
Memleket Partisi Genel 
Başkanı Muharrem İnce, mu-

halefet partilerini eleştirerek, “Senin
teröristin benim teröristim diyenler
var. Yani teröristle fotoğraf çektiren
milletvekilini kınayamayan muhale-

fet var. Muhale-
fet her şeye sus
pus durumda.
Oy derdindeler
oy, kimse kusura
bakmasın. Biz
çocuklarına 
dinini öğretmek
isteyen insanlara
karşı değiliz”
dedi. I SAYFA 7

ç

Senin teröristin 
benim teröristim!

Eski Orman Bölge Müdürü
Faruk Çebi görevdeyken yaşa-
dıklarını Bürokrant kitabında
topladı ve kamuoyu ile paylaştı.
2003 yılında İstanbul Orman
Bölge Müdürlüğü'ne
atandığında, maden
ocaklarının hafriyat
toprağıyla iyileştiril-
mesi projesini başlattı-
ğında hafriyat
çetelerine savaş açtı.
Gün odu; Haliç ranta
kurban gitti diyerek
feryat etti.
Gün oldu; Central
Park sadece algıdan

ibaret dedi.
2021 yılında güneyde orman-
larımız yandığı günlerde, 
'İstanbul cayır cayır yanabilir’ 
diyerek uyarılarda bulundu.

BÜROKRANTÇILARDAN 
HESAP SORULMALI!
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iDAM iPi ATTI!

Muharrem İnce

Kadıköy Belediyesi’nin “Kadı-
köy’ü Geleceğe Hazırlıyoruz” 

sloganıyla, 14 Aralık 2021’de CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
katılımıyla açılışını yaptığı Alan Kadı-
köy’ü İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu ziyaret etti.
İmamoğlu “20. Yüzyılın 20 Modern
Türk Sanatçısı” sergisini ziyareti 
sırasında usta sanatçıların eserleri
hakkında bilgi alırken, Alan Kadıköy’ün
içindeki tiyatro salonu hakkında da
“Çok iyi planlanmış bir yer. Burayı
daha da fazla tanıtmak lazım” dedi.

ç

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İTEO yeni başkanını
seçmek için Haliç Kon-

gre Merkezi'nde Olağan Genel
Kurulu yapıldı. Eyüp Aksu,
Yahya Uğur, Zeynep Kılıç,
İrfan Öztürk ve Yaşar Ara-
bul'un başkanlık için yarıştı.
Adayların konuşma yaptığı 
esnada salonda üyeler ara-
sında sık sık tartışma yaşandığı
ve polis ekiplerinin yoğun gü-
venlik önlemi aldığı görüldü.

Adaylardan İrfan Öztürk, 
vaatlerini anlattıktan sonra
mevcut yönetimin yolsuzluk
yaptığını iddia etti. Öztürk,
“Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe
mahkum ettiniz. Bizi astınız.
Bu yağlı urganın benim boy-
numa asılı değil, bu yağlı urga-
nın Eyüp Aksu'nun boynuna
asılması için bunu atıyorum”
diyerek Eyüp Aksu'ya doğru
idam ipi attı. I SAYFA 9

ç

BURAYI TANITMAK LAZIM
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MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati, önceki

akşam itibarıyla kur korumalı 
mevduat hesabının büyüklüğünün
131 milyar TL'yi aştığını söyledi. 
Nebati, “Küresel ekonominin patinaj

çektiği hatta 
geriye gittiği bir
dönemde biz 
Türkiye olarak
sapasağlam yo-
lumuza devam
ediyoruz. Dünya
2020 yılında 3.1
küçüldü. Türkiye
1.8 büyüdü”
dedi. I SAYFA 6

ç

Dünya küçüldü
Türkiye büyüdü

Nureddin Nebati

131 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Bayrampaşa'da zammı kabul
etmeyen kiracısının kapısını

baltayla kırıp içeri giren ve evi dağıtan
saldırgan konuştu. 93 yaşındaki
Naim Akgün, “Çıkmalarını söyledim,
çıkmadılar. Kirayı 4 bine çıkaracağımı

söylemişler 
öyle bir şey yok.
6 aydır 7 aydır
para vermediler.
Pazartesi günü 
7-8 camını kıra-
cağım. Başka ça-
resi yok çünkü.
Neye mal olursa
olsun kıracağım”
dedi. I SAYFA 8

ç

7 aydan beri 
para vermediler

Naim Akgün

DEDE YİNE SALDIRACAK!

BIR ENKAZ 
DEVRALDIK!

YAYINCILIK SEKTÖRÜNDE 
DÖVİZ KRİZİ!

Türkiye'de artan döviz kuru ve
Türk Lirası'nın değer kaybı,

tüm girdi kalemlerinde dışa bağımlı
olan yayıncılık sektöründe ciddi bir
ekonomik krize neden oldu. 
TÜİK verilerine göre, 2021 yılında
ortalama fiyatı en fazla artan ürün
yüzde 168 ile kâğıt oldu. Türkiye 
Yayıncılar Birliği'ne göre ise yılbaşın-
dan bu yana kitap kâğıdına yüzde
130 ila 150 zam geldi. I SAYFA 10

ç

Gülben Ergen önceki akşam İstanbul
Nossa Costa’da hayranlarıyla buluştu.

Açılışı “Teşekkür Ederim” şarkısıyla yapan
şarkıcı yenilenmiş repertuvarıyla unutulmaz
bir gece’ye imza attı. Ergen, “Pandemi döne-
minde çok zor günler geçirdik. Hep birlikte
üstesinden geliyoruz. Sizlere bugün unutul-
maz bir gece yaşatacağım. Şarkılarımla 
ruhunuzu doyuracağım” dedi. I SAYFA 2

ç

RUHUNUZA

dokunacağım!

BOZKURT: BELEDİYE HAKKINDA KAÇ TANE DAVA AÇILDIĞINI ÜÇ YILDA ZOR ÖĞRENDİK!

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, geç.miş döneme

sert eleştirilerde bulundu. Çok sorunlu bir
belediye devraldıklarını belirten Bozkurt,
“Öyle bir belediye ve öyle bir ilçe devraldık
ki yani düşünün ki 1/5000'lik iki planı var,
ikisi de iptal; 1/1000'lik sekiz planı var, 
birçoğu iptal! Belediye hakkında kaç tane
dava açıldığını üç yılda zor öğrendik,
çünkü envanter yok. Hiçbir konuda 
envanter yok” dedi. “Bizim kenti tek-
rar şehir planlama esaslarına uygun
hale getirmemiz imkânsız” diyen
Bozkurt, “Zira katledilmiş bir ortam
var ama bizim hedefimiz de insanla-
rın mutlu, huzurlu yaşayabileceği, 
yaşama umutla tutunabileceği bir
ortam yaratmak” ifadelerini kullandı. 

HiÇBiR KONUDA 
ENVANTER YOK

ç Görevde bulunduğu süreçte top-
lamda 30 bin kişiyi iş sahibi yaptık-

larını söyleyen Bozkurt, istihdam yaratmak
için ilçede açtıkları meslek edindirme kurs-
ları hakkında, “Toplamda 30 bin kişiyi iş
sahibi yaptık. 9 binin üzerinde kadın arka-
daşımızı orada istihdama yönlendirdik.
300’ün üzerinde engelli arkadaşımızı is-
tihdam ettirdik. Sonra şunu fark ettik ki
sanayinin de birinci sorunlarından bir ta-

nesi: Nitelikli iş gücü. İş gücü yok,
yani ara eleman bulmakta zorlanılı-
yor. Hemen bir yeni bir bina kirala-
dık, 7 bin metrekare civarında bir bina.
Burada meslek edindirme kursları
açtık. Bu meslek edindirme kurslarında
meslekte yeterlilik belgesi veriyoruz”
açıklamasında bulundu. I SAYFA 9

TAM 30 BiN KiŞi 
iSTiHDAM EDiLDi

ç

BARIŞ 
KIŞ

HABER

Esenyurt'ta ilk kez düzenlenen
edebiyat ve sanat festivali hakkında

da açıklama yapan Bozkurt, 
“Festival sadece kitapların satıldığı
bir çadırdan ibaret değil. Söyleşile-

rin, şiir dinletilerinin, tiyatroların
olduğu bir festival olacak. Genco

Erkal, Türkan Şoray, Müjdat
Gezen de gelecek”

dedi. 
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çok sorunlu
bir belediye devraldığını söyledi. “Öyle bir belediye ve öyle
bir ilçe devraldık ki 1/5000'lik iki planı var, ikisi de iptal;
1/1000'lik sekiz planı var, birçoğu iptal” diyen Bozkurt,
“Belediye hakkında kaç tane dava açıldığını üç yılda zor
öğrendik, çünkü hiçbir envanter yok” ifadelerini kullandı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimleri yapılırken adaylardan
İrfan Öztürk kürsede konuşması sırasında, mevcut başkan Eyüp Aksu'ya “Bizi astınız” diyerek idam ipi attı

BiZi iTE, KÖPEĞE MAHKUM ETTiNiZ!

MEHMET MERT’İN KÖŞE YAZISI SAYFA 9’DA 

Kadıköy’de çöpteki
biberleri ve etleri 

toplatarak tekrar müşteriye
servis ettiren tantunici,
büyük tepki topladı. 
Sosyal medyadaki görüntü-
ler üzerine tantuniciye 500
lira ceza kesildi, ilçe tarım 
müdürlüğü numune top-
ladı. Dükkân hâlâ açık olsa
da her gün önünde müşteri
kuyruğu olan tantunici
sinek avlamaya başladı. 

İşletme sahibi ise iddiaları
reddederek, “Gerçek dışı bir
videodur. Bunları benim 
çocuğum da yiyor” dedi. 
I SAYFA 4

ç
iĞRENÇSiN PATRON!

Avcılar'da kentsel dönüşüm
kapsamında boşaltılan 4 katlı

binanın yoldan geçenlere tehlike oluş-
turmaması ve içeriye girilmemesi için
çevresine bariyer oluşturuldu. Mahal-
leli kapılı önleme rağmen binaya 
kimliği belirsiz kişilerin girerek uçucu
madde kullandığını öne sürdü. I SAYFA 4

ç

Kapılarla
barikat!
Kapılarla
barikat!
Kapılarla
barikat!
Kapılarla
barikat!
Kapılarla
barikat!
Kapılarla
barikat!
Kapılarla
barikat!
Kapılarla
barikat!

Emniyet kemeri hayat kurtardı
Ataşehir'de otomobil refüjü aşarak karşı
şeritten gelen taksi ile çarpıştı. Emniyet 

kemeri takılı olan sürücüler yara almadı. I SAYFA 3
ç

Bebek için bir mucize
Doğumla birlikte bir mucize dünyaya
gelirken diğer bir mucize annenin 

bedeninde hayat bulmaya başlıyor. I SAYFA 2
ç Dostluk köprüsü

HABERİN

DEVAMI 

SAYFA 
5’TE

Kapılarla
barikat!

Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt

Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen
İstanbul Taksiciler Esnaf

Odası olağan genel 
kurulunda İTEO’nun
başkanlığına yeniden

Eyüp Aksu seçildi.

EYÜP AKSU
YENİDEN SEÇİLDİ
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◊ SEMAMUR POLAT

ANNE sütü, bebeğin 
besin ihtiyaçlarını ek-
siksiz olarak gidermek 

ve bebeği olası enfeksiyonla-
ra karşı korumak için sunul-
muş mucizevi bir besindir. 
Anne sütündeki besin mad-
delerinin dengesi en ideal 
ölçülerdedir ve gelişimini he-
nüz tamamlamamış bebek-
lerin vücut sistemleri için en 
uygun formdadır. İçeriğin-
deki besin değerlerinin bebek 
için ideal ölçülerde olması 
nedeniyle mucize olarak ad-
landırabileceğimiz anne sütü, 
bebeğin beyin hücrelerinin 
büyümesini sağlayan ve sinir 
sistemi gelişimini hızlandıran 
besinler açısından da olduk-
ça zengindir.
Anne sütünde inek sütün-
de bulunmayan ve hiçbir 

laboratuvarda üretilmesi 
mümkün olmayan 100’den 
fazla bileşen bulunmaktadır. 
Üstelik formül mamalardan 
farklı olarak, anne sütünün 
içeriği, bebeğin sürekli deği-
şen ihtiyaçlarını karşılamak 
için sürekli değişmekte ve 
yenilenmektedir. Örneğin; 
prematüre bir bebek için olan 
anne sütü bileşimi, zama-
nında doğan bir bebek için 
olandan farklılıklar gösterir.

Neden anne sütü?
Anne sütü içeriği itibariy-
le çok önemli bir protein 
kaynağıdır. Anne sütünde 
yer alan protein ve mineral-
ler hem sindirim açısından 
çok daha kolaydır hem de 
enfeksiyonlara karşı bebek 
için bir koruma kalkanı 
oluşturur. Bunun yanı sıra 
anne sütünde bulunan demir 

ve çinkonun emilimi inek 
sütüyle karşılaştırıldığında 
5 kat daha kolaydır. Ayrıca 
bebeğin beyin gelişimi için 
şart olan yağ asitleri inek 
sütüne göre tam 8 kat daha 
fazladır.

Anne için de yararlıdır
Anne sütü ile beslenen 
bebeklerin çok daha sağlıklı 
olduğu bir gerçektir. Özel-
likle anne sütü içeriğinde yer 
alan protein ve mineraller 
bebeği hastalıklara, alerjen-
lere, ishal ve solunum yolu 
enfeksiyonlarına karşı korur. 
Bunun yanı sıra emzirmek 
anne içinde önemli avan-
tajlar sunuyor. Yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki, 
emziren annelerde meme 
kanseri, yumurtalık kanseri, 
osteoporoz ve kansızlık daha 
az görülüyor.

Doğumla birlikte bir mucize dünyaya gelirken diğer bir mucize annenin bede-
ninde hayat bulmaya başlıyor. Bebeğin gelişimi için çok şey ifade eden anne 
sütü, annenin memesinden bebeğe hayat veriyor. Avrasya Hastanesi Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı, anne sütünün bilinmeyenlerini anlattı

Bebek için
bir mucize

KALİTESİNİ ARTTIRMAK
İÇİN NELER YAPILMALI?
◊ Anne bol bol su içmeli.
◊ Bitki çayları dozunda tüketilmeli.
◊ Malt içeren besinler tüketilmeli.
◊ Günün yorgunluğunu alacak ılık bir 

duşa her zaman şans verilmeli.
◊ Olabildiğince stresli ortamlardan 

uzak durulmalı.
◊ Anne, mümkün olduğunca  

dinlenmeli.

◊ ZEYNEP VURAL

EKLEM kireçlenmesi, eklem hastalıklarının 
yaşanmasına neden olan en büyük sebeplerin 
başında gelir. Kireçlenmeden etkilenen ek-
lemler ise başparmak, diz, bel, kalça ve boyun 
eklemleridir. Avrasya Hastanesi ortopedi ve 
travmatoloji uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak 
kireçlenme ile ilgili bilinmesi gerekenleri ve 
alınması gereken önlemleri detaylıca açıklıyor.

Kireçlenme nedir?
Kireçlenme, kemiklerin uçlarını saran kı-
kırdak dokunun zamanla aşınması ve yıp-
ranmasıyla ortaya çıkar. Zaman içerisinde 
kemikler parçalanabilir ve eklem içinde 
birikmeler oluşabilir. Eklemlerde oluşacak 
birikmeler ise vücutta iltihap oluşmasına ve 
sonrasında ise ağrı ataklarına neden olabilir.
Yaşın ilerlemesi, obezite, sporcu yaralanma-
ları, eklemlerin aşırı kullanılması ve genetik 
yatkınlık gibi etkenler kireçlenme riskini 
önemli ölçüde artırır. İdeal kilonuzu korudu-
ğunuz takdirde, diz, kalça ve belinizde oluşa-

bilecek kireçlenmenin önüne geçebileceğiniz 
gibi kilo kaybıyla kireçlenmenin ilerlemesini 
de azaltabilirsiniz. Eğer kıkırdak yapınızda 
genlerinizden kaynaklı kalıtsal sorunlar varsa 
bu durum eklemlerin daha hızlı bozulmasına 
sebep olabilir. Ayrıca eklemlerin aşırı şekilde 
kullanılması da kireçlenme riskini önemli 
oranda artırmaktadır.

Belirtileri nelerdir?
Oldukça sinsi bir hastalık olan kireçlenme-
nin belirtileri yavaş yavaş gelişir ve zamanla 
kötüleşir. Kireçlenmenin en önemli belirtisi 
oluşan ağrılardır. Süreklilik kazanan ağrılar 
günlük işlerinizi yapmanızı dahi işkenceye dö-
nüştürebilir. Dolayısıyla belirtilerin daha kötü 
hastalıklara dönüşmemesi için hızlı aksiyon 
almak adına mutlaka doktorunuzla iletişim 
kurmalısınız. İlerleyen yaşlarda oluşan kireç-
lenmenin ağrıları kalıcı olabilir ve dayanılmaz 
olabilir. Hareket edilmesiyle kireçlenme ağrıları 
daha fazla hissedilir. Bundan dolayı hastaya 
dinlenmesi, kendini fazla yormaması ve ağırlık 
kaldırma gibi hareketlerden sakınması önerilir.

