Adıyaman çünkü biz 
baharatlarını, bulgurunu memleketten
getiriyoruz" diye konuştu. DHA

Tüfekle vurulup
bacakları kesildi

Cezaevine dönmek istemiyoruz!

Samsun'da geçen yıl 6 aylıkken tüfekle vurulup, ön bacakları kesilen "Pamuk" isimli
köpeğe protez bacak takıldı. 1 yıldır Pamuk'un tedavisiyle ilgilenen Veteriner Hekim
Ateş Barut, Pamuk'u yaralarını tedavi ettiklerini ve ön bacaklarına protez ürettirdik-
lerini belirterek, "Biz artık onu bize getiren derneğe HAYTAP'a iade edeceğiz" dedi.

Pandemi nedeniyle 15 Nisan 2020'de açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkûm-
ların 19 aylık salgın izni, 30 Kasım'da sona erecek. Yeniden cezaevine gitmek istemeyen
mahkûmlar ve aileleri, Bakırköy Meydanı'nda bir araya gelerek eylem yaptı

ÖZGÜR RUH

Sedat Peker’i anlamak ve 
1 milyar doların büyüklüğü

S edat Peker o kadar önemli şeyler iddia etti
ki bunları biraz hatırlayalım;
-1 milyar dolarlık Yalıkavak Marina’ya

nasıl çöküldüğünü
-Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın 

Venezuela’ya uyuşturucu sevkiyatı için gittiğini
(Binali Yıldırım bunu redderek oğlunun Venezue-
la’ya maske yardımı için gittiğini iddia etti)

Daha neler neler anlattı ve günlerce dizi film
serisine bağlar modda izledik videolarını...

Normal bir ülke değiliz demek ki! Çünkü nor-
mal bir ülkede bu iddialar karşısında yer yerinden
oynar, soruşturmalar açılır muhalefet partileri
adamın canına okurdu. Bizim muhalefet ise bu
kadar olayı bıraktı ve Sedat Peker’den ayda 10
bin dolar alan milletvekili kim diye taktı -tutturdu
sadece bunun üstüne yürüyor.

Adam 1 milyar dolarlık marinaya çöküldü
diyor, muhalefet 10 bin dolardan bahsediyor. 
Üstelik de uyuşturucu iddiası var ki o ise 
neredeyse hiç dillendirilmedi!

Gelin şimdi 1 milyar dolar nasıl bir para ona
bakalım: Sedat Peker bu vekile her ay 10 bin
dolar değil, 100 bin TL verse (eski parayla 1
trilyon) 1 milyar dolar olması için bin yıl para
vermesi gerekir!

Düşünün ki İstanbul’un Fethi’nden bu yana
yaklaşık 600 yıl geçmiş.

Son olarak ülkenin nasıl talan edildiğine 
dair bir örnek verelim:

1930’larda büyük emeklerle kurulan Tekel
Fabrikası’nın  2004 yılında 17 fabrikası satışa
hazır tütünüyle beraber AKP iktidarı tarafından
292 milyon dolara Mey İçki’ye satıldı. Özel 
sektöre geçtikten çok kısa bir süre sonra aynı
Tekel bu sefer Amerikalı bir şirkete 810 milyon
dolara satıldı.

Amerikalı şirket ise 7 yıl sonra 2011’de aynı
Tekel’i, 2.1 milyar dolara İngiliz Diageo Şirke-
ti’ne sattı. Dikkat ederseniz arada 1,8 milyar 
dolarlık bir fark var. 1,8 milyar dolar nasıl büyük
bir para onu da şöyle anlatalım; bu parayla her
gün 10.000 TL harcasanız bitmesi 
5000 yıl sürer!

Yanlış duymadınız 5000 yıl...
Sedat Peker’e yeni şeyler anlatmıyorsun diye

kızanlar önce adamın anlattıklarının bir hakkını
teslim edin, sonrası devamı zaten gelir...

METRELERCE
KUYRUK!
METRELERCE
KUYRUK!
METRELERCE
KUYRUK!
METRELERCE
KUYRUK!
METRELERCE
KUYRUK!
METRELERCE
KUYRUK!

Bahçelievler'de Çiğ Köfte Festivali yapıldı. Adıya-
man ile bütünleşen çiğ köfte, işin ustaları tarafın-
dan dev tepsilerde yoğrularak vatandaşlara
ikram edildi. Metrelerce kuyruk oluşan etkinlikte
15 binden fazla kişiye 3 ton çiğ köfte dağıtıldı

BİR SAAT SIRA
BEKLEDİM!
Festivale katılan Elazığlı Şevket Tay ise
"Çiğ köftesi güzeldi, çocuklara da
aldım. Onlarda seviyor, emeği geçen-
lere teşekkür ederim. Almak için bir
saat sıra bekledim ama değdi çünkü
çiğ köfteyi seviyorum. Ben acılı çiğ
köfte severim" dedi. Belediye Başkanı
Hakan Bahadır ise “Güzel kültürlerini
kaybetmesinler istiyoruz. Türkiye bir
mozaik, her yöreden insan ilçemizde
yaşıyor. Birbirimizin kültürünü öğreni-
yoruz, beraber yaşıyoruz" diye konuştu.

RUHUNU DA
İYİLEŞTİRECEĞİZ!
HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan ise "Biz HAYTAP
olarak Pamuk'la ilgili süreci vurulmasından haberimiz
olduğundan itibaren, hastaneye sevkini tedavisini şek-
linde bütün sürecini takip ediyoruz ve aynı zamanda
tabi yasal sürecimizde devam ediyor. Dolayısıyla bun-
dan sonraki yaşamı da HAYTAP ile birlikte devam ediyor
olacak. Pamuk en kötü travmayı yaşadığı için maalesef
psikolojik olarak biraz agresif, agresyon gösterebiliyor.
Fakat tabi ki burada klinikte tedavi aşamasında sağ
olsun klinikteki arkadaşlar da olsun hekimler de olsun
onun bu psikolojik sürecinde de destek oldular. Bizler de
tamamen Pamuk'un psikolojisinin düzelmesi adına HAY-
TAP ablaları ve abileri olarak onun yanında olup onun
ruhunu da iyileştireceğimize inanıyoruz" dedi.

Türk Kızılayı sahaya inecek

3 TON ÇİĞ
KÖFTE

DAĞITILDI
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M usa ve Emine Taçyıldız çiftinin
dört oğlundan en büyüğü
Emirhan Taçyıldız. Henüz 12

yaşında, doğduğundan beri kalp hastası.
Üstelik nadir görülen iki kalp hastalığını
birden taşıyor. Bir haftalık bebekken "res-
triktif kardiyomiyopati" teşhisi alan talihsiz
çocuğun durumuna "süngerimsi kalp has-
talığı" da eşlik ediyor. Her iki kalp kası has-
talığı da Emirhan'ın kan pompalayan kalp
boşluklarının düzgün şekilde gevşeyeme-
mesi nedeniyle vücuduna yeterli düzeyde
kan pompalanamamasına yol açıyor. Ha-
yatı hastanelerde geçen Emirhan'ın kalbi
artık alarm veriyor. Uygun organ bulunup
nakil olamazsa, akciğerleri de iflas edecek.
Geçtiğimiz hafta kalbinde oluşan pıhtılar
nedeniyle acilen yoğun bakıma alınan
Emirhan, durumu çok riskli olduğu için
evine de taburcu edilemiyor. Organ bek-
leme listesinde Türkiye'de birinci sırada,
çıkan ilk uygun kalp ona nakledilecek.
Emirhan 16 Kasım'daki doğum gününü
de hastane odasında geçirecek. O ve ailesi,
organ bağışının yetersiz olduğu ülkemizde,
son umutlarını da yitirmek üzere.

Akciğerleri de iflas edecek

Emirhan Taçyıldız'ın tedavisini yürüten

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'nden Çocuk Kardiyoloji
Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Yıldırım, "Bu iki
hastalığın birlikte olması, Emirhan'ın
biraz şanssızlığı. Daha hızlı ilerledi hasta-
lığı. Kalp, kasılmasını ve gevşeme işlemini
yapamıyor. Bu nedenle hastamız bizde
uzun süredir takipli. Son zamanlarda
Emirhan'da bazı sıkıntılar oldu. Kalp ka-
sında gevşeyememe probleminden kay-
naklanan problemler nedeniyle yatırmak
zorunda kaldık. Beynine pıhtı atmaması
için yoğun bakımda tedavilerimizi verdik.
Dün yoğun bakımdan servise alabildik.
Ama hala ciddi sıkıntıları devam ediyor.
Eğer uygun kalp bulunamazsa, Emir-
han'ın akciğer basıncı artacak, bu da
olursa kalp-akciğer nakline gitme riski
dopar. Bu da bizim hiç istemediğimiz bir
olay. İnşallah kısa zamanda Emirhan'a
kalp nakli yaparız ve akciğer nakline
gerek kalmaz" dedi.

Durumu çok riskli

Bu tanıyı alan hastaların, ileri düzeyde sı-
kıntılar baş gösterdiği anda nakil listesine
alındığına işaret eden Prof. Dr. Yıldırım,
sözlerini şöyle noktaladı: "Hasta ne
zaman ki yoğun bakıma girer, sıkıntıları

artar, o zaman 'acilin de acili' şeklinde bil-
dirim yapıyoruz. Emirhan şu anda nakil
listesinde 'yatarak' bekliyor. Taburcu et-
memiz mümkün değil. Kalbinde pıhtıları
var. O pıhtıların beyne atma riski var,
ritim problemleri var. Hepsi aynı anda ol-
duğu için durum sıkıntılı. Ama tek istedi-
ğimiz, akciğer nakline gitmeden uygun
organın bulunması ve kalp naklini yapa-
bilmek."

Keşke gondola binebilsem!

Hastanede olmaktan oldukça bitkin
düşen Emirhan, en çok dışarı çıktığında
"Neden bu kadar zayıfsın? sorularından
bunaldığını anlatarak "Dışarı da çok çık-
mak istemiyorum. Çünkü insanların sor-
duğu tek soru var. O da neden bu kadar
zayıfsın? Neden hiçbir şey yemiyorsun?
Bilmiyorlar ki ilaçlar zayıflatıyor, çok ra-
hatsızım bu konudan. Bir de ellerim artık
çok acıyor, derman kalmadı, kaldıramıyo-
rum bile, iğneden serumdan. Hep hasta-
nelerdeyim. Çoğu şey yasak olduğu için
yapamıyorum. Lunaparkta hızlı trene
binmeyi çok istiyorum, gondola da bine-
medim. Çünkü yasak. Sadece çarpışan
otoya binebildim, o da annemle beraber"
ifadelerini kullandı. DHA

EMIRHAN’IN
TEK ISTEGI VAR
EMIRHAN’IN
TEK ISTEGI VAR
EMIRHAN’IN
TEK ISTEGI VAR
EMIRHAN’IN
TEK ISTEGI VAR
EMIRHAN’IN
TEK ISTEGI VAR
EMIRHAN’IN
TEK ISTEGI VAR

Emirhan Taçyıldız (12), doğduğundan
beri kalp hastası. Hayatında hiç top oyna-
mamış çünkü hastalığı, yaşıtları gibi iste-
diği her şeyi yapmasına fırsat tanımıyor.

Şu an nakil bekleme listesinde Türkiye'de
birinci sırada. Çünkü çok acil nakil olması

gerekiyor. "İğne ve serumlardan elle-
rimde güç kalmadı, elimde olsa tüm or-

ganlarımı bağışlardım" diyen küçük çocuk
iki gün sonra hastane odasına doğum 

gününü kutlayacak. Tek dileği var, yeni
yaşının ona yeni kalbini getirmesi

ELİMDE OLSA HER ŞEYİMİ BAĞIŞLARDIM
Gözleri dolarak organ bağışı çağrısında da bulunan Emir-
han, "Kendi bilecekleri şey tabii ama ben olsam ben de or-
ganlarımı bağışlardım. Elimde olsa her şeyimi bağışlardım.
Ellerim yemyeşil oluyor, mosmor oluyor damar yollarından.
iğnelerden baktım, bunlardan kurtulmak istiyorum. İlkokul
3'e kadar okula gidebildim. Ondan sonra evden devam et-
meye başladım. Çünkü ne zaman okula gitsem çok hasta
oluyordum. Kardeşlerim grip olsa asla yanıma yanaşmaz,
sen hasta olma diye. Çünkü çok kötü geçiriyorum." dedi.

