
Aşı karşıtları, Dayatmasız
Yaşam Partisi’ni kurdu. Kuruluş

bildirisi ve evrakları İçişleri Bakanlı-
ğı'na teslim eden Yaşam Partisi
Kurucu Genel Başkanı Hacı Ali
Özhan, “Partimiz hiçbir partinin
karşıtı değildir, siyaset dışı bir

konudur. Her partiden kişiler,
üye olabilir partimize” dedi.

Özhan, partinin programında “İnsanla-
rın vücut bütünlüğüne yapılan zorlayıcı
müdahale ve dayatmalara karşıyız. Aşı
adı verilen kimyasal sıvılar ile çipli takip
sistemi kurularak robotlaştırılmış köle in-
sanlar oluşturmayı amaçlayan planlara
karşıyız. Yurtdışına çıkışta ve girişte getiri-
len aşı veya PCR test zorunluluğuna kar-
şıyız” ifadelerinin yer alacağını açıkladı. 

İBB Meclisi AK Parti Grubu geçtiğimiz aylarda
sunduğu teklifle Meclis'te alınan kararların gaze-
teler aracılığı ile halka duyurulmasını istedi. Bu
şekilde şeffaflık ilkesi doğrultusunda hareket edi-
leceğini ve gazetelere katkı sunulacağını belirtti-
ler. 2021 Ekim ayında verilen teklif oy birliği ile
komisyona havale edildi. Ama hala gündeme

alınmadı. Bu teklife 'ret' kararı çıkarsa bu
durumun sorumlusu olarak CHP olur.
CHP Grubu lafta değil, özde özgür
basın dostu olduğunu bu teklife gös-
terdiği yaklaşımla ortaya koymalıdır. 

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 9’da 

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Bugün birdenbire
hidayete erdiler!

AK Parti Sözcüsü Ömer 
Çelik, tartışmalara neden olan

50+1'le  ilgili açıklamada bulundu.
Çelik, “Önümüzdeki seçime bu 
sistemle gidilecek” dedi. Çelik, “Lite-
ratür dolu, yapılan açıklamalar net.
Türkiye’de bugün parlamenter sistem
savunuculuğu yapanların pek çoğu,
parlamenter sistemin rahat nefes al-

masına imkan
vermediler, zehir-
lediler. Askeri 
vesayet ve yargı
vesayetiyle zehir-
lediler. Birden
bire hidayete 
ermişlerse hadi
bunu da olumlu
karşılayalım”
diye konuştu. 

50+1 AÇIKLAMASI
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Bakırköy Belediyesi’nde
işlerine son verilen işçiler,

işlerine geri dönmek ve Toplu İş
Sözleşmesi görüşmelerine başla-
mak talebiyle gerçekleştirdikleri
eylemlerini 86'ıncı günde de sür-
dürdü. Daha önce işçilere yüzde
sıfır zam teklifinde bulunan Bele-
diye Başkanı Bülent Kerimoğ-
lu'nun şimdi de işçilere günlük
olarak brüt 5 lira yemek parası

verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili
açıklamada bulunan DİSK’e
bağlı Genel İş Sendikası İstanbul
2 Nolu Şube Disiplin Ku-
rulu Başkanı Nazife Toprak,
2018'den beri hak mücade-
lesi verdiklerini belirterek,
“İşçilerin maruz kaldığı
zulme ve haksızlıklara tanık
olan herkesin vicdanı sızlar”
diye konuştu. 
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BU HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA
iNSANIN ViCDAN SIZLAR!

İşçilere günlük brüt 
olarak 5 lira yemek parası

verildiğini belirten Nazife Toprak,
“Bakırköy Belediyesi şirket iş-
çilerine, işten atılma ve ücretsiz
izne gönderilme başta olmak
üzere maaşların düşürülmesi,
yemek paralarının brüt 5 liraya
indirilmesi, esnek, kuralsız ve
güvencesiz çalıştırılma dayat-
maktadır. Hepsi bir tarafa 

en acınası tarafı da yüzde sıfır
zam teklifi gibi günlük 5 lira
yemek parası verilmesi. Allah 
aşkına 5 liraya kim karnını doyu-
rabilir? Böyle bir şey olabilir mi?
Biraz el, insaf” dedi. Toprak, sen-
dikal baskılar nedeniyle arkadaş-
larının istifaya zorlandığını
belirterek, “Kuralsız ve güvencesiz
çalışmak istemiyoruz” talebinde
bulundu. 
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KURALSIZ VE GÜVENCESiZ 
ÇALIŞMAK iSTEMiYORUZ

PARTi BiLE KURDULAR!
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86 gündür eylemlerine 
devam eden işçilere yüzde

sıfır zam teklifinde bulunan
Bakırköy Belediye Başkanı
Bülent Kerimoğlu, yeni bir
skandala imza attı. İşçilere

günlük 5 TL yemek parasını
reva gören Kerimoğlu'na

tepki gösteren DİSK’e bağlı
Genel İş Sendikası İstanbul 

2 Nolu Şube Disiplin Kurulu
Başkanı Nazife Toprak, 

“5 liraya bu zamanda kim
karnını doyurabilir?”

diye sordu

Ömer Çelik

Büyük buhranın 
farkında değiller!

MYK toplantısının ardından
açıklama yapan CHP Parti

Sözcüsü Faik Öztrak'ın hedefinde
'Ekonominin kitabı yazdık' diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Özt-
rak, “Ülkeyi yönetenler sebep olduk-
ları bu büyük buhranın, Farkında bile

değiller. 1 dolar,
10 lirayı geçmiş,
Sarayda oturan
kibir abidesi,
“Ekonominin 
kitabını yazmak-
tan” bahsediyor.
Sanki milletin pe-
rişan haliyle alay
ediyor” eleştişri-
sinde bulundu. 

MİLLETLE ALAY EDİYORLAR
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Faik Öztrak

AK Parti’de 
sürpriz değişiklik

AK Parti, sürpriz bir değişime
gitme kararı aldı. Partinin

Grup Başkanı Naci Bostancı görevi
bırakıyor. Bostancı’nın yerine
TBMM Milli Savunma Komisyonu
Başkanı İsmet Yılmaz’ın bu görevi

üstleneceği öğre-
nildi. Konu hak-
kında açıklama
yapan Naci Bos-
tancı, “Görevim-
den ayrılıyorum.
Bundan sonra
2023 seçimlerine
hazırlanacağız”
açıklamasını
yaptı. I SAYFA 7

BOSTANCI BIRAKIYOR
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Naci Bostancı

Bakan Karaismailoğlu,
Kanal İstanbul'un işletme

planlarını hazırladıklarını söy-
ledi. “Yabancılar bu projenin
önemini anladı ama maalesef
ülkemiz muhalefetindekiler an-
lamadı ya da anlamak istemi-
yorlar” diyen Karaismailoğlu,
“Gelişen, güçlenen, dünyada
söz sahibi olan Türkiye'nin
önüne duvar örmeye çalışıyor-
lar” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Aşı karşıtları
Dayatmasız Yaşam
Partisi adında bir
parti kurdu. 
Kurucu Genel
Başkanı Hacı Ali
Özhan, “Partimiz
hiçbir partinin
karşıtı değildir,
siyaset dışı bir
konudur” dedi 

INSAFIN 
KURUSUN!
INSAFIN 
KURUSUN!
INSAFIN 
KURUSUN!
INSAFIN 
KURUSUN!
INSAFIN 
KURUSUN!
INSAFIN 
KURUSUN!
INSAFIN 
KURUSUN!
INSAFIN 
KURUSUN!
INSAFIN 
KURUSUN!

ANIL
BODUÇ

HABER

BİR SİMİDİN FİYATI 2 BUÇUK LİRA İKEN 
İŞÇİLERE GÜNLÜK 5 TL YEMEK PARASI!

BU TAKSİmİ

KURT YAPmAZ

KUZULARA 

ŞAH OLSA

DUVAR ÖRMEK iSTiYORLAR!
CHP’LİLER SÖZDE DEĞİL ÖZDE 
DOST OLDUĞUNU GÖSTERMELİ!

Oyuncu olduğumu

dEdEmdEN
SAKLAdIm!

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, 
'Mekanın Sahibine Geldik' adlı

programa konuk oldu. Yıldırımlar, iş
hayatından eşi Bülent Emin Yarar ve
kızları Ada'yla olan ilişkisine kadar
merak edilen her şeyi anlattı. Dedesin-
den oyuncu olduğunu sakladığını anla-
tan Yıldırımlar, “Oyunculuk okurken
ailem karşı çıkmadı ama dedeme 
söylemedik. O muhasebe okumamı 
istiyordu. Hiçbir zaman oyuncu oldum

demedim” diye konuştu.
I SAYFA 13
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KKTC 38 YAŞINDA
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nin 38.

Kuruluş Yıl Dönümü nede-
niyle Taksim Meydanı'nda
tören düzenlendi. Törene
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti İstanbul
Başkonso-
losu Seniha
Birand Çınar,
İstanbul Vali
Yardımcısı
Özlem Boz-
kurt, 3'üncü

Kolordu Kurmay Başkanı
Tuğamiral Tolga Genç, Kıb-
rıs gazileri ve çeşitli dernek
üyeleri katıldı. Taksim Cum-
huriyet Anıtı'na çelenklerin
bırakılmasıyla başlayan tö-

rende saygı
duruşu ve 
İstiklal marşı-
nın okunma-
sının ardından
Kıbrıs marş-
ları çalındı. 
I SAYFA 13
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Kare içine almışlar
Geçen hafta Çamlıca
Kulesi'nden Cumhur-

başkanı Erdoğan'ın evinin
fotoğraflarını çektikleri ge-
rekçesiyle gözal-
tına alınan İsrailli
çift ile ilgili yeni
bir gelişme ya-
şandı. Türkiye,
İsrailli diplomat
Rina Djerassi'nin

gözaltına alınan çifti ziyaret
etmesine izin verdi. İsrailli
çiftin diğer evliliklerinden de
toplam 5 çocukları olduğu

belirtilirken, çiftin
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın evinin
fotoğrafını çektiği
ve kare içerisine
alarak işaretledik-
leri belirtildi. 
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ATEŞİ BOL
OLSUN!

Terör örgütü elebaşı Abdullah
Öcalan'ın kardeşi Osman 

Öcalan, Erbil'de tedavi gördüğü 
hastanede öldü. Öcalan'ın ölümünün
ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili
Erhan Usta bir paylaşımda bulundu.
Usta, paylaşımında, “Terörist Osman
Öcalan ölmüş.
TRT ve Ak Parti
camiasına baş-
sağlığı dilerim.
Ateşi bol olsun!”
ifadelerini 
kullandı. 
I SAYFA 7
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PCR TEST ZORUNLULUĞUNA KARŞIYIZ

HABERİN DEVAMI 
SAYFA 9’DA

TANRIM
BENİ 
BAŞKAN
YARAT!

Erhan
Usta 

Bülent 
Kerimoğlu

Bennu 
Yıldırımlar
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Başta kalori kısıtlaması olmak
üzere vücudun ihtiyacı olan
enerji ve besin ögelerini karşıla-

yacak bir beslenme programından uzaklaş-
mak yapılan en başlıca diyet hatalarındandır
diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem
Aksoy, Bu durumda karşılaşılabilecek so-
runlar şu şekilde sıraladı; “Enerji kısıtlama-
sından dolayı yavaşlayan bir metabolizma,
yetersiz veya dengesiz alınan makro besin
ögeleri nedeniyle yaşanan depresyon, yor-
gunluk, kas kayıpları ve olası metabolik bo-
zukluklar, alınamayan yararlı mikro besin
ögelerinin eksikliğinde yaşanabilecek sağlık
sorunları.. Dönemsel olarak ortaya çıkan;
düşük kalorili, yetersiz besin ögesi içeren po-
püler diyetler uzun vadede sağlığı ve kilo
kontrolünü olumsuz etkileyebilecek sonuç-
lar yaratabilir. Diyet ürünlerini kontrolsüzce
tüketmenin bir zararı olmayacağını san-
mak,‘Yağı azaltılmış, şekersiz, fit atıştırma-
lık’ gibi diyet ürün adı altında market

raflarında bulunan ürünlerin fazlaca tüketi-
leceğini düşünmek yapılan diyet hataların-
dan bir diğeridir.   Bu besinlerin kalorisinin
az olduğunu ya da sağlık için faydalı besin
ögeleri içerdiğini düşünerek etiketini incele-
meden, porsiyonlara dikkat etmeden diyet
programına eklemek çok tehlikeli ve yanlış-
tır. Diyet ürünü olarak satışa sunulan besin-
lerin büyük bir kısmı fazlaca işlemden
geçerek ultra işlenmiş gıdalar arasına girebi-
lir. Ultra işlenmiş gıdalara beslenmenizde
fazlaca yer vermek başta obezite, vücut yağı
artışı, hipertansiyon, kan şekeri dengesizliği
gibi birçok sağlık sorununa davetiye çıkar-
mak demektir.” dedi.

Öğün atlamak

Diyetisyen İrem Aksoy, her bireyin yaşam
tarzına ve biyolojik saatine uygun bir bes-
lenme saati ve içeriği vardır. Metabolizma
hızı, kan şekeri düzeyi ve sonraki öğünde
porsiyon kontrolü sağlanabilmesi için ara
öğünlerden faydalanmak gerektiğini ifade

ederek, “Aksi takdirde metabolizma hızı etki-
lenebilir, kan şekeri düzeyi dengesizleşebilir
ve bir sonraki öğünde yeme atağı geçirilebi-
lir aynı zamanda porsiyon kontrolü de sağ-
lanamayabilir. Özellikle sabah kahvaltısı ya
da gün içerisindeki öğünlerini atlayan birey-
lerin gece yeme atakları geçirebildiği ve karşı
koyamadıkları durumda besin alımlarının
daha fazla olduğu bilinmektedir. Diyet uy-
gularken ödem yapar gerekçesiyle suyu, kas
kazanımıyla birlikte kilo artışı sağlar düşün-
cesiyle egzersizi önemsememek yapılan ha-
talardan biridir. Vücudumuzun yaşamsal
faaliyetlerini devam ettirebilmesi için ihtiyaç
duyduğu, yaşamımız için çok önemli olan
sudan kilo kaybetmeyi hedeflemişken fayda-
lanmamak büyük bir yanlıştır. Aynı za-
manda kilo kaybetmek için; alınan kaloriden
fazlasını harcamak gerekir ki bu da egzer-
sizle mümkündür. Ek olarak yapılan araştır-
malar gösteriyor ki yeterli su tüketimi ve
haftalık egzersiz planlaması kilo kaybetmeye
destek olabiliyor.” şeklinde konuştu.

MEME KANSERINDE
DUYGUSALLIK ETKILI Prematüre

bebeğinizi
emzirin

Vaktinden çok önce dünyaya gelen
prematüre bebekler; özellikle akciğer geli-
şimleri tamamlanmamış olduğundan do-

layı solunumdan enfeksiyona, beyin kanamasından
kalp yetmezliğine ve ciddi bağırsak hastalıklarına
dek pek çok sağlık sorunu ile karşı karşıya kalabili-
yorlar. Bu nedenle de annelerimizin ‘seni pamuklara
sarmalayarak büyüttüm’ sözüne tam da uygun dav-
ranılması gerektiğini belirten Acıbadem Kozyatağı
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan
Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mehmet Malçok, “Ge-
beliğin 37. haftasını tamamlamadan önce doğan
bebekler prematüre olarak tanımlanıyor. Hatta kimi
minikler çok daha aceleci olup 23-25 haftalıkken
bile doğabiliyorlar. Onlara da “yaşam sınırındaki
prematüre bebek” deniyor. Ülkemizde farklı neden-
lerle her yıl yaklaşık 150 bin prematüre bebek dün-
yaya geliyor. Halk arasında, zamanında doğan
bebeklere göre daha küçük bebekler olarak algılansa
da, bu bebekler anne karnında gelişimlerini tamam-
lamadan doğmuş bebeklerdir. Doğum ağırlıkları da
gebelik süresine bağlı olarak değişirken bazen 1000
gramdan daha düşük yani neredeyse bir avuç içine
sığabilen büyüklükte de karşımıza çıkabiliyor. Dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de prematüre bebek do-
ğumuna çok sık rastlanıyor. Annede yüksek
tansiyon, kronik hastalık, enfeksiyon, sık doğum,
doğum suyunun erken gelmesi vb birçok neden pre-
matüre bebek doğumuna neden olurken, gebelik
haftası ne kadar küçük ise, bu bebeklerin karşılaşa-
cağı zorluklar o kadar artıyor” diyor.

Enfeksiyonlara daha açıklar

Prematüre bebeklerin akciğer gelişimleri başta
olmak üzere, göz ve beyin gelişimlerinin doğduktan
sonra tamamlandığını, bağışıklık sistemlerinin de
tam gelişmemesinden ötürü enfeksiyonlara daha
hassas ve açık olduklarını vurgulayan Dr. Mehmet
Malçok şöyle konuşuyor: “İçinde bulunduğumuz
pandemi sürecinde mevcut risklere, kış aylarına
özgü tehlikeler de eklenince prematüre bebekler için
tehdit artıyor. İnsanların kapalı ortamlarda kalma
sürelerinin artması ve bulundukları ortamların ha-
valandırma ve hava temizliğinin yeteri kadar olma-
ması, bazı virüslerin düşük hava sıcaklıklarında
daha kolay bulaşması normal, zamanında doğmuş
bebeklere göre prematüre doğan bebeklerde enfeksi-
yon riskinin daha fazla tehdit oluşturmasına neden
oluyor. Mevsimsel olarak artış gösteren RSV virüs-
leri de prematüreleri en çok tehdit eden mevsimsel
hastalıklardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bağı-
şıklık sistemi zayıf, akciğerleri hassas olan prematü-
reler bu hastalığa yakalandığında, alt hava
yollarında daralma ve nefes almada güçlük şikayet-
lerine neden olmakla birlikte, bebeklerin yoğun ba-
kımlara tekrar yatmasına ve uzun süreli tedavi
almasına neden oluyor.”

A BD’de Ohio eyaletindeki araştır-
macıların 139 meme kanserli
hastanın sonuçlarını değerlendi-

rip yayınladığı çalışmayla ilgili bilgi
veren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr.
Kinyas Kartal, meme kanserinde hem
hastalığın oluşumunda hem de tedavide
hastaların yakın çevresiyle olan duygusal
ilişkilerinin ne denli etkili olduğunun bir
kez daha ortaya konduğunu söyledi.  Ye-
ditepe Üniversitesi Hastaneleri Genel
Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kinyas Kartal,
“Sonuçlara bakıldığında, daha az duy-
gusal stres yaşayan, evlerinde, evlilikle-
rinde daha huzurlu ve mutlu bir ilişkiye
sahip olan kadınların sonuçlarının diğer
hasta grubuna kıyasla istatistiksel olarak
daha iyi olduğu görülmüş. Dolayısıyla,
daha mutlu ve huzurlu bir hayatın, evlili-
ğin, ilişkinin, bağışıklık sistemi üzerine
pozitif etkisi olduğunu söyleyebiliriz”
dedi. Duygusal ilişkilerin bağışıklık sis-
temi üzerindeki etkilerinin araştırıldığı
çalışmayla ilgili Doç. Dr. Kinyas Kartal
şunları anlattı: “Meme kanserli ve evli
139 hasta tedavi bitiminden itibaren ta-
kibe alınmış. Bir buçuk yıllık takip süre-
since yaşadıkları duygusal stres,
evliliklerinin dinamikleri, eşleriyle olan
ilişkileri sözlü olarak araştırmacıların be-
lirlediği sorularla değerlendirilmiş. Bu
süre zarfında da hastalardan kan tahlili
yapılarak, vücuttaki inflamasyon düze-
yini gösteren “C- Reaktif Protein (CRP)
ile Tümör Nekrozis Alfa, İnterlökinler
dediğimiz bir grup kan tahlili aracılığıyla
bağışıklık sistemi hakkında bilgiler elde
edilmiş. Sonuçlara bakıldığında, daha az
duygusal stres yaşayan, evlerinde, evlilik-
lerinde daha huzurlu ve mutlu bir ilişkiye
sahip olan kadınların sonuçlarının diğer
hasta grubuna kıyasla istatistiksel olarak
daha iyi olduğu görülmüş. Dolayısıyla,
daha mutlu ve huzurlu bir hayatın, evlili-
ğin, ilişkinin, bağışıklık sistemi üzerine
pozitif etkisi olduğunu söyleyebiliriz.”

Benzer araştırmalar da var

Bahsi geçen Amerika’daki çalışmaya ek
olarak, başka tıbbi araştırmaların da bu
konuda örnek olabileceğini söyleyen
Doç. Dr. Kinyas Kartal, “Nature dergi
grubunda yayınlanan bir çalışmada, 282
bin 203 meme kanserli hastanın uzun
dönem takip sonuçları incelendiğinde
depresif, kaygı düzeyi yüksek olan hasta-
larda tümör nüksünün istatistiksel ola-
rak anlamlı seviyede hemcinslerine
oranla daha yüksek olduğu görülmüş”
diye konuştu. Doç. Dr. Kinyas Kartal,
tüm bu sonuçlara bağlı olarak da stres,
depresyon, kaygı gibi duygu durumları-
nın meme kanserinde hem hastalığın or-
taya çıkmasında hem de tedaviye uyum
sağlamada oldukça önemli olduğunun
altını çizdi.  Doç. Dr. Kartal, bunun ya-
nında tedavi bitip takip süreci içinde

olan hastalarda da nüks ve hastalığın
ilerlemesinde etkili olduğuna işaret etti.
Stresin kanser mekanizmasındaki etki-
siyle ilgili de bilgiler aktaran Kartal şu
ifadeleri kullandı: “Kanser dediğimiz
hastalık, hücrelerin normal olan ço-
ğalma döngüsünün bozularak kontrol-
süz bir şekilde hücrelerin çoğalmaya
başlamasından kaynaklanıyor. Nor-
malde hücrelerin bölünme işlemini baş-
latan çeşitli hücre içi ve dışı yollar vardır.
Bu yollar hormonlarla, elektrolitlerle ve
daha bir çok farklı mekanizmalarla aktif
veya inaktif duruma getirilerek kontrol
edilir. Uzun süreli stres, bu mekaniz-
mada bozukluklara yol açabiliyor. “Peki
hocam tek başına stres kansere sebep
olur mu?” diye sorarsanız, bunun ceva-
bını vermek bilimsel olarak oldukça zor.
Ama çevresel faktörler, radyasyon, gene-
tik yatkınlık gibi faktörlerin yanına stres
de eklendiğinde çoklu faktöriyel değişik-
ler kanser riskini artırıyor.”

Duygu durumu çok önemli

Hastanın tedaviye verdiği cevapta hem
hastaya hem de tümörün kendi özellik-

lerine ait değiştirilemeyecek bazı
faktörlerin de bulunduğuna işaret
eden Yeditepe Üniversitesi Hasta-
neleri Genel Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr. Kinyas Kartal, “Tümö-
rün yapısı ya da hastanın yaşı fi-
ziksel aktivitesi gibi faktörlerin
yanında stres, huzursuzluk,
hastamızın duygu durumu bu
süreçte çok önemli. İyileşece-
ğine inanmayan bir hastayı te-
davi etmek gerçekten çok zor.
Bu dönemde hastanın kendi-
sini ruhen güvende, huzurlu
hissetmesinin tedaviye ol-
dukça olumlu katkıları ol-
duğunu her gün klinikte
görüyoruz. Gerek eşiyle
gerek ailesiyle sağlıklı iliş-
kiler kurmuş, aradığı 
desteği bulmuş hastaları-
mızın tedaviye uyumu da
cevabı da daha yüksek
oluyor. Yapılan çalış-
mada da bu vurgulan-
mış” ifadelerini
kullandı.