◊ TÜRKAN ERVAN

21 OCAK Cuma günü baş-
layacak olan sömestr tatili ile 
okulların ilk dönemleri sona 
eriyor. 7 Şubat tarihine dek 
sürecek yarıyıl tatilinde çocuk-
lar dönemin yorgunluğunu 
atarken; soğuk hava, açık alan 
aktiviteleri gibi etkenler ço-
cukların bağışıklığının zayıf-
lamasına ve hastalık riskine 
açık hale gelmelerine sebep 
olabiliyor. Zade Vital Medikal 
Müdürü Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu, özellikle bu dönem-
de sömestr tatilinin sağlıkla 
geçirilmesi için çocukların 
sağlıklı beslenmesinin yanı 
sıra, eksikliklerini gidermek 
için vitamin ve mineral desteği 
almasının faydalı olacağının 
altını çiziyor.

 Eğlence hız kesmesin
Sağlıklı yaşam destekçisi 
Zade Vital 130 yılı aşkın yıllık 

tecrübesini yerli tohumların 
gücüyle birleştirerek çocukla-
ra özel olarak geliştirdiği Mi-
niza Power ile yarıyıl tatilinde 
de çocukların bağışıklığını 
desteklemeye devam ediyor, 
annelerin içi rahat ediyor. 
Miniza Power’da bulunan 
çinko, selenyum, C vitami-
ni ve D vitamini bağışıklık 
sisteminin normal fonksiyo-
nuna katkıda bulunurken, C 
vitamini ayrıca yorgunluk ve 
bitkinliğin azalmasını da des-
tekliyor. Arıların ürettiği en 
değerli ürünlerden biri olan 
ve çok eski zamanlardan beri 
sağlık için kullanılan propo-
lis, binlerce yıllık şifa kaynağı 
çörek otunun yapısında bulu-
nan timol ve timokinon gibi 
güçlü fitokimyasallar, zeytin 
yaprağının etken maddesi 
oleuroperin ile zenginleşti-
rilmiş içerikle Miniza Power 
çocukların bağışıklığını 
destekliyor.

DAYI Şov bu hafta ünlü 
oyuncu Şebnem Bozoklu 
ve yok yok kariyeriyle Enis 
Arıkan’ı ağırladı.  Arıkan, 
“Gain’e geçiyorum Dayı; seni 
yerinden edeceğim” dedi.  
“Ben her yerimi yaptırıyorum 
her gün” diyen Arıkan, starlı-
ğın püf noktalarını anlatırken, 
“Biraz sahtelik olacak. Her-
kese sarılıyor gibi yapacaksın 
ama hep bir mesafe koyacak-
sın” ifadelerini kullandı. GA-
İN’İn ses getiren dizisi Ham-
let’te gerçek bir kurtla birlikte 
oynadığını anlatan Bozoklu 
ise farklı rolleri oynamayı 
sevdiğini söyleterek, “Ben bu 
oyunculuk ortamının serseri-
siyim” dedi. Dayı’nın “Sek-
törde herkesle arası iyi olan, 
her istendiğinde ağlayabilen 
kadın oyuncu hangisi” soru-

suna, Şebnem Bozoklu “Ezgi 
Mola” diyerek doğru yanıtı 
verirken, Arıkan’ın önce 
“Aklıma bir isim geldi, iyi ki 
söylemedim” deyip, sonra 
Dayı ısrar edince, “Üzerime 
gelme, hayatta ‘Gülben Er-
gen’ demem” şeklinde cevap 
vermesi herkesi güldürdü.

21 Ocak Cuma günü başlayacak olan sömestr tatilini çocuklar 
heyecanla karşılarken velileri soğuk algınlığı ve enfeksiyon 
kaygısı sarıyor. Uzmanlar, bağışıklığın desteklenmesi için bu 
dönemde çocuklara özel takviyelerin kullanılmasını öneriyor

Çocuklara
özel takviye

GÜLBEN ERGEN önceki akşam 
İstanbul Nossa Costa’da hayran-
larıyla buluştu. Açılışı “Teşek-
kür Ederim” şarkısıyla yapan 
şarkıcı yenilenmiş repertuvarıyla 
unutulmaz bir gece’ye imza attı. 
“Pandemi döneminde çok zor 
günler geçirdik. Hep birlikte üs-
tesinden geliyoruz. Sizlere bugün 
unutulmaz bir gece yaşatacağım. 
Dertlerinizi, kederlerinizi bir 
süreliğine bırakın. Şarkılarım-
la ruhunuzu doyuracağım diye 
Gülben Ergen , Tolga Çam imza-
lı kıyafeti, enerjisi ve güzelliğiyle 
de beğeni topladı. 28 Ocak Cuma 
akşamı Ankara Günay ‘da Cen-
giz Kurtoğlu ile sahne alacak 
Gülben Ergen ardından 2 gece 
üst üste özel bir gece ’de sahne 
almak için Antalya ‘ya olacak.

RUHUNUZA
dokunacağım!

40 YAŞ ÜSTÜ DİKKAT
Kireçlenme veya tıp literatüründeki ismiyle osteoartrit, dünyadaki milyonlarca insanın yaşadığı 
kronik eklem rahatsızlıklarından biridir. 40 yaş üstündeki kişilerde görülme sıklığının artma-
sıyla birlikte ağır yük taşımak gibi fiziksel hareketlerde bulunan bireylerde de sıklıkla görülür.

Ben bu ortamın
serserisiyim
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İstanbul’da para kar-
şılığında yabancı uy-

ruklu kadınları pazar-
ladıkları iddia edilen 

4 kişilik çete polis 
tarafından yakalan-

dı. 4 yabancı uyruklu 
kadın da kurtarıldı

ASAYİŞ Şube Müdürlü-
ğü, Ahlak ve Kumar Büro 
Amirliği ekipleri yaklaşık 
3 ay süren teknik ve fiziki 
takibin ardından Büyük-
çekmece, Esenyurt, Bey-
likdüzü, Küçükçekmece 
ilçelerinde daha önceden 
tespit edilen 7 adrese eş 
zamanlı baskın yaptı. 

Baskınlarda yabancı uy-
ruklu kadınları erkeklere 
pazarladıkları iddia edilen 
4 şüpheli gözaltına alındı. 
Baskınlarda 4 yabancı uy-
ruklu kadın da kurtarıldı. 
Asayiş Şube Müdürlüğünde 
sorgulanan şüphelilerin 
internet ve cep telefonuyla 
kadın pazarladıkları ve 

fuhuşa yer temin ettikleri 
tespit edildi. Poliste işlem-
leri tamamlanan 4 şüpheli 
adliyeye sevk edildi. Şüphe-
liler tutuklanarak cezaevi-
ne gönderildi. Öte yandan 
fuhuş yaptırılan 4 yabancı 
uyruklu kadında sınır dışı 
edilmek üzere İl Göç İdare-
si’ne teslim edildi. DHA

Fuhuş operasyonu

Ataşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritten gelen taksi ile kafa kafaya 
çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1 yolcu yaralanırken,emniyet kemeri takılı olan sürücüler kazayı yara almadan atlattı

KAZA saat 17.00 sırala-
rında Atatürk Mahallesi 
Ahmet Yesevi Caddesi 

üzerinde meydana geldi. İddi-
aya göre 34 HD 6417 plakalı 
otomobilin sürücüsü Emir Fatih 
Altun bilinmeyen bir nedenle 
direksiyon hakimiyetin kaybet-
ti. Refüjü aşan otomobil karşı 
yönden gelen Kaya Gündüz’ün 
kullandığı 34 TAN 13 plakalı 
taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Ka-
zayı gören çevredeki vatandaşlar 
itfiaye, sağlık ve polis ekiplerine 
haber verdi. Kazada otomobilde 
bulunan bir kişi yaralanırken, 
sürücüler kazayı yaralanmadan 
atlattı. İlk müdahalesi olay yerin-
de yapılan yaralı ambulansla 

hastaneye kaldırıldı. Polis ekip-
leri başka bir kazanın yaşanma-
ması için çevre güvenliği aldı.

Ufak tefek yaraları vardı
Taksi sürücü Kaya Gündüz, “Kar-
şı yoldan refüjü aşarak geldi bu 
tarafa. Ağacı parçaladı, kaçmaya 
çalıştım ama kafa kafaya çarpış-
tık” diye konuştu. Kazayı gören 
bir kişi “Yukardan gelen otomobil 
karşı yöne geçerek taksiye çarp-
tı. Sürücülerin emniyet kemeri 
takılıydı. Taksiciyi ben araçtan 
çıkardım. Ufak tefek yaraları 
vardı. Emniyet kemerleri takı-
lıymış herkesin şükürler olsun “ 
diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili 
soruşturması devam ediyor.

Emniyet kemeri
hayat kurtardı

Çatalca Kuzey Marma-
ra Otoyolu’nda ise yol 
ayrımındaki bariyerlere 
çarpan otomobil sürücü-
sü hayatını kaybetti. Kaza 
dün akşam saat 21.30 
sıralarında Kuzey Mar-
mara Otoyolu Çatalca 
mevkiinde meydana geldi. 
Çatalca istikametine sey-
reden 39 EE 480 plakalı 
otomobilin sürücüsü Mü-
cahit Sedooğlu, (24) yol 
ayrımındaki bariyerlere 

çarptı. İhbar üzerine olay 
yerine itfaiye, polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. 
Kazada otomobil sıkışan 
sürücü Sedooğlu itfaiye 
ekiplerinin çalışmasıyla 
bulunduğu yerden çıka-
rıldı. Sağlık ekiplerinin 
yaptığı ilk müdahalede 
sürücü Sedooğlu’nun 
hayatını kaybettiği belir-
lendi. 24 yaşındaki sürü-
cünün cenazesi morga 
kaldırıldı.  DHA

BARiYERLERE ÇARPTI

İSTANBUL Büyükşehir Bele-
diyesi’nin Şile’de bulunan en-
gelliler kampına, İETT otobüs 
tahsis etti. Kapta kalan yaşlı ve 
engelliler zaman zaman çeşitli 
etkinliklere götürülmek için 
o otobüsle seyahat ediyordu. 
Şile Engelliler Kampı yetkilile-
ri, geçtiğimiz çarşamba günü 
Şile liman turu düzenledi. 
İçerisinde yaşlı ve engellilerin 
bulunduğu otobüs, limanın 
sonuna doğru hareket etti. 
Havanın etkisiyle dalgalar dal-
gakıranı aşarak İETT otobü-
süne çarptı. Otobüsün camları 
kırılırken, yolcular korku dolu 
anlar yaşadı.

Dalgakıran yetersiz
Balıkçı Adem Aygün, “Ben bu 
otobüsü aşağı yukarı 1.5 aydır 
görüyorum. O otobüsle en-
gelli vatandaşları getiriyorlar. 
Refakatçiler de geliyor yan-
larında. Dün bu yol resmen 
dalgalarla kapanmıştı, o kadar 
kuvvetli bir fırtına vardı” dedi. 
Balıkçı Ramazan Aygün ise 
“Normalde burada bir otobüs 
hattı yok. Büyükşehir’e ait kafe 
var oraya getiriyorlar. Otobüs 
dün buradan geçti. Burasının 
fırtınası kuvvetli, buradaki 
dalgakıran da yetersiz” diye 
konuştu. Balıkçı Oğuz Gökçür 
de “Burasının dalgaları çok 
yükselebiliyor. Boğazın fırtına-
larından daha kuvvetli burada 
fırtınalar. İki gün önce de şuna 
tanık oldum ben, geldim turla-
dım sağ tarafta bir araç vardı. 
Bir dalga kayalıklara vurdu-
ğunu gördüm, o dalga beyaz 
arabaya çarptı. Araç öyle bir 
sallandı ki ‘İçindeki kişi öldü’ 
dedim” dedi. Yaşanan olay 
saniye saniye güvenlik kame-
rasına yansıdı. Görüntülerde, 
Şile Limanı’na gelen otobüse, 
dalgakıranı aşan dalganın 
vurduğu görülüyor. Otobüs 
şoförü, dalganın çarpmasının 
ardından otobüsü çevirerek, 
limandan uzaklaşmaya çalışı-
yor. O sırada dalgalar bir kez 
daha otobüse ulaşıyor.

Şile liman yolunda ilerleyen yaşlı ve engellileri taşıyan İETT otobüsüne dev dalgalar çarptı. Camların da 
kırılmasıyla otobüsteki engelli ve yaşlılar korku dolu anlar yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Dev dalga cam kırdı

OLAY, geçen hafta Gökalp 
Mahallesi’nde meydana gel-
di. Cadde üzerinde bulunan 
giyim mağazası yakınına 
gelen 2 hırsız mağazayı 
gözüne kestirdi. Daha sonra 
şüphelilerden biri mağaza 
önüne gelerek etrafı ko-
laçan ederken, kimsenin 
olmadığını fark eden diğer 
şüpheli cansız mankeni 
kucaklayarak kaçtı. Mağaza 
sahibi 2 gün sonra dükkân 
çevresindeki ara sokakta 
cansız mankeni parçalanmış 
şekilde buldu.

Almış başını gidiyor!
Yaşanan hırsızlık olayından 
sonra mağazanın önüne 

cansız manken koyamadı-
ğını belirten dükkân sahibi 
Furkan Burhan, “Ben 
çalındığı zaman görmedim. 
Güvenlik kamerasından 
fark ettim. İlk başta yukarı 
bakıyor. Sonra kimsenin 
olmadığını görünce alıp 
koşa koşa kaçıyor. Kapının 
önüne manken koyamıyo-

rum. Hırsızlık almış başını 
gidiyor. Olaydan sonra 
ben araştırdım birkaç gün 
ilerdeki esnafların yanına 
gittim. Esnaflar, mankenin 2 
gün boyunca orada olduğu-
nu söylediler. Üstünde bin 
500 liralık ürün vardı onları 
alıp mankeni atmışlar” dedi.  
DHA

Zeytinburnu’nda bir giyim mağazasının önünde bulunan cansız mankenin 
üstündeki kıyafetleri gözlerine kestiren hırsızlar, kıyafetiyle birlikte man-
keni de çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Mankeni de götürdüler!

Yankesiciler
yakalandı

SULTANGAZİʼDE kuyumcu kur-
yesi T.A.’nın (24) içinde yaklaşık 
500 bin lira değerinde altın ziynet 
eşyası bulunan çantasını yankesi-
cilik yöntemiyle çalınması olayın-
da 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüp-
helilerin kuyumcu kuryesinin bir 
anlık dalgınlığından faydalanarak 
çantayı çalma anları güvenlik ka-
meraları tarafından görüntülendi. 
Çalınan altınların büyük bölümü 
şüphelilerle birlikte ele geçirildi.

Arkadan yaklaştılar
Sultangazi’de geçtiğimiz günlerde 
meydana gelen olayda kuyumcu 
kuryesi T.A. altın pazarlamak için 
geldiği bir kuyumcuda çantasını 
çaldırmıştı. İş yeri güvenlik ka-
meraları tarafından saniye saniye 
görüntülenen olay sırasında mağ-
dur T.A.’nın işyeri sahibi ile ko-
nuşmasını fırsat bilen şüphelinin 
arkadan yaklaşarak içende altın 
ziynet eşyaları bulunan çantayı 
çalarak kaçtığı görülmüştü. Olay-
dan sonra ifade veren mağdur 
T.A. “Bir an gözümü ayırdıktan 
sonra çartamın yerinde olmadığı-
nı gördüm. Kameraları incelediği-
mizde hırsızlığı gördük” dedi.

Altınlar ele geçirildi
Yankesicilik ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği ekipleri tarafından 
olayla ilgili başlatılan soruştur-
mada polis olayı gerçekleştiren 
şüphelinin peşine düştü. Kısa süre 
içinde kimliği tespit edilen şüpheli 
İsmail A.(19) ile onu yardım ettiği 
ileri sürülen Ali D.(23) gözaltı-
na alındı. Şüphelilerle birlikte 
çalınan altınların büyük bölümü 
de ele geçirildi. Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro Amirliğinde 
işlemleri yapılan şüpheliler ad-
liyeye sevk edildi. Şüphelilerden 
İsmail A. tutuklanarak cezaevine 
gönderilirken, Ali D. adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

Bağcılar’da bir binanın ça-
tısında yangın çıktı. Yangın 
sonrası patlamalar meyda-
na geldi. Mahalle sakinleri 
sesler üzerine dışarı çıkar-
ken, yangın itfaiye ekipleri 
tarafından söndürüldü
YANGIN, Yıldıztepe 
Mahallesi 474 Sokak’ta 
bulunan 5 katlı binanın 
çatısında çıktı. Henüz 
bilinmeyen bir nedenle 
çıkan yangın bir anda bü-
yüdü ve tüm çatıyı alevler 
sardı. Yangın sırasında 
patlamalar meydana 
geldi. Yangını gören ve 
sesleri duyan bina sakinleri 
sokağa döküldü. Haber 
vermesi üzerine olay yerine 
çok sayıda itfaiye, polis ve 
sağlık ekipleri sevk edil-
di. Polis ekipleri çevrede 
güvenlik önlemi alırken 
itfaiye erleri yangına 
müdahale etmeye başladı. 
Yangın kısa sürede ekipler 
tarafından kontrol altında 
alındı. Yangında yaralanan 
olmazken, patlama anı 
kameraya yansıdı. 