NE OLUR OĞLUMA CAN VERİN!NE OLUR OĞLUMA CAN VERİN!NE OLUR OĞLUMA CAN VERİN!NE OLUR OĞLUMA CAN VERİN!NE OLUR OĞLUMA CAN VERİN!NE OLUR OĞLUMA CAN VERİN!
Doğduğundan beri oğluyla hastanelerde haya-
tını geçiren anne Emine Taçyıldız (34) ise konu-
şurken gözyaşlarını tutamadı. "Doğdu doğalı
hastanelerdeyiz" diyen fedakar anne, oğluna
hayat vermesi için herkesi organ bağışına ça-
ğırdı: "İlk çocuğum, en büyük oğlum Emirhan. 4
kardeşler, en büyüğü Emirhan. Çocuğum iyileş-
sin istiyorum, yıllardır hastanelerde iğne ilaç te-
davisi görüyor. Hayata tutunsun, arkadaşları
gibi koşsun, yürüsün, doğru düzgün yemek yiye-
bilsin, ilaçlardan uzak olsun istiyorum. Okula

gitmesini hayal ediyorum, 5 senedir okula gide-
medi, evde eğitim alıyor. Bir akrabaya götürüyo-
rum, merdivenlerden çıkamadığı için sırtımızda
taşıyoruz. Oğlumu yaşatmak istiyorum, acilin de
acili ilk sırada nakil bekleme listesinde. Allah'ım
bir mucize yaratsın, oğlum hayata tutunsun tek
dileğim bu. Bir umut bekliyoruz. 7-8 senedir
nakil sırasında Emirhan, büyüdü artık nakil ol-
ması gerekiyor. Sesimi duysunlar bir anne anne
olarak, lütfen organ bağışlayın. Bağış yapın, 
oğluma hayat verin, can verin."



www.gazetedamga.com.trDIŞ HABER 1115 KASIM 2021 PAZARTESİ

İ
SRAİL vatandaşı iki kişi, 
“siyasal ve askeri casus-
luk” suçlamasıyla geçti-

ğimiz günlerde çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklanmıştı. 
Anadolu Ajansı çiftin, Çam-
lıca Kulesi’nden Erdoğan’ın 
Üsküdar’daki konutunun 
fotoğrafını çektiği için 
tutuklandığını bildirmişti. 

İsrail Başbakanı’ndan ko-
nuya ilişkin açıklama geldi. 
Reuters’ın haberine göre, 
İsrail Başbakanı yaptığı 
açıklamada, “Türkiye’de 
tutuklu bulunan İsrailli bir 
çiftin serbest bırakılması 
için çalıştığını ve Türk 
devlet medyasının bu ikilinin 
‘casus’ olduğu dair yer alan 

iddiaların gerçeği yansıtma-
dığını” söyledi. Başbakan 
Bennett, “İsrailli Natali ve 
Mody Oknin’in ailesiyle gö-
rüştüğünü ve onları İsrail’e 
geri getirmek için sarf edilen 
çabalar hakkında bilgilen-
dirdiğini” söyledi. Bennett, 
çiftin “Türk yetkililer ta-
rafından belirtildiği gibi, 

herhangi bir İsrail kurumu 
için çalışmadığını” söyledi. 
Başbakan, “Dışişleri Bakan-
lığı öncülüğünde İsrail’deki 
en üst düzey yetkililer hafta 
sonu boyunca bu konuyla il-
gilendi ve bir an önce çözüm 
bulmak için çalışmalarına 
devam edecek” açıklamasın-
da bulundu.

S ICAK hava dalgaları, kuraklık, 
sel ve orman yangınları gibi 
iklim kaynaklı felaketler, küresel 

finansal sistemin istikrarını tehdit 
ederken, yarattığı ekonomik tahribat 
da günden güne artıyor. Dünyanın 
en büyük ikinci havayolu şirketi Delta 
Air Lines CEO’su Ed Bastian BBC’ye 
yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle 
mücadelenin uçuşları daha pahalı hale 
getireceğini söyledi. Bastian, BBC’ye 
verdiği demeçte, “İklim değişikliğiyle 
mücadele zamanla hepimize daha 
pahalıya mal olacak, ancak izlememiz 
gereken doğru yaklaşım bu” dedi.

Sorumlu tutuluyor
Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, 
gezegeni ısıtan karbon emisyonlarının 
yaklaşık yüzde 2,5’inden havacılık sektö-
rü sorumlu tutuluyor. Uzmanlara göre, 
bunu azaltmanın tek yolu uçuşları azalt-
mak veya tamamen yenilenebilir enerji 
sistemlerini devreye sokmak. Atlanta 
merkezli Delta, karbon dengelemesi için 
yılda 30 milyon dolar harcadıklarını 
ifade ederken, bugüne kadar yarattıkları 
tüm emisyonlar için önümüzdeki on 
yılda 1 milyar dolar harcama sözü verdi. 
Uzmanlara göre, uçakların yakıt verimli-
liğine uygun olarak revize edilmesi, sür-
dürülebilir havacılık yakıtları, karbonun 
atmosfere ulaşmasını engellemek gibi 
öncelikler iklim değişikliği ile mücadele 
kapsamında atılması gereken adımların 
en önemlileri.

Oranlar artacak
Glasgow’daki COP26 iklim değişikliği 
zirvesinde de bu yıl, 2015’te Paris’teki 
İklim Zirvesi’nde kararlaştırıldığı gibi, 
dünya, küresel ısınmayı, sanayi öncesi 
seviyelerine 1.5 derecenin üzerinde 
sınırlamak istiyorsa, karbon emisyon-
larını azaltmanın önemi vurgulandı. 
University College London’da enerji 
ve ulaşım profesörü olan Andreas 
Schafer, küresel havacılık sektörünü 
net sıfır karbon emisyonuna taşımanın 
“milyarlarca dolar yerine trilyonlara 
mal olacağını” söylüyor. Ekibinin 
araştırmasından elde edilen ön sonuç-
lar, maliyetleri karşılamak için uçak 
biletlerinin yüzde 10 ila 20 oranında 
artması gerektiğini gösteriyor.

ŞUGAYEV, Dubai Airshow 
havacılık fuarı kapsamında 
Sputnik haber ajansına yaptı-

ğı açıklamalarında, “Rusya, (kendi 
5. nesil savaş uçağını geliştirmesi 
konusunda) Türkiye Cumhuriye-
ti’ne yardım etmeye hazır oldu-
ğunu defalarca ifade etti, şu an 
için bu proje konusunda görüşme 
aşamasında bulunuyoruz” dedi. 

Bunun yanında Şugayev, Türki-
ye’ye yeni bir parti S-400 hava 
savunma sistemi tedarik edilme-
sini içeren anlaşmanın ne zaman 
imzalanabileceğini düşündüğü 
sorusu üzerine, “Modern askeri 
Rus ürünlerinin tedariki ve bera-
ber silah geliştirilmesi konuların-
da görüşmelerimiz devam ediyor” 
cevabını verdi.

Bu sene bitmeden
Daha önce Rusya’nın askeri ih-
racat şirketi Rosoboronexport’un 
Başkanı Aleksandr Miheyev, 
Türkiye’ye yeni S-400 bataryaları 
tedarikini içeren yeni anlaşmanın 
bu sene bitmeden imzalanabilece-
ğini kaydetmişti. Türkiye şimdiye 
dek Rusya’dan dört S-400 batar-

yası satın aldı. Söz konusu teda-
riki içeren anlaşmanın 2.5 milyar 
dolar değerinde olduğu biliniyor. 
Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 
2019’daki açıklamalarında hava 
savunma sisteminin roketler dahil 
tüm parçalarını Türkiye’ye teslim 
ederek, anlaşmanın şartlarını 
belirlenen zamandan daha önce 
yerine getirdiklerini belirtti.

Türkiye ile 
görüşüyoruz

Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi’nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi’nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, 
kendi beşinci nesil savaş uçağını geliştirmesi konusunda Türkiye’yle görüştüklerini açıkladıkendi beşinci nesil savaş uçağını geliştirmesi konusunda Türkiye’yle görüştüklerini açıkladı

TÜRKİYE’YE birinci parti 
S-400 sistemi tedarikini içeren 
anlaşmada opsiyon da bulu-
nuyor. Bu, Türkiye’nin ikinci 
partiyi satın almak istemesi 
hâlinde bu ülkeye teslimata 
öncelik verileceği anlamına 
geliyor. Türkiye daha önce, bir 
NATO ülkesi olmasına karşın 
Rusya’dan S-400 savunma 
sistemleri aldığı gerekçesi ile 
F-35 programından çıkarılmış-
tı. ABD ile bu uçakların ortak 
üretimini içeren programdan 
çıkarılması ardından Ankara, 
‘kendi savaş uçağını yapma’ 
kararı almıştı.

F-35’TEN 
ÇIKARILMIŞTI

İsrail reddetti!

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
biletleri uçuracak!

GLASGOW’DA gerçekleştirilen İklim 
Zirvesi’ne katılmamasının ardından 
gözler İngiltere Kraliçesi II. Eliza-
beth’e çevrilmişti. Geçtiğimiz hafta, 
doktorların dinlenmesini tavsiye ettiği 
Kraliçe’nin Londra’daki Birinci Dünya 
Savaşı’nda hayatını kaybeden asker-
lerin anısına düzenlenen geleneksel 
“Rememberance Sunday” adlı anma 
törenine katılacağı açıklanmıştı. An-
cak, Buckingham Sarayı’ndan yapılan 
açıklamada, Kraliçe’nin belini incittiği 
gerekçesiyle törene katılmayacağı ifade 
edildi. Açıklamada, “Kraliçe, törene 
katılım gösteremeyeceği için hayal kırık-
lığına uğradı” denildi. Rememberance 
Sunday, sağlık sorunları yaşayan Kra-
liçe’nin 1 ay sonra katılacağı ilk tören 
olması bakımından önem taşıyordu.

POLONYA-Belarus sınırındaki 
göçmen krizi devam ederken, 
Almanya’nın Köln kentinde göç-
menlerin sınırdan içeri alınmaması 
protesto edildi. Ellerinde “Hiç 
kimse yasadışı değildir”, “İnsanlar 
piyon değildir” ve “Dayanışma 
sınır tanımaz” yazılı pankartlar ta-
şıyan göstericiler, sınırda bekleyen 
göçmenlerin yaşadığı kötü duruma 
dikkat çekti. Belarus sınırındaki 
mültecilerle dayanışma içinde 
olunduğu yönünde sloganlar atan 
göstericiler, Hans-Böckler Meyda-
nı’ndan Dom Katedrali’ne kadar 
yürüdü. Yapılan konuşmalarda 
Avrupa Birliği ülkelerinin sınırla-
rını sığınmacılara açılması istenir-
ken, Almanya’nın da sorumluluk 
alması çağrısında bulunuldu. 
Gösteriye katılan Köln Uyum 
Meclisi Eş Başkanı Ahmet Edis 
yaptığı açıklamada, Polonya-Be-
larus sınırındaki insanlık dışı 
durumu kınadıklarına belirterek, 
“Köln’de birçok sivil toplum kuru-
luşu olarak, orada insanlığa aykırı 
ve hukuk dışı duruma karşı sesimi-
zi duyurmaya çalışıyoruz. Burada 
toplanan insanlar Alman devletine 
bu insanların Almanya’ya alınması 
gerektiğini dile getiriyor” dedi. 

ABD’NİN Nebraska eyaletinde bulu-
nan Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi, 
dün 3 kar leoparının Covid-19 kaynak-
lı komplikasyonlar sonrasında öldü-
ğünü duyurdu. Yetkililer yazılı yapılan 
açıklamada Lincoln Çocuk Hayvanat 
Bahçesi’ndeki üç kar leoparının Co-
vid-19un komplikasyonları nedeniyle 
vefat ettiğini topluluğumuza derin bir 
üzüntüyle bildiriyoruz denildi. Yetki-
liler ayrıca Sumatra kaplanları olarak 
bilinen Axl ve Kumar adlı kaplanların 
ise tamamen iyileştiğini belirtti.

biletleri uçuracak!
Dünyanın en büyük ikinci havayolu şirketi Delta Air Lines CEO’su Ed Bastian, iklim değişikliğiyle 
mücadelenin uçuşları daha pahalı hale getireceğini söyledi

ANADOLU Ajansı çif-
tin, Çamlıca Kulesi’nden 
Erdoğan’ın Üsküdar’daki 
konutunun fotoğrafını 
çektiği için ‘casusluk iddia-
sıyla’ tutuklandığını belirt-
mişti. Ajans, İsrailli çift ile 
birlikte Türk vatandaşı bir 
şüphelinin de “siyasal ve 
askeri casusluk” suçundan 
tutuklandığını aktarmıştı. 
İsrail Dışişleri Bakanı Yair 
Lapid, tutuklanan kişilerin 
ajan oldukları iddiasını 
reddetmişti.