Bağışıklık sistemi ile tümör nüksü arasında yakın bir ilişki olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı
Doç. Dr. Kinyas Kartal, duygusal ilişkilerin de bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi dolayısıyla meme
kanseri nükslerinde etkili olabileceğinin yapılan bir araştırmayla tekrar ortaya konduğunu söyledi

Yeni yıl yaklaşırken kendinize kilo hedefi belirlediyseniz, hem ruhen hem de bedenen diyete hazırsanız dikkat etmeniz gereken diyet hatala-
rına göz atmanızda fayda var” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem Aksoy, önerilerde bulundu

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları,  Yenidoğan Yoğun
Bakım Uzmanı Dr. Mehmet Malçok, 
özellikle de Covid-19 pandemisinin teh-
didi altında dünyaya gelen prematüre 
bebeklerin bakımında ihmale gelmez
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Diyette yapılan hatalar

Başarı her
evrede artıyor

Başarı her
evrede artıyor

Başarı her
evrede artıyor

Başarı her
evrede artıyor

Başarı her
evrede artıyor

Başarı her
evrede artıyor

Böyle bir durumla karşı karşıya kalan hasta-
ların her ne kadar zor olsa da bir an önce du-
rumu kabul edip tedavi yolculuğuna çıkması
gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Kinyas Kartal, “Bu
aşamadan sonra yapacağımız tek şey bu hasta-
lığı yenmek için var gücümüz ile çalışmak, sa-
vaşmak” diye konuştu. Bugün meme kanserinin
tedavi başarısının her evrede, her geçen gün
daha da arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Kinyas
Kartal, hasta yakınları için de sözlerine şöyle
devam etti: “Hekimler olarak elimizde bu savaşta
kullanacağımız güçlü silahların sayısı artıyor. He-
kimler olarak bizler araştırmalarla, gelişmelerle ya-
pılabilecekleri elimizden geldiğince yapmaya
çalışıyoruz. Ama hastamız ameliyattan sonra ya da
kemoterapisini aldıktan sonra kendi evine gidiyor. O
hasta, evinin kapısını kapattığı zaman eşiyle, anne-
siyle, babasıyla, çocuklarıyla, çok yakın dostlarıyla
baş başa kalıyor. Burada da hastamıza ve yakınlarına
düşen görevler var. Zaten zor olan süreçleri, daha da
zorlaştırmanın kimseye faydası yok. Hem hastamız te-
davisine inanmalı, bunu yenebileceğini bilmeli hem de
yakınları bu yolda ona destek olmalı. Olumsuz düşünce-
ler bizim başarımızı çok etkiliyor. Moralsiz, mutsuz, stresli
hastalarımız fiziki yükün yanı sıra psikolojik yüklerin de
altında eziliyor. Mutsuzluk ve umutsuzluk istemiyoruz.”

NEŞE MERT

Besin alımını takip etmemek
Aksoy, “Kilo kaybetme sistemi zor ve karmaşık görünebilir
fakat bunun sağlanabilmesi için gereken şartlar arasında en
basiti harcanan enerjinin alınandan fazla olmasıdır. Diğer
önemli husus ise karbonhidrat, yağ ve proteinin ihtiyaç duyu-
lan enerjiyi dengeli oranda sağlaması gerekir. Dolayısıyla tü-
ketilen besinler arasında göz ardı edilen yüksek kalorili ve
besin içeriği kalitesiz olan yiyecek ve içecekler olabilir. Öğün-
lerle birlikte alınan kalorili içecekler, gün içerisinde açlığınızı
bastırmak için tükettiğiniz bir atıştırmalık, salatalarınıza ekle-
diğiniz soslar göz ardı edilen besinlere örnek olarak verilebilir.

Bu sorunu çözmenin en iyi yolu besin tüketim kaydı tutmak-
tır. Unutmamalısınız ki başarısız olduğunuz bütün diyet

uygulamalarının her biri kilo kaybetmenize karşı bir
direnç oluşturur. Dolayısıyla bu bir sonraki diyet gi-

rişiminiz için motivasyon ve başarı eksikliği yara-
tabilir. Daha önceden yapılan diyet hatalarını

bilmek ve tekrarlamamak diyet sürecinizde
size katkı sağlayacaktır.” dedi.
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Maltepe'de Gülsuyuspor -
Kartalspor maçı sonrası taraf-
tarlar arasında taşlı, bıçaklı

kavga çıktı. D-100 Karayolu'ndaki trafi-
ğin aksamasına da neden olan kavga,
cep telefonu kameralarına yansıdı.  Mal-
tepe'de dün oynanan Süper Amatör Lig
takımlarından Gülsuyuspor - Kartalspor

maçı sonrası taraftarlar arasında taşlı,
bıçaklı kavga çıktı. Maç sırasında iki
takım taraftarları arasında başlayan
sözlü tartışma bir süre sonra taşlı, bıçaklı
kavgaya dönüştü. Stadın dışına taşan
kavgada çevredeki vatandaşlar ve araç
sürücüleri zor anlar yaşadı. Olay yerine
polis ekiplerinin sevk edilmesiyle iki grup

taraftarları ara sokaklara kaçtı.  Öte yan-
dan kavga cep telefonu kameralarına
yansıdı. Polis ekiplerinin kavgaya karışan
grupları ayırmakta güçlük çektiği görü-
lürken, D-100 Karayolu'na da taşan
kavga trafiğin aksamasına neden oldu.
Grupların ayrılmasından sonra trafik
normale döndü.  

Z eytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde iddiaya göre
Feride K., zehirlenmeleri için sokak hayvanlarının
mama ve su kaplarına çamaşır suyu döküyordu.

Hayvansever Feyza Pekacar ve annesi Nesrin Pekacar, hay-
vanların mama ve su kaplarına sıvı boşaltan Feride K'yi ya-
kaladı. Feride K.'nın kaplara çamaşır suyu dökdüğü öne
süren anne ve kızı duruma tepki gösterdi.18 yaşındaki Feyza
Pekacar'ın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde,
Feride K'nin mama kaplarına yaklaşarak elindeki pet şişeden
bir sıvı döktüğü görülüyor. Ardından Nesrin Pekacar Feride
K.'ye müdahale ettiği kameraya yansıyor.  O anları kayda
alan Feyza Pekacar, "Feride K. bize 'Bunlar hastalık yayıyor
ben bu kediler yüzünden korona oldum, ben bunlar yüzün-
den hastalık kapıyorum korona oluyorum. Bu korona bun-
lar yüzünden yayılıyor' dedi. Öldürmek için yaptığını söyledi.
Esnaf, biz 3 kişiyiz diye bizi hırpaladı. O kadını tutmadılar.
Hayvanları sevmiyorlarsa sevmesinler ama hayvanlara do-
kunmasınlar" diye konuştu.  

Kedilerin mamasını zehirledi

Feyza Pekacar "Biz komşularımızdan duymuştuk bunu yap-

tığını. Çamaşır sulu suları mamalar ve sulara katıyor. Bir kaç
tane kedimiz de hasta olup öldüler. Her cuma günü bunu
yapmaya başlamıştı. Takip ettik arkasından dolandık, bu-
raya geldi. Ben kameramı açtım annem de benim önümden
gitti. Hiçbir kaygı belirtisi olmadan çamaşır sulu suyu çalka-
ladı, mamaların üzerine eğilerek döktü. Annem yakasına ya-
pıştı" dedi. Feride K. ve Nesrin Pekacar'ın aralarında
tartıştığını gören mahalle sakinleri araya girerek olayı son-
landırdı. Bu fırsattan faydalanan Feride K. olay yerinden
uzaklaştı. Mahalleli olayı duyduktan sonra Feride K.'nin
mama kaplarına çamaşır suyu koyduğu iddiasına tepki 
gösterdi. 

Kediler zehirlendi

Yerel hayvan koruma görevlisi Arzu Yılandiloğlu 4-5 kedinin
çamaşır suyu ile zehirlendiğini öne sürdü. Yılandiloğlu,
"Zeytinburnu'nda bu tarz olayların artık yaşanmamasını isti-
yoruz. Belediye kendi mamalıklarını yaparak kendi amblem-
lerini koysa bu insanlar böyle şeyler yapmaktan çekinir.
Hayvan susuz kaldıysa çamaşır sulu suyu da içer, o anla-
maz ki. Biz çamaşır suyundan zehirlendiğini düşündüğü-

müz 4-5 kedi gördük" dedi. 

Yazık bunlar da bir can

Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan Ömer Çelik,
"Kedileri zehirliyorlardı, dün çamaşır suyu dök-
müşler kedilerin sularına, millet görmüş tartışma
çıktı. Gerçekten çok yazık biz hayvanları koruyo-
ruz, yemek su veriyoruz, millet zehirliyor ayıp de-
nilen bir şey var. Yazık yazık bu da bir can" dedi.
Olayın gerçekleştiği yerde esnaflık yapan Hasan
Coşkun "Benim dükkanım şurada, bir ses duy-
dum. Burada tartışma çıkmıştı. Yaşlı bir kadın
hayvanların yemeğine ve suya çamaşır suyu dök-
müş. Bu kadının yaptığı terbiyesizlik, ben görsem
müdahale ederdim. Bu insanlık dışı bir şey.
Büyük bir terbiyesizlik, insanlık dışı, bu kabul edi-
lemez" diye konuştu.  DHA

Taraftarlar tekme tokat kavga etti

Allah kurtardı!

Sultangazi Arnavutköy yolu
İsmetpaşa Mahallesi mevkiinde
kullandığı hafif ticari aracın di-

reksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü re-
füje çarparak durabildi. Kazada araç
sürücüsü ve yolcu hafif şekilde yaralanır-
ken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağ-
lık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle
Gaziosmanpaşa yönünde trafik yoğunluğu
yaşandı. İlk müdahaleleri olay yerinde ya-
pılan yaralılar ambulanslarla hastaneye
kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenilirken, kaza seyir halindeki
bir başka aracın araç kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, seyir halinde olan hafif ticari
araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybederek, kavşakta refüje çarptığı görülü-
yor. Bahçelievler'de yaşanan kazada, ka-
zaya karışan aracın araç kamerasına
yansıdı. D-100 Karayolu Şirinevler mevki-
inde seyir halinde olan bir otomobilin sü-
rücüsü aniden şerit değiştirince, arkadan
gelen minibüs sürücüsü otomobile çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da
maddi hasar meydana geldi. DHA

Zeytinburnu'nda iddiaya göre Feride K. bir süredir sokak hayvanlarının mama ve su
kaplarına çamaşır suyu döküyordu. Bu yüzden bazı hayvanlar zehirlenerek öldü.
Feride K. yine elindeki sıvıyı sokak hayvanlarını için bırakılan su kaplarına boşaltırken
mahalleli tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri ile Feride K. arasında tartışma çıktı

INSAFSIZ KADIN!
Sultangazi ve Bahçelievler'de yaşanan 
2 trafik kazası kameralara yansıdı. 
Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç
refüje çarparken, Bahçelievler'de ise
şerit değiştiren otomobile arkadan
gelen  minibüs çarptı

Korkunç kaza:
1 YARALI

Silivri'de tanker ile hafif ticari
araç çarpıştı. Kazada hafif ticari
araç sürücüsü yaralandı. Olay,

dün 23.00 sıralarında D-100 Karayolu
Murat Çeşme mevkinde meydana geldi. 20
AEK 07 plakalı tanker ile 34 VN 1780 pla-
kalı hafif ticari araç  çarpıştı. Çarpışmanın
etkisiyle hasar gören tankerde kimyasal
madde sızıntısı meydana geldi. Haber ve-
rilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve
polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan
hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekipleri ta-
rafından hastaneye kaldırıldı. Tankerdeki
kimyasal sızıntıdan dolayı trafik yaklaşık
1,5 saat yan yoldan verildi. İtfaiye ekipleri,
önlem amaçlı  köpüklü su sıktı. Kazaya ka-
rışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken,
trafikte normal akışına döndü. 

Feride K'nin eşi Veysel K. ise,
"Benim hanımın psikolojik so-
runları var. Yaşanan olayın
doğru olup olmadığını bilmi-
yorum. Başında durmuyor-
dum ben ama psikolojik
sorunu olan kişiden her şey
beklenir. Bizim evde öyle hay-
van beslemiyoruz, uzaktan se-
viyor benim eşim de. Ben
psikolojik sorunlu diyorum,
bunun başka türlü izahı yok.

Hoş bir şey değil hayvan zehir-
lenir mi? Biz şükür Müslüman
insanlarız, çok büyük vebal
ama hasta insana ne diyecek-
sin? Eşim bana olayı anlattı.
Feride K. 'Ben kedilere su veri-
yordum kadının biri geldi bana
müdahale etti' dedi. Ben de
onu bir daha kedilere mama
veya benzeri şeyler vermemesi
gerektiği konusunda uyardım '
dedi" şeklinde konuştu. 

Hanımın psikolojik sorunları var

Esenyurt
mEydan savaşı!

Esenyurt'ta iki grup arasında sopalı, satırlı, taşlı 
kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı meydan savaşını
aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansırken,
olay yerine özel harekat polisi sevk edildi

Olay, saat 17.30 sıralarında
Esenyurt Bağlarçeşme Ma-
hallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle
iki grup arasında sözlü tartışma ya-
şandı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini
kavgaya bıraktı. Gruplar birbirlerine
satır, sopa ve taşlarla saldırmaya baş-
ladı. Çevredeki bir vatandaş kavgayı
ayırmak için havaya ateş açtı. İhbar
üzerine olay yerine çok sayıda polis,
sağlık ekibi ve özel harekat polisi sevk
edilirken, kavganın tekrar büyümesi ih-
timaline karşı, önlem için TOMA da
gönderildi. Çıkan kargaşada yaralana-
rak yere düşen bir kişi, karşı gruptaki
kişi veya kişiler tarafından satırla başın-
dan yaralandı. Kavgada yaralanan 1'i
ağır olmak üzere toplam 4 kişi, olay ye-

rine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk
müdahalenin ardından ambulansla
hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kavga
esnasında taraflar çevredeki esnafların
sattığı ürünleri bir-
birlerine fırlatarak,
dükkanların camla-
rına zarar verdi.
Ekiplerin olayla 
ilgili incelemeleri 
sürüyor.

Kameralar 
kaydetti

Vatandaşlar tarafın-
dan cep telefonu ka-
merası ile çekilen
görüntülerde, kala-
balık iki grubun bir-

birlerine sopa ve taşlarla saldırdığı, çev-
redeki esnafın sattığı bazı ürünleri bir-
birlerine fırlattıkları ve olay yerine çok
sayıda polisin sevk edildiği görülüyor.

Başakşehir'de bir ayakkabı
firması sahibi olan H.C isimli
şahsı motosikletle takip eden

2 gaspçı, minibüse binen
adamın başına silah

dayayarak 750 bin lira ve 
1.5 milyon lira çek olan çantayı
çalarak kaçtı. Şahıslar olaydan

sonra kısa süre içinde
yakalanırken, olay anı ise

güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, 15 Ekim Pazar
günü Başakşehir'de mey-
dana geldi. İddiaya göre,

Ayakkabıcılar sitesinde kardeşi ile
ortak şirketi olan H.C, isimli şahıs
saat 20.00 sıralarında minibüse
bindi. Daha sonrasında yanına mo-
tosikleti iki kişi gelerek kaza süsü
verdirip aracı durdurttu. Hastaneye
götürülmek isteyen motorlulardan
biri daha sonrasında H.C'ye ateş
açtı. Aracın camı kırılırken, gaspçı-
lardan biri minibüsün içine girerek
H.C'nin başına silah dayayıp içeri-
sinde 45 bin dolar, 23 bin euro, 35
bin lira ve 1.5 milyon liralık çek bu-
lunan çantayı alarak kaçtı. Olaydan
sonda H.C hemen polis ekiplerine

haber verdi. Asayiş Şube Gasp
Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili
çalışma başlattı. Güvenlik kamera
görüntülerini inceleyen polis ekip-
leri, gaspçıların kimliklerini tespit
etti. Gözaltına alınan şahıslardan
Ali Artan (23) ve yabancı uyruklu
Mahmoud Alkadour (19) Başakşe-
hir'de sokak gözaltına alındı.
Olayda kullanılan motosikletin sa-
hibi A.Ü. de tespit edilerek Esen-
yurt'ta yakalandı. Motosiklete el
konuldu. Emniyetteki işlemleri ta-
mamlanan Altan ve Alkadour çıka-
rıldıkları mahkemece tutuklanırken,
A.Ü. savcılık ifadesinin ardından
serbest bırakıldı. Öte yandan, olay
anı güvenlik kameralarına yansıdı.

MOTOSiKLETLi GASP ÇETESi

4 araç birbirine girdi
Ümraniye'de, 4 otomobil, panelvan ve servis minibü-
sünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8
kişi yaralandı. Kaza, saat 16.45 sıralarında Esenşehir

Mahallesi Baraj Yolu Caddesi ve NATO Yolu Caddesi'nin kesiş-
tiği kavşakta medyana geldi. Kavşaktaki 4 otomobil, panelvan
ve servis minibüsü birbirine girdi. 6 aracın karıştığı zincirleme
kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildir-
mesiyle 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere
kaldırıldı. Kavşak bir süreliğine trafiğe kapatılırken yoğun trafik
oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Polis
ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Taksi ters döndü!
Üsküdar'da kavşağa hızlı giren taksi, başka bir ticari
taksiyle çapıştı. Kazada ters dönen taksi metrelerce
sürüklenirken, araçtaki yolcu yaralandı. Kaza, geçti-

ğimiz günlerde saat 06.00 sıralarında Üsküdar Bulgurlu Cad-
desi üzerindeki Libadiye Kavşağı'nda gerçekleşti. İddiaya
göre, Bulgurlu Caddesi'nden hızla gelen 34 TES 06 plakalı ti-
cari taksi, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TGF 70 plakalı
ticari taksiye sol taraftan hızla çarptı. Çapmanın etkisiyle ticari
taksi yan yatarak metrelerce sürüklendi. Ters dönerek sürük-
lenen araç içinde bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve
sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan
yolcu, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kal-
dırılması ile trafik normal akışına döndü.



S on yıllarda çocukların internette ge-
çirdiği zamanın artması Bağcılar Be-
lediyesi’ni bu alanda önemli bir

projeyi uygulamaya koymaya yöneltti.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırı-
cı’nın öncülüğünde çocukların kaliteli
zaman geçireceği, yararlı, eğlenceli, inter-

netin kötü etkilerinden uzak ve çağın ihti-
yaçlarına uygun çocuk.bagcilar.bel.tr isimli
portalın hazırlanması çalışmalarına 
başlandı.

Çocuklarımız çok değerli

Çocuklara yönelik kurumsal internet sayfa-
sını oluşturma çalışmaları kapsamında
Bağcılar Belediyesi tarafından Feyzullah

Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda “Bağcılar
Çocuk Portalı Ortak Akıl Konferansı” dü-
zenlendi.  Etkinliğe akademisyenden psiko-
loğa ve öğretmene kadar farklı
kurumlardan 42 kişi katıldı. Programın ev
sahipliğini yapan Strateji Geliştirme Mü-
dürü Serbay Öztürk, internette çok zaman
geçiren çocuklar için kurumsal web çalış-
ması yaptıklarını belirterek “Çocuklarımız
çok değerli. Onlara çağın gereklerine uygun
bir şekilde en iyi içeriği sunmaya gayret
eden bir kurumuz. Bu toplantıda katılımcı-
larımızla birlikte enerjimizi tek yönde top-
layarak bir yol haritası belirleyerek icraata
geçeceğiz. Bilişim teknolojilerini sağlıklı bir
şekilde istifade edilebilmesi amacıyla istişa-

reler yaptık, birbirimizi ikna etmeye çalıştık
ve sonuçta ittifak sağladık” dedi. 

McKinsey yöntemi kullanıldı 

Katılımcılar arasından oluşturulan gruplar,
McKinsey yöntemiyle ortaya çıkardıkları fi-
kirleri, sunumlarını yaparak birbiriyle pay-
laştı. Strateji, organizasyon yapısı, çalışma
sistemi, temel değerler, yönetim stili, perso-
nel yapısı ve kurumsal yetenekler gibi fak-
törler üzerinden yapılan çalışmalar
neticesinde “Lokman Amca” ve “Çocuk
Dostu Belediye” en çok dikkat çeken spot
cümleler oldu. Yetkililer, büyük bir özveriyle
hazırlanan çocuk.bagcilar.bel.tr kısa sürede
içinde hizmete gireceğini belirtti.
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“ Allah, dert verip derman aratmaz ama
dertsiz de insan yaratmaz” derler. Ha-
yatımızın her anında hastalık da ola-

cak, üzüntü de olacak, sevinç ve mutluluk da
olacak. Bunlar yaşamın fıtratında var ve her
şey insana dair. Fakat tıpta çaresi az bulu-
nan ve pahalı tedaviler gerektiren hastalıklar
var ki insan düşmeye görsün. Bu hastalık bir
de yeni doğmuş evladınızda ortaya çıktığında
çaresizliğin tam ortasındasınız demektir.

Henüz dört aylık olan İnci Melek bebek
de böyle bir hastalığın pençesinde ve hasta-
nede yaşam savaşı veriyor. SMA hastası.
Yani: Spinal Musküler Atrofi olarak adlandı-
rılan, kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve
çok sık rastlanmayan bir hastalığın pençe-
sinde. Vücutta yer alan pek çok kası tutarak

hareket kabiliyetini etkileyen hastalık, kişile-
rin hayat kalitesini oldukça düşürmektedir.
Halk arasında Gevşek Bebek Sendromu ola-
rak da bilinir. Omurilikteki motor sinir hüc-
relerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve
nefes alma gibi temel kabiliyetini ortadan
kaldırır. Bebekler için bir numaralı genetik
ölüm nedenidir.

Yazımın başlığında belirttiğim gibi “İn-
ciye umut ol” minik bir bebekten bahsediyo-
rum. İnci Melek Türkiyenın en küçük SMA
hastası hastalık anne karnındayken belirti-
leri çıkmış ama 1 aylık olana kadar hiçbir
şey anlamamışlar. 30 günlükken sağlık ocağı
hemşiresi aşı sırasında anlamış ve gen ra-
poru sonucunda İnci’nin SMA hastası ol-
duğu anlaşılmış. Ve o zorlu süreç başlamış.
Artık zamanla yarışma zamanı demiş dok-
torlar. Çünkü bu hastalık zamanla yarışıyor
ve İnci Melek 4 aylık olmuş bile. Üç aydır

burnundaki NG’den besleniyor.
suyun,sütün ve mamanın tadını bilmiyor. Ağ-
zına bir yudum su değmiyor. Aspire etmek-
ten ağzı burnu akıyor.

İnci’nin annesi yaşadıklarını şöyle ifade
ediyor: “Ben çocuğumun odasına adını bile
bilmediğim makinaları sığdırdım. Makina-
lardan kablolardan evladını kucağına bile
alamayan bir anneyim. Ben henüz 4 aylık
bir anneyim ama anneliği tadamamış ve
SMA’nın en acı yüzüyle karşılaşan bir 
anneyim.”

İncimiz 4 ayda 3 kere hastenye yattı. 2

kere yogun bakım gördü ve 10 tane cihazı
var. En küçük SMA hastası diyoruz. En
küçük trekeli SMA bebeği de diyebiliriz.
Çünkü artık cihazlar yetmiyor. 20 günlük
yoğun bakım sürecinden sonra trekeli bir şe-
kilde oradan çıkacak. Giderek nefes alması
daha da güçleşiyor. Her geçen zaman kayıp
İnci için. Türkiye’deki SMA ilacının kriter-
leri var her ihtiyaç duyduğunuzda alınamı-
yor. İnci çok küçük olduğu için bazen o ilacı
bile kaldıramıyor. Yurtdışındaki ilaç çok pa-
halı onun için Valilik izniyle bir kampanya
başlatmışlar.

Anne’nin son cümleleri çaresizliğini or-
taya koyuyor; “İnci benim tek evladım ve
ben bir anne olarak cok çaresizim. Kimse ev-
ladı gözünün önünde eriyerek ölsün istemez.
O yüzden lütfen bizlere destek olun. Bana ses
inciye nefes olun. Ben her gün canlı yayında
10 TL’ye sembolik balon satarak 2.4 milyon

doları biriktirmeye çalışıyorum hep söylüyo-
rum hep de söyleyeceğim. Bu Dünyadan ge-
çerken bir inci tanesine dokunmak istemez
misiniz?” 

Yurdumun güzel kalpli insanları İnci’yi
yaşatmak adına hummalı bir çalışma içine
girmiş durumda. Gönüllü yardım melekleri
Türkiye’nin her yerinde standlar açıp İnciyi
yaşatmak için yardım topluyor. Sosyal med-
yalarda “İnciye umut ol, İnciye nefes ol” eti-
ketleriyle kampanya detaylarına
ulaşabilirsiniz. Kampanyaya ulusal ve yerel
basın da gerekli desteği veriyor. Bir paket si-
garanın 20 TL olduğu şu zamanda bir ço-
cuğa 10 TL yardımı çok
görmeyelim.Unutmayalım: Dünyada sadece
yaşamıyoruz ayrıca bir yolcu misali geçiyo-
ruz. Dünyadan geçerken aslolan bu kubbede
hoş bir sada bırakabilmek.