Bompa gibi patladı
Mahalle sakini Serdar Özer, 
“Yan tarafta oturuyorum. 
Balkona çıktığımda güm 
diye bir ses geldi. Panikle 
üstümü giyip aşağı indim. 
İtfaiye hemen geldi, yetişti.” 
dedi. Başka bir mahalle 
sakini Selahattin Turan, 
“Evdeydim bomba patlar 
gibi ses çıktı. Neden kaynaklı 
olduğunu bilmiyorum” 
ifadesini kullandı. Tolunay 
Sevkan ise, “Uyuyordum, 
bomba atarlar ya öyle bir ses 
duydum” dedi. DHA

Önce yangın
sonra patlama

İSTANBUL Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü Ekipleri, ana 
arterlerde makas atan sürücülere 
yönelik denetim gerçekleştirdi. 
Dün gece saatlerinde yapılan 
denetimlerde 3 sürücünün makas 
atarak trafik kurallarını ihlal ettiği 
anlar kameralara yansıdı. Bah-
çelievler mevkiinde makas attığı 
tespit edilen araç sürücüsü Mert-
can B.’ye makas atmaktan bin 823 
lira ve yakın takipten dolayı 196 
lira olmak üzere toplam 2 bin 19 
lira cezai işlem uygulandı. 

Makasçılara
para cezası



K adıköy'de bir tantunicide çekilen
görüntüler tepkiye neden oldu.
İşletme sahibinin çöpe atılan yi-

yecekler 'israf oluyor' diye çalışanları
azarladığı ve çöpleri karıştırıp biberleri
tek tek toplattığı görüldü. Görüntülerde
yer alan tantunicinin sahibi Rıza Şimşek,
suçlamaları kabul etmeyerek yaşanan
olayla ilgili açıklama yaptı ve görüntüleri
sızdıran kişiler hakkında suç duyuru-
sunda bulunduklarını söyledi. Ortaya
çıkan videoda, cep telefonuyla görüntü-
leri kaydeden işletmeci, çalışanlarına,
"Göster, bak ne kadar biber çıkmış daha
da çıkıyor. Ben yokken böyle oluyor
demek ki. O biberleri al tek tek. Kadı-
köy'ün bu hafta ustalar da dahil izinlerini
iptal ediyoruz. Bu dükkanda bu yüzden
bereket olmaz. Bakın hiç birisi yenmemiş.
Kendi dükkanınız gibi bakmadığınız sü-
rece ensenizdeyim. Bu hafta hepinizin iz-
nini iptal ediyorum" diye seslendi. Tepki
çeken görüntülerin sosyal medyada yayıl-
ması üzerine Gıda ve Tarım İlçe Müdür-
lüğü'nün inceleme başlattığı
belirtildi.

Asla aslı astarı yoktur

İşletme sahibi Rıza Şimşek ise suç-
lamaları kabul etmeyerek yaşanan
olayla ilgili açıklama yaptı ve gö-
rüntüleri sızdıran kişiler hakkında
suç duyurusunda bulunduklarını
söyledi. Şimşek, "Yakın zamanda
asılsız videolar basın organlarında
ve çeşitli sosyal medyada olumsuz
bir şekilde firmamızı lekeleyecek vi-
deolar yayınlandı. Bunların asla
aslı astarı yoktur. Günde binlerce
tantuni satıyoruz. Ayda binlerce
ton et tüketiyoruz. İşimizi gücü-
müzü bırakıp çöpten biber toplayıp
şu pandemi hassasiyetinde böyle bir şey
yapabilir miyiz. Mantık eriyor mu? en
gülüp geçiyorum sadece" dedi.

Yasal süreci başlattık

Suçlamaları kabul etmeyen Şimşek, "Bu

video personellerimize eğitim amaçlı sü-
rekli Whatsapp gruplarımızdan atılan vi-
deolardır. Bunları yakın zamanda yüz
kızartıcı bir suçtan dolayı işten ayrılan
personelimizin düzenlediği bir şeydir diye
düşünüyoruz. Zaten avukatımız, yöneti-

cilerimiz burada. Yasal süreci başlattık.
Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Fir-
mamız mekanlarımız sürekli denetleni-
yor. Tarım gıdadan geliyorlar, sürekli
denetliyorlar. Böyle bir şeyin olması im-
kansız" diye konuştu.

Vicdanımız rahat!

Bütün şubelerinin mutfak dahil,
kamerayla izlendiğini söyleyen
Rıza Şimşek, "Kamera kayıtları-
mız var. Yetkililer gelsin, kamera
kayıtlarımızı incelesin. Bizim vic-
danımız rahat. Müşterilerimize
kesinlikle böyle bir şey yapama-
yız. Şu anda yurt dışı şube çalış-
malarımız var. Uluslararası ve
ulusal kriterlerde tam not almış

bir firmayız. İzmir'in ve İstanbul'un en
gözde yerlerinde mekanlarımız var. Bin-
lerce tantuni satıyoruz. Müşterilerimiz bu
kadar tantuniyi severken, bu kadar şube-
leşme nasıl olabilir. " dedi.  DHA

4 17 OCAK 2022 PAZARTESİ İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

İ talya, 24 Ocak’ta saat 15:00’te başla-
yacak Cumhurbaşkanlığı seçimine
odaklanmış durumda… Şu anki Cum-

hurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yerini kimin
alacağı haftalardır merak konusu… Seçim
‘Papa‘ seçer gibi… 315 senatör, 630 millet-
vekili, 20 bölgenin temsilcisi 58 delege ile
ömür boyu atanan altı senatörden oluşan
1009 kişilik  ‘grandi elettori‘ seçiyor. Tercih
ettikleri bir kişinin adını soyadını boş pusu-
laya el yazısıyla tam olarak yazıp sandığa 
atıyorlar…

* * * *
Göreve talip olanlar, önerilenler olabiliyor

ama resmi adaylık yok. Sandıktan kimin çı-
kacağını önceden kestirmek de çok zor. Örne-
ğin,  2015’te dördüncü turda seçilen
Mattarella kimsenin aklında olmayan bir
adaydı. İlk üç oylamada hiç kimse üçte iki ço-
ğunluğu sağlayamazsa, sonraki oylamalarda

salt çoğunluk aranıyor. 1972’de Giovanni
Leone 23 oylamadan sonra seçilebilmişti…
Şimdiye kadar on iki başkandan sadece ikisi
ilk oylamada seçildi...

* * * *
İtalyan siyasetinin en renkli isimlerinden

85 yaşındaki Silvio Berlusconi ‘adayım‘ diyor
haftalardır… Medya, haftalardır görevdeki
Başbakan Mario Draghi'nin aday olabilece-
ğini yazıyor… Başka adaylardan da söz edili-
yor… Her gün ortaya yeni isimler atılıyor…
Örneğin, anayasa yargıcı ve eski Başbakan
Giuliano Amato… Temsilciler Meclisi eski
Başkanı Pier Ferdinando Casini… Kadın baş-
kan zamanı geldi mi sorusu da tartışılıyor.
Özellikle dört kadın aday konuşuluyor… Ana-
yasa Mahkemesi eski başkanı Adalet Bakanı
Marta Cartabia… Senato Başkan Vekili
Maria Elisabetta Alberti Casellati… Eski
Adalet Bakanı Paola Severino… AB eski Ko-

miseri ve İtalya Dışişleri eski Bakanı Emma
Bonino...

* * * *
Avrupa Merkez Bankası eski başkanı

"Süper Mario" lakaplı 74 yaşındaki Mario
Draghi, en kuvvetli aday gözüküyor… İtal-
yanlar ona güveniyor… Avrupalı müttefikler
ve finans piyasaları da onu istikrarın garan-
törü olarak görüyor… Ama aylardır medyada
Draghi'nin cumhurbaşkanı olarak mı yoksa
başbakan olarak kalıp mı ülkeye daha fayda
sağlayacağı tartışılıyor….  Gerçi Draghi'nin
teknokrat başbakan olarak günleri zaten sa-
yılı... İtalya'da en geç gelecek yılın başında
yeni bir parlamento seçilecek…

* * * *

Mario Draghi, adaylığı konusundaki soru-
lara şimdilik gülümseyip geçiyor…  Ama
Draghi ve eşi Serenella'nın Roma'nın Parioli
semtinde sürekli gittikleri barın sahibi Anto-
nio Proietti, çok şey biliyor sanki… Gazeteci-
lerin haber kaynağı…  En azından Antonio
Proietti'nin iddiası bu… Proietti, bir radyo
muhabirine ‘Sinyora kocasının cumhurbaş-
kanı olmak istediğini söylüyor‘ dediğini söyle-
miş… Hatta, bir muhabir barda Draghi'ye
‘Eşinizin dediği doğru mu‘ diye sormuş…
Draghi de konuyu aperatif içkilere getirip
‘Aperol spritz hoşuma gitmiyor. Her zaman
Campari ile olanı alıyorum‘ dediği 
söyleniyor…

* * * *
Mario Draghi favori gibi gözükse de bazı

partiler tereddütlü… Çünkü Cumhurbaşkanı
çok geniş yetkilere sahip… Aşırı nüfuzlu bir
devlet başkanı olacak Draghi’den çekiniyor-
lar…  Diğerleri ise Draghi‘nin bırakacağı hü-
kümetin dağılmasından korkuyor… Şu anda
kimse erken seçim istemiyor. Bir yanda ko-

rona dalgası, diğer yanda AB’den gelecek
milyarlarca dolarlık yardım… Bunun için
etkin bir hükümet gerekli… Draghi cumhur-
başkanı olursa, önce yeni bir başbakan üze-
rinde anlaşmaya varılması gerekecek, ancak
heterojen koalisyonda bu mümkün 
gözükmüyor…

* * * *
İtalya’da hava iyimser, büyüme tahminleri

umut verici... Ekonomik çöküşün tehdit ettiği
zamanlar unutuldu… İtalya artık Avrupa'nın
sorunlu çocuğu olmak istemiyor, önde gelen
sert çekirdeğe ait olmak istiyor…  Başkan
Sergio Mattarella ve Başbakan Mario Draghi
kurtarıcılar gibi kutlanıyor… Bu yüzden
Cumhurbaşkanlığı seçiminin, bu olumlu gidi-
şatı bozmaması en büyük endişe… En önemli
sorulardan biri Mario Draghi'nin adaylığı:
Hükümet başkanı olarak Chigi Sarayı'nda mı
kalacak yoksa Cumhurbaşkanlığı Quirinale
Sarayı'na mı taşınacak… Diğer sorun ise
Mario Draghi değilse aday konusunda fikir
birliği olmaması…

İtalya kimi seçecek?

O TANTUNICI
SINEK AVLIYOR
Kadıköy’de çöpteki biberleri ve etleri toplatarak tekrar müşteriye servis ettiren tantunici, büyük tepki topladı. Sosyal medyadaki görüntüler 
üzerine tantuniciye 500 lira ceza kesildi, ilçe tarım müdürlüğü numune topladı. Dükkân hâlâ açık olsa da her gün önünde müşteri kuyruğu olan
tantunici sinek avlamaya başladı. İşletme sahibi ise iddiaları reddederek, “Gerçek dışı bir videodur. Bunları benim çocuğum da yiyor” dedi.

Halit Çelİkbudak
damgaweb@gmail.com

hcelikbudak@gmail.com
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PERSONELİMİZE NASİHAT AMAÇLI PAYLAŞIYORUZ!
Konuşmasına devam eden Şim-
şek, "Türk Silahlı Kuvvetleri men-
subu olarak 20 yıl deniz
kuvvetlerinde görevimi ifa ettim.
Ben bu süreçte askerlerime her
zaman şunu söyledim. İsraf, hij-
yen ve temizlik konusunda sü-
rekli nasihatlarda bulundum.
Bunu da Whatsapp grubunda
personelime nasihat amaçlı pay-
laşıyoruz, bunda ne var. Ama bu
videolar gerçek dışıdır. Bizi leke-

lemek isteyen içimizdeki bazı işi
bırakan insanlar bunu nasıl yap-
tılar anlamıyoruz. Tantuniyi ben
çocuklarıma yediriyorum, ken-
dim yiyorum. Müşteri kolonyalı
mendille ağzını siliyor, dışarıda
oturan müşterilerimiz pet bar-
daklarında sigara söndürüyor.
Bunları çöpe atarken, çöpü karış-
tırıp buradan biber çıkarıp müş-
terimize sunmak mantık dışı bir
şey" şeklinde konuştu. 

Kapılarla bariKat!
Avcılar'da 

kentsel dönüşüm
kapsamında

boşaltılan 4 katlı
binanın yoldan

geçenlere tehlike
oluşturmaması ve

içeriye girilmemesi
için çevresine 

bariyer oluşturuldu.
Mahalleli kapılı 
önleme rağmen

binaya kimliği 
belirsiz kişilerin 

girerek uçucu
madde kullandığını

öne sürdü

GÜMÜşpala Mahalle-
si'ndeki Kuruçeşme Cad-
desi ile Sarp Sokak'ın

kesiştiği noktada bulunan 4 katlı bina
sakinlerinden büyük bölümü yapının
yerine yenisinin yapılmasına karar
verdi. Çoğunluğun isteği doğrultu-
sunda binanın boşaltılarak yıktırıl-
ması için girişimde bulunuldu. Aynı
bölgede oturan Muhammet Akyü-
rek, bina ortaklarından yurt dışında
bulunan bir kişinin buna karşı çık-
ması üzerine dava açıldığını yıkım
sürecinin uzadığını söyledi. İddiaya
göre, binanın yıkımı yargı süreci ne-
deniyle uzarken boşaltılan evlerdeki
kullanılabilecek demirbaş ve parçalar
sökülerek götürüldü. Boş binaya
zaman zaman kimliği belirsiz kişile-
rin girerek içki içtiği dışarı çıkarak
nara atmaya başladığı belirtildi. Böl-
gede bulunanlar boş binadan rahat-
sız olduklarını ifade ederken bir an

önce boşaltılmasını istedi.

Kapılı bariyer yöntemi

Avcılar'da daha önce de birkaç bi-
nada görülen boşaltılan binanın etra-
fına yerleştirilen kapılı bariyer
yöntemine burada da başvuruldu.
Bina önündeki Kuruçeşme Cadde-
si'ni kullanan yayaların yanı sıra bu
bina önündeki araç parklarını önle-
mek için kaldırımın önüne yola kadar
uzanan bölümde binanın ahşap ka-
pıları sökülerek bariyer haline geti-
rildi. Büyük bölümü delik deşik olan
kapılı bariyeri görenler bunun bir
önlem olamayacağını, buradan geç-
meye korktuklarını söyledi. Yoldan
pitbull köpekleri ile geçen gençlerden
Ahmet Gülgeç, "Bu köpeklerimiz için
tehlikeli diyorlar, oysa bu binalar
daha tehlikeli" dersen, Hasan Gürler
de, "Böyle önlem olur mu?" diye ko-
nuştu.  DHA

Rengârenk 
yolculuk 

ÜskÜdar D-100 Karayolu'nda oto-
mobile bağladığı onlarca uçan balon ile
trafikte seyreden sürücü renkli görüntü-

ler oluşturdu. Zaman Zaman trafiği tehlikeye dü-
şüren sürücü, otomobilin yakıtı bitince iterek
akaryakıt istasyonuna götürmek zorunda kaldı.

Kameralara yansıdı

D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde onlarca
uçan balonla ilerleyen otomobil kameralara yan-
sıdı. Kadıköy istikametine giden 34 TJ 8794 plakalı
otomobilin sürücüsü onlarca uçan balonu otomo-
bilin tavanına bağlayarak ilerledi. Trafikte diğer sü-
rücülerin şaşkın bakışları arasında balonlu
otomobil yoluna devam etti. Balonlu otomobil
zaman zaman da trafiği tehliyeye düşürdü. Bir
süre giden otomobilin yakıtı bitince sürücü iterek
akaryakıt istasyonuna götürdü. Adını vermek iste-
meyen sürücü, "Yakıtım bitti. Balonlu tehlikeli ama
yapacak bir şey yok mecbur balonculuk yapıyo-
rum. Ceza gelmez inşallah" diye konuştu.  DHA

İmalathanelerde 
çok sıkı denetim

Maltepe’dekİ gıda imalathanelerine
Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve
Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından

denetim gerçekleştirildi. 16 Ocak Dünya Hijyen
Günü kapsamında gıda sektöründe hizmet veren
imalathaneler ekipler tarafından denetlendi. Firma-
lar uyması gereken hijyen kuralları konusunda bilgi-
lendirildi. 2021 yılında Maltepe ilçesi genelinde 220
gıda imalatı yapan firma, 648 gıda satış yeri ve 495
tüketim yeri olmak üzere 1300’den fazla işyeri Mal-
tepe Belediyesi ekipleri tarafından denetimi yapıldı.

İstanbul’da
kar sürprizi

İstanbul'un bazı ilçelerinde çnceki
akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Saat 23.00 sıralarında etkisini gösteren

kar, sokaklar ve araçları beyaza bürüdü. 
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sokaktaki 
vatandaşlar ve bazı sürücüler zor anlar yaşadı. 
Kar yağışının bazı bölgelerde zaman zaman etkili
olacağı belirtildi. 
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
gazeteci Nebil Özgentürk’ün
yönettiği “Nazım 120 yaşında”
belgeselini izledi. Usta şairin “Güzel
günler göreceğiz” isimli şiirini
okuyan İmamoğlu, “Güzel günlerin
çok yakında olduğunu ve bu güzel
günleri hep birlikte var edeceğimize
de yürekten inanıyorum. Kesinlikle
birlikte başaracağız” dedi.