PROF. Schafer, “Kısa vadede, 
havacılığın karbondan arındırıl-
ması son derece zor olacağından 
ve mevcut çabaların artırılması 
gerekeceğinden, bu maliyetler-
le hükümet desteğine ihtiyaç 
duyulacak” dedi. Delta Air 
Lines CEO’su Ed Bastian da, bu 
yüklerin, havayolunun tek başı-
na başaramayacağı iddialı bir 
hedef olduğunu kabul ederken, 
yine de Delta Havayolları olarak 
2030 yılı sonuna kadar yüzde 10 
sürdürülebilir havacılık yakıtı 
kullanmayı hedefledik.

Hedeflerini 
açıkladılar

Ne olmuştu?Ne olmuştu?

KORONA-
VİRÜSE 
karşı solu-
num yoluyla 
aşılama 
çalışmaları 
sürüyor. Çin 
tarafından üretilen dünyanın ilk solu-
nabilir Covid-19 aşısı tanıtıldı. Dünya-
nın ilk solunabilir aşısı Çin’de gösteril-
di. Haikou şehrindeki sağlık fuarında 
tanıtılan aşının Faz 2 klinik denemele-
ri, acil kullanımın onaylanmasıyla, ilk 
sonuçlara ulaştı. NTV’nin aktardığına 
göre aşı, bir tür serum etkisi yapan bir 
soluma aygıtı aracılığıyla uygulanı-
yor. Eylül 2020’de başlayan bu klinik 
araştırma, Askeri Bilimler Akademisi 
bünyesindeki Askeri Tıp Enstitüsü ve 
Wuhan Üniversitesi Hastanesi’nden 
araştırmacılar tarafından ortaklaşa yü-
rütüldü. Çin’in Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından onaylanan iki aşısı 
daha bulunuyor.

Dünyanın 
ilk solunabilir
aşısı

Kraliçe törene
katılamıyor

Göçmenlere 
PROTESTO!

3 kar leoparı
virüsten öldü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çek-
tikleri iddia edilen İsrailli çift ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bennett “İddialar gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı
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AYDIN’IN turistik 
ilçesi Kuşadası 
açıkhava heykel 

müzesi olma yolunda 
ilerliyor. Kuşadası Bele-
diyesi, Kuşadası Kültür 
Sanat ve Tanıtım Vakfı 
ve Mehmet Nuri Göçen 
Kültür Eğitim ve Sanat 
Vakfı işbirliğinde 2’nci 
Uluslararası Neopolis 
Heykel Sempozyumu 
düzenlendi. Bu yıl ‘yaşam 
hakkı’ teması ile yapılan 
sempozyumda Türkiye, 
İran, Gürcistan, Estonya 
ve Rusya’dan 10 heykel-
tıraşa özel bir alan tahsis 
edildi. Sanatçılar bu alan-
da bir ay boyunca Mar-
mara Adalar Belediyesi’n-
den temin edilen mermer 
bloklar üzerinde çalıştı. 
Vatandaşların çalışmaları 
yerinde izlemeleri için 
Kuşadası Belediyesi’nin 
ücretsiz servisleri hizmet 
verdi.Tamamlanan eser-
ler kentin çeşitli noktaları-

na yerleştirilecek. 

Katkı sağlıyorlar
Heykeltıraş Özlem Şen-
gönül’ün küratörlüğünde 
düzenlenen etkinliğe Tür-
kiye’den Çağdaş Erçelik, 
Hanife Yüksel, Kemal 
Özkan Arslan, Burak 
Çizer, Hakan Şengönül 
ve Vasilisa Chugunova, 
İran’dan Bahman Che-
geni, Gürcistan’dan Ivan 
Guldedava, Estonya’dan 
Kirill Grekov, Rusya’dan 
ise Mikail Sobolev eserle-
riyle imza attı.

Mekansal ilişki var
Kuşadası Belediye Başka-
nı Ömer Günel ise “Hey-
kel sanatı kent kültürüne 
katkı sunmanın en güzel 
yoludur. Çünkü mekansal 
ilişkisi vardır. Bu eserle-
rin kentimizin kültür ve 
turizm dokusuna büyük 
katkı sağlayacaklarına 
inanıyorum” dedi.

MALTEPE renkli ve eğlen-
ce dolu bir etkinliğe ev 
sahipliği yaptı. Maltepe 

Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet 
gösteren Altın Yıllar Sosyal Ya-
şam Evi’nde yaklaşık 300 konuk, 
birbirinden güzel, hareketli ve 
eğlenceli etkinliklerle sonbaharı 
yaşayıp kışa ve yeni yıla merhaba 
dedi. Konukların yaşam kalitesini 
arttırmak amacıyla düzenlenen 
eğlence programı, uzun yıllar 
aynı yastığa baş koymuş çiftlerin 
danslarıyla başladı. Yaşam evinin 
bahçesinde düzenlenen eğlence, 
FasaFisa Dans ve Müzik okulu 
tarafından uygulamalı verilen 

sirtaki dansıyla devam etti. Sirtaki 
oynayarak hünerlerini sergileyen 
Maltepeliler oldukça keyiflenirken, 
profesyonel dans eğitmeni Murat 
Ergin hareketli parçalarla katı-
lımcıları coşturdu. Genci yaşlısı 
onlarca kişinin katıldığı eğlence-
lerde Uzman Kardiyolog Prof. Dr. 
Osman Akdemir tarafından sağlıklı 
yaşamla ilgili tavsiyeler konulu bir 
bilgilendirme de yapıldı.

Aktiviteler göz doldurdu
Okey, satranç ve tavla turnuvaları-
nın da düzenlendiği program kap-
samında mutfakta sağlıklı yiyecek-
ler üzerine diyetisyen Hilal Akbaş 
Yıldırım tarafından hem bilgilen-

dirici, hem de uygulamalı eğitim 
verildi. Mineral açısından zengin, 
doyurucu ve sağlıklı yiyeceklerden 
muzlu ve yoğurtlu smoothie ile 
mercimek salatası da etkinlik kap-
samında yapıldı. Zumba eğitmeni 
Gülşah Aykaç tarafından katılımcı-
lara zumba dans hareketleri öğ-
retilirken, şenlik havasında geçen 
etkinlik, Ercan Konak tarafından 
verilen gitar dinletisinde nostaljik 
şarkılarla geçmişe yolculuk yapıldı. 
Etkinliğin sonunda Uğur-Ayla 
Ülgen çifti akordeon dinletisi 
gerçekleştirilirken solist İnci Sınar 
söylediği şarkılarla çifte eşlik etti. 
Eğlence sonunda tüm katılımcılara 
hediye dağıtıldı.

CUMHURBAŞKAN-
LIĞI genelgesi ile 
Türkiye’de, UNESCO 
tarafından da dünyada 
bu yıl anma yılı ilan 
edilen Hacı Bektaş 
Veli ile yine Anadolu 
kültürünün önemli 
ismi Yunus Emre, 
konser ile sahneye ta-
şındı. Yavuz Bingöl’ün 
sanat yönetmenliğinde 
hazırlanan ‘Bir Ses 

Yunus Bir Nefes Hacı 
Bektaş’ konserinde 
Yavuz Bingöl’ün yanı 
sıra Sabahat Akkiraz, 
Sibel Can ve Kubat 
aynı sahnede buluştu. 
Şef Eray İnal’ın yöne-
timindeki senfoni or-
kestrası eşliğinde Hacı 
Bektaş Veli ve Yunus 
Emre’nin dizelerinden 
oluşan türküler seslen-
dirildi. 

Ü
NLÜ sanatçı Hülya Avşar, 
Darülaceze’nin hizmet ve 
projelerini tanıtmak üzere 

düzenlenen 12. Darülaceze Buluş-
maları’na onur konuğu olarak 
katıldı. Düzenlenen etkinlikte 
konuşan Avşar, şunları söyledi: 
“İhtiyar meclisi 
denen güzel bir 
cümle var. O 
ihtiyar meclisinin 
anlamı aslında 
o yaşlılarımızın 
ne kadar değerli 
olduklarıdır. Bi-
zim bu dünyadan 
anlamadığımız 
fakat onlarla 
konuştuğumuz 
zaman çok şey 
öğreneceğimiz, 
hatta onların bize 
uzaktan bakıp 
güldükleri bir 

dünya orası. Burada ailenin öne-
mi en çok altı çizilen noktalardan 
biri oldu. Ben de hep kızımla aynı 
şeyi konuşuyorum Aile çok önem-
li diyorum ezelden beri. Çünkü 
paran da olabilir, ünlü de olabi-
lirsin, her şeye sahip de olabilirsin 

ama dönüp baktı-
ğın zaman arkana 
seni seven ve 
güvenebileceğin, 
sırtını yaslayabi-
leceğin bir ailen 
yoksa hiçbir şeyin 
yok demektir.”

Yaşımızı 
aldıktan 
sonra 

“Bir gün siyasete 
atılır mısınız?” 
sorusuna cevap 
veren Avşar, şu 
ifadeleri kullandı: 

“Siyasete atılmak hayatım bo-
yunca hiç aklımdan geçen bir şey 
olmadı. Fakat son birkaç yıldır 
o kadar siyasetin içine girdi ki 
sanatçılar, iş insanları. Dolayısıy-
la farkında olmadan hepimizin 
evinde siyaset dediğimiz şey, evin 
problemi ve evin mutluluğu gibi 
oldu. Her gün haber kanallarında 
nerede ne olmuş, kimin hakkı 
yenmiş, kimin hakkı yenmemiş 
ya da yaşam şartları ne hale 
gelmiş bunları takip etmekten 
bir anda kendinizi siyasetçi gibi 
görmeye başlıyorsunuz. Bunun 
sonunda söylemek istediğiniz bir 
şeyler oluyor. Benim de söylemek 
istediğim çok şey var ama şimdi 
değil. Belki biraz daha yaşımızı 
aldıktan sonra. Eğer ki benim 
parti meselesinin dışında bir va-
tandaş olarak yapabileceğim bir 
şeyler olacaksa siyasetçi olmak 
isterim.”

YAŞAM HAKKI

Kışa merhaba

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 38’inci yıl dönümü 
kutlamaları kapsamında Kıbrıs Mo-
dern Sanat Müzesi, yağlı boya, baskı 
resim, ipek üzerine tükenmez kalem, 
heykel ve gemi modellerinden oluşan 
üçü kişisel olmak üzere beş serginin 
açılışını birden yapacak. 17 Kasım 
Çarşamba günü 9.30’da Cumhur-
başkanı Ersin Tatar tarafından açılışı 
yapılacak sergiler ay sonuna kadar 
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Sergi Salonu’nda ücretsiz 
olarak ziyarete açık olacak.

ENKA Sanat, 2019 yılında aramızdan 
ayrılan Türk tiyatrosu ve sinemasının 
duayen ismi, Kenter Tiyatrosu’nun 
kurucusu ve Devlet sanatçısı Yıldız 
Kenter’i, 16 Kasım Salı akşamı Gün-
gör Dilmen’in klasikleşmiş eseri Ben 
Anadolu ile anıyor. Anadolu toprak-
larının özünü oluşturan; toprakla, 
ağaçla, ürünle, masallarla, tarihle, sa-
vaşlarla, sokaklarla bir olan, Anado-
lu’nun farklı 
çağlarına 
tanıklık eden 
kadınlar, bu 
kez Ayça Bin-
göl’ün yoru-
munda vücut 
bulacak.

Kuruluş için
sanat şöleni

Ben Anadoluyum

Maltepe’de belediyeye bağlı Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi’nde düzenlenen “kışa mer-
haba” etkinliğinde konuklar eğlenceye doydu. 7’den 77’ye genci, yaşlısı herkesin eşlik 
ettiği eğlencede sirtaki oynandı, dans edildi, zumba ve kardifolk etkinliği gerçekleştirildi

ETKİNLİĞE katılarak Maltepe Be-
lediye Başkanı Ali Kılıç’ın selamını 
ileten Başkan Yardımcısı Canan 
Döner ise “Birbirinden güzel ve 
renkli etkinliklerle kışı karşılıyoruz. 
Keyifli, güzel, sağlıklı ve eğlenceli 
daha fazla etkinlikte inşallah bir 
araya gelelim. Burada hem sağlıklı 
beslenmeyi, sağlıklı yaşamı öğreni-
yoruz, hem de eğleniyoruz. Burada 
hobi bahçeleri de var, üyelerimiz 
burada ekip biçiyorlar. Aslında 
eğleniyoruz ama doğal yaşamı da 
burada öğreniyoruz. Hepinizi mer-
kezimize bekleriz” dedi.