Sağlıcakla…

İnci'ye umut ol

Bağcılar Belediyesi, çağın gereklerine uygun, çocukların
keyif alabilecekleri, öğretici ve güvenli internet sitesi
çocuk.bagcilar.bel.tr’yi hayata geçiriyor

Osman KÖSE
damgaweb@gmail.com

osmankose@hotmail.fr
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Programın ev sahipliğini
yapan Strateji Geliştirme
Müdürü Serbay Öztürk, 
internette çok zaman 
geçiren çocuklar için 
kurumsal web çalışması
yaptıklarını belirterek 
“Çocuklarımız çok değerli.
Onlara çağın gereklerine
uygun bir şekilde en iyi 
içeriği sunmaya gayret
eden bir kurumuz” dedi.
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Silivrililer yürüyüş yaptı
Silivri Belediyesi, vatandaşları doğa ile buluşturmak ve sportif aktivitede bulunmak amacıyla doğa yürüyüşü düzenledi. Bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen etkinliğe katılım yoğun olurken, Büyüksinekli ve Sayalar arasında yapılan yürüyüşte doğa ve sporseverler keyifli anlar yaşadı

silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü ile Yamandaki
Doğa Sporları Grubu tarafından

Pazar günü doğa yürüyüşü düzenlendi. Saat
09.00’da Büyüksinekli’den başlayıp Saya-
lar’da son bulan 13 kilometrelik yürüyüşe do-
ğaseverler yakın ilgi gösterdi. Yamandaki
Doğa Sporları Grubu, yürüyüş boyunca
uyulması gereken kurallar hakkında katılımcı-
ları bilgilendirdi. Silivri Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri
yürüyüş esnasında yaşanabilecek olumsuz-
luklara karşı parkur boyunca hazır bulunur-
ken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de
güvenliği sağlamak amacıyla yürüyüşe eşlik

etti. Yürüyüş güzergâhı boyunca vatandaşlar
temiz havada spor yapma imkânı ve doğa ile
iç içe keyifli anlar yaşarken, ormanın eşsiz gü-
zelliği ve temiz havasında 6 saat süren 13 ki-
lometrelik yürüyüş katılımcıları iş stresinden
uzaklaştırdı. Yürüyüşün tamamlanmasının
ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ekipleri vatandaşlara çorba ikramında bu-
lundu. Etkinliğe katılan doğaseverlere teşek-
kür belgesi takdim edilirken, katılımcılar
kendilerine bu imkânı sağlayan Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.
Doğa yürüyüşü günün anısına çekilen fotoğ-
rafların ardından sona erdi. 
MÜGE CESUR ÖZMEN

Mavi Kuş
Başakşehir'de
Usta yazar Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş” adlı
eserinden aynı isimle uyarlanan tiyatro
oyunu, Başakşehir’de yeniden sahnelendi.
Başakşehir Tiyatro Akademisi öğrencileri ve
eğitmenlerinin aynı sahnede yer aldığı oyun,
tiyatroseverlerden tam not aldı

Usta yazar Mustafa Kutlu’nun “Mavi
Kuş” adlı eserinden aynı isimle uyarla-
nan tiyatro oyunu, uzun bir aradan

sonra Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yeni-
den sahnelendi. Anadolu’dan bir yol hikâyesinin iş-
lendiği ve herkesin kendisinden bir şey bulduğu oyun
Başakşehirlilerin beğenisi topladı. Bozkırda uzak bir
kasabada “Mavi Kuş” otobüsünde yolları kesişen bir
grup yolcunun trene yetişmeye çalışırken yaşadıkları
sürprizlerle dolu yol hikâyesi, ilgiyle izlendi. Genel
sanat yönetmenliğini İlknur Demir’in üstlendiği oyu-
nun yönetmenliğini ise Caner Demir yaptı. Oyun
dekorlarında Atilla Emre Devrimci, müziklerinde ise
Okan Kaya’nın imzası vardı.

Eğitmenler ve öğrencileri aynı sahnede

Başakşehir Tiyatro Akademisi’nden eğitim alan öğ-
renciler tarafından sahnelenen oyun, eğitmen ve öğ-
rencileri aynı sahnede buluşturarak, eğitimin üretime
dönüşmesi açısından önem taşıyor. Başakşehirlilerin
ilgiyle izlediği oyunda; Alican Turan, Aykut İspir,
Barış Bilgiç, Begüm Akkaya, Deniz Akkaya, Evrim
Artut, Harun Özüağ, İbrahim Baybara, Kasım Öz-
gürbüz, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Solmaz,
Mukaddes Kurmuş, Mücahit Koçak, Hakan Kahra-
man, Oğuz Cabir Arslan, Oğuzhan Özcan, Servet
Oğuzyer, Sevilay Şimşek, Yağmur Şayir, Yakup
Denli, Yusuf Sırma ve Yusuf Türk rol aldı.

Büyükçekmece’de
Kızılay Haftası 

Büyükçekmece Belediyesi Kızılay
Haftası kapsamında çocuklara Kızılay’ı
tanıttı. Büyükçekmece Belediyesi ve

Büyükçekmece Kızılay Şubesi işbirliği ile Çocuk
Oyuncak Kütüphaneleri’nde çocuklara Kızılay’ın
önemi ve faaliyetleri görsel video ve etkinliklerle
anlatıldı. Kızılay Haftası kapsamında Tepecik
Nejat Uygur Eğitim ve Kültür Merkezi Çocuk Kü-
tüphanesi, Zülfü Livaneli Eğitim ve Kültür Mer-
kezi Çocuk Oyuncak Kütüphanesi, Mimar Sinan
Eğitim ve Kültür Merkezi Çocuk Oyuncak Kütüp-
hanesi’nde çocuklara Kızılay’ın kuruluş amacı,
yardım faaliyetleri ve faaliyet alanları hakkında ta-
nıtıcı çizgi film izletildi. Çocuklar etkinlik boyunca
eğlenceli aktiviteler ve çizgi film izleyerek eğlenceli
anlar yaşadı. Büyükçekmece Belediyesi’nin düzen-
lediği Kızılay Haftası etkinliğine Büyükçekmeceli
ailelerin ilgisi yoğun oldu.

13 Kasım coşkusu
Tekirdağ’ın düşman işgalin-
den kurtuluşunun 99’uncu
yıldönümü dolayısıyla dü-

zenlenen etkinlikler, binlerce Tekirdağ-
lının katılımıyla coşku dolu anlara
sahne oldu. Her kesimden binlerce
kişi kurtuluş coşkusu ile kortejde ye-
rini alırken, Gencer Savaş Bandosu
konseri, etkinliklere renk kattı. Tekir-
dağ Valiliğinin koordinasyonunda, Sü-
leymanpaşa Belediyesi tarafından

organize edilen kortej, Köprübaşı
Mevkii’nden başladı. Motosiklet sev-
dalısı Tekirdağlılar, sivil toplum kuru-
luşları, spor kulüpleri ve her branştan
sporcular, müzisyenler, maskotlar,
meslek grupları ve binlerce Tekirdağlı,
Tarihi Tekirdağ Valiliği binası karşısın-
daki konser alanına kadar süren kor-
tejde renkli görüntüler oluşturarak
Kurtuluş Günü etkinliklerinde görül-
meye değer anlara imza attılar.



HABER MERKEZİ

M obil uygulama üze-
rinden araç kira-
lama hizmeti veren

özel bir şirket, park alanı ola-
rak Esenyurt Namık Kemal
Mahallesi'nde bulunan pazar
alanını gösterdi. Araçların
pazar alanına park edilmesi
üzerine esnaf tezgah açmakta
zorlandı. Yaşanan problemin
giderilmesi için şirket ile on-
larca kez iletişime geçen esnaf,
bir çözüm bulamayınca çareyi
araç tekerlerinin altına kova
kapakları koyarak itmekte
buldu. Onlarca pazarcının bir
araya gelerek ittiği araçlar
farklı bir alana taşındı. Yaşa-
nan o anlar ise çevredeki bir
vatandaşın cep telefonu kame-
rasına yansıdı.

İnşallah araba 
yoktur diyorum

Yaşadığı sorunu anlatan pazar
esnafı Remzi Kakız, “Biz
sabah saat 6'da evimizden
ekmek mücadelesi için buraya
geliyoruz. Fakat geldiğimizde
pazar yerlerimizde özel bir ki-
ralık araba şirketinin arabala-
rını görüyoruz. Bu durum bizi
perişan ediyor, neredeyse tez-
gah açamıyoruz. Kaç aydır bu
durum böyle. Bazı yerlerde iki
araç, bazı yerlerde ise 3 araç

oluyor ve kimse araçlara sahip
çıkmıyor. Bizde kendi imkanla-
rımız ile bu araçları çekmek
zorunda kalıyoruz. Kimsenin
arabasına da zarar vermek is-
temiyoruz. Büyük zorluklar
içerisinde tezgahlarımızı açıyo-
ruz. Yetkililerden bu duruma
acil bir çözüm bulmalarını isti-
yoruz” dedi.

Mağduriyet içindeyiz

Yaşadıkları mağduriyet hak-
kında konuşan pazar esnafı
Hüseyin Ateş ise “Ben pazarda
esnafım. Aylarıdır pazar alanı-
mıza özel bir araç kiralama şir-
ketinin arabaları park ediliyor.
Pazarcılar olarak bu şirketi her
hafta arıyoruz ve şikayette bu-
lunuyoruz. Fakat her geldiği-
mizde bu alanda onlarca aracı
park halinde buluyoruz. Biz bu
araçlardan mustaribiz, araçlar
yüzünden tezgah açamıyoruz.
Buraya ekmek parası kazan-
maya geliyoruz ama bu sıkıntı-
larla karşılaşıyoruz. Son 6
aydır sabahları evden çıktı-
ğımda acaba bu gün ne ile kar-
şılaşacağım, acaba tezgahımın
yerinde araba olacak mı diye
soruyorum kendime. Ben bu
pazara gelirken bu düşünceyi
aklımdan çıkaramıyorum. Yet-
kililerden bir an önce bu du-
ruma bir çözüm bulmalarını
istiyoruz” diye konuştu.
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teröre hayır!
SALdırıNıN 18'inci yıl dönü-
münde saat 09.23'te Barış
Anıtı önünde gerçekleştirilen

törene, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Ka-
rasu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, terör saldırısında hayatını
kaybeden Murat Şahin'in annesi Nergis
Şahin, babası Ali Şahin, eşi Fatma
Şahin, kardeşi Mukaddes Korkmaz ile
Yağbasan Köylüleri Kültür Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve
sevenleri katıldı. Anma töreni sırasında
Murat Şahin'in annesi Nergis Şahin'in
ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Hayatını kaybedenler için anıtın önünde
saygı duruşunda bulunulduktan sonra
İstiklal Marşı okundu.
Adalet mücadelesi var

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu ise, “Murat'ın ölümünün ardın-
dan sadece ailesinin değil köylülerinin ve

hemşerilerinin aradan geçen zamana
rağmen sadece anma ile de değil adalet
mücadelesiyle yapılan bu örgütlenme
geleceğe dair umudu arttırıyor. 18 yıl bo-
yunca bir ananın yüreğinde dinmeyen ve
asla dinmeyecek  bir acı.  Düşüncesi ne
olursa olsun fikri ne olursa olsun bu ül-
kede hepimiz kardeşiz. Bu ülkede terör
insanları bölmektir. Hep birlikte kimden
gelirse gelsin teröre hayır diyoruz.”
Anma töreninde konuşan Divriği Kültür
Derneği Başkanı Orhan Akkaya da, "Bir
insan kolay yetişmiyor. Özellikle Divriği
coğrafyasında, çorak topraklarda insanı
büyütmek çok zordur. Biz madenci ço-
cuklarıyız. Babalarımız gece gündüz
madenlerde çalıştı. Burada adına El-
Kaide denilen bir canavarın çocukları-
mızı katletmesi kolay kolay
sindirebileceğimiz bir olay değildir. Bu
acıyı 18 yıldır içimizde hissediyoruz ve
yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'nda Neve
Şalom ve Beth İsrail 

sinagoglarına yapılan
bombalı saldırılarda ha-
yatını kaybeden 28 kişi,
Şişhane'deki Barış Anıtı
önünde gerçekleştirilen

tören ve saldırının 
olduğu yere karanfiller
bırakılarak anıldı. CHP

İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu,

ölen insanların acısını
hala yaşadıklarını belir-
terek; “Her türlü teröre

hayır diyoruz” dedi

beylikdüzü'nde eğlendiren şifacı

BeyLİkdüzü Adnan Kahveci
Mahallesi'nde yaşayan Aykut
Can Akman, üniversitede oku-

duğu Anestezi Uzmanlığı bölümünü 10
yıl önce bırakıp, dünya ve Türkiye'yi gez-
meye karar verdi. 2011 yılında Türki-
ye'deki şehirlerin ardından dünya
seyahatine başlayan Akman, 2016 yılına
kadar yaklaşık 40 ülkeyi gezdi. 5 yıl önce
gezdiği ülkelerden Brezilya'da, gençlerin
sokakta jonklörlük yaparak para kazandı-
ğını görüp, aynı gösteriyi Türkiye'de yap-
mak istedi. 2017 yılında İstanbul
Beylikdüzü'ndeki evine dönen Akman,
kendisine 'Yoldaki Şifacı' lakabını verip,
gösterilerine başladı. Yavuz Sultan Selim
Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen sürü-
cülere, jonklör gösterisi yapan Akman,
harçlığını bu şekilde kazanıyor. 

Güney Amerika'da öğrendim

Jonklörlüğü 40 ülke gezdikten sonra Bre-
zilya'da öğrendiğini söyleyen Aykut Can
Akman, "Anestezi okuyup, sağlık ala-
nında çalıştım uzun seneler. Dünyadaki
farklı yerler ilgimi çekti. Bunun için dün-
yayı gezmeye başladım. Yaklaşık 8 sene
süren Türkiye ve dünya seyahatim oldu.

40 ülkeye seyahat edip, en sonunda da
Güney Amerika'da bunları öğrendim.
Daha sonra ben bunları Türkiye'ye götür-
mek istiyorum kararı aldım. Bütçesiz şe-
kilde gittiğim seyahat sırasında
jonklörlük, bileklik, müzik yapmayı öğre-
nerek para kazandım. Baktım ki, Güney

Amerika'da jonklörlük bir kültür, herkes
trafik lambalarında yeteneklerini sergili-
yor. 6 buçuk ay orada kalıp, dilimi geliştir-
dikten sonra keşke bu Türkiye'de olsa
hayali kurmaya başladım. Türkiye'de pa-
nayırlar vardı ancak hiç sirk görmedik.
Benim de en büyük hayalim Türkiye'de

hayvansız ve yerli bir sirk oluşturmak. Bu
amaçla Türkiye'ye geldim. Yaklaşık 3 sene-
dir Türkiye'nin muhtelif yerlerinde anima-
törlük, jonklörlük yaptığım oluyor ama
benim için en besleyici taraf trafik lambala-
rında, sokaklarda insanların gözünün içine
bakarak bu sanatı sergilemek" dedi.

En fazla 100 lira kazanıyorum

Bu gösteri sayesinde günlük harçlığını çı-
kardığını söyleyen Akman, "Bu iş benim
gelir kaynağım, hatta tek gelir kaynağım.
Şu anda sigortasızım. Günde yoğun bir
mesaiyle değil, 1-2 saat okul çıkışlarında,
güneşli saatlerde çalışmayı tercih ediyo-
rum. Bu sürelerde kazandığım maksi-
mum para 100 lira oluyor. Zaten onun da
20 lirasını sokakta para kazanan diğer ço-
cuklara veriyorum" şeklinde konuştu.
Jonklör son olarak vatandaş ve yetkilile-
rin destekçi olmalarını isteyerek, "Ben
gerçekten Türkiye'deki tüm yetkililerden
destekçi olmalarını istiyorum. Büyük pa-
ralar kazanmıyoruz. Burada bir çocuğun
ilk defa karşılaştığı sanatta gülmesi apayrı
bir şey. Bunun gerçekten bir karşılığı ola-
bileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.
BARIŞ KIŞ

Üniversite eğitimini yarıda bırakıp Brezilya'da öğrendiği jonklörlüğü Türkiye'de de sergileyen 'Yoldaki
Şifacı' lakaplı Aykut Can Akman (31), Beylikdüzü'nde yaptığı gösteriyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücüleri
eğlendiriyor. Akman, 'Flower Stick' adı verilen çubuklarla gösteri yapıp, harçlığını bu şekilde kazanıyor

Pazarın ortasında
Cıle bUlbUlUm Cıle
Esenyurt'ta pazar alanına park edilen kiralık araçlar, esnafa zor
anlar yaşattı. Çözüm için toplanan esnaf ise çareyi araçları 
iterek farklı bir alana taşımakta buldu. Arabaların itildiği o anlar
ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Vatandaş 16
dakika gecikti

T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay
hattında 14 Kasım - 22 Kasım tarih-
leri arasında devam edecek bakım ça-

lışması başlatıldı. Çalışma nedeniyle seferler,
Mescid-i Selam - Şehitlik arasında normal sey-
rederken, tramvay bir sonraki durak olan Top-
kapı'ya beklemesi nedeniyle 16 dakikalık
gecikme ile gidiyor. Beklemek istemeyen vatan-
daşlar ise ücretsiz İETT otobüslerine yönlendi-
riliyor. Sabah saatlerinde işine gitmek isteyen
vatandaşlar, bakım çalışması nedeniyle Şehitlik
durağında yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların
büyük kısmı işe geç kaldıklarını ifade ederken,
bir kısmı ise yapılan çalışmanın yeterince duyu-
rulmamasına tepki gösterdi. Şehitlik durağında
inerek ücretsiz İETT otobüslerini kullanan Ali
Sayit, "Seferin ücretsiz olması önemli değil. Bu-
rada vatandaşın mağduriyeti var. Bu işleri gece
yapsalar, vatandaş da mağdur olmaz. İşe yarım
saat geç kaldım. Bu çok büyük bir ayıptır. Şimdi
buradan Topkapı'ya gidip oradan aktarma ya-
pacağım. İşe yetişmem imkansız. Aradım, yarım
saat izin aldım. Bu çalışma ile ilgili bilgilendirme
yapılmadı. Normalde böyle şeylerde, İBB'nin
vatandaşa mesaj atması lazım" dedi.

İSTANBUL'dA usulsüz çakar ve siren
bulundurarak emniyet şeridini kulla-
nan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Ataşehir TEM Otoyolu'nda yapılan denetim-
lerde çakar-siren tertibatı bulunan araçlar dur-
duruldu. Denetimler sırasında cam filmi
bulunan ve emniyet şeridi ihlali yapan otomobil
sürücülerine ceza kesildi. İstanbul Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM
Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar
kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım
2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçla-
rına çakar lamba takması ve kullanmasının ya-
saklanması nedeniyle yasağa uyulup
uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında
çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak
izin belgeleri incelendi. Ekipler  cam filmi bulu-
nan  2 otomobil sürücüsüne ayrı ayrı  314 lira ve
emniyet şeridi ihlal eden 7 sürücüye de 1339
lira cezai işlem uyguladı.

İstanbul’da
çakarlı araç
denetimi

T4 TOPKAPI - Mescid-i Selam
Tramvay hattında yapılan
bakım çalışması nedeniyle,
tramvayın Edirnekapı durağında
yoğunluk oluştu. Haftanın ilk iş
gününde vatandaşlar, sonraki
durağa bekleme nedeniyle 16
dakikalık gecikme yaşadı
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Birçok ülkede 
uygulanan, futbola ve

spora katkı sunan 
projeyi Türkiye'de 

hayata geçiren Girişimci
Veysel Kahveciler, ‘Her

yerde, her zaman,
herkes için futbol’

sloganıyla yola çıkılan 
uygulamaya 

‘Maç Yap’ adı verildiğini
duyurdu. Uygulamayla,

azalan spor
aktivitelerinin

artırılması 
hedefleniyor

Veysel Kahveciler, projenin de-
tayları hakkında açıklamalarda
bulundu. Pandemi döneminde

toplu olarak yapılan aktivitelerin yapılamama-
sının bu projeyi hayata geçirmede önemli bir
etkisi olduğunu ifade eden Kahveciler, “Pan-
demiye rağmen toplu aktivitelerle insanları bir
araya getirip spor yapmalarına vesile oluyo-
ruz” şeklinde konuştu. Sistemin işleyişiyle ilgili
de bilgi veren genç girişimci Kahveciler, “Maç
Yap adını verdiğimiz bu projede bireysel ola-
rak futboldan başlayarak tüm spor dallarını
sistemimize dahil etmeyi planlıyoruz. mac-
yap.com.tr web portalı size, istediğiniz ve mü-
sait olduğunuz anlarda sunduğu maçlara
katılma şansı ve spor yapma imkânı sunuyor.
Örneğin, evinizde otururken futbol oynamak
istiyorsunuz hemen ilgili web portalına girerek
size en yakın maçlardan birine katılıyor ve
sizin gibi katılım sağlayan başka sporsever-

lerle aktivitenizi gerçekleştiriyorsunuz. Aynı
aktiviteye tüm arkadaşlarınızı da sosyal
medya linkleri üzerinden davet edip onların
da katılımlarını sağlayabiliyorsunuz” diye 
konuştu.

Farklı dallarla büyüyecek

Şimdilik futbol ile hizmet vermeye başlayacak

platformun ilerleyen günlerde basketbol, vo-
leybol, tenis ve talep gelen tüm spor dalla-
rında kullanıcılara hizmet vereceğini
vurgulayan Kahveciler kadınlara özel maçla-
rın da olduğunun müjdesini verdi. Kahveci,
“Futbol ile hizmet vermeye başlayan platfor-
mumuzda maçların birçoğuna kadın sporcu-
ların katılabiliyor olması ve sadece kadınlara
özel maçların da sistemde düzenli olarak yer
alacak olması belki de bu platformu diğerle-
rinden ayıran en önemli detaylardan birisi”
dedi. Ayrıca projenin açık, kapsayıcı, sosyal
bağları kuvvetlendiren ve spora katkı sunan
bir proje olması dolayısıyla kısa zamanda
büyük kitlelere ulaşacağını düşündüğünü,
genç nüfusun çok sık yararlanacağı bu porta-
lın, gençleri spora sevk ederken kötü alışkan-
lıklardan uzaklaştıracağını ve zamanla
bireylere sağlıklı yaşam sunma konusunda
katkı sağlayacağını umduğunu da ifade etti.

T ransfer fiyatlandırmasıyla ilgili açık-
lamalarda bulunan Hayret Oral,
“Transfer fiyatlandırması, grup şir-

ketlerin gruba yaptıkları katkılar ile uyumlu
bir şekilde kendi aralarındaki işlemleri fiyat-
landırmasına dayanan ve temelini OECD
yaklaşımı olan emsallerine uygunluk prensi-
bine (Arm’s Length Principle) dayanan bir
vergi mevzuatıdır. Vergi İdare’lerinin çok
uluslu şirketlerin kendi aralarındaki fiyatla-
manın bilinçli bir şekilde grup şirketler tara-
fından manipüle edilmesi ve ülkelerdeki
vergi matrahının aşındırılması konusunda
gösterdikleri hassasiyet her geçen gün art-
maktadır. Startuplar günümüz ticari hayatı-
nın bir gerçeği olmakla beraber, sermaye,
yatırımcı, maliyet baskısı gibi konularla kar-
şılaşmaktadırlar. Öte yandan alınan yatı-
rımlar ile çok hızlı büyüme trendi
yakalayabilmekte ve hızlı bir şekilde
birden fazla ülkede faaliyet göste-
rebilmektedir” diye konuştu.
Vergi, muhasebe, denetim ve
danışmanlık şirketi Mazars
Denge’den Transfer fiyatlan-
dırması ve Vergisel Özel İn-
celeme Kıdemli Müdürü
Hayret Oral’a göre, bu sü-
reçte yatırım aşamalarında
yapılan Due Diligence ça-
lışmalarında şirketlerin yatı-
rımı engelleyecek düzeyde
bir vergisel riskle karşılaşma-
ması ya da ileride faaliyet
gösterdikleri ülkelerdeki vergi
idareleri ile karşı karşıya gelme-
mek için deneyimli danışmanlar
ile güçlü (robust) transfer fiyatlan-
dırma modelleri oluşturmaları 
gerekmektedir.

Riskleri minimize etmeli

Startupların tohum (seed) yatırım aşama-
sında kurumsal yatırımcıların karşısına çıktı-
ğını hatırlatan Oral, “Bu aşama girişimin
geleceğinin belirlendiği aşama olarak düşü-
nülmektedir. Bu aşamada kurumsal ve
doğru bir yatırımcı tarafından şirkete yatırım
yapılırsa sonraki dönemlerde başarılı bir gi-
rişim olma ihtimali yükselmektedir. Fakat
startupların kurumsal veya yabancı yatırım-
cılardan yatırım alması için pek çok şartı
sağlaması gereklidir. Bu şartlardan en
önemlilerinden birisi “due diligence” 

de-
diğimiz
özel incelemelerden şirketlerin başarılı bir
şekilde geçmesidir. Finansal ve vergisel due
diligence süreçlerinden başarı ile çıkılabil-
mesi için startupların tohum aşamasından
önce ve süresince vergisel risklerini mini-
mize etmeleri beklenmektedir. Bu kapsamda
transfer fiyatlandırması konusu en teknik
vergi konularından birini oluşturmaktadır”
ifadelerini kullandı. Şirketin mevcut ve po-
tansiyel büyüme iş modeline göre transfer
fiyatlandırması modelinin oluşturulması ve

vergisel risklerin oluşma-
ması için startupların aşa-

ğıdaki konuları göz önünde
bulundurması gerekmektedir.