B üyük şair Nazım Hikmet Ran anısına, gaze-
teci Nebil Özgentürk’ün senaristliği ve yöne-
timinde hazırlanan “Nazım 120 yaşında - İyi

ki Doğdun Nazım Hikmet” belgeselinin ilk göste-
rimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal
Reşit Rey Salonu’nda gerçekleştirildi. Nazım Hik-
met’in doğum günü olan 15 Ocak’ta gerçekleştirilen
gösterime; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu, CHP İstanbul milletvekilleri Turan Aydoğan
ve Sezgin Tanrıkulu ile İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu katıldı. Usta şairin hayatından kesitlerin yer
aldığı belgeselin ardından, sırasıyla; Nazım Hikmet
Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Vekili Kıymet Coşkun,
Özgentürk ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. 

Moskova'da defnedildi

Nazım Hikmet’in çok özel bir insan olduğuna vurgu
yapan İmamoğlu, belgeselde emeği geçen tüm ekibe
teşekkürlerini iletti. Nazım Hikmet’in ardında şahe-
serler bıraktığını kaydeden İmamoğlu, “Çok erken
göçtü. Yaşadığı zorluklarla, büyük mücadelelerle bu

ülkede var oldu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın
en önemli şairlerinden birisi olan Nazım Hikmet'i,
kendi dilinden okuyabilmenin şanslı insanlarıyız diye
düşünüyorum. Çok sevdi bu toprakların insanları
Nazım Hikmet’i. Ama ne yazık ki, acı anılarının da
sıkıntılı duygularının da yine bu topraklarda yaşadı.
Ve ne yazık ki, görüşleri nedeniyle memleketinden
uzakta hayata gözlerini yumdu” dedi. Nazım Hik-
met’in vasiyetindeki gibi Anadolu’da bir köy mezar-
lığında değil, Moskova’da defnedildiğini hatırlatan
İmamoğlu, bu durumun üzüntü verici olduğunun
altını çizdi. 

Sabahın sahibi vardır

Usta şairin “Güzel günler göreceğiz çocuklar / Gü-
neşli günler göreceğiz / Motorları maviliklere sürece-
ğiz çocuklar / Işıklı maviliklere süreceğiz” dizelerine
konuşmasında yer veren İmamoğlu, şunları söyledi:
“Nazım Hikmet'in kıymetini bilmemiz, anlamamız,
okumamız şart. Ne yazık ki bugün, ülkemizde yine
zor günler yaşıyoruz. Bu ülkede gençlerin, ülkemiz
için hayal kurmayı değil, hayallerinin yurt dışına git-
mek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu güzel ülkeden

umutlarını kesmemeleri için, işte o Nazım’ın ruhu-
nun hepimizle var olması ve o şekilde mücadele et-
mesi şarttır diye söylemek istiyorum. Umutlu olmak,
geleceğe umutla bakmak hepimizin asli sorumlulu-
ğudur. Kaldı ki, ümidi daim kılmak ve o yönüyle
güçlendirme konusunda da Nazım Hikmet sevdalı-
larının ya da ‘Nazım Hikmet'i anlıyorum ve onu his-
sediyorum’ diyenlerin de önemli bir sorumluluğudur
diye hatırlatmak istiyorum. Güzel günlerin çok ya-
kında olduğunu ve bu güzel günleri hep birlikte var
edeceğimize de yürekten inanıyorum. Kesinlikle bir-
likte başaracağız. ‘Sabahın sahibi vardır, Gün daima
bulutta kalmaz. Herhal ilerdedir yaşanacak günlerin
en güzelleri’ diyerek, tüm kalbimle bu güzel günlere
yürüyüşümüzde inancımı yenilemek istiyorum.
Nazım Hikmet, inancımızı beslesin. Nazım Hik-
met’in kelimeleri, mısraları sizlere büyük umutlar
vermeye devam etsin. Çünkü çok yakın zamanda
hep birlikte çok güzel günleri göreceğiz diyorum.
Nazım Hikmet’e, güzel İstanbul'dan, 16 milyondan
selam olsun.” Gece, konuşmaların ardından sahne
alan Serenad Bağcan ve Ferhat Livaneli Orkestra-
sı’nın konseriyle son buldu.

GUZEL GUNLER 
COK YAKINDA!
MURAT PALAVAR

SEVMEKTEN 
VAZGEÇMEDi

Nazım Hikmet’in şiirleriyle, mısralarıyla ve
duygularıyla, bu topraklarda var olduğunu
belirten İmamoğlu, “Bu yönüyle Şair
Nazım Hikmet, bir köy mezarlığındadır. Ya
da Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacıdır. O
duyguyla karşılıyoruz kendisini. Bize öyle
güzel vasiyetler, güzel emanetler, öyle

güzel duygular bıraktı ki, “Bir ağaç gibi tek
ve hür / ve bir orman gibi kardeşçesine”
cümlesi için bile çok derin yazılar, kitaplar
kaleme alınabilir ya da bunun üzerine çok
derin felsefeler, düşünceler üretilebilir. Ya-
şamanın, sevmenin, yaşamı sevmenin ne
kadar ciddi bir iş olduğunu hepimize öğ-

retti Nazım Hikmet. Belki de dünyanın en
zor şartlarında bile ümit etmeyi, ümitli ol-
mayı ve asla vazgeçmemeyi de bizlere
Nazım Hikmet öğretti. Her zaman hayatın
değerini ve güzelliğini vurguladı. Yaşamı,
insanlarını, memleketini sevmekten hiç
vazgeçmedi” ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediyesi ve 
Ardahan Aşık Şenlik
Kültür Derneği’nin iş
birliğiyle 1'inci 
Geleneksel Kaz 
Festivali düzenlendi. 
Yüzlerce kişi kaz eti 
yiyebilmek için sıraya
girdi. Belediye Başkanı
Çağırıcı, “Bu festivalin
birincisini yapıyoruz.
Farklı kültürlerin bir 
araya gelerek nasıl bir
dostluk oluşturduğunu 
burada görmüş 
olacağız” dedi

BAğcılAr 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli İrade Mey-
danı’nda Bağcılar Belediyesi

ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Der-
neği’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen festi-
vale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kaz
eti almak isteyen vatandaşlar uzun kuy-
ruklar oluşturdu. Festivalde vatandaş-
lara Ardahan’dan getirilen kaz eti,
bulgur pilavı ve ayran ikram edildi. Fes-
tival alanına gelen Bağcılar Kaymakamı
Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı vatandaşlara
kaz eti dağıttı. Bu sene ilk kez düzenle-
nen festival renkli görüntülere sahne

oldu. Âşıklar ve yerel sanatçıların yöresel
ezgileri seslendirdiği festivalde gençler
de Kafkas dansı yaptı.

10 bin kişiye ikram

Etkinlikte konuşan Bağcılar Kaymakamı
Mustafa Eldivan, “Bağcılar genelinde
baktığımızda Türkiye’nin her yerinden
vatandaşlarımız bu ilçede yaşıyor. Bu et-
kinliklerin kültürel öğelerin bir sonraki
nesillere aktarılması noktasında önemli
olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” dedi. Festi-
valde vatandaşlara kaz eti dağıtan Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,

“Bağcılar Belediyesi bünyesinde tüm
kültürleri barındıran bir ilçemiz. Anado-
lu’nun dört bir tarafından gelen vatan-
daşlarımız ilçemize yerleşmişler.
Bağcılar’da güzel bir kültür köprüsü
kurduk. İlçemizde birçok etkinlik düzen-
liyoruz. Her yörenin kendine özgü kültü-
rünü Bağcılar’da yaşatmak istiyoruz.
Bugün de Kaz Festivali kültürünü yaşat-
mak için güzel bir etkinliğe ev sahipliği
yapıyoruz. Bu festivalin birincisini yapı-
yoruz. 10 bin kişiye ikramda bulunaca-
ğız. Farklı kültürlerin bir araya gelerek
nasıl bir dostluk oluşturduğunu burada
görmüş olacağız. Emeği geçen herkese

teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bizi motive ediyor

Festivale ailesiyle birlikte gelen 43 yaşın-
daki Ardahanlı Vedat Karagöz, “Bizim
için çok gurur verici bir etkinlik. Pande-
miden dolayı çok zor günlerden geçtik.
Bu etkinlikler bizi motive ediyor. Memle-
ketin bizim için çok ayrı bir yeri var. 10
yıldır memlekete gidemiyorum” diye ko-
nuştu. Fikret Karagöz ise “Pandemiden
dolayı uzun zamandır birbirimizden
uzaktık. Şu an çok güzel bir ortam var.
Memleket hasretini bu etkinliklerle gide-
riyoruz” ifadelerini kullandı. DHA

Dostluk köprüsü

Konut fiyatları artmaya devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik
ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan Aralık
2021 konut piyasası raporuna göre Türkiye'de satılık konut fiyatlarında en
yüksek yıllık fiyat artışının gerçekleştiği şehir yüzde 120,7 ile Mersin oldu

BAhçeşehir Üniversitesi
Ekonomik ve Toplumsal Araş-
tırmalar Merkezi (BETAM) ta-

rafından sahibinden.com’un ilan
verileriyle hazırlanan Aralık 2021 döne-
mine ait “sahibindex Satılık Konut Piya-
sası Görünümü” raporu yayınlandı.
Rapora göre satış fiyatlarındaki artış hızı
ile reel konut fiyatlarındaki artış hızı 2021
Aralık ayında da devam ederken, satılık
konut arzı ve talebi düştüğü belirlendi. Sa-
tılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış
oranının üç büyük ilde yükseldi. Satılık
konut metrekare fiyatlarında en yüksek yıl-
lık artışın görüldüğü il ise Mersin yüzde
120,7 ile Mersin oldu.

Üç büyük şehirde artışlar

Satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış

oranı İstanbul’da yüzde 105,6, Ankara’da
yüzde 82,1 ve İzmir’de yüzde 76,6 oldu.
Satılık konut m2 ortalama fiyatları İstan-
bul’da 9.642 TL’ye, Ankara’da 4.400 TL’ye
ve İzmir’de 7.567 TL’ye yükseldi. İlan satış
fiyatları aralıkta da geçen yılın aynı ayına
göre bütün büyükşehirlerde arttı. Reel
(enflasyondan arındırılmış) konut satış fi-
yatlarındaki artış oranı aralıkta yüzde
40,4’e yükselerek raporda incelenen dö-
nemdeki en yüksek seviyesine ulaştı.
Geçen yılın aynı döneminde 3.521 TL
olan Türkiye geneli ortalama satılık konut
ilan m2 fiyatı 6.726 TL’ye ulaştı. İstan-
bul’da ilçe bazında fiyatı yıllık en çok
artan ilçelerin başında yüzde 146,5 ile
Maltepe geldi. İstanbul’u yüzde 144,4 ile
Kadıköy ve yüzde 143 ile Üsküdar geldi.
Ankara’da konut fiyatlarının en çok arttığı

ilçeler yüzde 107,1 ile Etimesgut, yüzde
100,4 ile Beypazarı ve 98,8 ile Çankaya iz-
ledi. İzmir’de ise yıllık fiyatı en çok artan
ilçeler yüzde 121,7 Seferihisar, yüzde
115,6 ile Çeşme ve yüzde 111,4 ile Foça
oldu. İlan satış fiyatları Aralık'ta da geçen
yılın aynı ayına göre bütün büyükşehir-

lerde artış gösterdi. Satılık konut metre-
kare fiyatlarında en yüksek yıllık artışın
görüldüğü il ise Mersin yüzde 120,7 ile
Mersin oldu. Mersin’i yüzde 110,1 ile Di-
yarbakır, yüzde 108,3 ile Aydın, yüzde
107,9 ile Şanlıurfa ve yüzde 106,3 ile An-
talya izledi.

Bir yılda yüzde 120 artış oldu

Yeni varyant 
kaçınılmaz!
Dünya genelinde Omicron varyantı hızla yayılıyor.
Uzmanlar, Covid-19'un yayılmaya devam ettiği
sürece mutasyona uğrayacağı konusunda uyardı

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, bilim in-
sanları ve uzmanlarla görüşecek koronavirüsün seyrini
takip etmeye çalıştı. Uzmanlar, dünya genelinde 5.5 mil-

yondan fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19'un yayılmaya
devam ettiği sürece mutasyona uğrayacağını duyurdu.
Sözcü'nün haberine göre, virüsün insanlara bulaşmasının mutas-
yon riskini daha da artırdığını ve Omicron varyantının buna bir
örnek olduğunu söyleyen bilim insanları, “Aşı ya da hastalanıp bağı-
şıklık kazananlara rağmen Omicron varyantı çok hızlı bir şekilde ya-
yılıyor” yorumunu yaptı.

Halen işe yarıyorken!

Bilim insanlarının Covid-19'un nasıl bir evrim geçireceğinin henüz
bilinmediğine dikkat çeken Associated Press’e konuşan Boston Üni-
versitesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Leonardo Martinez,
“Halen işe yarıyorken koronavirüs aşısı olunması gerekiyor. Omic-
ron ne kadar hızlı yayılıp bulaşırsa, mutasyon riski o kadar artar ve
daha fazla varyantın karşımıza çıkmasına sebep olur” yorumunu
yaptı. Öte yandan ABD’nin saygın eğitim kurumlarından Johns
Hopkins Üniversitesi’nde görevli Dr. Stuart Campbell Ray de,
“Uzun süren ve dayanıklı enfeksiyonlar yeni varyantlar için bir
üreme alanı oluşturuyor” dedi.

Ortada bir kanıt yok

Omicron varyantının Delta varyantına oranla daha az hasar bırak-
masının bir umut ışığı yarattığına dikkat çeken bilim insanları buna
karşılık yeni mutasyonun daha tehlikeli ve ölümcül olabileceğinin de
altını çizdi. Bu konuda bir kesinlik olmadığını dile getiren Ray,
“Virüs önce hafif semptomlar göstererek insanlara bulaşabilir fakat
daha sonra hasta edebilir. İnsanlar virüsün hafiflediğini söylüyor.
Fakat bunu söylemek için ortada bir kanıt yok” dedi. Öte yandan
Minnesota Üniversitesi bünyesindeki Moleküler Viroloji Enstitüsü
Direktörü Louis Mansky de yeni varyantların “kaçınılmaz” oldu-
ğunu söyledi. Mansky, “Bu kadar aşısız olduğu için virüs salgının
gidişatının kontrolünü üstleniyor” dedi.

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu



H azine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
Milli İrade Platformu üye STK başkanlarıyla
buluştu. Toplantı saat 14.00'da Çengelköy

Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ile Milli İrade
Platformu üye STK başkanları katıldı. Toplantıda ko-
nuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
"Enflasyon sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir baş
belasıdır. Onun için bizim de attığımız adımlar var.
Küresel ekonominin patinaj çektiği hatta geriye gittiği
bir dönemde biz Türkiye olarak sapasağlam yolumuza
devam ediyoruz. Dünya 2020 yılında 3.1 küçüldü. Tür-
kiye 1.8 büyüdü. Türkiye bunu krizi fırsata çevirerek
başardı" dedi. 

250 milyar doları aşacak

"Şimdi 2022'ye büyük umutlarla giriyoruz" diyen
Bakan Nebati, "20 Aralık akşamından sonra her şey
değişti. Bundan sonra önünü gören attığı adımların
sağlamlığıyla hareket eden, 2023 yılının da hedeflediği
noktalara koşar adım gitmesini kanıtlayan bir döneme
girdik. Başta sanayi üretim endeksimiz olmak üzere ih-
racatta rekorlar kırdık. Geçen yıl 225 milyar doları
aşkın bir ihracat gerçekleştirdik. Bu yılda 250 milyar
doları aşan bir ihracatla yılı kapatmış olacağız" diye
konuştu. 

10 milyar lira sisteme girdi

Bakan Nebati, "Mali politikalar ve atacağımız adım-
larla önümüzdeki yıl, yani tam zamanında yapılacak
seçimlere, tek haneli enflasyonla gireceğiz. Üzeri-
mizde bir kambur var; Aralık ayı. Ocak ayında da
bir miktar enflasyonla karşı karşıyayız. Ancak
bundan sonrası ilk çeyrekten sonraki değişimi
hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Bu enflas-
yon sıkıntısını sadece biz değil bütün dünya
hep birlikte 2022'de yaşayacak ve bunun üs-
tesinden gelen bizler olacağız. Kur koru-
malı mevduat hesabı çok ciddi bir karşılık
buldu. Cuma akşamı itibarıyla 131 mil-
yar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı.
Günde ortalama 10 milyar lira sisteme
girdi" ifadelerini kullandı. 