Birlikte 
öğreniyoruz

Kuşadası’nda düzenlenen 2’nci Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu tamamlandı. Türkiye’nin yanısıra İran, Rusya 
Gürcistan ve Estonya’dan 10 heykeltraş bir ay boyunca yürüttükleri çalışmalarla ‘yaşam hakkı’ temalı eserler ortaya koydu

Bir ses 
bir nefes
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen İstanbul 3. 
Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nde Sibel Can, 
Yavuz Bingöl, Kubat ve Sabahat Akkiraz sahne aldı.  
Yavuz Bingöl’ün sanat yönetmenliğinde ‘Bir Ses 
Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş’ konseri düzenlendi

Siyatese atılacak mı?
Hülya Avşar, Darülaceze’nin hizmet ve projelerini tanıtmak üzere düzenlenen 12. Darülaceze Buluşma-
ları’na katıldı. Avşar, “Bir gün siyasete atılır mısınız?” sorusuna, “Siyasete atılmak hayatım boyunca hiç 
aklımdan geçen bir şey olmadı. Benim de söylemek istediğim çok şey var ama şimdi değil” yanıtını verdi
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BÖLGENİN tek yetkili Beşik-
taş Futbol Okulu Büyükçek-
mece’de 13 Kasım’da faaliyete 
başladı. Büyükçekmece Beşik-
taş Futbol Okulu Kurucusu 
Batuhan Kuzey, “Futbol oku-
lumuzda 5-15 yaş arası kız ve 
erkek çocuklarla çalışacağız. 
Antrenmanlar cumartesi ve 
pazar günleri olacak ve 12 ay 
aralıksız devam edecek. Yıl içe-
risinde ücretli-ücretsiz geziler, 
turnuvalar, şenlikler ve kamp-
lar olacak. Sporun yanında 
sosyal gelişimlerinide önem-
siyoruz. Sporcuların fiziksel 
beceri ölçümleri 3 ayda bir 
raporlanarak takip edilecek 
ve sürekli gelişim odaklı 
planlı eğitim uygulana-
cak” dedi. 1990 Erzurum 
doğumlu, Beden Eğiti-
mi Öğretmeni ve Tff C 
kademe Futbol Antrenörü 
olan Kuzey, geçmiş yıllar-

da Beşiktaş altyapısında u-16 
takımında da görev yapmıştı. 

A MİLLİ Futbol Takımı’nın 
Cebelitarık ile oynadığı mü-
cadeleye futbolseverler yoğun 
ilgi gösterdi. Türkiye Futbol 

Federasyonu’nun aldığı karar 
doğrultusunda 9 Kasım tarihin-
den itibaren futbol müsabakala-
rına yüzde 100 kapasite ile seyirci 
alınmaya başlamasının ardından 
karşılaşmanın satışa sunulan 
bütün biletleri tükendi. Karşılaş-
manın ilk düdüğünün çalmasıyla 
birlikte tribünlerde yer yer boşluk-
lar gözlense de taraftarlar, ısınma 
bölümünde milli oyunculara bü-
yük destek verdi. Türkiye-Cebe-
litarık karşılaşmasını Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu tribünden izledi. Milli 
takımı Dünya Kupası yolunda 
yalnız bırakmayan Bakan Kasa-
poğlu, Ay-Yıldızlı ekibi tribünden 
destekledi. Cebelitarık Milli 
Takımı Teknik Direktörü Julio 
Ribas, ekim ayında oynanan ve 
6-0 kaybedilen Hollanda maçının 

kadrosuna göre ilk 11’de 5 
değişiklik yaptı. Ribas, Banda 

yerine Coleing’e, Bosio 
yerine Mouelhi’ye, Joseph 

Chipolina yerine Serge-
ant’a, Torilla yerine De 

Barr’a, Styche yerine 
Jolley’e şans verdi. 

GALATASARAY, lige verilen 
milli arada oynadığı hazırlık 
maçında Spor Toto 1’inci Lig 
ekiplerinden Bursaspor’u 5-2 
mağlup etti. Florya Metin 
Oktay Tesislerinde oynanan 
karşılaşmaya Galatasaray; 
İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, 
Marcao, Patrick van Aanholt, 
Oğulcan Çağlayan, Aytaç 
Kara, Gustavo Assunçao, 
Atalay Babacan, Emre Kılınç, 
Ryan Babel ve Mbaye Diagne 
ilk 11’iyle çıktı. Sarı-kırmızılı 
ekibe galibiyeti getiren golleri, 
4, 17 ve 44’üncü dakikalarda 
Mbaye Diagne, 8’inci dakikada 
Oğulcan Çağlayan ve 59’uncu 
dakikada Ömer Bayram kay-
detti. Bursaspor’un golleri ise 
29’uncu dakikada İsmail Yük-
sek ve 38’inci dakikada Elton 
Acolatse’den geldi.

SARIYER, Ayazağa’daki parkur-
da Turkcell Platinum Offroad 
Challenge yarışı düzenlendi. 

14 takımın mücadele ettiği yarış için 
çok sayıda kişi seyirci olarak alana 
geldi. Yarışmaya katılan sürücüler, 
kask ve gerekli ekipmanlarını giye-
rek, gelen komutla parkura doğru 
gaza bastı. Tek teker, vibrasyon 
istasyonu, tahterevalli gibi zorlu 
alanlardan geçen yarışmacılara 
etkinlik sırasında profesyonel Offro-
ad rehberleri eşlik etti. Ekiplerin 3 
etapta toplam 9 istasyondaki engel-
leri aşmaya çalıştıkları mücadeleyi 
pilot Uğur Akyol ve yardımcı pilotu 
İsmail Tüyüboz kazandı. 

Aracıma güveniyorum
Yarışmacı Mustafa Demir “İlk defa 
yarışıyoruz. Aracıma ve yardımcı 
pilotuma güveniyorum. İddialı 

değiliz ama inşallah birinci olaca-
ğız. Daha önce çok Offroad yaptım. 
Çok araziye girdim. Biz bu piyasaya 
yeni gelmedik geri geldik diyoruz” 
dedi. Mustafa Demir yarış sonra-
sı ise “İddiamız vardı, iddiamızı 
yerine getirdik diye düşünüyoruz. 
Sadece bir bayrağımız eksik kaldı. 
1-2 saniye kaybımız var. Parkur 
güzel ve kolay” diye konuştu.

Artık küçük geliyor
Yarışmacı Serkan Zengin ise, “He-
yecanlıyız, 2018’de gelmiştik ve 2. 
olmuştuk o zaman. 2 sene önceye 
göre biraz zemin ağırlaşmış. Benim 
aracım yüksek bir araç. Bu işlerle 
uğraştığımız için arabayı sürekli 
yükseltiyoruz. Arabalar artık küçük 
geliyor. Birinci olmayı deneyeceğiz, 
rakipler kuvvetli hepsi arkadaşları-
mız maksat eğlenmek” diye konuş-

tu. Etkinliği 
düzenleyen 
şirketin Ge-
nel Müdür 
Yardımcısı 
Alper Erge-
nekon da, 
“Platinum 
Park şehrin 
ortasında 
200 dönüm-
lük yemyeşil 
bir alan. 
İki senedir 
pandemi nedeniyle Offroad Chal-
lenge düzenleyemiyorduk. Yıllardır 
bu spora gönül vermiş yarışçılar 
burada yarışacaklar. Toplamda 
14 grubumuz var, bir pilot bir de 
yardımcı pilottan oluşuyor bu grup-
lar. 3 etaplı yarışmamız. İlk etabı 
bayrak yarışması, sonra lastikleri 

devirmeme etabımız var, son etap 
olarak da pilotların gözünü kapata-
cağız, onlar da yardımcı pilotların 
direktifleriyle son etabı tamamla-
yacaklar. Amacımız biraz insanları 
şehir yoğunluğundan çıkartıp biraz 
oksijen aldırıp doğayla buluştur-
mak” şeklinde konuştu.   ■ DHA

BÖLGENİN 
taş Futbol Okulu Büyükçek-
mece’de 13 Kasım’da faaliyete 
başladı. Büyükçekmece Beşik-
taş Futbol Okulu Kurucusu 
Batuhan Kuzey, “Futbol oku-
lumuzda 5-15 yaş arası kız ve 
erkek çocuklarla çalışacağız. 
Antrenmanlar cumartesi ve 
pazar günleri olacak ve 12 ay 
aralıksız devam edecek. Yıl içe-
risinde ücretli-ücretsiz geziler, 
turnuvalar, şenlikler ve kamp-
lar olacak. Sporun yanında 
sosyal gelişimlerinide önem-
siyoruz. Sporcuların fiziksel 
beceri ölçümleri 3 ayda bir 
raporlanarak takip edilecek 
ve sürekli gelişim odaklı 
planlı eğitim uygulana-
cak” dedi. 1990 Erzurum 
doğumlu, Beden Eğiti-
mi Öğretmeni ve Tff C 
doğumlu, Beden Eğiti-
mi Öğretmeni ve Tff C 
doğumlu, Beden Eğiti-

kademe Futbol Antrenörü 
olan Kuzey, geçmiş yıllar-

da Beşiktaş altyapısında u-16 

A MİLLİ 
Cebelitarık ile oynadığı mü-
cadeleye futbolseverler yoğun 
ilgi gösterdi. Türkiye Futbol 

Federasyonu’nun aldığı karar 
doğrultusunda 9 Kasım tarihin-
den itibaren futbol müsabakala-
rına yüzde 100 kapasite ile seyirci 
alınmaya başlamasının ardından 
karşılaşmanın satışa sunulan 
bütün biletleri tükendi. Karşılaş-
manın ilk düdüğünün çalmasıyla 
birlikte tribünlerde yer yer boşluk-
lar gözlense de taraftarlar, ısınma 
bölümünde milli oyunculara bü-
yük destek verdi. Türkiye-Cebe-
litarık karşılaşmasını Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu tribünden izledi. Milli 
takımı Dünya Kupası yolunda 
yalnız bırakmayan Bakan Kasa-
poğlu, Ay-Yıldızlı ekibi tribünden 
destekledi. Cebelitarık Milli 
Takımı Teknik Direktörü Julio 
Ribas, ekim ayında oynanan ve 
6-0 kaybedilen Hollanda maçının 

kadrosuna göre ilk 11’de 5 
değişiklik yaptı. Ribas, Banda 

yerine Coleing’e, Bosio 
yerine Mouelhi’ye, Joseph 

Chipolina yerine Serge-
ant’a, Torilla yerine De 

Barr’a, Styche yerine 
Jolley’e şans verdi. 

MÜCADELEDE Ukrayna 
Futbol Federasyonu’ndan 
Sergii Boiko düdük çaldı. 
Boiko’nun yardımcılıkla-
rını Volodymyr Volodin ve 
Viktor Nyzhnyk üstlendi. 
A Milli Futbol Takımı 
Teknik Direktörü Stefan 
Kuntz, Ekim ayında dep-
lasmanda oynanan Le-
tonya karşılaşmasının ilk 
11’ine göre kadroda 2 deği-
şikliğe gitti. Alman teknik 
adam, Berat Özdemir’in 
yerine Halil Dervişoğlu’na, 

kanat bölgesinde ise sakat-
lığı bulanan ve kadrodan 
çıkarılan Cengiz Ünder 
yerine Barış Alper Yıl-
maz’a şans verdi. Türkiye, 
Cebelitarık karşısına şu 
ilk 11 ile çıktı: “Uğurcan 
Çakır - Zeki Çelik, Merih 
Demiral, Çağlar Söyün-
cü, Caner Erkin, Kerem 
Aktürkoğlu, Orkun Kök-
çü, Hakan Çalhanoğlu, 
Barış Alper Yılmaz, Halil 
Dervişoğlu, Burak 
Yılmaz.”

Barış ilk kez milli oldu
Sakatlığı dolayısıyla aday 
kadrodan çıkarılan Cen-
giz Ünder yerine kadroya 
dahil edilen Galatasaray’ın 
21 yaşındaki oyuncusu 
Barış Alper Yılmaz, Cebe-
litarık karşısında sahaya 
ilk 11’de çıkarak ilk kez 
milli oldu. Daha önce Ümit 
Milli Takım formasını 6 
kez giyen genç oyuncu, 
karşılaşmaya sağ 
kanatta başla-

dı. A Milli 

Takım aday kadrosuna 
ilk kez davet edilen Be-
şiktaş’ın genç file bekçisi 
Ersin Destanoğlu, Cebeli-
tarık mücadelesinde yedek 
soyundu. Stefan Kuntz 
Cebelitarık mücadelesinde 
kaleci tercihini, daha önce-
ki iki maçında olduğu gibi 
Uğurcan Çakır’dan yana 

kullandı.