Değer yaratma kavramı

Startup şirketlerin mevcut ve potansiyel
büyüme modeline göre transfer fiyatlandır-
ması oluşturmasının vergisel risklere karşı
önemli olacağını aktaran Oral, değer zinciri
analizi ve değer yaratma kavramı ile ilgili şu
bilgileri paylaştı: “Temel anlamı ile “katma
değer” kavramı, girdilerin değeri ile çıktıların
değeri arasındaki fark olarak tanımlanabilir.
Kavram basit ve geleneksel üretim tarzında
uygulanması kolay gibi görünse de özellikle
yüksek katma değerli bileşenlerden oluşan
üretim süreçlerinde değer zincirinin tespiti
zorlaşmaktadır. Günümüzde şirketler ağır-
lıklı olarak dünyada farklı ülkelerde faaliyet

göstermekte, yüksek riskler üstlenmekte,
stratejik hedefler belirlemekte ve uygula-
makta, dünyanın dört bir yanından son de-
rece uzmanlaşmış ekipler oluşturmakta ve
çoğu bireyin ötesinde pazar ve pazarlık
gücü geliştirmektedirler. Belirli bir tanımın
yapılmadığı değer yaratma işlemi OECD
direktiflerinin uygulandığı transfer fiyatlan-
dırması analizleri katma değerin büyük kıs-
mının Ar-Ge ve pazarlama
departmanlarında üretildiği, kurumsal fonk-
siyonlara küçük bir değerin atfedildiği so-
nuçlarına varabilecektir. Bu sebeple grup
şirketleri arasındaki ilişkili işlemlerde oluştu-
rulabilecek transfer fiyatlandırması meka-
nizmalarında hangi şirketin katma değerli
fonksiyonları üstlendiği göz önünde bulun-
durulmalıdır. Bahsi geçen fonksiyonlara pa-
ralel olarak riskleri üstlenen ve önemli
maddi ve gayrimaddi varlıklara sahip olan
grup şirketleri diğer şirketlere oranla daha
yüksek kazanç elde etmesi beklenmektedir.”

Tarihe karışmış

Girişimcilerin göz önünde bulundurması
gereken başka faktörler olduğunu da belir-
ten Hayret Oral, “OECD ve G20 ülkelerinin
öncülüğü ile uygulanan BEPS (Base Ero-
sion and Profit Shifting) Aksiyon planları
sayesinde artık “Posta Kutusu” (Post Box
Companies/Shell Companies) şirketlerin ta-
rihe karışıyor. Eski uygulamalarda şirketler
vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelerde
tabela şirket kurmakta ve bu şirketler ile iliş-
kili işlem tahsis edebilmekteydiler. Fakat
BEPS Sonrası dünyada artık bu tip suni ya-
pılar tarihe karışmaya başlamış ve kurulan
şirketler ve onlarla gerçekleştirilen işlemler
açısından ticari-ekonomik gerekçeleri
(Substance) sorgulanmaya başlanmıştır.
Dolayısıyla startupların yurtdışında kura-
cakları şirketler ve bu şirketlerle gerçekleşti-
recekleri ilişkili işlemleri tahsis ederken
konuya pek çok açıdan yaklaşmaları gerek-
mektedir” açıklamalarında bulundu.

Startupların genellikle herhangi bir soruna çözüm bulmak amacıyla kurulduğunu ve hızlı büyüme potansiyeli olduğunu
söyleyen Mazars Denge Transfer Fiyatlandırması ve Vergisel Özel İnceleme Kıdemli Müdürü Hayret Oral, startupların
şirketleşme ve uluslararası bir boyut kazanmasında büyük rol oynayan transfer fiyatlandırmasıyla ilgili tavsiyelerde bulundu

AlTının ons fiyatı, 15 Kasım 2021 Pazar-
tesi günü 1.859 dolardan işlem görürken
kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en

düşük “gram” 598 TL, en yüksek “cumhuriyet altını”
4.027 TL. Temkinli davranan yatırımcılar merkez
bankalarının yükselen enflasyona daha agresif bir
tavır gösterip göstermeyeceğini değerlendirirken, altın
fiyatları Cuma günkü seansta gördüğü beş aylık zir-
veden geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3
düşerek 1,858.73 dolara geriledi. ABD altın vadeli iş-
lemleri %0.5 düşerek 1,859.20 dolara indi

Gram altın ne kadar

Gram altın, alış 592 TL, satış 598 TL. Geçen hafta
gram altının satış değeri 567 TL. 31TL yükseliş ger-
çekleşti.

10 gram altın ne kadar

10 gram altın, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü 6.005
TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar

Çeyrek altın, alış 967 TL, satış 987 TL. Geçen hafta
çeyrek altının satış değeri 938 TL. 49 TL yükseliş ger-
çekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar

Cumhuriyet altını, alış 3.987 TL, satış 4.027 TL.
Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.822 TL.
205 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar

Yarım altın, alış 1.935 TL, satış 1.975 TL. Geçen
hafta yarım altının satış değeri 1.876 TL. 99 TL yük-
seliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar

Tam altın, alış 3.911 TL, satış 3.950 TL. Geçen hafta
tam altının satış değeri 3.752 TL. 198 TL yükseliş
gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar

Reşat altın, alış 3.902 TL, satış 3.942 TL. Geçen
hafta reşat altının satış değeri 3.744 TL. 198 TL yük-
seliş gerçekleşti.

STARTUPLARDA 
3 KONUYA DIKKAT!

HERKES iÇiN FUTBOL

Önemli yöneticilerin hangi grup şirketinde çalıştığının da kritik bir başlık oldu-
ğunu aktaran Oral, “Grup şirketleri arasındaki işlem transfer fiyatlandırması

açısından analiz edilirken diğer bir önemli konu literatürde “Significant People
Function(SPF)” olarak bilinen önemli yöneticilerin hangi grup şirketinde çalışı-
yor olduğu konusudur. Burada önemli yöneticiler derken founder, CEO (çoğu

zaman founder CEO olabilmektedir), CTO, Pazarlama Direktörleri gibi şirketin sa-
tışına doğrudan etki edebilecek kapasitedeki çalışanlar kastedilmektedir” diye
konuştu. Oral konuya ilişkin açıklamasının devamında, “Startuplar genellikle bir

fikir sahibi ve teknik yönetici gibi çok az ve etkili kişi ile kurulmakta ve işlem
hacmi ile doğru orantılı olarak çalışan sayısı artmaktadır. Şirketin gelişimine

göre çalışan sayısı artsa da önemli yöneticilerin sayısı genellikle belli sayılarda
kalmaktadır. Bu sebeple bu kişilerin hangi grup şirketinin bünyesinde yer al-
dığı ve hangisine hizmet verdiği konuları ön plana çıkmaktadır.  CEO, CTO gibi

bir kişinin ülke değiştirmesi ilişkili şirketler arası transfer fiyatlandırması
yapısında önemli değişiklikler getireceği göz önünde bulundurulmalı-

dır.  Bu kişiler birden fazla grup şirketine hizmet veriyor ve en-
tegre bir iş modelinden bahsediliyor ise yapılan puanlama

ile ilişkili işlemin yapısına göre kar paylaşım yön-
temleri kullanılabilecektir”

dedi.

ÖNEMLi KiŞi 
FONKSiYONU

Altın fiyatları
ne kadar?

Ücretli çalışan sayısı arttı 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı
2021 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 arttı

TÜİK’İn açıkladığı 2021 yılı
Eylül ayı ücretli çalışan
istatistiklerine göre, Sa-

nayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri
toplamında ücretli çalışan sayısı 2021
Eylül ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 9,3 arttı. Ücretli çalı-
şan sayısı bir önceki yılın aynı ayında
12 milyon 702 bin 090 kişi iken, 2021
yılı Eylül ayında 13 milyon 885 bin
464 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt
detaylarına bakıldığında; 2021 yılı
Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık
olarak sanayi sektöründe yüzde 8,6,

inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve tica-
ret-hizmet sektöründe yüzde 9,6 arttı.

Hizmet sektörleri

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sek-
törleri toplamında ücretli çalışan sa-
yısı 2021 Eylül ayında bir önceki aya
göre yüzde 0,5 arttı. Ücretli çalışanla-
rın alt detaylarına bakıldığında; 2021
yılı Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık
olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3
arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,1
azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe
yüzde 0,7 arttı. 

Enerjisa Üretim’den
milyon dolarlık yatırım  
Enerjisa Üretim 2025’e kadar devam edecek ve tama-
men yenilenebilir santrallerden oluşacak ikinci yatırım
dönemini Erciyes Rüzgar Santrali ile başlattığını duyurdu

Özel sektör enerji üretim şirketi Enerjisa Üretim, ye-
nilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor. Bu kap-
samda 2017’de kapasite hakkı kazandığı 65 MW
Erciyes Rüzgar Enerjisi Santrali projesi yatırımının

türbin tedarik ve bakım sözleşmesini Nordex ile imzaladı. Konuya
ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Kayseri İli Yahyalı İlçe-
si’nde inşaat süreci başlayan ve toplam 65 MWe kurulu güce
sahip olacak Erciyes RES projesinde, Türkiye’nin en büyük rotor
çapına sahip olacak 12 adet Nordex N163 türbinleri kullanılacak.
Türbinler aynı zamanda yüksek emre amadelik hedefi doğrultu-
sunda soğuk iklim koşulları göz önüne alınarak ‘’Cold Climate 
Version’’ olma özelliğine de sahip. Bu açıdan da hem farkını hem
de kalitesini ortaya koyan bir yapısı var” denildi.                               



hcelikbudak@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Halit Çelİkbudak
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Avrupa’da korona
salgını doludizgin

ATESI BOL OLSUN!

U zun süredir Erbil'de Koronavirüs ne-
deniyle tedavi gördüğü belirtilen
Osman Öcalan Erbil'de hayatını

kaybetti. Ölüm haberini alan Şanlıurfa’daki
kardeşi Mehmet Öcalan, "Uzun süredir
Osman ile görüşmüyorduk. Ölümü nedeniyle
üzüntü yaşıyoruz. Kardeşimizin cenazesinin
Türkiye'ye getirilmesini bekliyoruz. Avukatla-
rımız aracılığıyla ağabeyime durum iletilecek
ve ondan gelecek habere göre yol haritası çi-
zeceğiz" dedi. Osman Öcalan'ın temmuz
ayında felç geçirdiği iddia edilmişti. Osman
Öcalan’ın oğlu Welat Osman yaptığı açıkla-
mada, babasının sağlık durumunun bir süre-
dir kötü olduğunu belirterek geçirdiği beyin
felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuş-
ması yetisini tümden kaybettiğini söylemişti. 

TRT'ye başsağlığı!

Osman Öcalan'ın ölümünün ardından, İYİ
Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta bir pay-
laşımda bulundu. Usta, sosyal medya hesa-
bından yaptığı paylaşımda, “Terörist Osman
Öcalan ölmüş. TRT ve Ak Parti camiasına
başsağlığı dilerim. Ateşi bol olsun!” ifadelerini
kullandı. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin
Öztürk de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah
Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın ölüm ha-
berine “Ateşi bol olsun. Bunu TRT'ye çıkaran-
lar da beter olsun” yorumu yaptı.

A VRUPA‘dan bahsediyorum… Ne yazık ki
virüs, politikacıların hayal ettiğinden daha
hızlı ve daha vahşi bir şekilde geri döndü…

Vakalar rekordan rekora koşuyor… Örneğin yaşadı-
ğım Almanya'da kanıtlanmış korona enfeksiyonları-
nın sayısı beş milyonu aştı, Sars-CoV-2 enfeksiyonu
sonucu ölenlerin sayısı yüz bine doğru gidiyor…
Alman Ordusu’nda Korgeneral Martin Schelleis, 
klinikleri ve sağlık yetkililerini desteklemek için 
12 bin kadar askerin seferber edileceğini söyledi…

* * * *
Emanet Şansölye Angela Merkel Cumartesi günü

yayınlanan video mesajında, ‘Önümüzdeki haftalar
çok zor‘ dedi. Merkel, salgını kontrol altına almak
için daha yüksek bir aşılama oranının da gerekli 
olduğunu söyledi.  Şimdiye kadar aşılanmamış 
herkese ‘Tekrar düşünün‘ çağrısında bulundu.

* * * *
Almanya'da yaklaşık 25 milyon insan aşılanma-

mış… Tüm gözler yoğun bakım ünitelerinde… Yoğun
bakımda 2.600 civarında korona hastası var... Bu
sayı her dört haftada bir ikiye katlanıyor…  Çok sa-
yıda hastane yeni hasta kabul edemiyor… Alman-
ya’nın en büyük sağlık kuruluşlarından biri Berlin
Charité… Orada korona hastaları için daha fazla per-
sonel gerektiği için bundan sonra kesinlikle gerekli 
olmayan tüm ameliyatların erteleneceğini açıkladı…

* * * *
Almanya’nın önde gelen günlük gazetelerinden

Süddeutsche Zeitung, geçen Perşembe günü başma-
kalesinde ‘Almanya'da yoğun bakım tıbbı çöküşün
eşiğinde. Toplum şu soruyla karşı karşıyadır… Virüs
bulaşan aşısız bir kişi yoğun bakımda bir yatağı işgal
ediyor…  Bu yüzden kanser hastası bir kişi yoğun 
bakımda kapasite olmadığı için ameliyat edilmemeli
mi ?‘ diye soruyor…

* * * *
Salgın hastalıklar konusunda tek otorite Robert

Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, ‘Saat on ikiyi
beş geçiyor‘ diye uyardı… ‘50.000 yeni vakaya göre
her gün 3000 hastanın hastaneye gitmesi ve
200'ünün ölme riski korkunç bir şey‘ diyor… Salgının
en fazla vurduğu bölgelerden Münih Anakent Bele-
diye Başkanı Dieter Reiter, ‘Mevcut durum sadece
dramatik olarak tanımlanabilir‘ diyor…

* * * *
Almanya’nın önemli sağlık kuruluşlarından Münih

Schwabing Kliniği Başhekimi Clemens Wendtner
‘Artan vaka sayısından sadece Covid-19 hastaları
değil, tüm hastalar etkileniyor… Örneğin kanser 
cerrahisi genellikle hasta akut bir şekilde zarar 
görmeden ertelenebilir, ancak metastaz riskinin 
artması gibi orta vadeli sonuçlar öngörülemez‘ diyor.

* * * *
Benzeri sorunlar, önceki dalgalarda da vardı… O

dalgalarda salgını kontrol altına almak için her şey
yapılıyordu… Covid hastalarını tedaviye odaklanmak
doğruydu. Ancak şimdi aşılar var… Aşı olmayı red-
deden milyonlarca insandan bazıları yanlış bir özgür-
lük anlayışından, bazıları korkudan, diğerleri yayılan
dezenformasyon, komplo mitleri yüzünden aşı olmu-
yor… Aşıya karşı gerekçeler ne olursa olsun, bunun
sonucu özellikle aşısız kişiler virüsün daha da yayıl-
masına yol açıyor… Kliniklerdeki aşısız hastaların
sayısı bu tezi doğruluyor…

* * * *
Politika zor bir iştir, aktörlerinden aynı anda iki şey

talep edilir… Yapılması gereken zor bir şeyi yapmak -
ve aynı zamanda iyi görünmek… Bu endişe verici ge-
lişmeye rağmen halk kapanma istemiyor. Ancak siya-
setin en önemli görevi, halkın sağlığı için acil tedbirler
almak… Ancak yapılabilecek kataloğundaki önlemler
az…  Örneğin, artık genel bir kapanma yok… Alman-
ya’nın muhtemel şansölyesi Olaf Scholz, Perşembe
günü eyaletleri toplantıya çağırdı… Herkes merakla
bekliyor… Bakalım ne olacak…

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü. Öcalan'ın
ölümünün ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta bir paylaşımda bulundu. Usta, paylaşımında, "Terörist
Osman Öcalan ölmüş. TRT ve Ak Parti camiasına başsağlığı dilerim. Ateşi bol olsun!" ifadelerini kullandı

1958 Şanlıurfa doğumlu
olan Osman Öcalan, 1978
yılında Libya'da eğitim gör-
dükten sonra PKK'ya katıldı.
1986'da PKK'nın merkez ko-
mitesine, 1990'larda ise
PKK'nın üst düzey komite-
sine katılarak PKK'nın sözde
kumandan muavini oldu.
Ancak 1992'de iki ana Iraklı
Kürt partisiyle (KDP ve
KYB) ateşkes anlaşması im-
zaladıktan sonra PKK tara-
fından hapsedildi. 1994
yılında bir PKK'lı ile evlen-
mek için ayrıldı. Daha sonra
tekrar PKK'ya katılan Öca-
lan, 2004 yılında örgütten
tekrar ayrıldı. Öcalan'ın
TRT Kurdi'de 2019 İstanbul
ara yerel seçimini değerlen-

dirmesi tartışma konusu ol-
muştu. Osman Öcalan, Ab-
dullah Öcalan’ın
mektubunu ve İstanbul se-
çimi ile ilgili görüşlerini TRT
Kurdi'den aktarmıştı.
Osman Öcalan, “Ekrem
İmamoğlu ciddi bir mesaj
vermedi Kürtler için. Elin-
den geldiğince Kürtlerden
kaçtı ve kendini onlardan
bağımsız tutmaya çalıştı.
Kürtler için CHP’nin hiçbir
projesi yoktur” demişti.

OSMAN ÖCALAN
KİMDİR?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta

Sürpriz değişiklik!
EdinilEn bilgiye göre, Bostancı, bir süre önce Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşerek, farklı bir
yerde görev almak istediğini dile getirdi. Erdoğan,

seçim sürecinin başlayacak olması nedeniyle kendisini, genel
başkan danışmanı olarak genel merkezde değerlendirebilece-
ğini ifade etti. Bostancı, bundan sonra danışman olarak genel
merkezde seçim hazırlıklarının koordinasyonunda görev ala-
cak. Bostancı’dan boşalan göreve ise eski Milli Savunma Ba-
kanı İsmet Yılmaz gelecek. Bu değişiklikte, Bostancı’nın bir
süreden beri sağlık gerekçeleriyle yeterince aktif olmamasının
etkisi olduğunu söyleyenler de oldu. Bostancı’nın bazı millet-
vekillerine görevi bırakmak istediğini söylediği belirtiliyor. Grup
başkanlık görevine gelecek Yılmaz, eskiden olduğu gibi grup
başkanvekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak,
çalışmalara başkanlık edecek ve meclis çalışmaları konusunda
planlama yapacak. Bu düzenlemenin grup başkanvekillerinde
de değişikliğe neden olup olmayacağı konuşulurken, şimdilik
bu yönde bir tasarruf olmayacağı iddia edildi.

AK Parti, sürpriz bir
değişime gitme 

kararı aldı. Partinin
Grup Başkanı 
Naci Bostancı 

görevi bırakıyor.
Bostancı’nın yerine

TBMM Milli 
Savunma Komis-

yonu Başkanı İsmet
Yılmaz’ın bu görevi

üstleneceği öğrenildi

AK Parti Grup
Başkanvekili
Naci Bostancı

Siyasete
neden girdi?
CHP Esenler İlçe Başkanlığı’nın yeni binasının
açılışında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, “Ben de birçoğumuz gibi
taşın altına elimi koyarak bu çocuklarımızın
hakkı olan insanca ve hakça yaşayabilmesi
için siyasete girdim” ifadelerini kullandı

CHP Esenler İlçe Başkanlığı'nın yeni bina-
sının açılışına CHP İstanbul milletvekilleri
Enis Berberoğlu, Ali Şeker, Yüksel Mansur

Kılınç, Gökhan Zeybek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş
Karasu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP İs-
tanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP ilçe
başkanları, diğer siyasi partilerin ilçe başkanları,
muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

İçime dert oldu

Esenler İlçe Başkanlığı'nın yeni bi-
nasının açılışında konuşan Cumhu-
riyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı
Dr. Canan Kaftancıoğlu sözlerine
CHP Esenler İlçe Başkanı ve Esen-
ler örgütüne teşekkürle başladı. Kaf-
tancıoğlu, “Ben siyasete niye atıldım
biliyor musunuz? Görev yaptığım
hastanede acile yaz aylarında hep
trafik kazaları gelirdi. Ve trafik kaza-
larında yaralananların neredeyse ta-
mamı çocuktu. Ne yazık ki bir

kısmını da kaybederdik. Yaralı çocuklarımızın mem-
leketinin, kim olduğunun hiçbir önemi yoktu. Sizin
çocuklarınız niye trafik kazalarında yaralanıp geli-
yorlardı biliyorsunuz değil mi? Çünkü o gün bana
acilde hepiniz söylüyordunuz. Doktor hanım çocuk-
larımızın oynayacağı park yok. Çocuklarımız mec-
buren yolda oynamak zorunda kalıyorlar. O yüzden
çocuklarımıza araba çarpıyor. Ve biz bu çocukları-
mızı koruyamıyoruz diyordunuz. Haklıydınız. Ve o
gün bugündür benim içimde dertti bu. Ben de birço-
ğumuz gibi taşın altına elimi koyarak bu çocukları-
mızın hakkı olan insanca ve hakça yaşayabilmesi
için siyasete girdim” ifadelerini kullandı.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1488140)

BİLGİ SİSTEM DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR
MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

MSÜ 2021 Bilgi Sistem Donanımları Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/694415
1-İdarenin
a) Adı : MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MİLLİ SAVUNMA 

BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : KONAKLAR MAHALLESİ ORG.İZZETTİN AKSALUR 

CAD. 1 34330 YENİLEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123980100 - 2123980125
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : MSÜ 2021 Bilgi Sistem Donanımları Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : İhtiyaç listesinde belirtildiği üzere 7 (yedi) kısımdan 

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü 
Taşınır Mal Saymanlığı Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 
3 takvim günü işe başlanacaktır.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.12.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığı Yenilevent/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Bu bent boş bırakılmıştır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. 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.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belge istenmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartna-
meye cevapları ve açıklamaları:
İhtiyaç listesinde yer alan aşağıdaki kısımlar için numune sunulması zorunludur:
3. Kısım Video Konferans Cihazı,
6. Kısım Belgegeçer Cihazı ve

7. kısımda yer alan: 4, 5, 6, 7, 9 ve 13. kalemler.
Numunelerin sunulacağı adres: Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı, Yenilevent, Beşiktaş/İstanbul.
Numunelerin sunulacağı tarih: İhalenin yapıldığı tarihten itibaren ilk 3 (üç) iş günü içerisinde saat
17.00'a kadar.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki madde-
leri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek
amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren
doküman ile fotoğraf istenmektedir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirle-
necektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat 
Dışı Unsur Puanı İsteklininToplamPuanıhesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) +
Fiyat DışIUnsurPuanı
TeklifFiyatPuanı:85Fiyat
DışıUnsur(FDU)Puanı:15
FiyatDışıUnsurDeğerlendirmeYöntemi:Var/YokDurumu
(AlınabilecekAzamiFDUPuanı:15)
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belir-
lenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek
ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur
puanı verilecektir.
FiyatDışıUnsurTanımı:YerliMalı
NumuneDeğerlendirmesindeKullanılacakMı?:Hayır
DemonstrasyonDeğerlendirmesindeKullanılacakMı?:Hayır
Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı FiyatDışıUnsur Puanı
Yerli Malı 15

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin SUNUCU 
kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

A taşehir'de samuray kılıcıyla öldürü-
len Başak Cengiz'in katilinin en ağır
cezayı alması için yasal sürecin ta-

kipçisi olacaklarını belirten Milliyetçi Hareket
Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür, berabe-
rindeki avukatlarla MHP İl Başkanlığı'nda
basın açıklaması yaptı.  Milliyetçi Hareket
Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür, "Kadın,
bir milletin kimliğini yansıtan değerlerden bi-
ridir. Türk kültür tarihine bakıldığında; kadın-
ların ön planda tutulduklarını görürüz.
Türkler, Hakan'ın yanında kadına yer vermiş,
kadınların hükümdar olmasına da olanak
sağlamışlardır. Orhun kitabeleri de "Kağan ve
Hatun buyurur" sözleriyle başlamaktadır.
Buyrukta hatun ibaresi yoksa buyruk hü-
kümsüz kılınır. Ülkemizde son zamanlarda
görülen kadına karşı şiddet olayları, cinayet-
ler belli şuura varamamış caniler tarafından
gerçekleştirilmektedir.  Buna en son olarak
Başak Cengiz cinayeti eklenmiştir. Bir cani

evinde plan yaparak sokağa çıkıyor. Katilin
ifadesinde anlaşıldığı üzere, planında zayıf
kadın algısı ile hareket ediyor. Bir kadını hedef
alarak ve tasarlayarak birden çok kılıç darbesi
ile canavarca katlediyor" dedi.