Bilal Erdoğan da konuştu

Toplantıda konuşan İlim Yayma
Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ise,
"Neticeyle meşgul olurken çoğu
zaman usulde hataya düştüğü-
müzü görüyoruz. Ben de gel-
diğim illerdeki toplantılarda
eğitime destek platformu ça-
lışmalarında sohbetleri-
mizde usule dair bazı
hatırlatmalar yapmaya
çalışıyoruz. Çünkü bili-
yorsunuz bizler seferle
yükümlüyüz, zaferle
değiliz. Rabbimiz
bize şu geçtiğimiz
20 yılda nice fetih-
leri, nice zaferleri
nasip ettiyse as-
lında bu bizim
seferle ilgili
performansı-
mızın bir
sonucudur"
dedi.
DHA
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Türkiye'De öncü sektörlerden biri
olan otomotiv sektörü, pandemi
sonrası yaşanan çip krizine rağmen

ticari araç ihracatında 2020 yılının rakamla-
rını aştı. OSD (Otomotiv Sanayi Der-

neği) tarafından açıklanan verilere göre
2021 yılının ilk 11 ayında ticari araç
üretimi yüzde 14 artarken ticari araç
ihracatı yüzde 16,9 arttı. RMA
Group’un ticari araçlar için modifikas-

yon ve üretim merkezi olan Altınay Mo-

difikasyon ile güçlerini birleştirmesi sektör açı-
sından önemli ve olumlu bir adım olarak yo-
rumlanırken üretim kapasitesinin de artacağı
belirtildi.

Potansiyelini artırdı

Türkiye’de 10 seneyi aşkın süredir ambulans,
tıbbi ve ticari nakliye araçları modifiye ederek
ihraç eden RMA Group’un yatırım sürecinde
finansalların değerlendirilmesini sağlayan
proje yöneticilerinden Mazars Denge Finansal

Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Gökçen Müf-
tüoğlu Çapa, “Danışmanlık hizmeti verdiğimiz
RMA Group, 30 yılı aşkın üretim tecrübesiyle,
modifiye edilmiş özel araçların önemli bir kü-
resel tedarikçisidir. Altınay Modifikasyon, sek-
törün önde gelen oyuncularıyla çalışmaktadır.
Mazars Denge danışmanlığında; RMA Gro-
up’un gerçekleştirdiği bu yatırım işlemi sonra-
sında her iki Şirket için de yüksek ihracat
potansiyeli oluşmuştur” diyerek süreç hak-
kında bilgi verdi. DHA

EKONOMİ

RMA Group’a yatırım desteği

UlUslararası talep gören Türk oyun stüd-
yoları, 2022 yılında ivme kazanmaya devam
ediyor. Pandemi döneminde mobil oyun sektö-

ründe rekor kırıldığını ve en çok genç nüfusun uygulama-
ları kullandığını açıklayan AppsFlyer Türkiye ve Orta
Doğu Satış Müdürü Ece İnanç Stepien, bu yıl da en çok
payı, oyun uygulamalarının alacağını öngördüklerini 
söyledi.

Gelişim gösteriyor

Oyun uygulamalarının mobil sektörde yükseldiğini söyle-
yen AppsFlyer Türkiye ve Orta Doğu Satış Müdürü Ece
İnanç Stepien, “Oyun sektörü hem pazarlama ekiplerinin
başarısı hem de agresif ve çok yönlü veri toplama, yorum-
lama teknikleri ile birlikte gelişim göstermeye devam ediyor.
Oyun uygulamaları pazarı, çok yüksek bir seviyede reka-
betçi özellik gösteriyor. Özellikle Türkiye gibi fazla genç
nüfusa sahip bir ülke için oyun sektörünün 2022 yılında da
ivme kazanmaya devam edecek. Türkiye'de mobil oyun
sektörü her zaman güçlüydü ve pandemi birçok işletme
için mobil dönüşüm sürecini hızlandırdı. Bununla birlikte
pandeminin ötesine geçip bir çeşit normalliğe geri döner-
ken bile mobil cihazlara yönelik bu eğilim devam etti. 2021
yılında yaptığımız araştırmaya göre dünya genelinde ilk 9
ayda oyun şirketleri 844 iş birliği neticesinde 71 milyar do-
larlık devasa bir meblağ toplamayı başardı. 2021 yılı Türki-
ye'de de oyun sektörü için rekorlar kıran bir yıl oldu.
Türkiye'deki oyun endüstrisinin büyüme eğiliminin 2022'de
de tüm hızıyla devam etmesi bekliyoruz” dedi.

Yatırım da aldı

Türkiye oyun pazarının son yıllarda mobil oyunlarda ol-
dukça hareketli olduğunu söyleyen Ece İnanç Stepien,
“Türkiye, 500'den fazla bağımsız geliştirme stüdyosu ile
oyun geliştirmede dünyanın önde gelen ülkelerinden biri
olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin genç nüfusu, özellikle mobil
cihazlarda oyun oynamayı benimsedi ve bu durum çeşitli
devlet destekleriyle birlikte çoğu oyun stüdyosunun Tür-
kiye dışındaki pazarlara girmesi için gereken geliri elde et-
mesini sağladı. Trendler, 2022'de Türkiye genelinde mobil
ve mobil pazarlamaya yapılan yatırımların artacağını gös-
teriyor. Buna ek olarak, daha geleneksel Türk işletmelerinin
web trafiklerini mobil uygulamalara kaydırmak istemesinin
de bu eğilim üzerinde olumlu bir etki yaratacağını söyleye-
biliriz” diye konuştu. DHA

Türk oyunu
birinci sırada

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tara-
fından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "DEİK
Ticari Diplomasi Ödülleri" yapılan törenle sa-

hiplerine verildi. Toplamda 6 kategoride 12 ödülün veril-
diği törene Ticaret Bakanı Mehmet Muş , DEİK Başkanı
Nail Olpak, DEİK yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile
DEİK iş konseyleri başkanları katıldı. Lütfü Kırdar Kon-
gre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Ticaret Ba-
kanı Mehmet Muş, "Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk üç
çeyreğinde yakaladığı yüzde 11,7 büyüme oranı ile
olumlu bir seyir izlemiştir. Bu büyüme performansı Tür-
kiye'nin pandemi döneminde ekonomisinin en hızlı to-
parlayan G 20 ülkesi olduğunu teyit etmekte. Mal ve
hizmet ihracatı Türk ekonomisinin dinamosu olmaya ve
büyümeyi desteklemeye devam etmekte olup 2021'in
üçüncü çeyreğinde net mal ve hizmet ihracatının büyü-
meye katkısı 6,8 puan oldu" dedi. DHA

Diplomasi ödülleri
sahiplerini buldu

DUNYA KUCULDU
TURKIYE BUYUDU
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat
hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi. Nebati, “Küresel ekonominin
patinaj çektiği hatta geriye gittiği bir dönemde biz Türkiye olarak sapasağlam yolumuza
devam ediyoruz. Dünya 2020 yılında 3.1 küçüldü. Türkiye 1.8 büyüdü” dedi

Mazars Denge, dünyanın önde gelen otomotiv yan sanayi şirketlerinden biri olan RMA Group’a Altınay Modifikasyon Merkezi
Ticaret A.Ş’nin finansal ve vergisel özel inceleme (due diligence) çalışmalarıyla ilgili finansal danışmanlık hizmeti verdiğini duyurdu

iSiMiZ TEMiZ 
BiR YASINDA 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET’in iş birliği ile hayata geçirilen “İşimiz Temiz Projesi” bir yılını doldurdu

Millî
Eğitim
Bakan-

lığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel

Müdürlüğü
(HBÖGM), Türkiye

Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Kadın

Girişimciler Kurulu ve
OPET’in iş birliği ile ha-

yata geçirilen “İşimiz Temiz
Projesi” birinci yılını dol-

durdu. Geçtiğimiz yıl 16 Ocak
Dünya Hijyen Günü’nde lans-

manı yapılan proje; konaklama,
yiyecek-içecek ve ulaşım sektö-

ründeki işletmelere yönelik hijyen
eğitimlerini kapsıyor. Bir yıl bo-

yunca proje paydaşları ile birlikte
gerçekleştirilen araştırmalar, çalıştay-

lar, eğitici eğitimleri ve eğitim içerik ça-
lışmaları sonunda 5 Ekim 2021

tarihinden itibaren Halk Eğitimi Merkez-
leri’nde verilmeye başlanan “Mikro işlet-

meler için hijyen eğitimi” ile işletmelerin
hijyen kapasitelerini ve tercih edilebilirliklerini

artırmak amaçlanıyor. Projenin ilk yılı için
pilot olarak seçilen Antalya, İzmir ve Muğla’da

başlayan eğitimlerle 3 ay gibi kısa bir sürede açı-
lan toplam 26 kursa  500’e yakın işletme temsil-

cisi katıldı. İl Esnaf Odaları ile Hayat Boyu
Öğrenme Müdürlükleri desteği ile yeni kurs açılış-

ları devam ediyor. 2022’de online eğitimlerle projenin
kapsamı genişletilecek. Ayrıca işletmelere projenin

web sitesine kayıt olarak başvuru olanağı getirilecek.
Web sitesine kayıt olan ve eğitimini tamamlayan işlet-
melere, özel İşimiz Temiz işletme belgesi verilerek işlet-
melerin kalite ve hijyen kurallarına uydukları
belgelenecek. 

Çok yol kat ettik

Eğitimlerin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacağını ve pro-
jenin sadece pandemi dönemiyle sınırlı kalmayıp de-
vamlılık içereceğini belirten OPET Yönetim Kurulu
Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Nurten Öztürk “Pandemi, hijyenin her ortam
için ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha hepimize
öğretti. Bu proje ile mikro işletme sahiplerinde önemli
bir farkındalık yaratarak, işlerine büyük katkı sağlayaca-
ğımıza inanıyorum. Geçtiğimiz yıl ocak ayında Dünya
Hijyen Günü’nde başladığımız İşimiz Temiz Projesi
kapsamında bir yılda değerli paydaşlarımızla birlikte

çok çalıştık, çok yol kat ettik. Amacımız uzun vadede
başarılı sonuçlara ulaşmak ve bu sonuçların kalıcı ol-
masını sağlamak” diye konuştu. 

Kapsamı genişletilecek 

İşimiz Temiz Eğitimleri, ele alınması gereken sektörel
sorunların belirlenmesi, olası çözümlerin tartışılması ve
eğitim içerikleri hakkında sektör temsilcilerinin görüşle-
rinin alınması amacıyla gerçekleştirilen Proje Geliştirme
Çalıştayı sonucu belirlendi. Proje kapsamında “Konak-
lama Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eği-
timi”, “Yiyecek-İçecek Sektöründeki Mikro İşletmeler
İçin Hijyen Eğitimi” ve “Ulaşım Sektöründeki Mikro
İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi” olmak üzere 3 farklı hij-
yen programı geliştirildi. Yüz yüze 8 saat olarak belirle-
nen eğitimler MEB onayının ardından hayata geçirildi.
Söz konusu içerikler 2022’de online olarak da işletme-
lere sunulmaya devam edecek. 

Hazine ve 
Maliye Bakanı 

Nureddin Nebati



S eçim için çalışmalarına başlayan
İYİ Parti, sandıklarla ilgili bir ha-
zırlık yapıyor. Bu kapsamda, bir

parti ya da ittifakın yüksek oy aldığı ve
muhalefet partilerine hiç oy çıkmayan
sandıklardan başlanarak, parti için riskli
görülen yerlerde vatandaşa "gönüllü mü-
şahit" olması çağrısında bulunulacak.
Partinin Seçim İşleri Başkanlığınca yapı-
lan çalışma çerçevesinde, öncelikle rakip
partilerin yüzde 60-80 ve yüzde 80-100
oranlarında oy aldığı sandıklar belirlene-
cek. Daha sonra vatandaşlardan, özel-
likle bu seçim bölgelerinde İYİ Parti'nin
müşahitlerinin yanında gönüllü olarak
görev yapmaları istenecek.

Gönüllüleri davet edeceğiz

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Mehmet
Tolga Akalın, partinin seçim güvenliğine
yönelik planladığı "gönüllü müşahit" ça-
lışmasını anlattı. Akalın, seçim güvenliği
için bulut tabanlı İYİ Parti Raporlama ve
İletişim Sistemi (İRİS) yazılımını geliştir-
diklerini ve bununla Yüksek Seçim Kuru-

lunun (YSK) seçim sonuçlarına ilişkin
verileri tasnif edebildiklerini söyledi. Bu
kapsamda riskli gördükleri ve önceki se-
çimlerde Cumhur İttifakı ile HDP'nin
yüzde 60 ve üzerinde oy aldığı sandıklar-
dan başlayarak bir "gönüllü müşahit" ça-
lışması yaptıklarını belirten Akalın,
"Türkiye çapında çok büyük bir gönüllü
organizasyonu yapacağız. Genel Başka-
nımız seviyesinde yapacağımız bir çağ-
rıyla seçimde partimizle çalışması için
tüm gönüllüleri davet edeceğiz" dedi.

Bu döneme münhasır değil

Akalın, çalışmanın içeriğine ilişkin şunları
kaydetti: "Taşrada toplam seçmen sayı-
sından fazla oyun çıktığı sandıklar oluyor.
Bunlar yıllardır da olan şeyler, bu dö-

neme münhasır değil. Bölgesel, bireysel
partizanlık duygusuyla adaletsizlikler
veya sandık yolsuzluklarıyla karşılaşılabi-
liyor Türkiye'de. Bunu tasnif ettiğinizde
en çok risk nerede görülüyor? Yüzde 90,
yüzde 95, yüzde 100 oyun olduğu, muha-
lefet partilerine hiçbir oyun çıkmadığı
sandıklar var. 'Daha riskli', ilk algıda 'belki
yolsuzluk ihtimali olabilir' gibi görünen o
iptidai sandıklardan başlayarak müşahit-
lik tanziminin daha verimli olacağını dü-
şünüyoruz. Sandık temsilcilerimizin
dışında gönüllülerden de ilk oralardan
başlayarak parti adına gönüllü müşahitlik
vazifesini ifa etmelerini isteyeceğiz."
Bir gönüllü ordusuyla seçime girme arzu-
sunda olduklarını vurgulayan Akalın,
Türkiye'de seçmenin seçim sistemine ve

usullerine duyarlılığının yüksek olduğunu
dile getirdi.

Deneyimleyeceğiz

"Seçmenin o duyarlılıklarına uygun bir eş
güdümü ve politik hazırlığı yapma arzu-
sundayız. Seçmenle açık bir şekilde duru-
mumuzu da paylaşacağız” diyen
Mehmet Tolga Akalın, “Parti olarak çok
şeffaf bir şekilde sıkıntıdaysak 'gelin de-
fansa' demekten yüksünmeyeceğiz. Yeterli
olmadığımız yerlerde 'burada gönüllülüğe
ihtiyacımız var' diyeceğiz. Kademe ka-
deme bütün süreci birlikte onlarla yaşa-
yacak ve deneyimleyeceğiz. Bu işi
partililerin dışında gönüllü seçmen aya-
ğıyla birlikte götüreceğiz” açıklamasını
yaptı. 

7SİYASET 17 OCAK 2022 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

İYİ Parti, seçim güvenliği
çalışmaları çerçevesinde

"gönüllü müşahit" kampanyası
başlatacak. Gönüllü müşahit

kampanyasıyla ilgili
açıklamalarda bulunan 

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı
Mehmet Tolga Akalın, "Türkiye
çapında çok büyük bir gönüllü

organizasyonu yapacağız.
Genel Başkanımız seviyesinde

yapacağımız bir çağrıyla
seçimde partimizle çalışması

için tüm gönüllüleri davet
edeceğiz" dedi

ıYı PaRtı SECım
StaRtıNı VERDı

Senin teröristin 
benim teröristim!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerini
eleştirerek, “Senin teröristin benim teröristim diyenler var. Yani teröristle
fotoğraf çektiren milletvekilini kınayamayan muhalefet var. Muhalefet her
şeye sus pus durumda. Oy derdindeler oy, kimse kusura bakmasın” dedi.

ERZURUM'A bir dizi gezi
ve açılışa katılmak üzere
gelen Memleket Partisi

Genel Başkanı Muharrem İnce İbra-
him Erkal Kültür ve Sanat Merke-
zinde partililerle bir araya geldi.
Burada açıklamalarda bulunan İn-
ce'nin gündeminde CHP vardı. İnce,

muhalefetin teröristle fotoğraf çeki-
len milletvekilini kınamadığını ifade
ederek, “Senin teröristin benim terö-
ristim diyenler var. Yani teröristle fo-
toğraf çektiren milletvekilini
kınayamayan muhalefet var. Muha-
lefet her şeye sus pus durumda. Oy
derdindeler oy, kimse kusura bakma-

sın. Biz çocuklarına dinini öğret-
mek isteyen insanlara karşı

değiliz” dedi.

Demokrat değilsin

İnce, CHP'nin kurultayı
ertelemesini de eleştirip

erken seçim istemeleri-
nin tutarlı olmadığını

belirterek, “Muha-
lefet erken seçim

istiyor. Ama
kendisindeki

seçimi erteli-
yor. Ya

böyle kafa
olur

mu?
İkti-

dara diyorsun gel erken seçim yapa-
lım sonra kurultayı 1 yıl erteliyorsun.
Erdoğan sana dese niye erteliyorsun
sen diyeceksin seçim var diye erteli-
yorum. Erdoğan da dese ki ben de
2023'te değil 2024'te yapacağım se-
çimi sen ne diyeceksin. Demokrat de-
ğilsin ve tutarlı değilsin. Derdin
sadece koltuk, kurultayı erteliyorsun
ve milletvekillerine siz kıpırdamayın
ben belirleyeceğim durumu diyorsu-
nuz. Yani derdi Cumhurbaşkanlığı
seçimi falan değil. Bunların tek derdi
koltuk” ifadelerini kullandı.