TEK HEDEF
KARADAG!

KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK

A MİLLİ Futbol Takımı, 
2022 FIFA Dünya Kupası 
Avrupa Elemeleri G Gru-

bu 9’uncu maçında Cebelitarık’ı 
6-0’lık skorla mağlup etti.  A Milli 
Futbol Takımı’nın Cebelitarık’ı 
6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 
kaptan Burak Yılmaz, üç asist ile 
mücadeleyi tamamladı. 11’inci da-
kikada Kerem’in ve 38 ile 41’inci 
dakikalarda Halil’in attığı goller-
de gol pasını veren Burak Yılmaz, 
69’uncu dakikada yerini Serdar 
Dursun’a bıraktı. Türkiye’nin 
Cebelitarık’ı 6-0 mağlup ettiği mü-
cadele, Merih Demiral için ayrı bir 
anlam ifade etti. Atalanta forması 
giyen savunmacı, 65’inci dakikada 
Türkiye’nin 4’üncü golünü atarak 
A Milli forma ile ilk kez gol sevin-
ci yaşadı. 23 yaşındaki oyuncu, 
Cebelitarık karşısında 30’uncu kez 
A milli formayı terletti.

Kazanmak zorundayız
Takımın çok iyi bir hafta geçirdiği-
ni ifade eden Stefan Kuntz, “Oyun-
cuların hepsi çok iyi bir hafta 
geçirdi. Burada vermiş olduğumuz 
karar şu oldu. Hangi takım olursa 
olsun kapı aralandığında orada 

olacaktık. Bugün takımım inanıl-
maz bir tutkuyla oynadı. Hep bera-
ber bu sonucu elde edebilmek için 
taraftara ilk kıvılcımı biz sıçrattır-
mak istiyorduk. Diğer maçlardan 
çıkan sonuçlar bizim Karadağ 
maçında herhangi bir fark üretme-
yecek. Yine kazanmak zorundayız. 
Takım içerisindeki değişiklikler 
olacak ve düzenimizi korumamız 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çok memnun kaldım
Aynı şekilde devam edeceklerini 
ifade eden Alman teknik adam, 
“Bugün mümkün olduğu kadar 
çok sayıda gol atarsak yaptığı-
mız işin anlamı olacaktı. Bunu 
gösterdiler. Yolun sonu değil bu, 
biz devam edeceğiz. Hangi takım 
olursa olsun onları zorlayacağız. 
Futbolcularla kararımız buydu 
ve bunu dışa vurdular. Takımı-
mın mantalitesini görmüş oldum, 
böylece çok memnun kaldım” diye 
konuştu. Lille forması giyen Yusuf 
Yazıcı ile ilgili gelen bir soruya da 
cevap veren Kuntz, “Bu noktadaki 
genel oyuncu seçim kriterlerimize 
çeşitli seçimler etki ediyor. Bir 
tarafta kendi kulüplerinde kaç 

dakika, hangi mevkide oynadığına, 
hangi oyuncuyla hangi taktikle 
oynuyor onlara bakıyoruz. Yusuf, 
Mart ayında bize yardımcı olmak 
istiyorsa o zaman kulübünde 
oynaması önemli. Bu yüzdende bu 
vakti kullanıp Lille’de daha çok 
oynamaya çaba gösterirse onu öyle 
bir durumda kabul ederiz” dedi.

Kadromuz sağlam olsun
Hızlı şekilde toparlanmaya gide-
ceklerini söyleyen Kuntz, şöyle 
konuştu: “Önümüzdeki günlerde 
mümkün olduğunca hızlı bir şe-
kilde toparlanmaya çalışacağız ki 
tüm kadromuz eksiksiz olarak bir 
sonraki maça hazır olsun. Abdül-
kadir, Cengiz ve Ozan’ın durum-
larına da bakacağız. Tolga’yı da 
sonradan dahil ettik. Yusuf Sarı 
da bize eşlik edecek. Onlar bize 
eşlik edecek ki Karadağ’a giderken 
kadromuz sağlam olsun” dedi.

4 Türkçe dersi alabildim
Şu ana kadar 4 kez Türkçe dersi 
alabildiğini ifade eden Kuntz, 
sözlerini şöyle noktaladı: “Ben 
seninle konuşmak istiyorum 
yemekten sonra.’ En azından 

oyunculara bunu söyleyebi-
liyorum. Türkçe söylemeyi 
başardım bunları. Şu ana 
kadar 4 Türkçe dersi ala-
bildim. Eskiden oyunculuk 
zamanımda çok iyi bir öğrenci 
değildim. Aslında takımda olan 
değişikliklerin olup olmadığını 
siz daha iyi değerlendirirsiniz. Siz 
daha iyi tanıyorsunuz. Bu soru-
yu sizin cevaplandırmanız daha 
uygun olacaktır. Takıma baktı-
ğımda ekip ruhu oluşuyor takım 
birbirine yaklaşıyor. Elbette basit 
hatalar yapıyoruz. Başka maçlar-
da bize daha büyük ceza kesilecek-
tir. Çok tutkulu oynuyoruz. Her 
gün çalışmaya devam etmemiz 
gerekiyor. Sonuçtan memnunum 
ama yolumuzun daha başındayız. 
Bu maçı analiz edeceğiz yarın ve 
elimdeki oyunculara bakacağım. 
Oyuncuların tepkilerini göreceğiz. 
Sonra birlikte maç planımızı ya-
pacağız. Bazı planlarda değişiklik-
ler yaptık. Bazı oyuncuları erken 
çıkardık, bazılarını dahil etmedik. 
Karadağ maçında bazı değişik-
likler yapma imkanımız olacak. 
Orada kazanmak için seçeceğimiz 
kadroyu tespit edeceğiz”   ■ DHA

KARŞILAŞMADA 
2’nci yarıda görev 
alan ve yaptığı 2 
asistle takıma katkı 
sağlayan Rıdvan 
Yılmaz, basın top-
lantısında mücade-
leyi değerlendirdi. 
Milli takıma ilk kez 
dönemde heyecanlı 
olduğunu ifade eden 
Rıdvan Yılmaz, “Şe-
nol hoca zamanında 
A Milli takıma ilk kez 
gelmiştim. Tabii ki 
ilk başta heyecanım 
vardı. Burada zaman 
geçirdikçe heyecanımı 
yendim” diye konuş-
tu. Mücadelenin son 
dakikalarında Burak 
Yılmaz’ın kenarda 
Norveç-Letonya 
maçını takip etmesi 
sorulan 20 yaşındaki 
sol bek, “Norveç sa-
nırım önce bir gol attı 
ve ofsayt oldu. Burak 
ağabey kenardan git 
git diye bağırıyordu. 
Ben 1-0 kazandılar 
zannediyordum ama 
0-0 bitmiş. Bizim 
için çok güzel oldu. 
Son 1 maçımız kaldı. 
Hocamızın dediğin 
gibi ayaklarımız yere 
basarak, sakin şekilde 
maçı kazanmak isti-
yoruz. Oyuna ilk gir-
diğimde biraz adapte 
olmam gerekiyordu. 
O yüzden biraz geri-
de bekledim. Direkt 
başlarsam daha riskli 
olabilirdi. Oyuna 
adapte olduktan 
sonra Kenan hoca 
atağa çıkmam gerek-
tiğini söyledi. Onun 
sayesinde de gerekeni 
yaptığımı düşünü-
yorum” şeklinde 
konuştu.

Bizim için 
güzel oldu

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9’uncu hafta maçında A Milli Takım, kendi sahasında 
Cebelitarık’ı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 
basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kuntz, “Karadağ maçını kazanmak zorundayız” dedi

İstanbul’da Offroad heyecanıİstanbul’da Offroad heyecanı
Sarıyer bir araya gelen Offroad tutkunları zorlu etaplardan oluşan parkurda kıyasıya mücadele 
etti. Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra düzenlenen yarışta renkli görüntüler oluştu

Bu okuldan 
yeni yıldızlar 
yetişecek

Biletler 
tükendi

Bol gollü
HAZIRLIK



www.gazetedamga.com.trSPOR 15 KASIM 2021 PAZARTESİ 15

Ferdi Kadıoğlu, gerçek yeteneklerini Vitor Pereira ile göstermeye başla-
dı. Fenerbahçe’deki ilk 3 sezonunda piyasa değeri 900 bin euroya ka-
dar düşen genç oyuncunun fiyatı şimdiden 6.5 milyon euroya yükseldi. 
2018’de geldiği sarı lacivertli kulüpte Cocu, Yanal ve Belözoğlu döne-

minde doğru dürüst şans bulamayan Ferdi, Pereira ile resmen uçuşa geçti

KADIOĞLU
FIRTINASI!

BÜYÜK umutlarla transfer edildiği 
Fenerbahçe’de Phillip Cocu, Ersun 
Yanal ve Emre Belözoğlu’nun gözüne 

giremeyip yedek kulübesinin gediklisi haline ge-
len Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Portekizli teknik 
adam Vitor Pereira ile adeta yeniden doğdu. 
Hürriyet’in haberine göre; Takımdaki ilk üç 
sezonunda zaman zaman forma şansı bulsa 
da beklenen patlamayı bir türlü yapamayan 22 
yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı lacivertlilerin 
en başarılı isimlerinden biri.

17 maçta forma giydi
Geçen sezon sadece Ziraat Türkiye Kupa-
sı’ndaki Karacabey Belediyespor maçında 90 
dakika sahada kalan, oynayabildiği diğer 25 
karşılaşmada genelde sonradan oyuna giren 
Ferdi, tüm sezonu 1 gol, 2 asistle kapatmıştı. 
Bu sezon Pereira’nın değişimli olarak orta 
sahanın sağ ve sol kanatlarında görev verdiği 
Ferdi, takımda en fazla süre alan 3 futbolcudan 
biri oldu. Toplam 17 maçta şans bulan genç 

futbolcu, bunların 7’sinde 90 dakika süre aldı.

Piyasa değeri uçuşa geçti
Süper Lig’de 11, UEFA Avrupa Ligi’nde 7 kar-
şılaşmada oynayan genç oyuncu, 2 gol, 2 asist 
üretmekle kalmayıp, hem defansta hem ofansta 
başarılı futboluyla herkesin beğenisini kazandı.
2018 Temmuz’unda NEC Nijmegen’den 1.4 
milyon Euro’ya alınan Ferdi’nin piyasa değeri, 
Fenerbahçe’de fazla oynayamadığı için 900 bin 
Euro’ya kadar düşerken, bu sezonun daha 12. 
haftasında 6.5 milyon Euro’ya yükseldi.

Kanada’dan teklif aldı
Türk baba ve Kanadalı anneden Hollanda’da 
dünyaya gelen 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, üç 
ülkenin de A milli takımlarında oynama şansına 
sahip. Yıllarca forma giydiği Hollanda Ümit Milli 
Takımı’nda artık yaşı gereği oynayamayan Ferdi’ye, 
Kanada ve Türkiye’den A Milli Takım için teklif 
gelmiş durumda. Genç oyuncu mart ayına dek 
hangi milli takımda forma giyeceğine karar verecek.

F.Bahçe ile
sözleşmesi
sona eriyor
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ferdi Kadıoğluʼndaki 
bu gelişimin sırrını sorduğumuz bir teknik yetkili, şu 
bilgileri verdi: “Ferdi Fenerbahçeʼye geldiğinde yaşı çok 
küçüktü ve fi ziği henüz gelişmemişti. Yaşı ilerledikçe 
futbolcu fi ziğine sahip olmaya başladı. Vitor Pereira da 
ondan bir kanat beki yarattı. Bir koridoru en uçtan ileri 
uca kullanması görevini başarıyla yerine getirdi.”

GALATASARAY derbisi önce-
sinde takım arkadaşlarını motive 
eden Mesut Özil, “3 puan bizi 
yine şampiyonlukta iddialı konu-
ma getirir. Zoru başarıp, yeni bir 
sayfa açma zamanı geldi” dedi. 
Sarı-Lacivertliler’in yıldızı Mesut 
Özil, geldiği günden yana bir türlü 
bekleneni ortaya koyamadı. Ancak 

33 yaşındaki yıldız, bu kez takımı 
adına elinden geleni yapmak için 
hayli kararlı. Derbi öncesi arkadaş-
larını motive eden Özil, “Bu müca-
deleden çıkaracağımız 3 puan bizi 
yeniden şampiyon potasında iddalı 
duruma getirir. Bu maçı kazanmak 
için önümüzdeki zamanı en iyi 
şekilde değerlendirmeliyiz” dedi.