Bu zalimliğin hesabı sorulmalıdır

Kadına yönelik cinsel saldırı ve hunharca iş-
lenen cinayetlerde idam cezasının mevzuata
dahil edilmesi gerektiğini belirten Birol Gür,
"Bu bağlamda TCK 82 maddesinin 1/ Kas-

ten öldürme suçunun; a)Tasarlayarak, b)Ca-
navarca hisle veya eziyet çektirerek, işlenmesi
halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası ile cezalandırılır ibaresini içermektedir.
Başak Cengiz'in katili için uygulanacak ceza
çok nettir ve açıkça uygulanması gerekmekte-
dir. TCK 32 akıl sağlığına dayalı cezasızlık
yahut TCK 62 takdiri indirim nedenleri asla
kabul edilemez. Kadına yönelik cinsel saldırı
ve hunharca işlenen cinayetlerde idam ceza-
sının acilen mevzuata dahil edilmesi de artık

bir zaruret haline gelmiştir. Sayın Genel Baş-
kanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli
Bey'in ifadesi ile bir kadına el uzatan, dil uza-
tan, katleden, canına kast eden bir yaratığa
tahammülümüz yoktur. Kadına yönelmiş
saldırı toplumsal huzur ve insanlık değerle-
rine saldırıdır. Bu zalimliğin hesabı sorulmalı-
dır.  İnsanlık onuru bu zalimin en ağır cezayı
alması ile bir nebze huzur bulacaktır. Kadın
cinayetleri ve kadına şiddeti lanetliyoruz" diye
konuştu. DHA

HUKUKI SURECIN
TAKIPCISI OLACAGIZ

2020 yılında 527 kadının cinayete kurban
gittiğini söyleyen Gür "2020 yılında 527
kadın cinayete kurban gitmiştir. Bu yıl ise
yılın ilk on ayı itibari ile 120 'e yakın kadın
cinayeti işlenmiştir. Bir toplumda kadına

şiddet varsa medeniyet seviyesinde sorun
var demektir. Başak Cengiz'e sallanan kılıç
hepimize sallanmış, hepimizin canından
can almıştır. Bu cani katil Başak Cengiz kızı-
mızı bedenen zayıf gördüğü için hedef al-

mıştır. Oysa hedef aldığı şeyin türk Milleti-
nin sarsılmaz güçlü iradesi olduğunu en
sert şekilde anlaması için en ağır cezayı al-
ması adına, Sayın Genel Başkanımız, lide-
rimiz Devlet Bahçeli Beyin talimatları ile
hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi ola-
cağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz"
şeklinde konuştu.

Gereken neyse yaparız

Güzelleşmek isteyen
Üsküdar'a gidebilir
Beauty Palace Güzellik Merkezinin kurucusu
Sevim Alan, yeni şubesini Üsküdar’da açtı.
Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan
Turan, şarkıcı Ceylan ve Altay da katıldı

KONUYLA ilgili açıklamalarda bulunan
Sevim Alan, “İstanbul’un farklı noktala-
rındaki şubelerimizle güzelliğine önem

veren kişilere hitap ediyoruz. Onlara çok özel hiz-
metler sunmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz.
Üsküdar’da da bir şube açtık. Başarılı çalışmaları-
mıza burada da devam etmek istiyoruz. Açılışa çok
önemli isimler katıldı. Bunlardan biri de Ak Partili
Hasan Turan’dı. Açılışımızı çok değerli milletvekili-
mizin yapması, bizi çok mutlu etti” dedi. Açıklama-
larını sürdüren Alan, “Halihazırda İstanbul Şişli,
Tuzla ve Ataşehir’de şubelerimiz var. Şişli’deki mer-
kez şubemiz. Şimdi de Üsküdar’da şube açtık. Böy-
lelikle hizmetimizi İstanbul’un geneline yaymayı
hedefliyoruz. Markamızı hem ulusal hem de ulus-
lararası arenada tanıtmak da bir diğer hedefimiz.
Bu alanda uzun süredir bir deneyimimiz var. İşimizi
iyi yaptığımızı düşünüyorum. Tabi ki sürekli bir ge-
lişim içerisinde olmak da önemli” diye konuştu.

Altay ve Ceylan katkı verdi

Şarkıcı Altay ve Ceylan’ın da katıldığı açılış progra-
mıyla ilgili detayları paylaşan Sevim Alan, “Çok de-
ğerli milletvekilimizin açılış yapması, bizim için
gerçekten önemliydi. Bunun yanı sıra çok özel ses-
leriyle açılışımızın çok daha neşeli geçmesini sağla-
yan isimler de oldu. Şarkıcı Altay ve Ceylan, bize
şarkılarıyla katkıda bulundu. Açılışta bulunan her-
kes çok eğlendi. Böyle bir açılış istiyordum” ifadele-
rinde bulundu. Yeni şubelerin, hizmet ağını
genişletme konusunda çok önemli olduğunu vurgu-
layan Alan “Yeni şubeler, sunulan hizmetin daha
geniş bir kitleye ulaşması adına çok önemli. Bu du-
rumun farkında olduğumuz için çalışmalarımızı
yoğunlaştırıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetini
önemsiyoruz. Kendilerini rahat hissetmelerini isti-
yoruz. Taleplerini analiz ediyor, yenilikçi yöntem-
lerle uygulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hizmet
anlayışımızdan ötürü olumlu geri dönüşler alıyo-
ruz. Bu nedenle İstanbul’un farklı ilçelerinde şube-
ler açarak hizmetimizi daha çok insana ulaştırmak
istiyoruz. Üsküdar’daki şubemizle temel olarak
bunu yapmayı hedefliyoruz. Umarım çok kısa sü-
rede yeni şubeler de açarız. Bunun için çok çalıştığı-
mızı söyleyebilirim” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür, yaptığı açıklama ile Ataşehir'de samuray kılıcı ile vahşice 
katledilen Başak Cengiz'in katilinin en ağır cezayı alabilmesi için yürütülecek yasal sürecin takipçisi olacaklarını belirtti

Kartal Belediyesi, ara tatiline giren
öğrencileri, birbirinden eğlenceli akti-
vitelerin yer aldığı ‘Çocuk Şenliği’ ile

buluşturmaya hazırlanıyor. Kartallı minikler,
Masal Müzesi’nde gerçekleşecek ve 6 gün bo-
yunca sürecek etkinlikler ile eğlence dolu bir
tatil geçirecek. Kartal Belediyesi, ara tatiline

giren öğrencileri unutmadı. Kültür ve Sosyal
İşler ile Spor İşleri Müdürlüğü, ara tatiline giren
öğrenciler için, 6 gün boyunca sürecek ve birbi-
rinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı bir
çocuk şenliği hazırladı. Masal Müzesi’nde ger-
çekleşecek etkinliklerde, Kartallı minikler; eğ-
lenceli spor etkinlikleri, akıl oyunları ve 

oyun atölyeleri ile ara tatilinin tadını doyasıya
çıkaracak.

Herkes davetli

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kar-
tal’da yaşayan tüm öğrencileri Masal Müze-
si’nde birbirinden eğlenceli aktivitelerin
gerçekleşeceği Çocuk Şenliği’ne beklediklerini
söyleyerek;  “Kartal Belediyesi olarak, ara ta-
tilde Kartallı öğrencilerimiz ile eğlence dolu

anlar yaşayacağımız Çocuk Şenliği’ne hazırla-
nıyoruz. Şenlikte, binlerce öğrencimiz; oyun
atölyeleri, eğlenceli spor etkinlikleri ve akıl
oyunlarıyla keyif dolu anlar yaşayacak. Öğren-
cilerimiz, özellikle COVİD-19 salgınından beri
eğitim hayatlarında zor günlerden geçiyorlar.
Onlara bu ara tatili döneminde biraz olsun
nefes aldırmak istedik. tüm Kartallı minikleri-
mizi bu eğlence dolu şenliğimize bekliyoruz.”
ifadelerini kullandı.

Kartal’da şenlik var

Birol Gür
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ZAYİ
Kimliğimi ve ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Murat Tanrıverdi.

TANRIM BENI
BASKAN YARAT!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık,
"Tanrım Beni Başkan Yarat" isimli bir kitaba imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun önsöz yazdığı kitapta, siyasetçilerde bulunması gereken özellikler anlatılıyor.

yazar Saltık'a göre, pek çok kötü örnek yüzün-
den Türkiye'de siyaset zenginleşme aracı olarak
görülüyor.  Siyasetçilerin çok çalışkan, işini çok

seven, sorun çözmekten mutluluk duyan, iletişimi kuvvetli
ve de dürüst olmaları gerektiğinin altını çizen Saltık, “Teori
ve pratik bilgi her işte olduğu kadar siyasal iletişimde de
önemlidir. Uzun yılların tecrübesi ile denenmiş teorik ve
pratik bilgileri bu kitapta derledim. İlk baskısını 2009'da çı-
kardım ama yeni ve güçlü bir yayınevi değildi. O nedenle
kitabın talihsiz bir serüveni oldu. Onun üzerine başında
veya içinde bulunduğum başka kampanyaların da tecrübe-
lerini ekleyerek yeni baskısını yapmak istedim. Doğrusu
Karakarga Yayınları da bu konuda çok istekli davrandı.
Biraz da o cesaretlendirdi” açıklamasında bulundu.

25 yıldır birlikteyiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışıklığının 25 yıldır
devam ettiğini belirten Saltık, “Ona siyasi yolculuğuna baş-
ladığı günden beri refakat ettim. Aklına vicdanına güvendi-
ğim biri olarak tüm katkılarımı gönüllü yaptım. Belediye
başkan adayı yapılmadığında yani aday adaylığı, ilçe baş-
kanlığı, Beylikdüzü Başkan adaylığı… Her sürecinde ona
destek olmak adına elimden geleni yaptım. Bazı konuşma-
larını yazdım, toplantı notlarını aldım, bülten çıkardım, su-
nuculuk yaptım, insan kaynağı yönettim. O dönemde
profesyonel olarak çalıştığım işten arta kalan tüm zaman-
larımda onun siyasi yolculuğunda elden geldiğince destek
oldum. Beylikdüzü Belediye Başkan adaylığı sürecinin her
aşamasının içinde oldum. Son bir ay çalıştığım iş yerinden
izin alarak onunla sokak sokak, kapı kapı gezdim. Bu bir

kampanya yönetimi değil çok sevdiğim bir arkadaşıma
omuz vermekti. İyi ki de öyle yapmışım. Ama İBB Başkan-
lık kampanyasını Necati Özkan yönetti” dedi.

Sihirli bir değnek değil

Tantım Beni Başkan Yarat kitabı hakkında, "Başkan aday-
larının işlerini kolaylaştıran bir kitap" yorumunu yapan Sal-
tık, “Ben yazdım diye ‘en iyisi bu kitaptır' demem. Şüphesiz
her derde deva sihirli bir değnek de değildir. Ama iddiayla
söyleyebilirim ki bence başkan adayları ve seçim kampan-
yaları için işlerini kolaylaştıran ve ufuk veren bir başucu ki-
tabıdır. Tabi okurlarsa” ifadelerini kullandı.

B akan Karaismailoğlu, Kanal İs-
tanbul Projesi kapsamında ya-
pımı devam eden,

Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir arasın-
daki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köp-
rüsü şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Karaismailoğlu incelemesinin ardından
açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu,
Kanal İstanbul'un, sürdürülebilir yeni
nesil bir ulaştırma sistemi oluşturulma-
sında önemli bir görevi yerine getirece-
ğini, mühendislik çalışmalarında 204
bilim insanının görev aldığını belirtti.

Trafik rahatlayacak
Karaismailoğlu, her geçen gün büyüyen
ve gelişen İstanbul'un ulaşım ihtiyaçları-
nın arttığını vurgulayarak, "İstanbul'un
ulaşım ihtiyaçlarına planlı yaklaşımla
cevap vermek adına; Kuzey Marmara
Otoyolu kapsamına Başakşehir, Isparta-
kule ve Hadımköy kesimini de dahil ettik.
45 kilometrelik Başakşehir-Hadımköy
Nakkaş kesimiyle otoyolun toplam uzun-
luğu 445 kilometreye ulaşacaktır. Başak-
şehir-Hadımköy Nakkaş yoluna
Hasdal-Başakşehir Kavşağı yoluyla doğ-
rudan bağlantı sağlayacağız. Başakşehir,
Kayaşehir Ispartakule, Bahçeşehir, Ha-
dımköy gibi yerleşimler ve bu civardaki
sanayi bölgeleri arasında doğu-batı yö-
nünde yeni bir ulaşım aksı oluşturmuş
olacağız. Böylece İstanbul'un en yoğun
trafiğine sahip noktası Mahmutbey Kav-

şağındaki yoğun trafik oldukça rahatla-
yacaktır" dedi.

Yeni bir yol zorunlu
Karaismailoğlu, Başakşehir-Hadımköy
kesiminin en önemli yapısının Kanal İs-
tanbul Sazlıdere Köprüsü olduğunu be-
lirterek, 2x4 şeritli, 440 metre orta
açıklığa ve 210 metre yan açıklığa sahip
köprünün 196 metre yüksekliğinde iki
adet kulesinin bulunacağını söyledi. Orta
ve iki yan açıklığıyla beraber 860 metre
uzunluğundaki Sazlıdere Köprüsü'nün
yaklaşım viyadükleriyle beraber bin 618
metrelik bir açıklığa sahip olacağını kay-
detti. Bakan Karaismailoğlu, ulaşım sek-
törü ve denizcilik alanında yeni bir çağın
kapısının aralanacağı Kanal İstanbul'un
ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan
stratejik bir hamle olduğunu ifade eder-
ken Marmara'da alternatif bir su yolu
olarak ülke hizmetine sunulacağını söy-
ledi. İstanbul Boğazı'ndaki yoğunluğa
dikkati çeken ve gemilerin bekleme süre-
sinin her geçen gün arttığına değinen Ka-
raismailoğlu, "İstanbul Boğazı'na
alternatif bir geçiş koridorunun planlan-
ması zorunlu hale gelmiş ve Kanal İstan-
bul Projesi hayata geçirilmiştir" şeklinde
konuştu

Temeli atılacak
Hem otoyolun hem de köprünün yapım
çalışmalarının her geçen gün hız kazana-

rak devam ettiğini vurgulayan Karais-
mailoğlu, "Kanal İstanbul'daki ikinci adı-
mımız da bir diğer ulaşım geçişi olan;
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattının baş-
langıç kesimi olan Halkalı-Ispartakule
arası hızlı tren kesimine de başlıyoruz.
Buranında temelini yakın zaman içeri-
sinde atacağız. Plan ve program içeri-
sinde bir taraftan Kanal İstanbul'un
gerekli yapılarını bir bir hayata geçirirken
diğer taraftan sektör paydaşlarımızın gö-
rüşlerini de alarak Kanal İstanbul'un iş-
letme planlarını hazırlıyoruz" diye
konuştu.

Duvar örmeye çalışıyorlar
“Yabancılar bu projenin önemini anladı
ama maalesef ülkemiz muhalefetindekiler
anlamadı ya da anlamak istemiyorlar”
diyen Karaismailoğlu, “Gelişen, güçle-
nen, dünyada söz sahibi olan Türkiye'nin
önüne duvar örmeye çalışıyorlar. Biz bu-
güne dek ülkemiz için doğru olanları yap-
tık, yine yapacağız. Biz, ülkemiz için
canla başla çalışırken, gündelik polemik-
lere değer vermiyoruz. Herkesin gıptayla
baktığı projeleri kamu kaynakları veya
özel sektör iş birliği ile bir bir tamamlıyo-
ruz. İnsana, çevreye ve tarihe duyarlı, şef-
faflık, katılımcılık ve paylaşımcılık
ilkeleriyle, bölgesel ve küresel bütünleşme
odaklı bir ulaşım ve iletişim altyapısı tesis
etmeye hız kesmeden devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı. DHA

DUVAR ORMEK
ISTIYORLAR!
Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırladıklarını söyledi.
“Yabancılar bu projenin önemini anladı ama maalesef ülkemiz muhalefetindekiler 
anlamadı ya da anlamak istemiyorlar” diyen Karaismailoğlu, “Gelişen, güçlenen, dün-
yada söz sahibi olan Türkiye'nin önüne duvar örmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı

İlahİyatçı Yazarlar
Cemil Kılıç, Kartal Be-
lediyesi’nin Ulu Önder

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebe-
diyete intikalinin 83’üncü yılı ne-
deniyle düzenlediği söyleşide
okurlarıyla buluştu. Söyleşide,
Atatürk’ün dine bakışını anlatan
İlahiyatçı-Yazar, Cumhuriyet reji-
minin tam olarak İslami bir rejim
olduğunu, müslümanların Ata-
türk devrimleri sayesinde özgür-
leştiğini kaydetti. Kartal
Belediyesi’nin, Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü anma et-
kinlikleri kapsamında
gerçekleştirdiği söyleşilerin son
konuğu, İlahiyatçı Yazar Cemil
Kılıç oldu. Kartal Hasan Ali
Yücel Kültür Merkezi’nde gerçek-

leşen söyleşiye, Kartal Belediye
Başkan Yardımcısı Ali Apaydın,
Kartal Belediyesi Meclis Üyesi
Umut Daştan ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. Etkinlik, Kültür ve
Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan hazırlanan, Cumhuriyet dev-
rimleri ve Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün hayatının son günleri-
nin anlatıldığı, ‘Selanik’ten Son-
suzluğa Giden Yol’ belgeselinin
gösterimi ile başladı. Belgesel
gösteriminin ardından, İlahiyatçı-
Yazar Cemil Kılıç, Atatürk’ün İs-
lamiyet’e bakış açışını anlattı.

BASIN İLAN KURUMU PANDEMİDE
BASININ YANINDA OLDU

Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatımda Basın İlan
Kurumu Genel Müdürü görevinde 5-6 kişi tanıdım.

Bu genel müdürler içerisinde diğerleri beni
bağışlasın bir Mehmet Atalay dönemi sanırım
(2007-2015 yılları arası) gerçekten başarılı bir
dönem olarak kayıtlara geçti.

Kurum resmi ilan gelirlerini artırdı.
Kurumda kurumsallaşma ve dijital sisteme

uyum hızlandırılarak hayata geçti.
Ülke genelinde kurumun temsilcilikleri ve

şubeleri arttı.
Bir de 2019 yılında göreve gelen ve halen bu

görevi sürdüren Basın İlan Kurumu Genel Mü-
dürü Rıdvan Duran gerçekten başarılı işlere
imza atmayı sürdürüyor.

Örneğin dünya ilk defa bir pandemi dönemi
yaşarken BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran,
pandemi sürecinde resmi ilan ve reklam alan sü-
reli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu
şartlardan olumsuz etkilenmemeleri ve gazeteci-
lik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için al-
dığı tedbirler yayın organlarına ilaç gibi geldi.

***
BİK, resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı

süreli yayınların, salgınından minimum etkilen-
mesi için, yayınların mevzuat gereği
yerine getirmek zorunda olduğu fiili
satış, teslim yükümlülüğü, kadro sa-
yısı ve benzeri şartları kapsayan
bazı kararlar almıştı.

Yayınların ilgili mevzuat uyarınca
aranılan fiili satış adedine (baskı-
bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler, bazı
aksaklıklar, 23 Mart 2020 Pazar-
tesi tarihinden itibaren mücbir sebep
kapsamında değerlendirilirken, bu
karar bu tarihe kadar sürmekte.

2020 yılında baş gösteren salgı-
nın etkileriyle mücadele başta olmak
üzere basın sektörünü zorlayan teh-
ditlere karşı önlemler alan Basın

İlan Kurumu, sağladığı maddi destek paketleri
ve kolaylıklarla gazetelerin ve gazetecilerin ya-
nında oldu.

***
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan

Duran geçtiğimiz günlerde Trabzon’da yerel basın
temsilcileriyle buluştu ve önemli mesajlar verdi:

“Teknolojik gelişmeler birçok sektörü değiş-
tirdi, dönüştürdü. Basın sektörü de bundan na-
sibini aldı. Üstüne bir yılı geçen bir süredir
devam eden pandemi ve ona bağlı kısıtlamalar-
dan şüphesiz en çok etkilenen sektör de yine
basın oldu. Şartlar her ne olursa olsun biz
kurum olarak gazetelerimizin hele hele yerel
gazetelerimizin yanında olduk. Bu istişare top-
lantıları ile sizlerle daha yakın, güçlü bağlar
kurduğumuza inanıyor, karşılıklı olarak sektö-
rün büyümesi adına çalışmalar yapıyoruz. Bir-
birimizi dinliyor, durum analizi yapıyor,
sorunları masaya yatırırken, çözümleri de bir-
likte bulmayı murat ediyoruz. Çünkü biz sektö-
rün ancak böyle büyüceğine, gelişeceğine
inanıyoruz. Her gittiğimiz ilde olduğu gibi
Trabzon’da da yakaladığımız atmosfer, gazete-
cilik geçmişinden süzülen tecrübeler bizi gele-

cek adına umutlandırıyor. Şartlar
her ne olursa olsun “haber bekle-
mez” prensibiyle hareket eden, top-
lum yararına çalışmanın en
görünür safı olan siz gazetecilerle
yaptığımız istişare toplantıları bu
manada çok kıymetli. Etik, doğru,
hızlı, tarafsız haberciliğin artık
elmas kadar değerli hale geldiği bu
zamanda, haber üretim süreçlerine
olan hakimiyetinizin dijital gazete-
cilik alanına yansıması da ciddi
beklentiler arasında. Tık habercili-
ğinin artık bir değeri yok. Özgün ve
yerel haberciliğin önemi her geçen
gün artıyor.”Rıdvan DURAN

İBB’nin CHP grubu sözde değil özde
basın dostu olduğunu göstermeli!

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi Ak Parti
Grubu geçtiğimiz aylarda İBB meclisine
bir teklif sundu.

“İBB Meclisi'nin almış olduğu kararların
halkımıza gazeteler aracılığıyla duyurulmasını,
faaliyetlerden daha fazla haberdar olmasını, 
şeffaflık ilkesi doğrultusunda bu kararların 
yayınlanması ve ilan giderlerinin belediyemizce
karşılanmasını teklif ediyoruz” şeklindeki teklif
mecliste kabul görerek hukuk komisyonuna 
havale edildi.

Teklif 2021 Ekim ayı meclis oturumunda
gündeme alınmadı.

Kasım ayı ilk oturumunda gündeme alınmadı.
Kasım ikinci oturumunda gündeme geleceği

belli değil.
Tamam komisyonda reddedilmedi ancak 

iki aydır neden bekletiliyor?
Aslında birçok konuda uyumlu çalışan ve iş

birliği yapan İBB'nin iktidar ve muhalefet grubu
yerel basının yaşaması ve güçlenmesi gibi bu
önemli konuya neden ilgisiz kalıyor?

***
Hele hele teklifte de bahsedilen; “Medyanın

gelişmiş demokratik toplumlarda kamu otoritesi
ve kamuoyu arasında bir köprü görevi görmesi,
mevcut iletişim kanallarıyla toplulukların haber
alma özgürlüğünün yerine getirilmesine yar-
dımcı olduğu açıktır. Gazetelere destek olun-
ması, gelişmiş ülkelerde de olduğu üzere sosyal
sorumluluklar arasında yer almaktadır” ifadele-
rine rağmen bu teklife İBB Hukuk Komisyo-
nu'nda 'ret' kararı çıkarsa bu durumun
sorumlusu olarak Cumhuriyet Halk Partisi 
ciddi zarar görür.

CHP Grubu lafta değil, özde özgür basın
dostu olduğunu bu teklifte ortaya koymalı.

Çünkü ortada hakikaten objektif, adil, basın
dostu, kamuoyunu ilgilendiren, halkın 
menfaatine bir teklif var.

***
Teklifi getiren Ak Parti ve MHP grubu.
Teklife olumsuz bakmayan CHP grubu.
Teklifi hukuk komisyonuna gönderen 

İBB Meclisi'nin tamamı.
Teklifi bekleten kim?
Teklifin unutulmasını bekleyen kim?
Teklifi öne almayan kim veya kimler?
Teklifin ötelenmesini bekleyen kimler?

***
Ortada işin İBB'ye maliyeti yıllık taş çatlasın

15-16 milyon TL.

Bu rakamı nerden mi çıkarıyo-
rum.

Bu arada sadece Basın İlan Kurumu'na kayıtlı
gazetelere reklam verilmemeli.