Taş kömürü çıkartırsınız!

Muharrem İnce, muhalefetin dolar-
dan cesaret aldığını kaydederek, “Es-
kiden bunların cesareti yoktu. Şimdi
cesaretleri var. Çünkü dolara ve eko-
nomiye güveniyorlar. Önceden bu işi
yapamazdık ama şimdi dolar 14 lira
oldu acaba ben kazanır mıyım diye
düşünüyor. Bu kafayla giderseniz
Uzun Hasan ile milyarlık taş kömürü
çıkartırsınız ancak. Kurduğunuz
kumpaslar elinizde patlayacak” açık-
lamalarında bulundu.

Hiç bu kadar 
olmamıştı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Baba-
can, İstanbul Eyüpsultan’da vatandaş-
larla bir araya geldi. Vatandaşlar,

sokakta kendileriyle sohbet eden Babacan’a yük-
sek kira fiyatlarından yakındı. Babacan, “Anne
baba çocuğunu okumaya gönderiyor. Emekli
nasıl ödeyecek kirasını?” diye soran vatandaşlara
şunları söyledi: “Kiralar çok arttı. Bu yılki kira ar-
tışı daha önce hiç olmamıştı. Bu kadar olmamıştı.
Öğrencilerin en önemli ihtiyacı; bir, gıda. Gıda fi-
yatları aldı başını gitti. İki, kira. Fiyatlar aldı başını
gitti. Üniversiteyi kazanan çocuğunu göndereme-
yen çok aile var. Çocuklar iyi üniversiteleri kazanı-
yor ama aileler kaydettiremiyorlar. Çok yazık.
Hükûmet, ekonominin kontrolünü elinden ka-
çırdı. Biz onun için yola çıktık. İyi bir alternatif
hazırlamamız, şimdiden çalışmamız gerekiyor.
Çünkü gidişat kötü.”
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KALP VE DAMAR CERRAHİ 12 KALEM MALZEME ALIMI
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF.DR.SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KALP VE DAMAR CERRAHİ 12 KALEM MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/22880
1-İdarenin
a) Adresi : DR. ERKİN CADDESİ GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166065200 - 2165664073
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sbgoztepehastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : KALP VE DAMAR CERRAHİ 12 KALEM MALZEME 

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

b) Teslim yeri : Hastanemiz Taşınır Mal Birimi ilgili Deposuna Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Hastanemiz Taşınır Kayıt 

Kontrol Birimi ilgili deposu talebi doğrultusunda peyder pey teslim 
edilecek olup, Malzemeler Taşınır Kayıt Kontrol Birimi İlgili 
Deposunun talep ettiği günden itibaren 10 gün içinde
teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hastanemiz Taşınır Mal Birimi ilgili Deposuna Teslim Edilecektir.
b) Tarihi ve saati : 26.01.2022 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi
Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini
ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler 
sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 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.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
A) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında 
Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin
TİTUBB/ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm

isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler
yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren
dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirme-
yen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB  kaydı  
verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB kaydı verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da
UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB kaydı sunulmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir 
( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste 
ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 numaralı "Döner 
sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine
göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre
incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup değerlendirme 
sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri 
tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.  Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin teslim 
edilebilir durumdaki numuneleri ihale süreci bittikten sonra  iade edilecektir. Uhdesinde ihale
kalan  isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede
tutulacaktır.
Sarf karşılığı kullanıma sunulacak adaptör, aplikatör, tabanca vb. malzemelerin numuneleri 
teklif ile birlikte idareye teslim edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 
Satınalma Servisi Dr. Erkin Cad. Göztepe -Kadıköy / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci madde-
sine göre açıklama istenecektir.

Bayrampaşa'da zammı kabul etmeyen kiracısının kapısını baltayla kırıp içeri giren ve evi dağıtan saldırgan konuştu. 93
yaşındaki Naim Akgün, "Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım" dedi

O lay, geçen çarşamba günü 23.00 sırala-
rında Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 3
katlı bir binada meydana geldi. İddiaya

göre, 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi,
evinden çıkarmak isteyen 93 yaşındaki ev sahibi
Naim Akgün, bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çı-
kardı. Kiracılarının çıkmak istememesi ve kira zam-
mını da kabul etmemeleri üzerine Naim Akgün,
baltayla kapıya dayandı. Naim Akgün, eline aldığı
baltayla dış kapıyı kırıp içeri girdi. İçeride aile olma-
sına aldırmadan evin diğer kapılarını da baltayla
parçaladı. Ev sahibinin baltayla daire kapısının kır-
dığı anlar, ise bina sakinleri tarafından cep telefonu
ile görüntülendi. Olay sonrası gözaltına alınan
Naim Akgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılır-
ken oğlu İhsan Akgün tutuklandı. Serbest bırakılan
93 yaşındaki Naim Akgün, açıklamalarda bulundu.

7-8 camını kıracağım!

Naim Akgün, "Üç sene önce kiraya verdik. 'Torun-
larım gelip bana bakacak' dedim. Yedinci katta tek
başıma yaşıyorum. Çıkmalarını söyledim, çıkmadı-
lar. Böyle bir şey yaşandı. Benim çocuğu içeri attı-
lar, İhsan'ı hapse attılar. Kirayı 4 bine çıkaracağımı
söylemişler öyle bir şey yok. 6 aydır 7 aydır para
vermediler. Ben bunlarla ne yapacağım bilmiyo-
rum. Başımıza iş açtılar. Ben 93 yaşındayım. Bun-
larla ne yapacağım bilmiyorum. Biz bunlara yer
bulduk. Yeri beğenmediler, pahalı dediler kötü dedi-
ler" dedi.

Ben şimdi ne yapayım?

"6 aydır yer arıyoruz yine olmuyor. Ben şimdi ne
yapayım?” diye soran Akgün, “İçeride on kişiler.
Neyle saldırayım. Ben şikayetçi oldum. Polis de
bıktı bunlardan. Pazartesi günü 7-8 camını kıraca-
ğım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa
olsun kıracağım. Suyu kestirdik suyu açtılar, elek-
triği kestirdik elektriği açtırdılar. Herkes bunların ya-
nında. Ben 40 senedir buradayım" ifadelerini
kullandı.  DHA

İğrenç şaka işinden etti
Bir fabrikada çalışan işçi, iğrenç bir şakaya imza atınca hem işinden hem tazminatından oldu. Mesai saatinde
işçilerden biri diğer arkadaşının pantolonunu ve iç çamaşırını çıkartıp işyerinde gezdirdi, ikisi de işten kovuldu

ONLARCA kişinin çalıştığı fabrikada iki kafa-
dar işçi ilginç bir şakaya imza attı. İşçilerden
biri, diğer işçinin pantolon ve iç çamaşırını

çıkartarak fabrika içerisinde gezdirdi. Ustabaşının ra-
poru doğrultusunda şakayı organize eden ve pantolo-
nunu çıkartan işçi tazminatsız kovuldu. Pantolon ve iç
çamaşırını çıkartarak işyerinde tur atan işçi, kıdem ve

ihbar tazminatı davasını kazandı. Yargıtay 22. Hukuk
Dairesi de kararı onadı. Ancak şakayı organize eden
işçi yargıdan eli boş döndü. Sadece bir şaka yaptıkları
için kovulduğunu belirten davacı işçi, iş sözleşmesinin
haklı sebep olmadan feshedildiğini, tazminat alacakla-
rının ödenmediğini, ayrıca işyerinde yürürlükte bulu-
nan toplu iş sözleşmelerinde öngörülen ücret

zamlarının tam
olarak uygulanma-
yarak ücretinin eksik
belirlendiğini öne
sürdü.

Tazminat da alamadı

Kıdem tazminatı, ihbar
tazminatı, fark aylık ücret,
fark ikramiye ve fark fazla ça-
lışma ücreti alacaklarının
hüküm altına alınmasını talep
etti. Davalı şirket avukatı ise da-
vacının iş sözleşmesinin haklı se-
beple feshedildiğini, dava konusu
alacak taleplerinin haksız olduğunu
ileri sürerek davanın reddini savundu.
Mahkeme, davacının iş sözleşmesinin
işyerinde ahlaka aykırı hareketlerinden
dolayı şaka eyleminden aylar sonra feshe-
dildiği gerekçesi ile dava belirsiz alacak da-
vası olarak kabul edilerek davanın kısmen
kabulüne karar verdi. Kararı işveren avukatı
temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dai-
resi girdi. Yargıtay kararında, şakaya maruz ka-
larak işyerinde pantolonsuz ve iç çamaşırsız
gezen işçinin kıdem ve ihbar tazminatı davasını
kazandığı hatırlatıldı. Kararda, şakayı düzenleyen
işçinin kusurlu olduğu vurgulandı. 

Güneşi gören
dışarıya çıktı

Soğuk hava ve koronavirüs vakaları nedeniyle
evlerde kalan İstanbullular, hafta sonu ve güzel
hava nedeniyle sahillere akın etti. Kimi sahilde
fotoğraf çektirirken kimi de çocuklarını gezdirdi

Kış şartları ve koronavirüs vakaları nedeniyle
uzun süredir evlerinde olan İstanbullular güzel
havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Beşik-
taş Sahili'nde trafikte yoğunluk oluştu. Yerli ve

yabancı birçok turistin akın ettiği Ortaköy'de kimi ço-
cukları ile gezerken kimi de fotoğraf çekip sahilde yü-

rümeyi tercih etti. Ömercan Gündoğdu "Ben
Afyonkarahisar'dan geliyorum. Güzel havanın ta-

dını çıkarmak için Esenyurt'tan Ortaköy'e gelelim
dedik. Zor günler geçirdik. Afyonkarahisar daha

soğuk. Orda şu an kar var. İstanbul'a gezmeye
geldim" dedi.

Evde çok bunaldık

Esenyurt'tan gelen Taha Gündoğdu, 
"Karantinadaydık. Fazla gezme fırsatı

bulamıyorduk. Güzel havanın tadını
çıkaralım dedik. Evde çok bunaldık.

Okula gidemiyorduk. Dışarıya
çıkamıyorduk" diye konuştu.

Samet Aydın ise "Güzel hava
nedeniyle buraya geldik. 

Misafirlerimiz de Ortaköy'ü
görmek istiyordu. Burayı

görmek için Sultanbey-
li'den geliyoruz. Pandemi

ve kış şartları nede-
niyle evde bunaldık.

Bebeğimiz de evde
hep kapalıydı.

Anca fırsat oldu.
Biz de dışarıya

çıktık. Bizim
için de güzel

bir gezi
oldu" şek-

linde ko-
nuştu.

DHA

93’LUK 
DEDE 
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B elediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, katıldığı televizyon prog-
ramında Esenyurt’ta insana doku-

nan projelerden, sosyal yardımlardan,
ilçede yaşayan vatandaşlara iş olanağı sağ-
lamak için yapılan çalışmalardan söz etti.
Bozkurt, ayrıca ilçede ilk defa düzenlenen
Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin il-
çeye değer katacağının vurgusunu yaptı.
Bozkurt, bütün İstanbulluları kitap fuarı,
müzikaller, tiyatrolar, söyleşiler ve imza
günlerinin olduğu Esenyurt Edebiyat ve
Sanat Festivali’ne davet etti. Bozkurt, çok
sorunlu bir belediye devraldığını hatırlattı.
Belediye Başkanı  Bozkurt, “Öyle bir bele-
diye ve öyle bir ilçe devraldık ki yani düşü-
nün ki 1/5000'lik iki planı var, ikisi de iptal;
1/1000'lik sekiz planı var, birçoğu iptal! Be-
lediye hakkında kaç tane dava açıldığını üç
yılda zor öğrendik, çünkü envanter yok.
Hiçbir konuda envanter yok. Bizim kenti
tekrar şehir planlama esaslarına uygun
hale getirmemiz imkânsız. Zira katledilmiş
bir ortam var ama bizim hedefimiz de in-
sanların mutlu, huzurlu yaşayabileceği, ya-
şama umutla tutunabileceği bir ortam
yaratmak. Bizim tek yapacağımız onların
umutlarını yeşertmek” dedi.

30 bin kişi istihdam edildi

Görevde bulunduğu süreçte toplamda 30
bin kişiyi iş sahibi yaptıklarını söyleyen
Bozkurt, istihdam yaratmak için ilçede aç-
tıkları meslek edindirme kurslarını da an-
lattı. Bozkurt, “Toplamda 30 bin kişiyi iş
sahibi yaptık. 9 binin üzerinde kadın arka-
daşımızı orada istihdama yönlendirdik.
300’ün üzerinde engelli arkadaşımızı istih-
dam ettirdik. Sonra şunu fark ettik ki sana-
yinin de birinci sorunlarından bir tanesi:
Nitelikli iş gücü. İş gücü yok, yani ara ele-
man bulmakta zorlanılıyor. Hemen bir
yeni bir bina kiraladık, 7 bin metrekare ci-
varında bir bina. Burada meslek edindirme
kursları açtık. Bu meslek edindirme kursla-
rında işlemleri daha teknik, daha bilimsel
yürütmek için devlet üniversitelerinden bir
tanesiyle, Sakarya Üniversitesi'yle, hem ge-
lenlere ücretsiz bir şekilde sınavlarla mes-
lekte yeterlilik belgesi veriyoruz hem de
sanayide ihtiyaç duyulan alanlardaki
branşlarda arkadaşlarımızı eğitiyoruz.

Kadın kooperatifi vasıtasıyla, eşimin de
içinde bulunduğu bir kadın kooperatifi va-
sıtasıyla, Esenyurt'ta evine katkı sunmak is-
teyen, ev ekonomisine katkı sunmak
isteyen, yaşama karşı kendini güçlü hisset-
mek isteyen, ayakları üzerinde durmak is-
teyen kadınlarımıza birkaç alternatifli
istihdam olanağı oluşturduk. Hem de ora-
daki birtakım ürünleri beraberce el eme-
ğiyle üretiyorlar ve sonra bu kooperatif
vasıtasıyla ürettiği ürünleri ticari olarak bir
değere ulaştırıp evlerine ekonomik katkı
sağlıyorlar” diye konuştu.

İstanbulluları davet etti

Programın son bölümünde ilçede ilk kez
düzenlenen edebiyat ve sanat festivalinin
önemini vurgulayan Başkan Bozkurt şöyle
konuştu: “İnsanı insan yapan en önemli
değer duygularıdır. Eğer o duygularını ya-
şayamıyorsa, keşfedemiyorsa, ifade edemi-
yorsa, bu olanaklar yoksa o zaman o
insanlar robottan farklı bir şeye dönüşmü-
yor. Eğer onu bir duyguya, bir mutluluğa,
bir değere çevirmiyorsanız o zaman sahip
olduklarımız bir makinenin parçası. 2022
yılı bizim daha çok görünür olduğumuz
bir yıl olacak. Çünkü daha ziyade hazırlık-
ları yaptık, tespitleri yaptık, planlar yaptık;
projeler, acil ihtiyaçların giderilmesini sağ-
ladık. Edebiyat, sanat festivali sadece ki-
tapların satıldığı bir çadırdan ibaret değil.
On gün boyunca söyleşilerin olduğu, şiir
dinletilerinin olduğu, tiyatroların olduğu
bir festival olacak. Genco Erkal da gelecek.
Türkan Şoray da gelecek. Müjdat Gezen
de gelecek. Çok güzel, yani mesela bugün
Akın Birdal var. Nebil Özgentürk sağ olsun
çok ciddi katkı sundu. Metin Uca, Ercan
Kesal, Ferhat Göçer, Tarık Tufan gibi Tür-
kiye'nin çok değerli yazarları, sanatçıları
bugün orada, Sinan Meydan da orada
olacak. Çok çok önemli etkinlikler olacak.
Eksiklerimiz mutlaka olacaktır ama ben
belediyecilik anlamında Türkiye'nin ilk ni-
telikli organizasyonu olduğunu düşünüyo-
rum. Bu kendi görüşüm değil, dün
ağırladığımız konukların da ifadesi. Hede-
fimiz, ulusal alanda yankıları olan bir festi-
vale dönüşmesini istiyorum. Esenyurtlular
artık İstanbulluları kendi evinde ağırlamak
istiyor. Onları Esenyurt'ta bu güzel etkinlik-
lerde görmek istiyorlar. Bütün İstanbullu-
ları bekliyoruz.”

BARIŞ KIŞ
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E ski Orman Bölge Müdürü Faruk 
Çebi görevdeyken yaşadıklarını Bürok-
rant kitabında topladı ve kamuoyu

ile paylaştı.
Bakın O Faruk Çebi kimdir, görevdeyken

sırf görevini adil olarak yerine getirmek için
çabaladığından dolayı başına neler geldi, bu
yaşadıklarını başkaları yaşamasın diye kita-
plaştırdı.

Otuz yıla yaklaşan meslek hayatımda Faruk
Çebi gibi çok az bürokrat, devlet adamı,
memur, çevre dostu, doğa dostu, adil yönetici
tanıdım.