GALATASARAY derbisi önce- 33 yaşındaki yıldız, bu kez takımı 

Yeni sayfa açma zamanı

Trabzonspor’dan

ViSCA 
harekatı!
Gervinho’nun sakatlığı 
sonrası nokta atışı bir ka-
nat transferi yapmak için 
kolları sıvayan Trab-
zonspor’da, Edin Visca 
listeye eklendi. Abdul-
lah Avcı, eski öğrenci-
sini takımda görmek 
istiyor, taraftarlar da 
2 senedir gündem-
den düşmeyen Boş-
nak yıldızın hayali-
ni kuruyor

TRABZONSPOR’DAN son dakika 
Visca harekatı! Abdullah Avcı istiyor
Yaz döneminde olduğu gibi dev-
re arası transferinde de erkenden 
çalışmalara başlayan Bordo-Mavi-
liler, eksik bölgeleri güçlendirmek 
için düğmeye bastı. Teknik direktör 
Abdullah Avcı, öncelikle Gervin-
ho’nun çapraz bağ sakatlığı sonrası 
üst seviye bir kanat oyuncusu ve sol 
bek istiyor. Geniş bir liste üzerinden 
ilerleyen Trabzonspor ’da, sezon 
başında gündeme gelen Cristian 
Tello öncelikli hedeflerden. İspanyol 
yıldızın yanı sıra Alanyaspor ’dan 
Davidson ve Efecan Karaca radarda. 
Listedeki bir diğer isim ise; Edin 
Visca. 2 senedir hemen her transfer 
döneminde adı Trabzonspor’la 
anılan Boşnak yıldızı, eski hocası 
Abdullah Avcı takımdan görmek 
istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, şartların 
oluşması halinde Visca ile yeniden 
çalışmayı hedefliyor.

ANCAK bu transfer hiç kolay değil. Başakşehir’le 
sözleşmesini 2025’e kadar uzatan Visca, İstanbul 
ekibinin en kilit oyuncusu konumunda. Özellikle 
Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra performan-
sı artan 31 yaşındaki yıldız, çıktığı 12 lig maçında 2 
gol, 8 asistlik skor katkısı gösterdi. Belözoğlu da en 
önemli hücum silahını devre arasında kaybetmek 
istemiyor. Fakat Trabzonspor cephesi, Visca için 
şartları zorlayacak. Bu noktada, oyuncunun tavrı 
da belirleyici olacak. 2011’de Abdullah Avcı’nın 
Başakşehir’e getirdiği Visca, Süper Lig’in en istik-
rarlı ve aynı zamanda en yüksek skor katkısı göste-
ren isimlerinin başında geliyor.

2025’e kadar
sözleşmesi var

BU yıl ikincisi gerçekleş-
tirilen Platinum Offroad 
Challenge, offroad tut-
kunlarını bir araya getirdi. 
Sporseverlerin yoğun ilgi 
gösterdiği etkinlikte; Arda 
Türkmen, Berat Aşıcıoğlu, 
Beste-Mustafa Yurttaş, 
Burcu Şendir, Cem-Hülya 
Kalyoncu, Çiçek Güney, 
Ece Kıral, Gaya-Alpay 
Başaran, Naz Günday, 
Sinem Yıldırım, Tuçe 
Peksayar, Volkan Karataş, 
Yelda Güral gibi sanat 
ve cemiyet dünyasından 
birçok ünlü de yarışmayı 
yerinde takip etti. Ünlü 
simalar yarışı birlikte 
takip ederken, offroad 
heyecanını şehrin kalbinde 
yaşama şansı da yakaladı.

Özel deneyim 
sunuyoruz

Etkinlikte açıklamalarda 
bulunan Turkcell Pazar-
lamadan Sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı Alper 
Ergenekon, “Ayrıcalıklar 
dünyası Platinum’da ha-
yata geçirdiğimiz sıra dışı 
projelerle müşterilerimize 
özel deneyimler sunmaya 
devam ediyoruz. Dünyada 
böyle merkezi bir yerde, 
şehrin kalbinde yapılan bir 
offroad yarışı bulunmu-
yor. Şehrin merkezinde, 
kendine özgü parkurları 
olan Turkcell Platinum 
Offroad Challenge, iki yıl 
önce ilk kez düzenlendi-
ğinde offroad camiasında 
çok konuşulan ve sevilen 
bir yarış olmuştu. Herkes 
gibi biz de heyecanla seri-
nin 2’ncisini bekliyorduk 
ve bu yıl kontenjanın çok 
üstünde bir taleple karşı-
laştık. Offroad profesyo-
nellerini zorlayan sıra dışı 
engellere sahip bir par-
kurun olması, bu yarışın 
temel özelliğini oluşturdu” 
dedi. DHA

Turkcell Platinum, ikinci kez düzenlediği Plati-
num Offroad Challenge etkinliği kapsamında of-
froad sporuyla ilgilenen profesyonelleri bir araya 
getirdi. 14 takımın kıyasıya yarıştığı etkinlikte; 
ünlü isimler de offroad heyecanına ortak oldu

Ünlüler de
TAKiP ETTi

A Milli takım
Riva’da çalıştı
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa 
Elemeleri G Grubu’ndaki son maçında 
16 Kasım’da deplasmanda Karadağ 
ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 
dün Podgoritsa’ya yapacağı yolculuk 
öncesinde TFF Riva Hasan Doğan 
Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesis-
leri’nde bir antrenman yaptı. Cebelita-
rık karşılaşmasında sahaya çıkan 11’de 
yer alan futbolcular salonda çalışırken, 
diğer futbolcular da teknik direktör 
Stefan Kuntz yönetimindeki saha ant-
renmanında yer aldı. Isınma hareket-
leriyle başlayan antrenman, pas ve dar 
alanda yapılan geçiş oyunlarıyla devam 
etti. Önceki gün kampa katılan Tolga 
Ciğerci ve Yusuf Sarı da ilk kez idmana 
çıktı. Baldırında sakatlığı bulunan Ab-
dülkadir Ömür, kendisi için hazırlanan 
bireysel antrenman programı dahilinde 
sahada takımdan ayrı yaptığı çalışma-
larını sürdürdü. A Millî Takım kafilesi, 
dün saat 18.00’de İstanbul Havalima-
nı’ndan kalkan Türk Hava Yolları’na 
(THY) ait uçakla Karadağ’ın başkenti 
Podgoritsa’ya gitti.

Siebert yönetecek
Bu arada A Milli Futbol Takımı’nın 
Karadağ ile deplasmanda oynayacağı 
maçın hakemi belli oldu.
Salı günü Podgorica Şehir Stadyu-
mu’nda oynanacak ve 22.45’te başla-
yacak karşılaşmayı Almanya Futbol 
Federasyonu’ndan Daniel Siebert 
yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını 
Jan Seidel ve Christian Gittelmann ya-
pacak. Müsabakanın dördüncü hakemi 
ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı 
ülkeden Sascha Nicolai Stegemann 
VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak 
görev alacak.  DHA
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ÜNLÜ oyuncu Aras Bulut İynemli, Türkiye
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak-
laşa yürüttükleri “Yarını Kodlayanlar” projesi
kapsamında köy okullarında kurulan tekno-
loji sınıflarının açılış törenine katıldı. Aynı za-
manda Vodafone’un reklam yüzü olan
İynemli, Kocaeli Derince İshakcılar Ortaoku-
lu’nda düzenlenen açılışta çocuklarla bir
araya geldi. Açılışa İynemli’nin yanı sıra Tür-
kiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sezai Hazır da katıldı. Vodafone’un kadınlar
ve çocuklar için yaptığı çalışmaları gönülden

desteklediğini belirten İynemli, “Dijital gele-
cekte çocuklarımızın en önemli gereksinimle-
rinden biri kodlama bilgisi olacak. Bu bilgiyle
dijital dünyaya yön verebilecekler. Kodlama,
artık evrensel bir dil. Dolayısıyla, tüm çocuk-
ların kodlamayı öğrenmesi önem taşıyor.
Bugün açılışı yapılan teknoloji sınıfları da köy
okullarında okuyan çocuklarımıza eğitimde
fırsat eşitliği sunması bakımından çok kıy-
metli. Bu projeyi gönülden destekliyorum.
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derne-
ği’ne çocuklarımıza kazandırdıkları tüm im-
kânlar için teşekkür ediyorum” dedi. 

eğitiMde fırsat
eşitliği öneMli

a vcılar halkının en büyük
sıkıntılarından biri olan
kentsel dönüşüm çalışma-

ları hız kesmeden devam ediyor.
Burak Yüzbaşıoğlu bu konuda il-
çeye çözüm sunmak adına Kent-
sel Dönüşüm ve İnşaat
Firması'nı kurdu. Firma hak-
kında Damga'ya konuşan Yüzba-

şıoğlu, “Avcılar'da bir yıldır faaliyet gösteren
bir firmayız. İnşaatta yeteri kadar tecrübeli ol-
madığımız için iki firma ortak çalışıyoruz. Or-
tağımız yaklaşık 40 yıldır inşaat sektöründe
yer edinmiş bir firmadır. Onun iş tecrübesin-
den faydalanarak böyle bir yola çıktık” şek-
linde konuştu. 

Müteahhitler işini yapmıyor

Kısa sürede kentsel dönüşümden yedi inşaatı
geri aldıklarını söyleyen Yüzbaşıoğlu, yıkılan
her binada hak kaybının olduğunu belirterek,
“Yedi ay öncesine kadar bir binanın kareko-
dunu aldık ve raporda hasarlı olduğunu gör-
dük. Bir binanın hasarlı olması için sebep
olması gerekiyor. Bizde bunu düşünrek sor-
guladık. Silivri depreminin ardından birçok
depremden sonra DASK'ları sorgulamamız
gerektiğini söyledim. DASK belgeleri sonu-

cunda kat sahiplerine 70-150 bin arasında
ödeme yaptılar. Biz bunu bütün inşaatları-
mızda başlattık ve hepsinde para aldık. Bizim
bu süreci başlatmamızla Avcılar'da birçok kişi
bunu bilmediği için binalarını kaybettiler. Yı-
kılan her binanın başında hak kaybı var. Buda
gösteriyor ki müteaahhitler işini iyi yapmıyor.
Bundan sonrakiler bunun bilincinde olursa
hak kaybına uğramayacaklar. Avcılar'da kent-
sel dönüşüm kanununu hiçbir firma uygula-
mıyor. Bizi gelip dinleyenler dinledikten sonra
müteahhitlerin amacını daha iyi anlıyor. Mü-
teahhit ile yaptıkları sözleşmeyi kesinlikle avu-
kata okutarak fikir almaları gerekiyor. Bu
konuda avukat seçimi çok önemli. Çünkü o
avukatın hangi alanda profesyonel olduğunu
çok iyi bilmek gerekiyor. Kısacası avukat ya
bizi ipten alacak ya da bizi ipe götürecek”
açıklamasında bulundu.  

Önce müteahhit dinlenmeli

Kat sahiplerinin elden müteahhite para öde-
memesi konusuna dikkat çeken Yüzbaşıoğlu,
“Kentsel dönüşümde Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı şunu söylüyor; hiçbir kat sahibi müteah-
hite elden para ödeyemez. Avcılar'da
müteahhitler elden para topluyorlar. Hangi
frmayla çalışılırsa çalışsın 'iş devrilemez' mad-
desi konulmalıdır. Arkasında güç olanlar Av-
cılar halkından inşaat alıyor. Bu şekilde başka
firmalara devrediyor. Müteahhitin kat mali-
yetlerine göre bazı sorumlulukları var. Biz hak
terazisini yerine getiriyoruz. Burada müteah-
hitler önce kat sahiplerini dinliyor ama doğru
olan önce müteahhiti dinlemek. Şunu çok ya-
şıyoruz, imzalanan sözleşmeyle noterdeki
sözleşme birbirinden farklı çıkıyor. Çünkü
müşteri imzaladığının aynısını noterde göre-
ceğini düşündüğü için bir daha sözleşmeye
bakmıyor. Bu yüzden noterde bir daha baştan
okumaları gerekiyor. Fiyat artışının en büyük
sebeplerinden biri de budur. Benim yaptığım

iki yıl önce yapılsaydı şuan Avcılar bam-
başka bir yer olurdu. DASKlar alınmadığı

için müşteriler ödeme yapamıyor. Bir binanın
iskanın alınması için müteahhitin SGK vb.
borçları olmaması gerekiyor. İskanı bir yıl
sonra vereceğim diyorsa bunu sorgulamak
gerekiyor çünkü anında vermesi gerekiyor.
Son paranızı iş bitirme de değil, İSKAN da
ödeyeceksiniz. Kentsel dönüşüm kararı alan

bütün binalar karekod örneğin-
den sonra mutlaka daska

başvuracaklar. Biz insanla-
rın burada güvenini kazan-
dık. Sözleşmeye bakma
gereği bile duymuyorlar
artık. Çünkü önce kendi-
mizi ve ne yaptığımızı
anlatıyoruz” dedi. 