Ciddi anlamda yayınlanan diğer gazetelere ve
hatta web sitelerine de reklam verilmeli.

Bu kurumlar nasıl tespit edilir derseniz?
O yayın organlarından kurumsal belgeler,

vergi levhaları, kira kontratları, resmi çalışan
personel listesi vs. istenerek belirlenebilir.

Aksi halde ben haber sitesiyim diyen, vergi
ödemeyen, kira kontratı olmayan, personel 
çalıştırmayan, anlayacağınız emek harcamadan,
araklama habercilik yapan binlerce haber sitesi
görünümlü yayınlar var.

Öncelik hakkı ciddi kurumsallaşan, vergi 
ödeyen, gazeteci çalıştıran, sorumluluk üstlenen
yayın organlarının olmalı.

Cumhurbaşkanlığı önergesi yanlış yorumlanıyor

Cumhurbaşkanlığının 30 Haziran 2021 tari-
hinde tasarruf tedbirleri genelgesi adı altında
yayınladığı 'Basın ve yayın giderlerine düzen-
leme' bölümünün ise yanlış yorumlandığı 
bilgilerine ulaştım.

Bu genelge ile ilgili birçok yetkili ile görüşme
sonucu şu bilgileri edindim: “Genelge kesinlikle
gazetelerin alım, satım ve reklamlarını 
yasaklamıyor.

Sadece belediye başkanları başta olmak üzere
kişisel reklam ve afişleri yasaklarken, belediye
ile alakalı çalışmaların ve hizmetlerin anlatılma-
sını, reklam edilmesini, haberleştirilmesin, 
duyurulmasını destekliyor.”

Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1

Müslümanlar özgürleşti!



Ü sküdar'da dün öğle saatlerinde, 3 çocuk annesi
Fikrinaz Gürdeğin (40) boşandığı eşi Muhar-
rem Gürdeğin tarafından sokak ortasında si-

lahlı saldırıya uğramıştı. Olayın ardından saldırgan
gözaltına alındı. Bacaklarına isabet eden iki kurşunla
yaralanan ve hastanede tedavisi süren 3 çocuk annesi
Fikrinaz Gürdeğin, “Eski eşim tarafından psikolojik ve
fiziksel şiddet görüyordum. Zaten ‘seni öldürürüm, öl-
düremezsem de sakat bırakırım, yataklara mahkum bı-
rakırım diyordu. Yüzüne kezzap atarım, seni aynaya
bakamayacak duruma getiririm, ben işimi yarım bırak-
mam' diyordu” diye konuştu.

Otobüsten indim, o da arkamdan indi

Dün işe gitmek için evden çıktığını söyleyen talihsiz
kadın, yaşadığı korkunç olayı “Baktım kapıda bekliyor.
Ben otobüse bindim, o da arkamdan bindi. O anda
kızım aradı. Kızımla konuştum, telefonu kapattım. Göz-
tepe Köprüsü'nden aşağı indim. Bana, ‘sen kimle ko-

nuştun?' dedi. Kızımla konuştuğumu söyledim. ‘Göre-
yim' dedi. Telefonu gösterdim. ‘Hayır, konuşmadın'
dedi. ‘Bırak beni işe gideceğim' dedim. ‘Yeter artık' deyip
silahı belinden çıkarıp çekti. Yanımdan biri geçiyordu,
arkasına saklandım. Mermiler vücuduma değil ayağıma
geldi, yere düştüm” sözleriyle anlattı.

Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum

Fikrinaz Gürdeğin, “Ölmek istemiyorum. Ama öldüre-
cek biliyorum. Vatandaşların sayesinde kurtulabildim.
Kimi şalını çıkarıp ayağımı bağladı kanı durdurmak için.
Ben bu şekilde yaşıyorsam o vatandaşların sayesinde.
Eğer onlar olmasaydı beni öldürecekti. Ölmek istemiyo-
rum, yaşamak istiyorum. Keşke başka kadınlar da ölme-
seydi. 3 tane çocuğum var. Hapisten çıkmasını
istemiyorum” dedi. Öte yandan, şüpheli Muharrem
Gürdeğin'in olayda kullandığı silahın ruhsatsız olduğu
ve evinde çok sayıda silahın bulunduğu öne sürüldü.
DHA
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GOP sandık başına gitti

Bulgaristan'da yapılan cum-
hurbaşkanlığı ve milletvekili se-
çimleri için Gaziosmanpaşa'da da
çifte vatandaşlık sahibi Türkler
sabah saat 07.00 itibarıyla Kadri
Yörükoğlu Okulu'nda sandık ba-
şına gitti. İlçede 3 bin 600 seçmen
bulunurken, Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi oy kullanan yaşlılar başta
olmak üzere vatandaşları evlerin-

den araçlarla okula taşıdı. Okul
bahçesinde ise belediyenin mobil
büfesinde seçmenlere çay ve
kahve ikramı yapıldı. Oy kullan-
maya gelen bir vatandaş, "İlk defa
Türk bir cumhurbaşkanı adayımız
var. Biz bu arkadaşımıza büyük
bir destek vereceğiz. İnşallah ka-
zanacağız" dedi. Oy kullanmaya
gelen başka bir vatandaş ise, "Biz

o ülkeye Bulgarlardan daha fazla
hizmet verdik. Ve bir Türk'ün de
cumhurbaşkanı olma hakkı var-
dır" diye konuştu. Türkan Sevinç
de, "Bu seçimin burada ve Bulga-
ristan'da yaşayan Türkler için ha-
yırlı olmasını diliyorum. İlk defa
bir Türk cumhurbaşkanı adayı
oldu. İnşallah hepimiz için güzel
olur" ifadelerini kullandı.

Üsküdar'da boşandığı eşi tarafından silahla vurularak yaralanan 3 çocuk annesi
Fikrinaz Gürdeğin yaşadığı korkunç olayı anlatarak, “Ölmek istemiyorum, yaşamak

istiyorum. Ama öldürecek biliyorum. Oradaki vatandaşların sayesinde kurtulabildim.
Eğer onlar olmasaydı beni öldürecekti. Hapisten çıkmasını istemiyorum” dedi

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Belediyesi, Bulgaristan'da yapılan seçimler için oy
kullanan yaşlılar başta olmak üzere vatandaşları evlerinden araçlarla okula
taşıdı. Belediyenin mobil büfesinde seçmenlere çay ve kahve ikramı yapıldı

Olmek IstemIyOrum!

Başakşehir
türkü dinledi
Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından
bağlama üstadı Cengiz Özkan, Başakşehirli
hayranlarına unutulmaz bir türkü akşamı
yaşattı. Konserinde birlik ve beraberlik me-
sajları veren Özkan, seyirciyle birlikte türkü
söylemekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu
etkinlikleri kapsamında sevilen Türk halk
müziği sanatçısı Cengiz Özkan'ı sevenle-
riyle buluşturdu. Başakşehir Emin Saraç
Kültür Merkezi'ndeki konsere çok sayıda
Başakşehirli katıldı. Başakşehirliler, “Ken-
dim ettim kendim buldum”, “Değme felek”,
“Telli turnam” gibi türküleri seslendiren
Özkan'a zaman zaman eşlik ederek, sevilen
türküleri hep birlikte söyledi. Özkan, seyir-
ciyle birlikte türkü söylemenin kendisini
mutlu ettiğini belirterek, “Biz güzel bir mil-
letiz, daha güzel olabiliriz. Kimsenin kış-
kırtmasına gelmeden birlik ve beraberlik
içinde yaşayalım” dedi.



K uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin
(KKTC) kuruluşunun 38. yılı,
KKTC genelinde kutlanmaya

devam ediyor. Başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl
Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törene, Cum-
hurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder
Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türki-
ye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri,
bakanlar, milletvekilleri, KKTC'nin ikinci
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, üçüncü
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Saadet Par-
tisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan-
lığını temsilen Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Adnan Özbal, askeri erkan, kurum
ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda va-
tandaş katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın
tören birliklerini denetlemesi ve halkı selam-
lamasıyla devam etti.

Türk ulusuyla biriz

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuş-
mada, Kıbrıs Türk halkının en mutlu günle-
rinden birisini 15 Kasım 1983'te yaşadığını
belirterek, onurlu bir varoluş mücadelesi ve
eşsiz fedakarlıklarla kurdukları KKTC'nin 38.
kuruluş yılını büyük bir coşkuyla kutladıkla-
rını söyledi.Kıbrıs Türk halkının milli müca-
dele lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC’nin
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denk-
taş’ın sık sık "bir halkın ulaşabileceği en yüce
ve onurlu mertebe, bağımsız-egemen bir dev-
lete sahip olmasıdır" yönünde açıklamalarda
bulunduğunu aktaran Tatar, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Kıbrıs Türk halkı olarak eğer
bugün, başı dik ve onurlu bir biçimde kendi
vatanımızda özgürce yaşayabiliyorsak bunu

her türlü bedeli gözünü kırpmadan öde-

yen kahraman halkımıza, aziz şehitlerimize,
gazilerimize, ulusal kahramanlarımıza, Dr.
Fazıl Küçük'ten Rauf Raif Denktaş'a uzanan
şanlı ecdadımıza ve ana vatanımız Türkiye
Cumhuriyeti’ne borçluyuz. Ne mutlu ki bu
soylu mücadelenin her aşamasında kopmaz,
ayrılmaz bir parçası olduğumuz yüce Türk
ulusunun eşsiz destek ve yardımı her zaman
bizimle olmuştur." Tatar, Kıbrıs Türk halkının
kurucusu ve ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuri-
yeti’nden, 1963 Kanlı Noel saldırılarıyla silah
zoruyla atıldığını hatırlatarak, şehitler ve gazi-
lerin destansı bir varoluş mücadelesi verdi-
ğini, bu günlere büyük acılar ve soykırım
girişimlerine karşı direnerek geldiklerini vur-
guladı.

Rum tarafına mesaj verdi

15 Temmuz 1974’te tüm dünyanın gözleri
önünde askeri darbe ile Kıbrıs Helen Dev-
leti’ni ilan eden Yunan cuntasını, etkin ve fiili
garantörlük hakkını kullanarak durduranın
Türkiye olduğunu anımsatan Tatar, şu ifade-
leri kullandı: "Çağrımız üzerine, can ve mal
güvenliğimiz ve istiklalimiz için 20 Temmuz
sabahı Kıbrıs’a bir barış harekatı gerçekleşti-
rilmemiş olsaydı bugün Kıbrıs, bir Yunan
Adası'na dönecekti. Bugün üzerinde devlet
kurduğumuz, özgür olarak yaşadığımız bir
vatana sahipsek bu, Mücahit ve Mehmetçik
sayesindedir. 15 Kasım 1983’te KKTC’nin
ilanı, Rum tarafının bizim egemen eşitliğimizi
kabul etmemesi, bizlerle yetki ve refah payla-
şımını reddetmesi ve uluslararası camianın
sadece Rum tarafının sesini duymasının bir
sonucudur." Rum tarafının, Kıbrıs Türk tara-
fına, anayasasını talan ettikleri ve bir Rum
devletine dönüştürdükleri sözde Kıbrıs Cum-
huriyeti’ne dönüş çağrısı yaptığını ve kendile-
rini zamanla asimile etmeyi hayal ettiğini
belirten Tatar, bu hayal nedeniyle 53 yıl süren

müzakerelerde Rumların tüm önerileri red-
dettikleri gibi, Kıbrıs müzakere tarihinde ilk
kez eş zamanlı ve ayrı ayrı referanduma götü-
rülen 2004 Annan Planı’nı da reddettiklerini
hatırlattı. "Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslar-
arası statümüz kabul edilmeden bir müza-
kere sürecine girmeyeceğiz" Tatar, yarım asrı
aşkın bir süredir müzakerelerde zemin olarak
yer alan "federasyon" modelinin tükenmiş ol-
duğunu en üst düzeyde ilgili uluslararası ta-
raflara ilettiklerinin altını çizerek, şunları
söyledi: "Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslar-
arası statümüz kabul edilmeden bir müza-
kere sürecine girmeyeceğimiz de resmi
pozisyonumuz olarak kayda geçirilmiştir.
Kıbrıs’ta adil ve sürdürülebilir bir çözüm sa-
dece halihazırda var olan iki devlet gerçeğine
ve iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve ege-
men eşitliğine dayalı olarak gerçekleştirilebilir.
Kıbrıs Türk halkının özgür iradesiyle seçilmiş
bir Cumhurbaşkanı olarak, Kıbrıs’ta yeni so-
runlara ve belirsiz bir geleceğe adım atmak
yerine Ada’da ve Ada etrafında olan sorun-
lara çözüm üretebilecek yeni vizyonumuz ile
yeni bir dönemin kapısını açmış bulunmakta-
yız. İsviçre'nin Cenevre kentinde 27-29 Ni-
san'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Sekreteri Antonio Guterres öncülüğünde ger-
çekleşen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs
konulu konferansta, BM'ye Kıbrıs’ta kalıcı
çözüm için 6 maddeden oluşan bir öneri
sundum. Bu önerimle müzakere masasına ilk
kez egemen eşit iki ayrı devletin varlığına ve
kurumsal iş birliğine dayalı çözüm önerimiz
konulmuş oldu. Her daim olduğu gibi Ce-
nevre’de yanımızda olan Türkiye Cumhuri-
yeti Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt
Çavuşoğlu’na Kıbrıs Türk halkı adına teşek-
kür ederim."

Türkiye'ye teşekkür etti

Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
ve tüm sorunların çözümünde KKTC’ye her
türlü desteği veren başta Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve emeği
geçen tüm devlet yetkililerine teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, "Kapalı Maraş’ı açma
kararımız, Kıbrıs meselesine yeni bir boyut
kazandırmıştır. Maraş, bizim egemenliğimiz-
dedir ve KKTC toprağıdır. Yıllardan beridir
mallarını ve mülklerini değerlendiremeyen
hak sahiplerinin askeri bölge statüsünün kal-
dırılmasını takiben mülklerine sahip çıkma-
ları insan hakları bakımından da son derece
önemlidir." dedi. Maraş'ın yüzde 3,5'ine teka-
bül eden bir bölümün "askeri bölge" statü-
sünden çıkarıldığını kaydeden Tatar,
uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun
olarak mülk ve mal sahiplerine, Taşınmaz
Mal Komisyonuna başvurarak mallarını geri
alabilme olanağı tanındığını da söyledi. Tatar,
Kıbrıs'ta ve bölgede kritik gelişmeler yaşanır-
ken, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik durumun
hidrokarbon kaynakları üzerinden bir müca-

deleye dönüştüğünü belirtti.

Ana vatana müteşekkiriz

"Buradaki ana hedef, Doğu Akdeniz'deki
Türk egemenliğinin temel noktalarından olan
KKTC’yi tasfiye edip, ana vatan Türkiye'yi
Doğu Akdeniz'den uzaklaştırmaktır." diyen
Tatar, şöyle devam etti: "Bu durum, yoğun ve
karmaşık bir siyasi mücadelenin yanı sıra ger-
ginliğin ve askeri faaliyetlerin de yoğunlaşma-
sına neden olmuştur. Gerginliğin ana
nedenlerinin biri de Rum-Yunan ikilisinin
olumsuz tutumları ile silahlanma faaliyetle-
rine devam etmeleridir. Kıbrıs Türk halkı ola-
rak Kıbrıs Ada'sını çevreleyen denizlerdeki
haklarımıza sahip çıkma kararlığı içerisinde-
yiz. Ana vatan Türkiye ile bu yönde yapılan
anlaşmalara bağlı olarak ana vatanın verdiği
kararlı desteğe müteşekkiriz." Tatar, egemen
eşitlik temelinde Kıbrıs Adası etrafındaki hid-
rokarbon zenginliklerinden yararlanmak ko-
nusunda Rum kesimine yaptıkları iş birliği
önerilerini bir kez daha tekrarlayarak, Rum
tarafının bu iş birliği önerisine kulak asma-
ması ve Ada çevresinde tek yanlı girişimlere
kalkışması halinde bunlara kesinlikle karşılık
verileceğini ifade etti. DHA
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Irak, Suriye, Yemen başta olmak üzere birçok ülkeden gelen
mülteciler Polonya sınırında yığılırken havadan çekilen görüntüler
bölgede yaşanan dramı ve endişeyi gözler önüne seriyor

AVRUPA Birliği ile Belarus arasında aylar
süren gerilim giderek tırmanıyor… Avrupa
Birliği’nin, “mültecileri silah olarak kullanı-

yor” diye suçladığı Belarus ile Polonya sınırında mülteci-
lerin sayısı giderek artıyor. Ormanlık bir alanda bulunan
ve en yakın yerleşim bölgelerine uzak olmasına rağmen
her gün çok sayıda mülteci bölgeye ilerlerken Reuters
haber ajansı helikopterle çekilmiş fotoğrafları kamuoyu
ile paylaştı. Fotoğraflarda sınırın bir tarafında Polonya
sınır muhafızları görülürken, sınırın Belarus tarafında ise
çok sayıda mülteci gergin ve endişeli bir şekilde bekliyor.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi derecelere düş-
tüğü ve mülteciler için çok riskli bir ortam teşkil eden

bölgede diplomatik çalışmalar da
devam ediyor.

Rusya üzerinden geliyorlar

Avrupa Birliği’nin Baltık bölgesin-
deki ülkeleri Litvanya, Letonya ve
Estonya bugün bir açıklama yaptı.
Üç ülke, Belarus lideri Lukaşenko
hükümetinin kasten mültecileri AB sınırına gönderdiğini
açıkladı. Lukaşenko’nun insan kaçakçılığına göz yumdu-
ğunu açıklayan ülkeler ortak bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, “Lukaşenko rejiminin, mültecileri siyasi
amaçla silah olarak kullanmasını kınıyoruz” denildi. Lit-

vanya Devlet Başkanı Nauseda da açıklamalarda bu-
lundu. Geçen hafta Türkiye’den Belarus’a gitmek isteyen
Irak, Suriye ve Yemenli mültecilerin ulaşım yolunu ka-
patmasına rağmen mültecilerin halen sınıra geldiğini
açıklayan Nauseda, “Mülteciler Moskova üzerinden
uçakla Belarus’a gelmeye devam ediyor” dedi.
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KKTC 38 YILDIR
AYAKTA

Mahşer alanı gibi!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin 38'inci kuruluş
yıldönümünde konuştu. Tatar, "Bugün üzerinde devlet
kurduğumuz, özgür olarak yaşadığımız bir vatana
sahipsek bu, Mücahit ve Mehmetçik sayesindedir" dedi

Cumhurbaşkanı Tatar, "Devletimi-
zin ilanı ve kuruluşu, aynı zamanda
Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün komutasında silah arkadaş-
ları, kahraman Mehmetçikler ve
fedakar, cefakar Anadolu insanının
el ele vererek, gerçekleştirdiği za-
ferlerden, Kurtuluş Savaşı'ndan
ilham alınarak taçlandırılan bir
eserdir, gurur abidesidir. 15 Kasım
1983 tarihi, Kıbrıs’ta bir dönüm
noktasıdır." diye konuştu. Tatar, bu
anlamlı günde başta Küçük ve
Denktaş ile aziz şehitleri rahmetle
yad ederek, gazilere minnetlerini
sundu. Konuşmanın ardından halk
dansları gösterisi ve resmi geçit
töreni yapıldı.

Atatürk ve Denktaş'ı andı

Shell, İngiliz
şirketi oldu
İngiltere-Hollanda ortaklığındaki enerji 
devi Royal Dutch Shell, isim değişikliğine
giderek, tamamen İngiliz şirketi olmaya
hazırlanıyor. Şirket, bu değişikliği
hissedarlarının onayına sunacak. Ardından
Lahey'deki merkez yönetim ofisi ve üst düzey
yöneticileri İngiltere'ye taşınacak

İngiltere-Hollanda ortaklığındaki enerji devi Royal
Dutch Shell, isim değişikliğine giderek, tamamen
İngiliz şirketi olmaya hazırlanıyor. Şirket, bu deği-

şikliği hissedarlarının onayına sunacak. Ardından Lahey'deki
merkez yönetim ofisi ve üst düzey yöneticileri İngiltere'ye ta-
şınacak. Hollanda hükümeti, Shell'in aldığı bu karardan
memnun değil. Enerji şirketine göre bu plan, özellikle satın al-
malar konusunda daha hızlı ve daha esnek çalışma koşulları-
nın sağlamayı amaçlıyor.

Unvanını kaybedecek

Royal Dutch isminden vazgeçecek olan şirket, değişiklikle
birlikte "kraliyet" unvanını kaybedecek ve ticari faaliyetlerini
sadece Shell adıyla sürdürecek. Shell, değişiklik sonrası Hol-
landa'da da varlığını sürdürmeye devam edecek. Ancak üst
düzey yönetim İngiltere'ye taşınacak. Şirketin CEO'su başta
olmak üzere diğer üst yönetim Hollanda'dan ayrılacak. Shell
hisseleri Amsterdam, Londra ve New York borsalarında işlem
görmeye devam edecek. Şirketin yönetim kurulu başkanı
(CEO) Ben van Beurden, Shell'in Holland'ya güçlü bir şekilde
bağlı kalacağını söyledi. Beurden, birçok insan için zor olan
bu değişikliğin, şirketin stratejisini hızlandırmak için gerekli
olduğunu vurguladı. Beurden'a göre bu değişiklik, Shell'i daha
hızlı ve daha sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olacak.

Tatsız bir sürpriz

Şirket, yeni plan konusunda Pazar günü Hollanda hükümetini
bilgilendirdi. Hükümet, Shell'in İngiltere'ye taşınma kararını,
"tatsız bir sürpriz" olarak değerlendirdi. Geçici hükümetin
Ekonomi Bakanı Stef Blok, "Bu planın istihdam, önemli yatı-
rım kararları ve sürdürülebilirlik üzerindeki sonuçları hak-
kında Shell'in üst yönetimiyle görüşme halindeyiz. Bunlar son
derece önemli" dedi. Daha önce de Hollanda-İngiltere ortaklı-
ğındaki Unilever, Rotterdam'daki merkezini Londra'ya taşıya-
rak, kağıt üzerinde İngiliz şirketine dönüşme kararı almıştı.

MACRON BAYRAĞIN
RENGiNi DEĞiŞTiRDi!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un,
Fransa bayrağındaki mavi rengi daha koyu bir
renk olan lacivert ile değiştirdiği duyuruldu

Fransız basınına konuşan Cumhurbaşkanlığı yet-
kilileri, Cumhurbaşkanı Macron'un, Fransız bayra-
ğındaki mavi rengin lacivert ile değiştirilmesini

istediğini duyurdu. Macron’un, Fransız İhtilali’nin sembolü
olarak görülen lacivert renkli bay-
rağı geri getirmek istediği için
böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Sessizce değiştirildi

Mavi ve lacivert renkli bayrakların
onlarca yıldır kullanılmakta olduğu
belirtilirken Fransız donanmasının
ve ülke çapındaki birçok resmi binanın sıklıkla lacivert renkli
bayrağı kullandığı ifade edildi. Fransa Cumhurbaşkanı’nın
ikamet ettiği Elize Sarayı’nda bulunan bayrakların, geçen yıl
kamuoyuna duyurulmadan lacivert renkli olanlar ile değişti-
rildiği gelen bilgiler arasında. Tarihte ilk defa 1976 yılında,
eski Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing’in  bayrak rengini açık
mavi olarak belirlediği bilinmekte.

Sınırda yakalandılar
Yasa dışı yollarla Avrupa’ya kaçmak isteyen Türk vatandaşları
Polonya-Ukrayna sınırında yakalandı. "Blogger" olduklarını
söylediği belirtilen sözkonusu 6 kişi gözaltına alındı

SON dönemlerde
Ukrayna üzerinden
Avrupa ülkelerine

kaçmak isteyen Türk vatan-
daşlarının sayısında artış göz-
lemlendiği belirtiliyor. Yasadışı
yollara başvurup, Ukrayna
Sınır Muhafızları ekiplerince
yakalanan Türk vatandaşları-

nın sayısı artıyor. Sınır muha-
fızlarının açıklamalarına göre,
"Blogger" olduklarını söyleye-
rek çekime gittiklerini iddia
eden Türk vatandaşları, şoföre
verdikleri 700 dolar ile bir araç
kiralayarak Polonya sınırına
kadar gitmek üzere şoförle an-
laştı. Sorguya alınan vatan-

daşların ifadelerinden anlaşıl-
dığı üzere, şahısların araçla
önce Avrupa Birliği sınırına
gitmek istedikleri oradan da
Almanya’ya geçmeyi planla-
dıkları ortaya çıktı. Aralarında
1 çocuğun da bulunduğu 6
Türk vatandaşı gözaltına
alındı.
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B irleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü (UNESCO) 16
Kasım 1945 yılında Londra’da ku-

ruldu. Türkiye UNESCO sözleşmesini
1946 yılında imzaladı. UNESCO Türkiye
Millî Komisyonu ise 25 Ağustos 1949 yı-
lında faaliyete geçti. Dünya Mirası Liste-
si’nde, Dünya Miras Alanı olarak ilan
edilen bin 154 miras yer alıyor. Bunlardan
897’si kültürel, 218’i doğal ve 39’u karma
(doğal ve kültürel) miraslar. Türkiye’nin bu
listede 17’si kültürel, 2’si karma olmak
üzere 19 miras alanı bulunuyor.