Ve O Faruk Çebi her yaşadığını, her attığı
adımı, her aldığı kararları bizim gibi basın
mensupları ile paylaşmayı görev bildi.

Amacı gerek kamuoyu oluşturmak, gerek
insanları bilinçlendirmek, gerek iyi niyetli in-
sanlardan destek almak gibi niyeti iyi olma-
yanları da kötü niyetlerinden alıkoymak oldu.

*
1963 yılında Trabzon Araklı ilçesinde baş-

layan hayat hikayesinde, erken yaşta babasız
kalmaktan tutun başına birçok olumsuz olay
gelmesine rağmen Faruk Çebi, çalışkanlığı,
çabası, dürüstlüğü, hayattan fazla beklentisi
olmayan kişilik ve karakteri sayesinde hayatın
üstesinden gelmeyi başarmış.

Her şeye rağmen mutlu olmuş.
İyi bir aile kurmuş.
Başarılı evlatlar yetiştirmiş.
Tek üzün-

tüsü gerek
görev başın-
dayken göz-
lemlediği
kötü niyetli,
rantçı, kendi
çıkarları uğ-
runa, çev-
reyi, doğayı,
kamu malını
hiçe sayan
devletin tem-
silcisi konu-
mundaki
insanların
haksızken haklı duruma geçmeleri.

Ve her türlü çabasına rağmen derdini anla-
tacak yetkili makamlar ve kurumlar bulama-
mış olması oldu.

*
Gün oldu; 2003 yılında İstanbul Orman

Bölge Müdürlüğü'ne atandığında, maden ocak-
larının hafriyat toprağıyla iyileştirilmesi proje-
sini başlattığında hafriyat çetelerine savaş açtı.

Gün odu; Haliç ranta kurban gitti diyerek
feryat etti.

Gün oldu; Central Park sadece algıdan iba-
ret dedi.

Görevi bıraktı yine tespitlerde bulunmaya ve
uyarılarını sürmeye devam ederek; Kanal İs-
tanbul projesi 'çevre için çılgın projedir' dedi.

2021 yılında güneyde ormanlarımız yandığı
günlerde, 'İstanbul cayır cayır yanabilir’ diye-
rek uyarılarda bulundu.

*
Acar Şirketler Grubu’nun Beykoz’daki Ser-

daroğlu Ormanı’nda Acar İstanbul projesiyle
gerçekleştirmeye başladığı projeyi engelleyen
de oldu.

İstanbul Kemerburgaz’daki eski kömür
ocaklarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen
rehabilitasyon çalışmasıyla kamuya önemli bir
kaynak da sağladı.

Küresel Isınmayla Mücadele Derneği kurdu.
Dernek Genel Başkanı olarak da ciddi çalış-

malar yaptı.
TBMM’ye giderek belki daha etkili uyarı-

larda bulunurum düşüncesi ile milletvekili
aday adayı oldu ancak ne listelere alındı ne de
başka bir görev verildi kendisine.

*
Yaptıkları ile bazen Gaffar Okkan, Recep

Yazıcıoğlu tarzı bürokratlara
benzetildi.

Bazen Abdi İpekçi, Uğur Mumcu tarzı ga-
zetecileri anımsattı.

Faruk Çebi tüm bu yaşadıklarım geleceğe
belge kalsın, okuyanlar ders alsın, benim ba-
şıma gelenler başkasının başına gelmesin, dev-
let yöneticilerimiz daha dikkatli davransın
diyerek tamamını ‘Bürokrant – Köleleşmiş
Ünvanlar’ isimli kitapta topladı.

Türkiye'de bürokrasiyi, siyaset ve iş dünyası
ilişkilerini anlamak için, dönen dolapları,  ya-
şanan kavgaları, rant paylaşımlarını, adam
kayırmacaları, işini hakkı ile yapan değil, işle-
rine göre kullandıkları yöneticileri koruyup
kolladıklarını anlamak için Bürokrant kitabı
tek başına kılavuz görevi yapmakta.

*
Düşünün, devletin bakanı kendi çıkarı ve

rant paylaşımı için ülkesinin çıkarlarını hiçe
sayabiliyor.

Düşünün, görevi devletinin, vatanının, mille-
tinin haklarını korumak olan devlet yönetici-
leri, kendi çıkarları uğruna her şeylerini borçlu
oldukları ülkelerinin çıkarını hiçe sayarak,
kendi emelleri uğruna sadece ve sadece gör-
evini dürüstçe yapmaya çalışan genel müdüre
mobbing uygulamayı mübah buluyor.

Bu niyeti bozukların görevden uzaklaştırıl-
ması gerekirken,
rant paylaşımını
engelleyen dü-
rüst yöneticiler
daha kolay 
kurban 
edilebiliyor.

Ve üzülerek
söylüyorum,
Faruk Çebi gibi-
ler böyle gelmiş
böyle gitmemeli
diyerek feryat
ederken, dernek
kurup mücadele
ederken, kitap

yazarken, gazete gazete dolaşıp olan biteni ka-
muoyu ile paylaşırken.

Bu kişileri ödüllendirmek yerine olan 
bitenden ders almayıp görmezden gelenler yine
o en önemli görevlerini sürdürmeye devam 
etmekteler.

*
Hani bir söz var ya; bir yanlışı herkes yapı-

yor diye yanlış yanlış olmaktan çıkmaz ise.
Bir doğruyu da ne yazık ki çok az insan ya-

pıyor ise o doğru yapana destek olmak gerek.
Yanında olmak gerek.
O doğrular çoğalsın diye mücadele etmek

gerek.
Yanlışları azaltıp, doğruları çoğaltmamız

gerek.
Peki; ya Faruk Çebi gibiler olmasaydı ne

olurdu halimiz.
Şu kadarını söyleyeyim.
O Karadeniz daha az yeşile sahip olurdu.
O güzel ormanlarımızda daha az ağaç

olurdu.
TOKİ gibi firmalar daha çok alanı yok

ederdi.
Otoyol sevdalıları daha çok ormanı yok

ederdi.
Yazın daha çok ağaçlarımız yanardı.
Kışın daha çok heyelan görmek zorunda 

kalırdık.
Daha çok canımız yanardı, daha az 

mutlu olurduk.
İyi ki varsınız Faruk Çebi gibiler.
İyi ki varsınız Faruk Çebi gibilere destek

olup, rant uğruna güzellikleri yok edenlere
engel olanlar.

Bu ülke, bu doğa, bu çevre, bu dünya sizlere
çok borçlu.

Bürokrantçılardan 
hesap sorulmalı! Mehmet MERT

MERTÇE

twitter.com/@mehmetmerttv

DAVA SAYISINI
ZOR OGRENDIK!

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, katıldığı bir TV programında
çok sorunlu bir belediye devraldığını söyledi. “Öyle bir belediye ve öyle

bir ilçe devraldık ki 1/5000'lik iki planı var, ikisi de iptal; 1/1000'lik sekiz 
planı var, birçoğu iptal” diyen Bozkurt, “Belediye hakkında kaç tane dava 
açıldığını üç yılda zor öğrendik, çünkü envanter yok” ifadelerini kullandı

Kürsüden 
idam ipi attı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimleri yapılırken 
adaylardan İrfan Öztürk kürsede konuşması sırasında, mevcut başkan Eyüp Aksu'ya "Bizi bitirdiniz, bizi
ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün" diyerek idam ipi attı

İsTanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni
başkanını seçmek için Haliç Kongre
Merkezi'nde Olağan Genel Kurulu yapı-

lıyor. Eyüp Aksu, Yahya Uğur, Zeynep Kılıç, İrfan
Öztürk ve Yaşar Arabul'un başkanlık için yarıştı.
Adayların konuşma yaptığı esnada salonda üyeler
arasında sık sık tartışma yaşandığı ve polis ekipleri-
nin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Adaylar-
dan Yahya Uğur, "Biz Belediye'yle dikleşmeden
ama haklarımızı sonuna kadar dik durarak bey-
efendice zerre kadar hakkımızdan feragat etmeden
savunacağız" dedi.

İpi yere bıraktı

Adaylardan İrfan Öztürk ise vaatlerini anlattıktan
sonra mevcut yönetimin yolsuzluk yaptığını iddia
etti. Öztürk, babasının da taksici olması nedeniyle
59 yıldır bu taksicilik mesleğinden ekmek kazandı-
ğını ve diğer adayların şu an taksicilik yapmadığını
öne sürdü. Öztürk, "Yapacağım hamleden dolayı
özür diliyorum. Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mah-
kum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama
bugün son gün. Bu yağlı urganın benim boynuma
asılı değil, bu yağlı urganın Eyüp Aksu'nun boy-
nuna asılması için bunu atıyorum" diyerek Eyüp
Aksu'ya doğru idam ipi attı. 
Öztürk'ün bu eyleminden sonra salonda sözlü tar-

tışmalar yükselirken Eyüp Aksu'nun idam ipini yer-
den aldığı ve kürsüye çıkarken hiçbir şey demeden
yere bıraktığı görüldü.

Sizden destek bekliyorum

Eyüp Aksu ise konuşmasında UBER'in Türkiye
temsilcisiyle Yahya Uğur'un yan yana olduğunu
iddia ettiği fotoğrafı gösterdi. Aksu, "Yaptıklarım
yapacaklarımın teminatı diyerek takdiri size bıraka-
rak tekrar adayım. Sizden destek bekliyorum" ifade-
lerini kullandı. Kurul üyelerin oy verme işlemleriyle
devam ediyor. DHA

GörEnlEr
şaşırDı!

Taksim Meydanı'nda gelincik
gezdiren turist şaşkınlık yarattı.
Tasmayla dolaştırılan sevimli
gelincik ilgi odağı oldu. İspanyol
turist bir aylıkken aldığı
gelinciği, arkadaşının köpeğinin
emzirerek beslediğini söyledi

İspanyol Pedro Molina
Aparicio Kanarya Adala-
rı'ndan 1 aylık yavru bir

gelincik alarak onu evinde beslemeye
başladı. Aparicio, Türk arkadaşı Ser-
kan İvedi'nin evdeki Lluna adındaki
köpeğinin gelinciği emzirerek besle-
diğini görünce şaşkına döndü. Kö-
peklerle birlikte büyüyerek evcilleşen
gelincik 2 yaşına geldi.

İspanya'dan getirdi

İspanya'dan arkadaşı Serkan İvedi ile
İstanbul'a turist olarak gelen Pedro
Arkas, Pitu adındaki gelinciğini İs-
panya'da bırakamayınca gerekli izin-
leri alarak onu da yanında getirdi.
Taksim Meydanı'nda tasma takılıp
iki köpekle birlikte gezdirilen gelinciği
görenler şaşkına döndü. Bazıları kişi-
ler fotoğraf çekerken bazı kişiler de

gelinciği sevdi. Serkan İvedi "Gelin-
ciği 1 aylıkken aldık, şu an 2 yaşında.
Köpeklerle beraber evcilleşti. Bir sı-
kıntı olmadı. İspanya Kanarya Ada-
ları'ndan getirdik. Türkiye'de gerekli
yerlerle görüştük. Aynı kedi gibi, aşı-
ları yapıldı, çipleri takıldı ve getirdik.
1 aylık yavruyken evdeki Lluna isimli
köpeğimiz onu emzirerek annelik
yaptı" diye konuştu. DHA

Türk Yahudi Toplumu
Onursal Başkanı Bensiyon
Pinto hayatını kaybetti.

Pinto, Ulus Aşkenaz Musevi Mezar-
lığı'nda yapılan cenaze töreninin ar-
dından Arnavutköy Musevi
Mezarlığı'nda toprağa verildi. Koro-
navirüse yakalanan Türkiye Yahudi-
leri Hahambaşı İsak Haleva, törene
online olarak eşlik etti. Eşi Eti, oğul-
ları Benjamin ve Hayim Pinto'nun
taziye dileklerini kabul ettiği törene,
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Be-
lediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar
Ali Yıldız, eski Başbakan Tansu Çil-
ler, CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, Galatasaray Spor Ku-
lübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye
Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk
Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Ko-
hen'in de aralarında bulunduğu çok
sayıda isim katıldı.

60 yıl önce tanıştık

Koronavirüse yakalandığı için törene
evinden online olarak eşlik eden Tür-
kiye Yahudileri Hahambaşı İsak Ha-
leva, Bensiyon Pinto'yla yaklaşık 60
yıl önce tanıştıklarını ifade ederek
"O'nunla sanırım 60'ların ortala-
rında, ben genç ve idealist bir din
adamı, O benden birkaç yaş daha
büyükse de genç, idealist ve yeni yeni
gözde olan bir toplum yöneticisiyken
tanıştık. Her konuda aynı fikirde ol-
madığımız doğrudur ama önünde
sonunda her konuda bir uzlaşma ze-
mini bulmayı başardığımız da daha
doğruydu. Toplumumuzda nadiren
yetişen gerçek yıldızlarındandı. Bir
düzen ve disiplin adamı... Kurumları
en uygun biçimde örgütlerken, kişile-
rin potansiyelini isabetle değerlendi-
rip, etrafındakileri en verimli
olabilecek bir biçimde çalıştırmayı
becerebilen gerçek lider yapılıydı. Ki-
şiliği de, Türkiye'mizin esenliği ve
ilerlemesi yolunda olağanüstü gay-
retler gösteren gerçek bir yurtsever
olarak ülkemize ve toplumumuza
hizmeti de asla unutulmayacaktır"
diye konuştu.DHA

Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt

Bensiyon Pinto
hayatını 
kayBettİ
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T ürkiye'de artan döviz kuru ve Türk Lira-
sı'nın değer kaybı, tüm girdi kalemle-
rinde dışa bağımlı olan yayıncılık

sektöründe ciddi bir ekonomik krize neden
oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verile-
rine göre, 2021 yılında ortalama fiyatı en fazla
artan ürün yüzde 168 ile kâğıt oldu. Türkiye
Yayıncılar Birliği'ne göre ise yılbaşından bu
yana kitap kâğıdına yüzde 130 ila 150, birinci
hamur kâğıdına ise yüzde 200 ila 250 arasında
zam geldi. Girdi maliyetleri hızla artan ve ham-
madde bulmakta zorlanan yayınevleri gittikçe
derinleşen krize çözüm arıyor.

Kriz raflara da yansıdı

Büyük bir krize giren sektörde çoğu yayınevi ya
kitap basmıyor ya da kitap basarken daha az ve
seçici davranıyor. Tüm girdi kalemleri ithal olan
sektörden peş peşe kitap basımlarının iptal edil-
diğine dair haberler geliyor. Deutsche Welle
Türkçe'den Felat Bozarslan'ın haberine göre
yayıncılar öncelikli olarak çok satan kitapları
basmayı tercih ediyor, bazı yayınevleri ise bas-
kısı biten kitapları yeniden basmıyor. Ankara'da
bulunan Heretik yayıncılık, kur artışı ve kâğıt
maliyetlerindeki olağanüstü artış nedeniyle bas-
kısı biten kitapları yeniden yayımlamama kararı
aldı. Yayıncıların içinde bulunduğu kriz raflar-
daki kitaplara da yansıyor. Edebiyat kategori-

sinde 100 sayfalık kitabın satış fiyatı ortalama
30 liraya yükselirken, önümüzdeki süreçte kitap
fiyatlarında yüzde 40'a varan zam beklentisi
var.

Fiyatlar iki kat arttı

Krizin temel sebebi, kağıttan mürekkebe kadar
sektörün tüm girdi kalemlerinin ithal olması.
Dünya genelinde kağıt fiyatlarının arttığına dik-
kat çeken Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı
Kenan Kocatürk, pandemiyle beraber kağıt
ambalaj ürünlerine talebin arttığını, bunun da
kağıt hamurunda kullanılan selülozun ham-
madde fiyatlarını artırdığını belirtiyor. Çin'de
selüloz üreten 280 fabrikanın ekolojik sebeplerle
kapatıldığını ifade eden Kocatürk, bu nedenle
selülozun ton fiyatının 750 dolara çıktığını söy-
lüyor. Kocatürk, karşılaştıkları sıkıntıları şu söz-
lerle anlatıyor: "Böyle olunca bütün dünyada
kağıt maliyetleri arttı. Artış bizim satış fiyatları-
mızı da etkiliyor. Sadece kağıt fiyatları açısın-
dan değil. Dövizin yükselmesiyle beraber
matbaa maliyetleri, telif maliyetleri ve normal
genel giderlerimiz de arttı. Kur artışıyla beraber
ulaşım ve taşıma giderleri, ambalaj giderleri
elektrik ve su giderleri arttı. Dolayısıyla yayıncı-
lar yeni ürettikleri kitaplarda, eski fiyatlara göre
çok farklı fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Dün 30
lira fiyat koyduğumuz kitaba bugün 50-60 lira

demek zorunda kalıyoruz."