Halkı bilgilendiren
yok

Kentsel dönüşümün be-
lediyeyi ilgilendi-
ren bir durum

olmadığını söyleyen
Yüzbaşıoğlu, belediyenin
sadece aracı olduğuna de-
ğinerek, “Çözüm, işi bi-
lenlerle yapmak ve

çözülmesi gereken
ne varsa hukuki
süreçlerden ge-

çerek çözülmelidir. Avcılar'da Kentsel Dönü-
şüm Müdürlüğü kuruldu. Bu başlığın altına
hukuk, mühendislik, mimarlık sigorta birim-
leri kurulup, Avcılar halkına tek tek hepsinin
anlatılması gerekiyordu. Ama halkımızı bilgi-
lendiren yok. Bu sistem birçok yerde kurula-
bilirdi. Sistem Avcılar Belediyesi İnşaat
Firması'nın (AVBEL) yapması gereken bir
durumdu. Kentsel dönüşüm Avcılar Beledi-
yesi tarafından yapılan bir şey değil. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bir
olaydır. Belediye sadece aracıdır. Ben mimar,
avukat değilim ama sayemde 150-200 mülk
sahibi dasktan para aldı. Yüz tane inşaat yap-
saydım bu kadar mutlu olmazdım. Bunu bi-
linçli insanlarla yapsaydık her şey çok farklı
olacaktı” değerlendirmesinde bulundu.
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Burak Yüzbaşıoğlu, Avcılar'da sürdürdükleri çalışmalara ilişkin

konuştu. Kentsel dönüşümde en çok DASK nedeniyle sorunlar

yaşadıklarını anlatan Yüzbaşıoğlu, “Geçmişteki Silivri depremi

sonrası DASK'ı olanlara 70 ila 150 bin lira arasında 

ödemeler yapıldı. Avcılar'da ise kat sahipleri DASK'tan para

alamıyor veya DASK yaptırmamış oluyor. Bu nedenle de 

perişan oluyorlar. Buna çözüm 
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Daire satışları konusunda komisyona dikkat
çeken Yüzbaşıoğlu, “avcılar Belediyesi ve Çevre
Şehircilik Bakanlığı'nın kat sahiplerinin mağduri-
yetini gidermek için süreci hızlandırmaları gere-
kiyor. Daire satışları konusunda avcılar'da bir
komisyon kurulmalı. Belediyede dairenin satışı
için bir imza alınmadığı sü-
rece o daire satışa çı-
karılmamalı.
aVBel'e bu ko-
nuda çok fazla
görev düşüyor.
artısı yok, eksi-
lerini de konuş-
mak gerekiyor.
avcılar'da
şuan bir hızlı-
lık var. 1999
depreminden
sonra ağır hasar
alan avcılar iki yıl
sonra farklı ola-
cak” dedi.

Komisyon kurulmalı

Güngören’e hoşgeldiniz

DASK YoKSA 
dönüsüM de yoK

Üniversiteye kayda gelen öğrencileri Güngören
Belediyesi ekipleri karavanla kapıda karşıladı
GÜNGÖREN Belediyesi ekipleri, üniversitelerin
yeniden açılmasıyla birlikte üniversite ve KYK
yurduna kayda gelen 4 bin öğrenciyi kapıda kar-
şılayarak ikramlarda bulundu. Öğrenciler için
modern tasarımlara sahip 2 Öğrenci İstasyo-
nu'nu da hizmete açan Güngören Belediyesi,
buralarda da tamamen ücretsiz bir şekilde öğ-
rencilere hizmet vermeye devam ediyor. Üniver-
site ve KYK Fatih Fatih Sultan Mehmet
Yurduna yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı ne-
deniyle kayıt yaptırmaya gelen yaklaşık 4 bin öğ-
renciye Güngören Belediyesi'nden hoş geldin
sürprizi yapıldı. Güngören Belediyesi'nin ekipleri
kapı girişine kurdukları karavan ile kayda gelen
öğrenci ve velilere, sıcak çorba, çay, kahve ile ik-
ramlarda bulundu. Ekiplerin hoş geldin ikramı
kayıtların devam edeceği 4 gün boyunda aralık-
sız sürecek. Güngören Belediyesi'nin öğrencilere
verdiği destek de artarak devam ediyor. Güngö-
ren Belediyesi son 3 ay içinde 2 Öğrenci İstasyo-

nu'nu hizmete açarak yeni eğitim öğretim yı-
lında öğrencilerin daha modern ve konforlu bir
alanda ders çalışmalarını sağladı. Öğrenciler
online randevu alarak diledikleri saatlerde istas-
yonlardan faydalanabiliyor. Öğrenci İstasyon-
ları sessiz bir çalışma ortamının yanı sıra
kütüphane, dinlenme alanları ve ücretsiz ikram-
lar ile öğrencilere hizmet veriyor.

Kadınların gözünden

Maltepe
Usta fotoğrafçı Erdem Kırım rehberliğinde
Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen
fotoğraf gezisiyle kadınlar Maltepe'yi kendi
objektifleriyle fotoğrafladı. Kırım, kadınlara
çekim teknikleri ile ilgili eğitim de verdi
Maltepe Belediyesi, kadınlar için fotoğraf gezisi düzen-
ledi. Maltepeli kadınların gözünden Maltepe fotoğraflarının
çekildiği ve tüm gün süren etkinlikte kadınlar, tek bir günde
Maltepe sınırları içinde hem sahilden hem ormanlık alan-
dan hem de şehir yaşamından kareler çekme şansı yaka-
ladı. Usta fotoğrafçı erdem Kırım, etkinliğe katılan
kadınlara fotoğraf çekerken dikkat etmeleri gereken nokta-
ları ve tecrübelerini aktardı. Maltepe Belediyesi Kadın ve
aile Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kadınların Gözün-
den Maltepe'de Yaşam” başlıklı etkinlik, sabah saatlerinde
Dragos sahilinde başladı. Güne yağmur sürpriziyle başla-
yan kadınlar, kısa süren yağmurun ardından oluşan su biri-
kintilerinin varlığı ve bulutların etkisiyle ortaya çıkan
değişken ışık koşulları sayesinde birbirinden güzel fotoğ-
raflar çektiler. Fotoğrafçı erdem Kırım rehberliğinde mev-
cut koşullarda ışık ve yansıma konusunu tecrübe eden
kadınlar, gün ilerledikçe makro çekim, kompozisyon,
portre çekimi gibi farklı başlıklarda bilgiler edindiler. Her
yaştan kadının farklı ekipmanlarla katıldığı etkinlikte Kırım,
gezi boyunca yalnızca fotoğraf makineleri hakkında değil,
telefondan çekim hakkında da katılımcılara bilgiler verdi.

İnsan bakışı ruh katıyor

Çok iyi, hevesli bir grupla karşılaştığını belirten erdem
Kırım, “Ben onlara fotoğraf makinesini nasıl tutacakların-
dan başlayarak, açıları, onlara yardımcı olabilecek unsur-
ları anlatmaya çalıştım. Bütün hava şartlarını bir arada
bulduk. Rüzgâr, yağmur, bulutlar. Bu da şansımız oldu”
dedi.Fotoğraf makinesinin kalitesinin fotoğrafın sadece fi-
ziksel kalitesini belirlediğini söyleyen Kırım, “Fotoğrafın
içine ruh katan insanın gözleridir, bakışıdır. Her türlü eği-
timi alabilirsiniz ama o bakış açısı doğuştan gelen ve daha
sonra gelişen bir şeydir. Bunu da kattığınız zaman işin
içine iyi bir fotoğrafa ulaşırsın” diye konuştu.

Burak 
Yüzbaşıoğlu
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SOVYETLER Birli-
ği Devlet Savunma 
Komitesi’nin 1944 
tarihli kararı, Ahıska 
Türklerinin stratejik 
konumları itibarıyla 
Stalin tarafından birlik 
için “tehdit” olarak gö-
rüldükleri için sürgüne 
tabi tutulmuşlardır. 
İkinci Dünya Savaşı’n-
da (1939-45), evlat-
larını Sovyet ordusu 
emrine veren Ahıska 
Türkleri, SSCB Devlet 
Savunma Komitesi 
kararıyla bir gecede 
vatanlarından sürüldü-
ler. Tarihçiler ve bilim 
adamları rakamlar 
konusunda ihtilaf 
içerisinde olsalar da, 
bu sürgünde yaklaşık 
100 bin Ahıska Türkü-
nün sürgün edildiği ve 

binlercesinin de yollar-
da hayatını kaybettiği 
bilinmektedir.
1956 yılında Stalin’in 
ölümünden sonra, tıp-
kı Ahıskalı Türkler gibi 
sürgüne mahkum edi-
len Çeçenler, İnguşlar, 
Malkarlılar, Karaçay-
lılar, Kırım Tatarları 
ve daha birçok Kafkas 
halklarının 
vatanla-
rına geri 
dönmeleri-
ne izin ve-
rilmesine 
rağmen, 
hiçbir 
neden 
gösteril-
meksizin 
Ahıskalı 
Türklerin 
geri dönüşü engellendi.

AHISKA Türkleri, Sovyetler Birli-
ği’nde en çok zulüm gören halk-
lardan biri. Bunun en önemli 

nedeni, vatanlarının Türkiye sınırına ya-
kın bir yerde olmasından kaynaklanıyor. 
Maruz bırakıldıkları sürgünlerle ilgili 
hiçbir zaman hakları geri verilmedi. Gü-
nümüzde dünyanın her yerine dağılmış 
durumdalar, Kafkasya’dan Amerika’ya 
kadar bulunmadıkları coğrafya yok. 
Fakat onlar bütün olumsuzluklara karşı 
pes etmediler, hayatta kalmayı başardı-
lar. Yazar Ali Kemal Selimoğlu, Ahıska 
Türkleri ve 14 Kasım 1944 Sürgünü ile 
ilgili Yusuf Tunçbilek’e önemli açıkla-
malarda bulundu.  
■ Ahıska Türkleri kimdir, vatanları 
neresidir?

Ahıska Türkleri, günümüzde Gürcis-
tan topraklarında 
yer alan ve Tür-
kiye’ye yaklaşık 
15-20 km uzaklıkta 
bulunan Ahıska 
bölgesinde ya-
şayan Türk asıllı 
Müslüman nüfusa 
verilmiş olan 
isimdir. Yaklaşık 
olarak 300 yüz yıl 
boyunca Osmanlı 
Devleti’ne bağlı 

kalan Ahıska, 1828-1829 Osmanlı-Rus 
savaşı sonucunda imzalanan Edirne 
Antlaşması (1829) sonucu Çarlık 
Rusya’ya bırakıldı. Daha sonra Osmanlı 

devleti, akabinde de 
Türkiye Cumhuriyeti 
Ahıska’yı geri almak 
için birçok siyasi ve 
diplomatik hamle 
yapmış olsa da, 
Ahıska bölgesi hiçbir 
şekilde Rus işgalinden 
kurtulamamıştır.
■ 14 Kasım 1944 
Sürgünü’nü anlatır 
mısınız?

14 Kasım 1944 
tarihinde Ahıska 
Türkleri, dönemin 
Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği 
başkanı Jozef Stalin 
tarafından öz vatan-
larından koparılarak 
Orta Asya steplerine 
sürgün edilmişlerdir. 
Bu tarih, Ahıska 
Türkleri tarihine 
“Büyük Sürgün” ola-
rak geçmiştir. Adeta 
ölüme terk edilen 
Ahıskalılar, mal ve 
hayvan vagonlarına 
doldurularak doğup 
büyüdükleri ana 
vatanlarından sürgün 
edildiler. Haftalarca 
süren bu sürgün 
yolculuğu, binlerce 
Ahıskalı Türkün 
hayatını kaybetmesine 

sebebiyet verdi. Ayrıca, hem sürgünün 
getirdiği psikolojik travma hem de o 
dönemin siyasi ve sosyal kaotik şartları, 
Ahıska Türklerinin sürgün edildikleri 
ülkelere adapte ve entegre olmalarını 
bir hayli geciktirdi. Gelelim sürgünün 
asıl sebebine. “Nazilerin Kafkasya’yı 
işgal edeceği ve dolayısıyla bu bölgede 
yaşayan toplumların tahliye edilmesi 
gerekiyordu” veya “Ahıska Türkleri, 
Türkiye sınırına çok yakın bir yerde 
yaşıyor ve dolayısıyla Türklerle iş birliği 
yaparak Almanlar lehine istihbarat sağ-
layabilecekleri endişesi doğrultusunda o 
bölgeden tehcir edilmeleri gerekiyordu” 
şeklinde iddia edilen pek çok sebep, 
hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamakta-
dır. Çünkü totaliter rejimle yönetilen 
bir ülkede azınlık olarak yaşayan ve o 
dönemde büyük ölçüde eğitim seviyesi 
düşük olan Ahıska Türklerinin ajanlık 
yapmasını düşünmek abesle iştigaldir. 
Dolayısıyla sürgünün asıl sebebi, Stali-
nist politikalara istinaden Kafkasya’da 
etnik ve siyasi anlamda istikrarsızlık 
kurgulamaktı. Nitekim öyle de oldu. 
Ahıska Türklerinin, Güney-Batı Kaf-
kasya’dan, Nahçıvan’ın da Azerbaycan 
anakarasından koparılması suretiyle, 
Türkiye’nin Orta Asya Türki Cumhuri-
yetlerine ve Müslüman Kafkas toplum-
larına erişimi engellenmiş oldu.
■ Kafkasya’daki 1943-44 Sürgünleri 
sonrası SSCB tarafından vatanlarına 
geri dönmelerine izin verilmeyen tek 
halk Ahıska Türkleri diye biliyorum. 
Bunun sebebi nedir?