84 eser var

Ayrıca bu listeye önerilmesi öngörülen
ancak henüz adaylık süreçleri tamamlan-
mayan miraslardan oluşan Geçici Liste bu-
lunuyor. Geçici liste üye devletler için ulusal
bir envanter niteliğinde olup, asıl listeye
başvurulacak olan alanlar bu listeden seçi-
lerek belirleniyor. UNESCO’nun Dünya
Mirası Geçici Listesinde 179 taraf devletin
bin 720 mirası yer alıyor. Türkiye’nin Geçici
Listede ilki 1994 yılında sunulan ve son ola-

rak 2021 yılında güncellenen şekliyle 77 kül-
türel, 4 karma ve 3 doğal olmak üzere top-
lam 84 mirası bulunuyor.

Varlığı önemli

UNESCO’nun kuruluş günü vesilesiyle
açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ece Cey-
lan Baba, Mimari bizden önceki nesillerin
nasıl yaşadığını, kültürlerini ve döneme iliş-
kin bilgileri belgeleyen en somut nesneler-
den bir tanesidir. Ayrıca geçmişe ait
bilgilerin sonraki nesillere nakledilmesi açı-
sından da oldukça önemli bir misyona sa-
hiptir. Ülkemizin kurulu olduğu coğrafya,
bu bağlamda kadim bir geçmişe ve eserlere
sahip olup, özellikle Anadolu’da insanlığa
dair yerleşik yaşama ilişkin kalıntılar açısın-
dan oldukça zengindir ve bu eserlerin
UNESCO tarafından dünya mirasına dahil
edilmiş olması, evrensel ölçekte tanınması
bizler için önemlidir. Sadece ülkemiz için
değil, dünya insanlık ve mimarlık tarihi için
oldukça önem taşıyan bu kadim eserlerin
korunmasına ilişkin çağdaş yaklaşımları be-
nimseyen UNESCO’nun varlığı çok önem-

lidir” açıklamalarında bulundu.

10 kriter var

Restorasyon uzmanı mimar Eren Okar ise
“UNESCO dünya genelinde çok kıymetli bir
iş yapıyor. İnsanlar, devletler arasında ilişkileri
kurmak açısından büyük bir öneme sahip. 6
tane kültürel 4 tane de tabiat varlıklarına yöne-
lik kriteri var. En son Arslantepe’nin listeye
dahil edilmesiyle 19 tane alanımız miras liste-
sine girdi. En çok doğal ve kültürel mirasa
sahip 20 ülke içerisinde 16’ncı sıraya çıkmış
durumdayız. Bu 20 ülke dünya genelindeki
doğal ve kültürel mirasın yüzde 52sine sahip.
Biz de 19 eserle yüzde 1 gibi bir paya sahibiz.
Bizdeki listeye dahil olan eserlere baktığımız
zaman genellikle antik dönemden kalma, coğ-
rafyamızdan yer alan antik kentler, arkeolojik
alanların yanı sıra, İstanbul’un Tarihi Alanları,
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Edirne Seli-
miye Camii ve Külliyesi, Bursa ve Cumalıkızık,
Safranbolu gibi kent parçalarının olduğu, mi-
marlık üzerinden tarifleyebileceğimiz geçmiş-
ten gelen yaşantıyı bize anlatabilecek, örnekler
verebilecek alanlara sahibiz” diye konuştu.

gercekcatalca@gmail.com

HAYATIN GERÇEKLERİ

Bahadır SÜGÜR

Bizim için paylaşmak ibadettir!

Ç atalca'da özellikle pandeminin başladığı
ilk günden bu yana yaptığımız sosyal pro-
jeler o kadar etkili oldu ki, ilçemizde o

kadar aileye, o kadar çocuğa ulaştık ki, gönlü
güzel, yüreği güzel bir çok vatandaşımızın bu
kampanyalara desteği sayesinde gülmeyen yüz
kalmadı diyebiliriz.

Çatalca olarak birbirine sahip çıkan ve paylaş-
mayı çok iyi bilen bir ilçe olduğumuzu defalarca
kanıtladık. Polar mont, süt, ekmek, kıyma, sebze
ve meyve, erzak kolisi, Üniversite öğrencilerine
burs, okul kıyafeti, çorap, eşofman ve mont ile 10
bine yakın vatandaşımıza ulaştık. Pandeminin ilk
başladığı günden bu yana ekonomik anlamda o
kadar zor günler geçiren kardeşlerimiz oldu ki,
yeri geldi kapı kapı onlara ulaştık. Bundan sonra
da ulaşmaya devam edeceğiz.

Tabi ki bu süreçte çok destek edenlerimiz oldu.
Başta Belediye Başkanı Mesut Üner, İlçe Kayma-
kamı Erdoğan Turan Ermiş, ilçemizdeki iş adamla-
rımız, yurt dışında ki can dostlarım, hatta ve hatta
ilçemizde kendi ekonomik durumu çok iyi olmayan
vatandaşlarımız bile bir tane de olsa aileye dokun-
mak için bu kampanyalara el verdi, omuz attı.

Bu süreçte tabiki de kendi asli işimizi de
devam ettirerek ilçe halkının haberlere erişimle-
rini gerek gazetemizden, gerek sosyal mecralar-
daki paylaşımlarımız ile sağladık.

Biz bu kampanyaları yaparken birilerini yine
rahatsız ettik tabi. Hep kafalarının arkasında
"Acaba siyasete mi oynuyor" düşüncesi söz ko-
nusu. Bunu çok iyi biliyoruz. Kulağımıza gelmi-
yor değil. Lakin unuttukları bir şey var ki "
Allah'ın Rızası, Kulunun Duası İçin" sloganı ile
başladık biz bu işlere. Ve bu ilçede nefesimiz 
yettiği, ömrümüzün el verdiği kadarı ile bu 
işleri devam ettireceğiz.

Siyaset! Bana göre tam bir rezalet. En ince
ayrıntısına kadar bilirim siyaseti. Ve inanır mısı-
nız bilmem ama, ben siyasetin insan hayatının
büyük bir bölümünü kısa sürede kısır çekişmeler,
dedikodular ve koltukta kalabilme hırsı yüzünden
hiç pahasına götürdüğüne inanan birisiyim. İyice
bir bakın etrafınıza, siyaseten bir yerlere gelmiş
insanların hayatlarında mutlu günleri çok fazla
yoktur. Çünkü ne yaparsanız yapın siyasette hep
bir şekilde eleştirilen kişi olursunuz. Kimi zaman
canınızı bile vermiş olsanız da... Altından yol 
döşesen adama yine de yaranamazsın. Bakın 
mesela Mesut Üner!
Çatalca'ya tarihin hiz-
metlerini yapıyor yada
gelmesini sağlıyor ama
yine de bir kesime ke-
sinlikle yaranamıyor.
Sebebi? Dediğim ve
her gün yaşananları
gördüğüm Siyaset!

O sebeple, biz bu tür
kampanyaları her
zaman hep siyasetten uzak tuttuk ve tutacağız.

Çatalca halkının işsizlik sorununun, ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısının 
üstüne gittikçe gideceğiz. Yolumuz belli. Derdimiz
de! Yeter ki bu ilçede herkesin yüzü gülsün.

Şimdi yeni sosyal kampanyalar planlamaya ve
onları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tabi ki
mesleğimizi de en alasından yapmaya da... Ama
iddia ediyorum, bu tür projelerde güldürdüğünüz
yüzler, sıvazladığınız omuzlar ve o her bir dilde yü-
rekten gelen "Allah Razı Olsun" cümleleri... Yüz 
binleri yada milyonları bilmem ama, Dünya'nın tüm
para birimlerinden daha çok mutlu ediyor insanı...

Biz olduğumuz sürece, bu lçede bu sosyal kam-
panyalar bitmeyecek, elinden tutulmamış gariban
kardeşim kalmayacak. Bizim bu emeklerimizde
yanımızda olan tüm dostlarıma bir defa daha 
teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki Çatalca'dayız!
İyi ki kocaman bir aileyiz...

TURKIYE
16. SIRADA
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütünün (UNESCO) 76'ncı kuruluş
gününe ilişkin açıklamalarda bulunan
restorasyon uzmanı mimar Eren Okar,
örgütün kıymetli bir iş yaptığına dikkat çek-
erek, Arslantepe Höyüğü'nün listeye dahil
edilmesiyle 19 tane alanımız miras listesine
girdi. En çok doğal ve kültürel mirasa sahip
20 ülke içerisinde 16'ncı sıraya yükseldik.
Bu 20 ülke dünya genelindeki doğal ve
kültürel mirasın yüzde 52'sine sahip" dedi

EVRENSEL DEĞERE
SAHİP OLUYOR

Listeye giren eserlerin dünya
halklarının ortak mirasa dönüş-
tüğünü aktaran Okar, “Eserler
evrensel değere sahip oluyor.
Dünya genelinde eserler saye-
sinde ülkenizi hiç bilmeyen in-
sanlar bile sizi duyuyor, bilgi
sahibi oluyor. Dolaylı yoldan ül-
kenin reklamı yapılıyor. Çünkü
listede yer alan alanlar turist
çekmenizi de sağlıyor. Yurt dışın-
dan insanlar o alanlara bakmak
için ülkeye geliyor. Listeye girmiş
olmak orada daimi kalacağınız
anlamına gelmiyor. Kriterlerin dı-
şına çıkarsanız listedeki yerini
kaybedebilirsiniz. Kentleşmeye
veya başka bir nedene bağlı ola-
rak kültür mirasının çevresinde
zarara neden olmak, listeden çı-
kabilme riskini barındırıyor. Ge-
çici listede yer alan alanlar
risklerden arınıp, adaylık koşul-
ları yerine getirdiği zaman kalıcı
listeye geçebiliyor. Dolayısıyla
elimizdeki alanlara iyi bakmamız
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiyedeki kültür varlıklarının
koruma uzmanlarınca korundu-
ğunu söyleyen Okar, Tarihi eser-
lere ve kültür varlıklarına
hassasiyetimiz var. Tabi ki arada
aksaklıklar yaşanıyor ama bu
korunmadığını göstermez. Eser-
leri daha iyi korumak için yatı-
rımlarımızı kültür temelli
yapmalıyız. Listeye girdikten
sonra eserler sadece bizim ol-

maktan çıkıyor. Bütçe ayırıp,
sürdürülebilir olması için plan
yapmak gerekiyor. Evrensel bir
değer taşıyor olması önemli bir
kriterdir. Mesela Efes Antik
Kenti büyük bir evrensel değer
taşıyor. Herkes tarafından kabul
görüyor. İnsanlık tarihinde belli
bir döneme veya gruba ait özel
bir durumu belgelemesi, o böl-
geye, döneme ya da tarihin o

sürecine ait iz taşıyor olması gibi
kriterler var” dedi. Restorasyo-
nun gerekliliğine dikkat çeken
Okar, yetkin olmayan kişilerin
restorasyon sürecine dahil ol-
maları, buna para kazanılacak-
mış gibi yaklaşmaları nedeniyle
problemler olduğunu ifade etti.
Okar, restorasyonun uzmanlar
tarafından yapılması ve denet-
lenmesi gerektiğini dile getirdi.

KÜLTÜR TEMELLİ YATIRIM YAPMALIYIZ

21 sanat eseri görücüye çıkıyor
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin kişisel ve karma sergilerden oluşan 21 eşsiz sergisi,
Cumhuriyet kapsamaları çerçevesinde 17 Kasım’da ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak
YAKINDoğu Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Sergi Salonu'nda açılacak sergiler
YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sa-
natçı akademisyenlerinin "Güzel Sanat-
lar Cumhuriyet Sergisi", İsmail
Gündoğan'ın "Gemi Modelleri Sergisi",
heykel sanatçıları Altai Useinov, Andrey
Orazbaev, Bagdat Sarsenbiyev, İsken Ab-
daliev, Kutman Arasulov, Orazbek Yes-

senbayev, Sembigali Smagulov ve Sohan
Tolesh'e ait "Karma Heykel Sergisi",
Kazak Sanatçı Orazbek Yessenbayev'e
ait "Dünyamız" adlı kişisel resim sergisi
ve Kazak Sanatçı Rakhat Saparaliye-
va'ya ait "Hafıza" adlı kişisel resim sergisi
yer alacak. Ziyarete açık olan 21 sergi
arasında denizcilik temalı sergiler dikkat
çekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük

Kütüphane sergi salonunda açılan "Ça-
nakkale Deniz Savaşı Gemi Modelleri
Sergisi"; Yakın Doğu Sanat Müzesi'nde
gezilebilen Güzel Sanatlar Denizcilik
Sergisi ve Gemi Modelleri Sergisi ile
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sergi Salonunda açılan "Osmanlı Gemi
Modelleri Sergisi" denizcilik tarihini çar-
pıcı bir zenginlikle gözler önüne seriyor.

Hakan Ural, corona virüsüne yakalanmış, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu
olmuştu. Sunuculuğunu yaptığı programa kaldığı yerden devam eden Ural, geçirdiği
zor süreci anlattı. Ural, “Gerçekten yaşadığıma kendim inanamıyorum” dedi

Corona virüsüne yakalanan ve 16
gün süren tedavisinin ardından su-
nuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor
Hayatta’ programına dönen Hakan
Ural, canlı yayında şunları söy-

ledi: Ne zor iş yaa… Gerçekten
yaşadığıma kendim inanamı-
yorum, her şey yolunda gi-
biydi bir anda kötüleştim.
Allah razı olsun sevenleri-
mizden, dualarını eksik et-

meyenlerden. Bu kadar sevildiğimi
bilmiyordum.

Ateşim hiç düşmedi

Ural şöyle devam etti; “Covid belir-
tileri devam ediyordu, kendimde bir
anormallik hissettim. Ateşim hiç
düşmedi. Muhakkak tomografi
çektirin! Benim sürecim tomogra-
fiyle başladı. İyi ki çift aşılıyım.
Benim kanımda çok fazla enfeksi-

yon çıktı. ‘Tedbir amaçlı kalıyorum’
diye düşündüm ama o gece benim
değerlerim uçmuş. Üç gün çok zor-
landım. Hastanede altı gün kaldım
ama yaşadıklarıma inanamadım.
Perşembe günü taburcu oldum. Bu
kadar zaman geçti gibi de gelmiyor
bana üç gün gibi hissediyorum
ama bakıldığında 16 gün sürdü.
Herhangi bir kronik hastalığım yok,
sağlığıma da dikkat ederim.”

Yaşadığıma inanamıyorum

Mekanın Sahibi’ne
Yıldırımlar geldi
Oyuncu Bennu Yıldırımlar, 'Mekanın
Sahibine Geldik' adlı programa konuk
oldu. Yıldırımlar, iş hayatından eşi Bülent
Emin Yarar ve kızları Ada'yla olan
ilişkisine kadar merak edilen her şeyi
anlattı. Yıldırımlar, “Ada oyunculuk eğitimi
aldı. Müzisyen olsun çok istedik” dedi

Hakan Bilgin’in YouTube’da yayınlanan ‘Mekanın
Sahibine Geldik’ programına konuk olan oyuncu
Bennu Yıldırımlar, dedesinden oyuncu olduğunu
sakladığını anlattı. Yıldırımlar, “Arkeoloji okumak
istiyordum. Konservatuvar okurken iki yıl eski
Yunan dili edebiyatı bölümüne de gittim. Sonra
onun da ne kadar ağır olduğunu görüp sadece
konservatuvarı bitirdim. Mitoloji olsun, etimoloji
olsun tiyatroya katkı sağlar diye düşünmüştüm.
Ama iki üniversiteye yetişmem zordu. Oyunculuk
okurken ailem karşı çıkmadı ama dedeme söyle-
medik. O muhasebe okumamı istiyordu. Hiçbir
zaman oyuncu oldum demedim” diye konuştu.

Sesi güzeldir kızımın

21 yaşındaki kızı Ada’nın sesinin çok güzel oldu-
ğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Ada oyunculuk eği-
timi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir
kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne
ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygı-
mız sonsuz” ifadelerini kullandı.
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Valencia
Grand Prix'si ile son yarışına çıkan "Doktor"
lakaplı Rossi, yarışı 10. sırada bitirerek kari-
yerini tamamladı. 1996'da 125cc'de başlayan
25 yıllık kariyerinin 432. Grand Prix'sinde ya-
rışan, 115 birinciliği ve 9 şampiyonluğu bulu-
nan efsane İtalyan pilot, kendi döneminin en
başarılı ismi olarak anılıyor. 2000'den beri
MotoGP'de mücadele eden Rossi, 21 sene
içerisinde Premier sınıfta 89 yarış kazandı ve
7 kez dünya şampiyonluğu kazandı.

Şampiyonluğa ulaşan tek pilot 

MotoGP'de ilk şampiyonluğunu 2001'de 22
yaşındayken alan Rossi, arka arkaya beş
şampiyonluk yaşadı. Rossi, son iki şampi-
yonluğunu ise 2008 ve 2009'da aldı. Rossi;
125cc, 250cc, 500cc ve MotoGP'de şampi-
yonluğa ulaşan tek pilot olarak pistlere veda
etti. 42 yaşındaki Rossi, geçen Ağustos
ayında bu yıl pistlere veda edeceğini açıkla-
mıştı. 26 yıl süren kariyerinde Rossi, sporda
küresel bir fenomen haline geldi. 2000 yılında
Honda ile 500 cc'ye yani MotoGP'ye yükse-
len Rossi ilk şampiyonluğunu 2001'de aldı.
Rossi, 2002 ve 2003'te Honda ile 2 şampiyon-
luk daha kazandı. 2004 yılında Yamaha'ya
geçen efsane motosiklet sürücüsü, 2004,
2005, 2008 ve 2009 yıllarında şampiyonluklar
kazandı. 2011 ve 2012 yıllarında Ducati'de
yarışan Rossi, 2013'te Yamaha'ya döndü ve
2021 sezonu sonunda dün emekli oldu.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerin-
den Altınordu'da teknik direktör
Hüseyin Eroğlu, milli maçlar ne-
deniyle lige verilen arada gerçek-
leştirdiği İstanbul ziyaretinde
Galatasaray'ın Florya Metin
Oktay Tesisleri'ne giderek Galata-
saray Teknik Direktörü Fatih Te-
rim'le bir araya geldi. Terim ile
yapılan görüşmede Türk futbolu-

nun sorunlarının yanı sıra alt lig-
lerin zorlukları ve şehirlerin ta-
kımlarına yeterince sahip
çıkmamalarına değinildi.  Soh-
bette genç yeteneklerin pek çoğu-
nun gelişimlerini tamamlamadan,
futbol sahnesinden kaybolmama-
ları için neler yapılması gerektiği
de konuşuldu. Fatih Terim, Altın-
ordu'nun genç oyunculara verdiği

önemi bildiğini ve Altınordu'nun
bu vizyonunu takdir ettiğini de
belirtti. Altınordu Teknik Direk-
törü Hüseyin Eroğlu ve Kurum-
sal İletişim Direktörü Can
Erbesler, Galatasaray'ın Bursas-
por ile oynadığı hazırlık maçını
sarı-kırmızılı takımın teknik direk-
törü Fatih Terim ve kaptanı Arda
Turan ile birlikte takip etti.

Rossi pistlere
veda etti

A nkara'da yaşayan İsmail Bay-
temur, 2017 yılında ilkokulda
arkadaşının iteklemesi sonucu

düşüp yürüme yetisini kaybetti. Dok-
torların 'yürüyemezsin' dediği 11 ya-
şındaki İsmail, boks yaparak yeniden
yürümeye başladı. "Çok zor zaman-
lardı, emekleyerek herkesin yanına gi-
debiliyordum" diyen İsmail Baytemur,
"Oyun oynarken arkadaşım şaka olsun
diye beni itti, ben de onu kovaladım ve
tekrar itince ayağım sıranın altına
girdi. Doktora gittik, ayağımı yarım al-
çıya aldılar. Alçı çıktıktan sonra aya-
ğımdaki hisleri kaybettim, yürümeyi
unuttum. Emekleyerek herkesin yanına
gidebiliyordum. Doktorlar 'bu çocuk
spora başlasın' dedi. Ben de boksa
başladım ve düzeldim Allah'a şükür.
Biraz zor oluyordu, babamlar zorlaya-
rak getiriyorlardı beni, spora gelmem
için sürpriz hediyeler alıyorlardı" dedi.

İyi ki boks yapmışım

Şefik Tetik Boks Salonu'nda antren-
manlarını sürdüren İsmail, 'yürümeyi
hatırladım, ilk yürümem çok güzeldi'
derken, sözlerini şöyle sürdürdü; "Yü-
rüyemedim, koşamadım. Herkes koşu-
yordu, ben burada yürüyordum. İyi ki
boks yapmışım. Yürüyememem psiko-

lojik değildi, ayağım çok ağrıyordu ve
hiçbir yere gidemiyordum. Geceleri ya-
tıyordum, bir daha hiçbir yere gidemi-
yordum. Yürümeye başlamam çok
güzeldi, yürümeyi hatırladım. Çok
güzel bir duyguydu, yürüyebildiğim
için çok mutluyum."

Annesi okula sırtında götürdü

Yaşadıkları sürecin zorluğunu anlatan
48 yaşındaki baba Karaca Baytemur
ise, "Çocuğu doktora götürdük, filmler
röntgenler çekildi ve ayağını yarım al-
çıya aldılar. 2-3 gün sonra 'gelin alçıyı
çıkaralım' dediler. Hastaneye gittik,
yarım alçı çıkarıldı. Çocuk ondan
sonra bir daha yürüyemedi. Götürme-
diğimiz hastane, doktor kalmadı.
Okula götürdüğümüzde annesi sır-
tında taşırdı, okulda beklerdi onu. Te-
neffüsünü yapmasını sağlardı"
ifadelerini kullandı. Baba Karaca Bay-
temur, Y"aşadığımız o günleri hatırla-
mak bile istemiyoruz, Allah kimseyi
evladıyla sınamasın" diyerek, "Doktor-
lar ameliyat kararı aldılar. Ameliyat ol-
duktan sonra da bacağının birinin kısa
kalacağını söylediler. Biz anne ve baba
olarak yıkıldık. Rabbim kimseyi evla-
dıyla sınamasın. Çok zor bir süreçti"
şeklinde konuştu.

Nuri’nin hedefi Avrupa
Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde takıma güzel bir hava
geldiğini belirterek, 5 yıl içerisinde Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedeflediklerini bildirdi

Hüseyin Eroğlu,
Fatih Terim’le buluştu

Doktorların 'yürüyemezsin, ameliyat etsek de
bir bacağın kısa kalır' dediği 11 yaşındaki İsmail

Baytemur, boks sayesinde yürümeye başladı

Benim çocuğum sporla yürüdü
Bir doktorun spor tavsiyesi üzerine ço-
cuklarını boksa başlattıklarını vurgula-
yan Karaca Baytemur, "Bir doktorla
tanıştık orada, 'ameliyat olana kadar
bir süre spora yönlendirirseniz verim
alabilirsiniz' dedi. Biz de boksa verdik
ama boksa verirken de kafasına darbe
almaması için, sadece antrenman kıs-
mına katılması için antrenörlerle ko-
nuştuk. Sağ olsunlar antrenörlerimizin
çok faydası oldu. Buraya ilk getirdiği-
mizde zaten yürüyemiyordu. 'Yürüye-

mez' dediler ama spor sayesinde 
çocuğum yürüdü" şeklinde konuştu.
Antrenör Mustafa Yardım ise sporun
öneminin altını çizerek, "İsmail yaklaşık
1 yıl önce bana geldiğinde yürüme bo-
zukluğu teşhisi konmuştu, doktorlar
hatta yürüyemez, felçli kalır, bir bacağı
kısa kalır demişlerdi. Fakat biz burada
kendisine boksun ayaktan başlayarak
temel eğitimini verdik. Şu an yürümesi
gayet normal, hatta müsabakalara çık-
masına yönelik hazırlık yapıyoruz" dedi.

ANTALYASPORKulübü Başkanı Aziz Çetin,
futbol sorumlusu Nuri Şahin ile 5 yıllık an-
laşma yaptıklarını hatırlattı. Şahin'i takımın
başına getirme kararının kolay alınmadığını
aktaran Çetin, hem yönetim hem de Nuri
Şahin için cesaret isteyen bir karara imza at-
tıklarını dile getirdi. Nuri Şahin'in, dünyanın
en iyi teknik direktörleriyle çalıştığına,
önemli bir bilgi birikimine sahip olduğuna
dikkati çeken Çetin, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Kariyeri, kişiliği, takım üzerindeki
etkisi ortada. Bunların hepsini değerlendir-
dik. Hocaya da düşünüp düşünmediğini
sorduk. O da her zaman teknik direktörlük
hayalinin olduğunu belirtti. Deneyimli bir
ekip oluşturdu. Şu an hem takımla hem şe-
hirle hem de çalışan ve futbolcularla çok
uyumlu. Nuri Şahin'in takımın başına gel-
mesiyle oyun sistemi değişti. Nuri hoca ile
hem oyun sistemi hem de takımın havası
değişti. Takıma güzel bir hava geldi. Son da-
kika oyuncu değişikliklerinde bile bütün fut-
bolcular oyuna girmek istiyor. Takımda bir
kapris yok. Herkes hırsla mücadele ediyor.

Göze hoş gelen bir futbol sergiliyoruz."

Hep bir kupa hayalimiz var

Nuri Şahin'in taraftarla da iyi bir iletişimi ol-
duğuna dikkati çeken Çetin, bunların hepsi-
nin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Çetin,
Nuri Şahin ile yaptıkları 5 yıllık anlaşma sü-
recinde futbolcu yetiştirirken sportif başarı
getiren bir takım olma hayalini de kurdukla-
rını vurguladı. Aziz Çetin, "Şehirle bütünle-
şen, taraftar sayısı artan, kentte de
Antalyaspor bilincini artıracak karakterde bir
takım oluşturmak istiyoruz. Bunların hepsi
Nuri hoca gibi bir karakterle daha kolay ola-
caktır. Nuri Şahin ile Avrupa hayalimiz var.
Bu 5 yıllık süreçte Avrupa kupalarında mü-
cadele etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kul-
landı. Kendisinin de küçük yaşlardan
itibaren Antalyaspor taraftarı olduğunu an-
latan Çetin, "Başkandan önce bir taraftarım.
Hep bir kupa hayalimiz var. Süper Kupa'yı
almak istiyoruz. Bu sene ligi de olabilecek 
en yüksek noktada bitirmeyi amaçlıyoruz." 
değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yu-
katel Kayserispor'un alt yapıdan yetişen
18 yaşındaki futbolcusu Mehmet Eray,
Demir Grup Sivasspor ile oynanan ha-
zırlık maçında 90 dakika sahada kaldı.
Kayserispor alt yapısından yetişen ve
U16 yaş kategorisinde milli takım for-
ması da giyen Mehmet Eray Özbek ile
profesyonel sözleşme yapılmıştı. Sezona

U19 takımı ile başlayan 18 yaşındaki
futbolcu 2 aydır A takımla antrenman-
lara çıkıyor. Teknik direktör Hikmet Ka-
raman'ın A takımla antrenmana aldığı
Mehmet Eray Özbek Sivasspor ile oy-
nanan hazırlık maçına ilk 11'de çıktı.  90
dakika sahada kalan genç futbolcuyu
karşılaşma sonrası takı arkadaşları ve
rakip takım futbolcuları tebrik etti.

Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi
Şampiyonası'nda Türkiye'yi
temsil eden milli sporcular
Özge Yılmaz ile Ece Haraç, çift
kadınlarda altın madalya ka-
zandı. Belçika'nın Spa kentinde

düzenlenen organizasyonda
Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi
Şampiyonası'nda çift kadınlar
müsabakaları oynandı. Türki-
ye'yi temsil eden milli sporcular
Özge Yılmaz ve Ece Haraç
çifti, finalde Sırp Sabina Surjan
- Tijana Jokic ikilisiyle karşı
karşıya geldi. 

1996'da başlayan kariyerinde, 115
birinciliği ve 9 şampiyonluğu bulu-
nan efsane İtalyan pilot, kendi dö-
neminin en başarılı ismi olarak
anılıyor. Rossi; 125cc, 250cc, 500cc ve
MotoGP'de şampiyonluğa ulaşan
tek pilot olarak pistlere veda etti

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 7 maçını kay-
beden Altekma, 8'inci haftada konuk olduğu
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı
3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İzmir
temsilcisi puanını 6'ya çıkararak son sıradan
ve düşme hattından kurtuldu. İzmir ekibinin
bu karşılaşma öncesi Halkbank'tan yeniden
kadrosuna dahil ettiği Oğuzhan Tarakçı, 26
sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Altekma,
pazar günü evinde Tokat Belediye Plevne'yi
yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Afyon'da şeytanın bacağını kırdıklarını söyle-
yen Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş,
"Kızıltepe ve Halkbank deplasmanlarında 2-1
öne geçip galibiyeti kaçırmıştık. Sorgun
önünde 2-0 geriden gelip 2-2'yi bulsak da so-
nunu getirememiştik. Ancak Afyon'da ekibi-
miz çok iyi bir performans sergiledi, galibiyeti
hak etti. Ben takımımızın başarılı olacağına
olan inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Bu
galibiyetin seri galibiyetlerin ilk adımı olaca-
ğını düşünüyorum. Biz bitti demeden bitmez,
son topa kadar mücadeleye devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.

Altekma
siftah yaptı

Bu
çocukta

iş var

Bravo kızlar

Doktorlar yUrUmez
DeDi o boks yapti

Antalyaspor’un
Nuri Şahin’le

birlikte başarılı
olacağından
hiçbir şüphe

duymadıklarını
aktaran Aziz
Çetin, “Bizim

Avrupa hayalimiz
hiç uzak bir
hayal değil”

şeklinde 
konuştu.



B eşiktaş 'ta geçen sezon
yönetimin sözleşme
uzatmak için yaptığı tüm

girişmeleri geri çeviren çıkaran
Aboubakar takıma dönmenin
yollarını arıyor. 2020- 21 sezo-
nunda Beşiktaş ile 29 resmi mü-
cadelede görev yapan
Kamerunlu yıldız 1 maç daha
oynasa sözleşmesi otomatik ola-
rak uzayacaktı. Ancak Abouba-
kar sakatlık bahanesiyle ligdeki
son 11 maçın 10’ununa ve Tür-
kiye Kupası finaline çıkmazken

yönetim ile yürütülen pazarlık-
larda da 3 milyon Euro’dan
aşağı imza atmayacağını belirte-
rek görüşmelerin tıkanmasına
neden olmuştu.

'Teklif yeterli değil' demişti

Ardından da 8 Haziran’da
Aboubakar’ın 6 milyon Euro kar-
şılığında Suudi Arabistan ekibi
Al Nassr’a imza attığı duyuruldu.
Süper Lig ’de çıktığı 26 maçta 15
gol atıp, 5 de asist yapan 29 ya-
şındaki Kamerunlu, Beşiktaş’ın

teklifini neden kabul etmediğini
de yeni kulübünde yaptığı şu
açıklama ile ifade etmişti: “Kari-
yerimin en iyi dönemlerini Beşik-
taş’ta yaşadım. Fakat Beşiktaş’ın
sunduğu teklif benim için yeterli
değildi. Bazen durumlar futbol-
cunun kontrolünden çıkabilir.”
Ancak Kamerunlu futbolcu için
Suudi Arabistan macerası hiç de
umduğu gibi gitmedi.

Daha uygun forvet alınacak

İçinde bulunduğu mali sıkıntılar

nedeniyle Al Nassr önce Asya
Şampiyonlar Ligi’nden men edi-
lirken kulüpteki kriz de her geçen
büyüyerek devam ediyor. Üst
üste alınan kötü sonuçların ar-
dından Futbol İcra Direktörü
Hüseyin Abdulghani’nin istifası
kabul edilirken, teknik direktör
Pedro Emmanuel’in de görevine
son verildi. Ülke basınından
Akhbaar da maaşı yüksek olan
Aboubakar’ın devre arasında
gönderileceği yerine daha uygun
bir forvetin alınacağını yazdı.
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Arabistan’da umduğunu bulamayan Aboubakar menajeri ile Beşiktaş'a haber yollarken
aldığı yanıtla şoke oldu. Yaşadığı kriz nedeniyle futbol icra direktörü istifa eden, hocasını
kovan Al Nassr’ın devre arası Kamerunlu golcüyü de göndermesi bekleniyor

Larin için yeni plan
Kanadalı futbolcuya yapılan 1.6 milyon Euro’dan yeni kontrat
teklifine 1,5 aydır yanıt bekleyen yönetim, kararını verdi. 28
yaşındaki oyuncudan geri adım gelmezse Ocak ayına kadar en
iyi şekilde yararlanılıp devre arasında ayrılık gündeme gelecek
KArA Kartal’ın Kanadalı
yıldızı Cyle Larin’le yapı-
lan transfer görüşmele-
rinden henüz sonuç
alınamadı. Kulüple kont-
ratı sezon sonunda bite-
cek olan 26 yaşındaki
golcüye mevcut kazancı
olan 1.6 milyon Eu-
ro’dan yeni sözleşme
öneren Beşiktaşlı idare-
ciler, deneyimli isimden
1,5 aydır resmi olarak
geri dönüş bekliyor. Me-
najeriyle yapılan ilk te-
masta 2.5 milyon
Euro’luk talepte bulunan
Kuzey Amerikalı oyun-

cuya bu seviyelere çıkıl-
mayacağını net şekilde
ileten idareciler, oyun-
cunun temsilcisinden bir
an önce kararlarını ver-
melerini istedi.

Dorukhan 
stratejisi rafa
kalktı

Beşiktaş Yönetimi, ilk
etapta Cyle Larin’in be-
lirlenen şartlarda söz-
leşme uzatmaması
halinde ‘Dorukhan
Toköz’ planını devreye
sokmayı planlıyordu.
Ancak Larin’in şu anda

takımın en formda isim-
leri arasında bulunması
sebebiyle yönetim,
geçen sezon benzer
süreç yaşayan Doruk-
han’ın ilk 11’den kulü-
beye çekilmesi
stratejisini bu kez uygu-
lamama kararı aldı. Son
duruma göre yönetim,
eğer Larin’le yeni söz-
leşme konusunda ortak
noktada buluşamazsa
oyuncu, Ocak ayına
kadar en iyi şekilde kul-
lanılacak. Ve ara trans-
ferde yolların ayrılması
gündeme gelecek.

Her şey
Popescu için
Aslan'ın transfer listesinde yer alan 18 yaşındaki kanat oyuncusu
Popescu için Cicaldau ve Morutan devreye girdi. İki Rumen yıldız,
FCSB forması giyen genç oyuncuya, "Burada çok mutluyuz.
Gelişimin için en doğru tercih Galatasaray olur" dedi
Galatasaray, devre ara-
sında FCSB forması giyen
Octavian Popescu'yu kadro-
suna katmak istiyor. 18 yaşın-
daki sol kanat oyuncusu için
kulübü ile görüşmeler şimdi-
den başladı. Ancak kurulan ilk
temaslarda genç futbolcunun
ikna edilmesi gerekirken, bir
yandan da Rumen kulübü pü-
rüzler çıkarıyor. Hâl böyle
olunca Cim Bom, yaz transfer
döneminde yine FCSB'den
kadrosuna kattığı Morutan'da
olduğu gibi yine son ana

kadar bek-
leyecek.
Uygun şartla-
rın oluşması halinde Po-
pescu, Sarı-Kırmızılı ekibe
gelecek.İkna turları başladıBu
arada Aslan'ın iki Rumen yıl-
dızı Morutan ve Cical-
dau'nun, Popescu ile
görüştüğü ve Galatasaray'a
gelişi için ikna turlarına başla-
dığı belirtildi. İki oyuncunun,
Popescu'ya, "Biz Galatasa-
ray'da çok mutluyuz. Harika

bir taraftar kitlemiz var. Her
şeyden önemlisi kişisel

gelişimin için Galata-
saray senin için en

doğru tercih
olur" dediği

öğrenildi. 

Sinan için Göztepe devrede
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'e
Spor Toto Süper Lig'den talip çıktı. 27 yaşındaki
kanat oyuncusu için Göztepe devreye girdi

Fenerbahçe'nin gelecek
planlamaları arasında yer al-
mayan Sinan Gümüş'ün
transferiyle ilgili yeni gelişme-
ler yaşanıyor. 27 yaşındaki
kanat oyuncusu için Göztepe
devreye girdi. Skorer'in habe-
rine göre; Hücum hattını
güçlendirmek isteyen İzmir
temsilcisi, sarı-lacivertlilerde
teknik direktör Vitor Perei-
ra'nın raporu doğrultusunda
kadro dışı bırakılan Sinan
Gümüş'e talip oldu. Uzun
zamandır Göztepe'nin gün-
deminde olan 27 yaşındaki
futbolcuyla temasa geçildiği
belirtildi. Takımdan ayrı bi-
reysel çalışmalarına devam
eden Sinan Gümüş sosyal
medya hesabından yaptığı
paylaşımda, "Mücadele
benim hayatımdır" ifadelerini
kullandı. Sarı-lacivertlilerle bu
sezon resmi bir maça çıka-
mayan Sinan Gümüş'ün ku-
lübüyle sözleşmesi 2023
yılında sona erecek.

Vanspor’a yeni başkan
TFF2’nci Lig Kırmızı Grup ekibi Silah-
taroğlu Vanspor'da başkan Seyithan İz-
siz'in istifasından sonra, Asbaşkan
Mehmet Avcı, yönetim
kurulunun kararıyla
kulüp başkanlığına se-
çildi. Avcı, "Van'ın bütün
dinamikleri bu noktada
birleştirebilirsek Vans-
por, bölge için çok
önemli bir güç merkezi-
dir. Bundan sonraki sü-
reçte Vanspor için ne
gerekiyorsa yapacağız"
dedi. TFF 2'nci Lig Kır-

mızı Grup'ta mücadele eden Silahta-
roğlu Vanspor Kulüp Başkanı Seyithan
İzsiz'in istifasından sonra, kulüp baş-

kanlığına Mehmet Acvı
getirildi. Yönetim kuru-
lunun kararıyla başkan-
lığa seçilen Avcı, bir
otelde düzenlediği basın
toplantısında Vans-
por'un geleceği ile ilgili
açıklamalarda bulundu.
Başkan Avcı, kulüp baş-
kanı Seyithan İzsiz'in is-
tifasından sonra
Vanspor'da yeni görev-

lendirme-
ler yapıldığını
ve bu görevlen-
dirmelerde kendisi-
nin kulüp başkanı
seçildiğini belirterek şöyle
konuştu: "Vanspor, bizler için
ne kadar önemliyse Van'ın bütün
dinamikleri için daha fazla önemli
olduğunun bilincindeyiz. Bizler bu bi-
linçle bu sorumluluğu alıp bu yola
devam ettik. Biz kulüp başkanlığından
istifa eden sayın Seyithan İzsiz'e katkı-
larından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz-
ler önümüze bakmamız lazım."

Sana 
BURADA
Sana 
BURADA
Sana 
BURADA
Sana 
BURADA
Sana 
BURADA
Sana 
BURADA
Sana 
BURADA
Sana 
BURADA
YER YOK!

Sana 
BURADA
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Küçükçekmece Belediyesi Türk havacılık tarihine dair belgesel tadında bir sergiyi sanatseverlerle buluş-
turdu. Serginin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kemal Çebi, “1911 yılında Sefaköy havacılığın
merkezi haline gelmiş. Bu bilgi beni çok mutlu etti. Bu sergiyle Türk havacılık tarihinin gelişimine öncülük
eden isimleri anıyor ve bu alanda hiç görülmemiş belgeler ve özel eşyaları izleyiciyle buluşturuyoruz” dedi

K üçükçekmece Belediyesi Türk hava-
cılık tarihine dair belgesel tadında bir
sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

Danışmanlığını ve koordinatörlüğünü Deniz
Dalkılınç’ın yaptığı “Kanatlarımdaki Cesaret
-Havacılık Tarihinden Notlar” isimli sergi;
objeler, fotoğraflar, malzemeler ve havacılığa
dair ilk kez sergilenecek belgelerle, Cennet
Kültür ve Sanat Merkezi’nde kapılarını ara-
ladı. Sergi açılışına Belediye Başkanı Kemal
Çebi’nin yanı sıra CHP Küçükçekmece İlçe
Başkanı Turgay Özcan, Vecihi Hürkuş Mü-
zesi Dernek Başkanı Av. Bahadır Gürer, Ha-
vacılık Müzesi Müdürü Mustafa Kılıç,
koleksiyonerler, siyasi parti temsilcileri ve sa-
natseverler katıldı.

Öncü isimleri anıyoruz

Sergide emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara
teşekkür eden Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, “1911 yılında Sefaköy ha-
vacılığın merkezi haline gelmiş ve ilk
başlatıldığı yer olmuş, bu bilgi beni çok mutlu
etti. Bu sergiyle Türk havacılık tarihinin geli-
şimine öncülük eden isimleri anıyor ve bu
alanda hiç görülmemiş belgeler ve özel eşya-
ları izleyiciyle buluşturuyoruz. Tüm sanatse-

verleri bu özel sergiyi görmeye davet
ediyorum” diye konuştu. Sergi, İka-

rus’tan başlayıp Leonardo da Vinci, Wright
Kardeşler ve Türk havacılık tarihini belgesel
olarak ele alıyor. Türklerde ilk havacılık de-
nemeleri; Lagari, Hazerfen Ahmet Çelebi
gibi Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Sava-
şı’nda Türk havacılarının gayretleri; Ata-
türk’ün havacılığa vermiş olduğu önem ve
Sefaköy ile Florya’nın havacılığın gelişimin-
deki önemli konumu gibi konu başlıkları da
sergide ön plana çıkıyor. Türk havacılık tari-

hine ismini yazdırmış ilk pilotlardan Abdül-
halim Canko, Vecihi Hürkuş, Fesa Evrensoy,
Avni Yaykın; İstanbul’dan Kahire’ye ilk
posta uçuşunu gerçekleştiren Yüzbaşı
Sadık, İsmail Hakkı, Fethi ve Nuri Beyler; ilk
kadın pilotlar Bedriye Tahir Gökmen, Sa-
biha Gökçen ve Medalet Hanım’ın anıldığı
pilot portreleri köşesinde havacılık tarihine
damga vurmuş isimlerin hikayeleri, fotoğ-
rafları ve kişisel eşyaları izleyiciyle buluştu.

YAKUP TEZCAN

HAVACILIGIN 
MERKEZI SEFAKOY

13 Aralık’a
dek ziyaret

edilebilir

Sergiye, TC Milli Savunma Bakanlığı, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul Hava Kuvvet-
leri Müzesi, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi
Derneği’nin yanı sıra pek çok isim koleksi-
yonlarıyla destek olarak, malzeme, fotoğraf,
belge ve objelerle ile katkı sağladı. Sergi, 13
Aralık’a dek CKSM’de ziyaret edilebilir.

Büyükçekmece Koyu, Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle yenileniyor. 16
kilometrelik sahil şeridinde yürütülen yenileme çalışmasıyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Çalışmalar tamamlandığında Büyükçekmece Koyu İstanbul'un gözbebeği olacaktır” dedi
İstanbulluların özellikle yaz ay-
larında büyük ilgi gösterdiği Büyük-
çekmece sahilleri baştan sona
yenileniyor. Üzerinde uzun yıllar çalı-
şılan yenileme projesi hayata geçiril-
diğinde Büyükçekmece sahilleri
Marmara ve İstanbul'un en ayrıcalıklı
sahillerinden biri olacak. Yaya yolları
ve kumsalların daha da genişletile-
ceği proje kapsamında sahil şeridi
boyunca palmiye ağaçları di-
kimi yapılacak. Gürpınar
Burnu ile Baba Burnu ara-
sındaki 16 kilometrelik
sahil düzenleme çalışma-
larını teknik ekibi ile bir-
likte yerinde inceleyen
Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Büyükçekmece Koyu İstan-
bul'un gözbebeği olacak” dedi.

Çalışmalar adım adım takip
ediliyor

Başkan Akgün, Büyükçekmece Ko-
yu'nda devam eden çalışmalar hak-
kında şu açıklamayı yaptı: “Yıllardan
beri Büyükçekmece sahili İstanbul
halkının ısrarla gelip eğlendiği, din-
lendiği, gezdiği yer ama şimdi artık
İstanbul'un yeni cazibe merkezlerine
ihtiyaç olduğu çok net ortada. İstan-
bul halkını merkezden dışarıya
doğru çekmemiz lazım. Büyükçek-
mece İstanbul'un hemen dibinde bu
kadar güzel bir koyun çevresinde

halkımızın çok daha rahat, çok daha
huzur içerisinde çok daha estetik bir
alanda gezmesi lazım. 1 buçuk yıl
önce başlatılan çalışmanın altyapısı
aşağı yukarı tamamlandı. Birinci
etap için sürdürülen üst yapı düzen-
lemeleri de tamamlandığında ikinci
etabın yapımına geçilecek. Şu an sa-
hilde hummalı bir çalışma yürütülü-
yor. İstanbul'un yeni kolyesi
Büyükçekmece koyunun çevre dü-

zenlemesi, kumsalın büyütülmesi,
ağaç örtüsünün buraya uygun ola-
rak yapılan projeler doğrultusunda
yeniden yapılması, aydınlatmasının
yeniden yapılması tamamen bir
paket şeklinde ele alındı. Büyükşehir
Belediyemiz de çalışmaları adım
adım takip ediyor. Çalışmalar ta-
mamlandığında Büyükçekmece
Koyu İstanbul'un gözbebeği 
olacaktır”. ZEYNEP VURAL

İstanbul’un gözdesi
BÜYÜKÇEKMECE

Gürpınar Burnu ile Baba Burnu arasındaki 16 kilo-
metrelik sahil düzenleme çalışmalarını teknik ekibi ile

birlikte yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece Koyu İstanbul'un göz-
desi olacak. En güzel yerlerinden birisi olacak” dedi.

Etiler'in popüler eğlence mekanı
UluOrta'da önceki akşam Azeri şar-
kıcı Günel Zeynelova sahne aldı.
Performansına "Adı Yok" şarkısı ile
başlayan Günel Zeynelova, sahne
performansı ve repertuarı ile hayran-
larına yine unutulmaz bir müzik zi-
yafeti yaşattı. Zaman zaman
konuklarıyla sohbet eden ünlü şar-
kıcı, "Hepiniz hoşgeldiniz. Bugün
arabesk müziğin nabzı UluOrta'da
atacak" dedikten sonra Müslüm
Gürses'in "Unutamadım" şarkısıyla
geceye devam etti. Siyah pullu elbi-
sesiyle göz kamaştıran, sahnede bir
an olsun yerinde durmayan Günel,
sesiyle olduğu kadar danslarıyla da
kendisini dinleyenleri mest etti. Azeri
şarkıcı Günel Zeynelova, iki saat kal-
dığı UluOrta sahnesini "Değmeyin
Keyfime" şarkısı ile bitirdikten sonra
alkışlar eşliğinde sahneden indi.
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Maneskin'e en iyi Rock ödülü verildi

Maneskin, dünyaca ünlü Coldplay, Foo
Fighters, Imagine Dragons, Kings of
Leon ve The Killer gibi grupları geride bı-
rakarak bu kategoride ödül alan ilk İtal-
yan grubu olarak tarihe geçti. Geçtiğimiz
haftalarda Avrupa turnesini tamamlayan
ve Las Vegas’ta The Rolling Stones kon-
serinin ön grubu olarak sahne alan Ma-
neskin, MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde
hit şarkısı “MAMMAMIA”yı seslendirdi.
‘En İyi Grup’ ve ‘En İyi İtalyan Sanatçı’
kategorilerine de aday gösterilen Manes-
kin, kazandıkları ‘En İyi Rock Sanatçısı’
kategorisiyle toplamda üç adaylık alan ilk
İtalyan grubu olarak da geceye imza attı.
Destek verenlere teşekkür etti

Ödülü kabul ederken Maneskin, “Önce-
likle tüm hayranlarımıza ve bize destek
veren herkese teşekkür ederiz. Sizi seviyo-
ruz. Ancak bize müziğimizle başarılı ola-

mayacağımızı söyleyenlere de demek is-
teriz ki sanırım yanlıştınız.” mesajını
verdi. Amerika’da The Rolling Stones
konserinin yanı sıra Ellen DeGeneres ve
Jimmy Fallon’ın programlarında da per-
formans sergileyen grup, tüm dünyada
ismini duyurmaya devam ediyor. 2022 yı-
lında başlayacak Avrupa turnesinin bilet-
lerinin iki saatte tükenmesiyle de
Avrupa’dan çıkan en heyecan verici grup
olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Eurovision yarışmasını kazanarak tüm dünyada rock müziğinin
önde gelen ismi olmayı başaran İtalyan grup Maneskin, MTV 
Avrupa Müzik Ödülleri’nde ‘En İyi Rock Sanatçısı’ ödülünü kazandı
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