Evet 1943-1944 Sürgünlerinde 
sadece Ahıskalılar değil, aynı zamanda 
Kırımlı ve Kuzey Kafkasya’daki kardeş-
lerimiz de sürgün edilmişti. Ahıskalıların 
geri dönmelerine izin verilmemesi yine 
bir önceki soruda belirttiğim gibi sürgü-
nün asıl sebebiyle alakalı bir husustur. 
Çünkü Ahıska, stratejik anlamda çok 
büyük bir önemi haiz bölgedir. Ahıska 
üzerinden hem Ermenistan’a, hem Tür-
kiye’ye hem de Azerbaycan’a kolaylıkla 
erişim sağlanabilmektedir. Bir de bu 
bölgede Türklerin yaşadığını düşünecek 
olursak, Sovyetler Birliği’nin Ahıska 
Türklerini sürgün etmesi yadırganma-
ması gereken bir husus olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dolayısıyla SSCB yöne-
timi, gelecekte Türkiye’nin Ahıska’yı 
ilhak etmek gibi bir fırsatı tepmeyeceğini 
düşünerek sürgün sonrası Ahıskalı 
Türklerin kendi öz vatanlarına dönme-
lerini engellediği kanaatindeyim.
■ Dağılmışlığın getirdiği problemleri 
açabilir misiniz?

Esasında dağılmışlığın bir dezavan-
tajdan ziyade avantaj olarak değerlen-
dirilmesinin gerektiğini düşünüyorum. 
Çünkü Ahıska Türkleri, her ne kadar da 
14 Kasım 1944’teki o büyük sürgünde 
önce Orta Asya Türki Cumhuriyetlerine 
ve daha sonra Sovyetler Birliği yıkılınca 
Amerika Birleşik Devletleri dahil yakla-
şık 9 farklı ülkeye dağılmış olsalar da, 
insanlık tarihinde eşi benzeri görülme-
miş bir şeye imza attılar. Yıllardır kendi 
öz vatanlarından uzakta yaşayarak 

birçok zorluğa göğüs gerebilmiş Ahıska 
Türkleri, yaşadıkları her ülkede kendi 
dillerini, kültürlerini ve dinlerini koruya-
bilmişlerdir. Buna ek olarak vurgulan-
ması gereken bir diğer husus ise Ahıs-
kalıların diaspora geleneğidir. 77 yıldır 
sürgün hayatı yaşayan Ahıska Türkle-
rinin hem yerel hem de global anlamda 
bilinen diaspora faaliyetleri mevcuttur. 
Bu hususu bir sonraki sorularda daha 
detaylı bir şekilde açıklayabilirim.
■ 2010’da Kırgızistan’da yaşanan ve 
Ahıska Türklerine yansıyan ciddi bir 
gerginlik vardı. Orada neler oldu?

Dünyanın neresinde olursa olsun, 
Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan 
gibi kardeş ülkelerde dahi bir azınlık 
olarak Ahıska Türkleri ciddi sorunlarla 
karşılaşmıştır ve karşılaşmaya da devam 
edecektir. Şüphesiz etnik sorunlar, 
ayrımcılık, çifte standart bu sorunların 
başında geliyor. Fakat bu problemler 
sadece Ahıskalılara has bir şey değil, 
her azınlığın karşılaştığı sorunlardır. 
Aynı şekilde sadece Kırgızistan’da değil 
dünyanın her yerinde bu tarz hadiseler 
cereyan etmektedir. Dolayısıyla küçük 
bir etnik mesele üzerinden çok büyük bir 
çatışmanın çıkmasını isteyenler olmuş 
olabilir, fakat feraset sahibi Ahıskalı 
Türkler ve Kırgız kardeşlerimiz bu oyu-
na gelmeyerek birlikteliklerini korudular.

■ Kafkasya’da Ahıska Türklerinin 
azınlık da olsa yaşadıklarını biliyoruz. 
Hangi bölgelerde ağırlıklı olarak bulu-
nuyorlar? Kafkas halklarının onlara 
karşı tutumları nasıl?

Fergana Olayları’ndan sonra malum 
Sovyetler Birliği de dağıldı. Bu süreçte 
Ahıskalılar başta Azerbaycan olmak 
üzere Kuzey Kafkasya’nın pek çok özerk 
cumhuriyetine göç etti. Kuzey ve Güney 
Kafkasya ayırımı yapacak olursak, gü-
neyde hiç şüphesiz Azerbaycan’da ağır-
lıklı olarak yaşamaktadırlar. Kuzey Kaf-
kasya’da ise Kuzey Osetya Cumhuriyeti 
ile Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde 
yaşamaktadırlar. Birinci Çeçenya-Rusya 
Savaşı’na kadar da Çeçenya’da da ciddi 
manada Ahıskalı nüfus mevcuttu. Fakat 
savaş patlak verince Ahıskalılar, büyük 
ölçüde Çeçenya’ya sınırdaş olan Ku-
zey Osetya’ya göç etti. Kafkasyalıların 
tutumu hususuna gelecek olursak, bir 
önceki soruda belirttiğim üzere azınlık 
olarak yaşamanın her yerde bir deza-
vantajı söz konusu. Fakat genel itiba-
rıyla Kafkasyalıların Ahıska Türklerine 
karşı olumsuz bir tavır sergilediklerini, 
açıkça ayrımcılık yaptıklarını, ırkçılığa 

varan davranışlar sergilediklerini iddia 
etmek çok büyük haksızlık olur.
■ Ahıska Türklerinin göç ettikleri 
farklı ülkeler var mı? Hangi ülkelere 
daha göç ettiler, nüfusları nedir?

Günümüzde Ahıska Türkleri 10 farklı 
ülkede yaşamlarını sürdürmektedirler. 
Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, 
Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Uk-
rayna, Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak 
üzere 10 ülkeye dağılmış vaziyetteler. 
Ahıska Türklerinin son 10 yılda en fazla 
göç ettikleri ülke hiç şüphesiz Türki-
ye’dir. Ahıskalıların Türk olmaları hase-
biyle Türkiye’ye karşı aidiyet hissetme-
leri ve özellikle Türkiye’nin son yıllarda 
Ahıska Türklerine mahsus uyguladığı 
istisnai vatandaşlık hakkı, bu göçü daha 
da arttırdı. Ahıskalıların nüfusu husu-
sunda şeffaf ve bilimsel temellere dayalı 
bir çalışma olmadığı için net bir sayı 
söylemek çok zor. Lakin Ahıskalıların 
genel nüfusu, yaklaşık olarak 700 bin ol-
duğu iddia edilmektedir. Açık konuşmak 
gerekirse ben bu sayının daha yüksek 
olduğu kanaatindeyim.
■ Türkiye’de Ahıskalılar ne durumda? 
Hangi yıllar geldiler? Yaşadıkları 
sıkıntılar var mı?

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 
Ahıska Türkleri yavaş yavaş Türkiye’ye 
göç etmeye başladı. Ahıskalıların Tür-
kiye’ye gelmeleri iki şekilde gerçekleşti. 
Birincisi bizzat Türkiye Cumhuriyeti 
devleti eliyle, ikincisi ise Ahıskalıların 
kendi iradeleriyle doğrultusunda göç 
etmeleriyle. Özellikle dönemin Cum-
hurbaşkanı Turgut Özal’ın girişimiyle, 
1990’larda Ahıska Türkleri Kars, 
Iğdır ve Ardahan illerine yerleştirildi. 
Daha sonra Ukrayna-Rusya Savaşı 
patlak verince, 2014-15’li yıllarda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın girişimiyle Ukrayna’nın savaş 
bölgelerindeki Ahıskalılar, Erzincan’ın 
Üzümlü ilçesine yerleştirildi. 2018 yı-
lında ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
Ahıskalılara mahsus istisnai vatandaş-
lık kanunu çıkarttı ve böylece Ahıskalı 
Türklerin Türkiye’ye olan rağbet ve 
güveni daha da artmış oldu.
■ Ahıska Türklerinin vatanlarına 
dönmesi için çalışmalar var mı? Gür-
cistan’ın bu konudaki tutumu nedir? 
Ahıska Türklerinin yaşadıkları prob-
lemleri aşmaları için nasıl bir strateji 
üretmeleri gerekir? Konuyla ilgili 
uluslararası arenada yapılan çalışma-
ları paylaşabilir misiniz?

Evet belki de sorulması, üzerinde 
çokça düşünülmesi ve aksiyon alınması 
gereken asıl sorular bunlar olsa gerek. 
Dördüncü soruda belirttiğim gibi, Ahıs-
ka Türklerinde diaspora geleneği çok 
güçlü temeller üzerine inşa edilmiştir. 
Yetmiş yıldır vatana dönüş, yani Ahıs-
ka’ya dönüş mücadelesi veren Ahıskalı-
lar, isimler ve kişiler değişse de pek çok 
sivil toplum kuruluşu kurarak Ahıska’ya 
dönülmesi hususunda siyasî ve diplo-
matik girişimlerde bulundu.

Jozef Stalin tarafından öz vatanlarından koparılarak sürgün edilen Ahıska Türkleri, aradan 77 yıl geçmesine rağmen hâlâ 
vatanlarına dönmenin hayalini kuruyor. Büyük Sürgün’ün 77. yılında açıklamalarda bulunan yazar Ali Kemal Selimoğlu, 
“Adeta ölüme terk edilen Ahıskalılar, mal ve hayvan vagonlarına doldurularak doğup büyüdükleri ana vatanlarından 
sürgün edildiler. Haftalarca süren bu sürgün yolculuğu, binlerce Ahıskalı Türkün hayatını kaybetmesine neden oldu” dedi

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

■ 1989 yılında Özbekistan’da yaşa-
nan Fergana Olayları neydi?
Büyük Sürgün’den yaklaşık 40 
yıl sonra, bazı siyasi ve sosyal 
nedenlerden dolayı, 1989 yılında 
Özbekistan’ın Fergana vilayetinde 
yaşayan iki kardeş halk olan Özbek 
ve Ahıska Türkleri arasında bir 
fitne çıkartılarak büyük bir çatışma 
meydana getirildi. Fitnenin daha 
çok harici failler tarafından ortaya 
çıkarıldığı da Ahıska toplumunda 
hakim bir görüştür. Yani Ahıska 
Türkleri, Fergana’da meydana gelen 
hadiselerden Özbek kardeşlerini 
suçlamaktan ziyade hem dahili hem 
harici dış güçleri suçlamaktadır. Bu 
çatışma sonucunda Ahıska Türkleri, 
Rusya Federasyonu başta olmak 
üzere dünyanın birçok ülkesine da-
ğıldı. Kardeş iki halk arasında ger-
çekleşen bu çatışma tarihe “Fergana 

Olayları” olarak geçmiştir. Ferga-
na Olayları bir sürgün olarak 

nitelemek belki çok doğru 
bir yaklaşım olmayabilir, 
fakat etkileri bakımın-
dan Büyük Sürgünü 
aratmayan özellikler 
barındırıyor. Çünkü bu 
olayda da Ahıskalılar 
hem maddi hem de 

manevi kayıp vermek 
suretiyle Fergana ve hatta 

Özbekistan’ın genelinden 
göç etmek zorunda kaldı.

Fergana’da ne oldu?

100 BİN KİŞİ 
sürgün edildi

Bu söyleşi, https://ajanskafkas.com sitesinden alınmıştır. 

göç etmek zorunda kaldı.
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