15 yıllık dergi çıkmadı

Yayıncılık sektöründeki kriz gazete ve dergileri
de derinden sarstı. 2006 yılının Aralık ayında ilk
sayısı çıkan ve 15 yıldan beri kesintisiz bir şe-
kilde yayımlanan edebiyat Dergisi Notos, ilk
kez bir nüshasını yayımlamama kararı aldı.
Ocak-Şubat sayısının yayımını Mart ayına erte-
leyen Notos, Mart-Nisan sayısı için de okurla-
rından destek istedi.  Notos Yayın Yönetmeni
Semih Gümüş, 89'uncu sayıda 800 euroya al-
dıkları bir ton kâğıdın, 90'ıncı sayıya gelindi-
ğinde yüzde 70 zamlanmış ve bin 350 euroya
yükselmiş olduğunu belirtiyor. Notos'un Türki-
ye'nin kültür ortamı için önemli bir dergi oldu-
ğunu ifade eden Gümüş, 15 yıldır tek bir
sayının bile bir gün gecikmeden yayımlandığına
dikkat çekiyor. Ocak-Şubat sayısını atlatmaya
ciddi bir sıkışmanın neden olduğunu vurgula-
yan Gümüş, küçük bir rahatlama için bu kararı
aldıklarını ifade ediyor: "Bunun bir dergici için
ne kadar üzücü olduğunu dergiciler özellikle bi-
lirler. Sonuçta Notos çok önemli bir edebiyat
dergisi.  Onun geleceğinin korunabilmesi için
bir destek kampanyası başlatmaya karar verdik.
Dayanışma çağrımız çok olumlu bir karşılık
gördü. Ama bunların hepsi geçici. Kalıcı
çözüm, bu tuhaf ekonomik politikanın 

değiştirilmesi, aynı
zamanda devlet
desteklerinin yayın-
cılık dünyasına ciddi
olarak yapılmasıdır."

Artık euro ile 
ödeniyor

Bir yayınevi peşin ödeme-
lerle yayımladığı kitabın ge-
lirini ortalama 6 ay içinde
alabiliyor. Ancak, döviz ku-
rundaki dalgalanmadan sonra kağıt tedarikçi-
leri ve matbaalar artık vadeli çalışmamaya
başladı. Son haftalarda kağıtçıların artık euro
ile ödeme almaya başladığını belirten sektör
temsilcileri, matbaaların da peşin para ile çalış-
tığına dikkat çekiyor. Yayıncılar, büyük kağıt te-
darikçileri veya stokçuların döviz kurundaki
oynaklık nedeniyle kağıt satmak istemediğinden
de şikayet ediyor. Dünyadaki üreticilerin de
artık Türkiye'ye gönderdikleri kağıtlara sınır-
lama getirdiğini belirten Notos Yayın Yönet-
meni Semih Gümüş, yayıncılık sektörünün çok
büyük bir krizin içinde olduğunu ifade ediyor.
"Bizim aklımıza sığmayan bir ekonomik poli-
tika yüzünden görülmemiş bir döviz krizi ile 

sonra da çok yüksek bir enflasyonla karşılaştık"
diyen Gümüş, bir kitabın veya derginin tüm gir-
dilerinin ithal olduğunu ifade ederek, yayıncı-
lıkta dışa bağımlılığa dikkat çekiyor: "Yaptığımız
iş tamamıyla dövize bağlı. Dolayısıyla bu kitap
fiyatlarına yansıyor. Bir yandan maliyetler kar-
şılanması çok güç hale geliyor. Kaçınılmaz ola-
rak kitap fiyatları yükselince, okurların kitap
alma gücünün sınırlı olduğu da düşünülürse
toplam satılan kitap sayısında bir düşüş olacak.
Yani bu ikisi birbirinin çarpanı haline gelecek.
Yayıncılığımız zaten şu anda bir krizin içinde.
Bunun sonunda bu krizin 2022 yılı içinde biraz
daha derinleşeceği söylenebilir. Yayınlanan ve
satılan kitapların toplamında önemli bir düşüş
olacağı şimdiden öngörülebilir."
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Sektör temsilcileri krizin 2022 yılında daha da derinleşeceğinden
endişe ediyor. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, ki-

şisel kütüphanelerini kurmak isteyenlerin daha az kitap alacağını, ya-
yıncıların da satışından emin olmadıkları kitapları basmamaya

yöneleceklerini belirtiyor. Kocatürk, "Bu durum yeni yazarların dosyala-
rını değerlendirmeme, var olan yayın programlarını ötelemelerine
neden olacak. Bunun da kültürel çeşitliliğe zarar vereceğini düşünüyo-
ruz" diyor. Kâğıt krizi aslında Cumhuriyet tarihinin ilk sanayi kuruluşu SE-
KA'nın özelleştirilmesi ve dokuz fabrikasından sonuncusunun da 2005
yılında kapatılması ile başladı. Geçen hafta bu konuda meclis araştırması
isteyen CHP'ye göre, SEKA'nın kapatılmasından sonra ithal kâğıda son 15
yılda yüzde 462, son bir yılda ise yüzde 120 zam geldi. Uzmanlar, Türki-

ye'nin bir an önce kağıt endüstrisini tekrar kurması gerektiği
görüşünde.

SONUÇLARI 
NE OLACAK?

Yayıncılık sektörü gördükleri en büyük kriz-
den çıkmanın yolunu arıyor. Türkiye Yayın-
cılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, dün
Ankara'ya giderek bu konuyla ilgili bakanlık-

larda temaslarda bulundu. Yayıncılara bir
nebze destek olabilmesi için yerel yönetimle-

rin ve halk kütüphanelerinin kitap satın alma
bütçelerini artırması gerektiğini belirten Kocatürk,

bazı sorunların çözülmesi durumunda sektörün
önemli ölçüde rahatlayacağını düşünüyor. Krizden çıkıl-

ması için devlet desteğinin şart olduğunu vurgulayan Kocatürk,
şu önerilerde bulunuyor: "Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışından kağıt
ithal edilirken yüzde 10 fon uygulanıyor. Bu fonun kaldırılması, ka-
ğıtta ve kitapta da KDV'nin kaldırılması gerekir.  Dijital kitapta
yüzde 18'lik KDV var. Bunun aşağıya çekilmesi gerekiyor. Bunu
Maliye Bakanlığına ilettik. Kitabevlerinin ayakta kalması için e-
ticaret sitelerinin yıkıcı indirim yapmadıkları bir regülasyona
ihtiyacı var Türkiye'nin. Aynı zamanda kitabevlerinin de si-
gorta ve muhtasar alanında desteklenmesine ihtiyaç var."
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Döviz kurundaki hızlı artış kağıtta dışa bağımlı olan 
Türkiye'de yayıncılık sektörünü büyük bir krize soktu. 

Sektör temsilcileri, somut çözüm bulunamazsa 
2022'de krizin daha da derinleşmesinden 

endişeli.

KRiZDEN NASIL 
ÇIKILABiLiR?
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2021 yılında Orta Doğu siyaseti-
nin şekillenmesinde en fazla etki 
eden gelişmenin ABD’de yaşanan 

iktidar değişikliği olduğunu ileri sürmek 
yanlış olmaz. İsrail ve silah lobisinin 
istekleri doğrultusunda bölge siyasetine 
ağırlığını koyan Trump’ın ocak ayında 
başkanlığı Biden’a devretmesi, ABD 
desteğiyle kurulan ve İsrail, BAE, Suudi 
Arabistan ve Mısır’ın ana aktörlerini 
oluşturduğu ittifakın geleceği konusun-
da soru işaretleri oluşmasına yol açtı.

Ciddi endişe yaşadı
Trump’ın desteğini elde etmek için 
İsrail ile yakınlaşmanın ve ABD’den 
silah satın 
almanın ye-
terli olduğunu 
tecrübe eden 
BAE, Suudi 
Arabistan ve 
Bahreyn gibi 
Körfez ülke-
leri, Biden’ın 
İran konusunda Obama 
dönemi politikalarına 
dönme ihtimali karşısın-
da ciddi endişe yaşadı. 
Trump döneminde 
ABD ve İsrail ile birlikte 
İran’a karşı ağır bir bas-
kı ve yaptırım politikası 
izleyen bu ülkeler, Biden döneminde bir 
yandan Tahran ile normalleşme yo-
lunda adımlar atmaya başlarken diğer 
yandan da Türkiye gibi, İran’ı denge-
leyecek başka aktörlerle de ilişkilerini 
düzeltme arayışına girdiler. Katar Emiri 
Şeyh Temim’in yılın başında Suudi 
Arabistan’ın El-Ula şehrinde gerçekle-
şen Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’ne 
katılması normalleşme sürecinin bir 
parçası oldu.

Bir kez daha gösterdi
BAE ve Suudi Arabistan’ın İran, Katar 
ve kısmen Türkiye karşısındaki geri 
adımlarını, ABD ve İsrail’e güvenerek 
izledikleri sert ve müdahaleci politika-
nın başarısızlığını görmüş olmalarının 
doğal bir sonucu olarak da değerlen-
dirmek mümkün. İran’daki rejimin, 
baskı politikasına karşı ayakta kalması 
ve kendine has araçlarla bu baskı ve 
yaptırım politikasına karşılık verme ka-
biliyeti, Abu Dabi ve Riyad yönetimle-
rini bu ülkeye karşı adımlar konusunda 
daha temkinli olmaya sevk ediyor. Aynı 
şekilde, kolay lokma olarak gördükleri 
Katar’ın da başta Türkiye olmak üzere, 
Almanya ve İran’ın da desteğiyle ken-
disine uygulanan ablukaya karşı ayakta 
kalması, BAE ve Suudi Arabistan yöne-
timlerine, sırtını ABD ve İsrail’e daya-

yarak bölgede istedikleri her şeyi 
gerçekleştirmeyeceklerini bir 
kez daha göstermiş oldu. Yine 
ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin 
ağır baskısıyla Türkiye’deki 
AK Parti iktidarının devrileceği 
yönündeki beklentilerin de boşa 
çıkması, BAE’nin Türkiye ile 
ilişkileri normalleştirme yolunda 
hızlı adımlar atması sonucunu 
doğurdu.
Normalleşme rüzgarları
Biden yönetiminin İran ve İsrail konu-
sunda Trump dönemindeki politikaları 
uygulamayacağına yönelik beklentiler 
ve bu beklentileri doğrulayan adım-

ları, Orta 
Doğu’daki 
normalleşme 
rüzgarlarında 
en önemli rolü 
oynadı. Bu 
çerçevedeki en 
önemli adım-
lardan biri 6 
Nisan’da İran 
ile P4+1 ülke-
leri arasında 
müzakerelerin 
Viyana’da 
yeniden baş-
laması oldu. 
ABD ve bazı 

Avrupa ülkelerinin İran’ın balistik füze 
programı ve kapasitesini dahil etmek 
istediği yeni anlaşma görüşmelerinde, 
bu talebe karşı çıkan Tahran yönetimi 
ise yaptırımların bir an önce kaldırıl-
masını istiyor. İran’daki cumhurbaş-
kanlığı seçimleri nedeniyle bir süre ara 
verildikten sonra 29 Kasım’da yeniden 
başlayan görüşmelerde yılsonuna kadar 
bir başarı elde edilmese de tarafların 
görüşüyor olması, Orta Doğu siyaseti 
açısından önemliydi.

Normalleşme konusunda öne çıkan 
ikinci önemli aktör kuşkusuz BAE oldu. 
ABD ve İsrail desteğinin sınırlarını 
müşahede eden Abu Dabi yönetimi, 
hızlı şekilde kendisini Biden dönemi 
şartlarına hazırlamak için Katar, İran 
ve Türkiye ile ilişkilerini düzeltme 
konusunda ciddi girişimlerde bulundu. 
Ocak ayında Katar ile diğer KİK üyeleri 
arasında imzalanan Ula Anlaşması’nın 
ardından Doha ile ekonomik ve siyasi 
ilişkileri geliştirme yolunda önemli 
adımlar atan BAE, İran ile ilişkilerini 
normalleştirme konusundaki giri-
şimlerini 6 Aralık’ta Ulusal Güvenlik 
Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed’in 
Tahran’ı ziyaretiyle üst düzeye çıkardı. 
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed 
bin Zayed’in 24 Kasım’daki Türkiye 
ziyareti ise BAE’nin normalleşme konu-

sunda ne kadar ciddi olduğunu 
gösteren bir adım oldu.

İstekli olduklarını 
gösterdi

Yemen konusunda her geçen gün 
daha fazla sıkışan ve Trump’ın 
gidişiyle birlikte ABD’nin aza-
lan desteğinden endişe eden 
Suudi Arabistan’ın İran’la 
2016 yılından beri kesilmiş olan 
diplomatik ilişkileri canlandırma 

konusundaki hamlesi de Orta Doğu’da-
ki normalleşme dalgasında önemli 
halkalardan birini oluşturuyor. Nisan 
ayında Bağdat’ta alt düzeyde doğrudan 
görüşmelere başlayan iki ülkenin, aralık 
ayında Pakistan’da yapılan İslam İşbir-
liği Teşkilatı toplantısı sırasında dışişleri 
bakanları düzeyinde görüşme gerçekleş-
tirmesi, aralarındaki sorunları doğrudan 
temas yoluyla çözme konusunda istekli 

olduklarını gösterdi. Ancak Trump 
dönemindeki agresif baskı ve müdahale 
politikasından geri adım atma konu-
sunda Riyad yönetiminin Abu Dabi’nin 
çok gerisinde kaldığını da vurgulamak 
gerekir. BAE, Trump’ın talepleriyle İsrail 
ile ilişkileri normalleştirme konusunda 
da Suudi Arabistan’dan daha aktif bir 
politika izlemişti. Trump sonrası dö-
nemde de İran ve Türkiye ile ilişkileri 
normalleştirme konusunda da aynı 
durum söz konusu oldu.

Katar için bir zafer
Trump dönemi Amerikasının sıkı 
müttefikleri olan BAE ve Suudi Ara-
bistan’ın karşısında İran, Katar ve 
Türkiye’nin dış politikada ellerini 
güçlendirmek ya da içeride yaşadıkları 
sorunları aşma konusunda faydalı ola-
cağı beklentisiyle bu ülkelerden gelen 
normalleşme isteklerine olumlu cevap-

lar vermek suretiyle bu sürecin parçası 
olduklarını ifade etmek gerekir. Katar için, 
KİK’in kendisine karşı abluka uygulamış 
ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmek, hiçbir 
taviz vermeden bu ablukayı sona erdirmek 
anlamına geldiği için bir zaferdi. İran 
için BAE ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin 
normalleştirilmesi yönündeki adımlar, 
karşısındaki blokun bölünmesine hizmet 
edeceği için olumlu anlam ifade ediyordu. 

Türkiye açısından da BAE ile sağlanan 
normalleşme hem bu ülkeden gelen 
doğrudan ve dolaylı tehditlerin ortadan 
kalkması ya da azalması hem de iki 
ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin 
geliştirilmesi anlamına geliyordu.

2021 yılında Orta Doğu siyasetinin şekillenmesindeki en önemli etken ABD’de yaşanan iktidar değişimi oldu
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2021’DE
ORTA DOĞU SiYASETi

BİDEN YÖNETİMİNİN İRAN VE 
İSRAİL KONUSUNDA TRUMP 
DÖNEMİNDEKİ POLİTİKALARI 

UYGULAMAYACAĞINA YÖNELİK 
BEKLENTİLER VE BU BEKLENTİ-
LERİ DOĞRULAYAN ADIMLARI, 
ORTA DOĞU’DAKİ NORMAL-
LEŞME RÜZGARLARINDA EN 

ÖNEMLİ ROLÜ OYNADI

✔

2021’DE ORTA DOĞU SİYASE-
TİNİN DEĞİŞMEYEN GÖRÜNTÜ-

LERİNDEN BİRİ DE İSRAİL’İN 
FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALAN 

SALDIRILARININ VE YENİ YER-
LEŞİM YERLERİ İNŞA EDEREK 

FİLİSTİN TOPRAKLARINI GASP 
ETMEYE DEVAM ETMESİ OLDU

✔

ORTA Doğu’da ikili ilişkilerde küresel 
aktörlerin tetiklediği normalleşme yo-
lunda bu gelişmeler olurken değişme-
yen şeyler de vardı kuşkusuz. Suriye 
ve Yemen’deki çatışmalar, İsrail’in Fi-
listin’e yönelik saldırgan politikaları, 
Irak’ta süregiden istikrarsızlık, şiddet 
nedeniyle yerinden edilen insanların 
oluşturduğu mülteci dalgaları, çatış-
maların yol açtığı yoksulluk, açlık ve 
hastalıklar nedeniyle hayatını kaybe-
den insanların dramı 2021 yılında da 
devam etti.

Yemen ve Suriye iç savaşları, bir 
yandan yaşanan çatışmalar nedeniyle 
çok sayıda insanın hayatını kaybetme-
sine neden olurken bir yandan da hem 
bütün kaynakların silahlara ayrılması 

hem de çatışmaların çoğu zaman insa-
ni yardımları imkansız hale getirmesi 
nedeniyle binlerce insanın daha yeter-
siz beslenme ve en temel sağlık imkan-
larına erişememe nedeniyle hayattan 
kopmasına yol açtı. Bu trajedinin en 
fazla öne çıkan kurbanları ise maa-
lesef her zaman olduğu gibi çocuklar 
oldu. Özellikle Yemenli çocukların 
uluslararası haber ajanslarına düşen 
fotoğrafları, Orta Doğu’daki acımasız 
güç siyasetinin çirkin yüzünü göster-
meye yetiyor.

2021’de Orta Doğu siyasetinin 
değişmeyen görüntülerinden biri 
de İsrail’in Filistinlileri hedef alan 
saldırılarının ve yeni yerleşim yerleri 
inşa ederek Filistin topraklarını gasp 

etmeye devam etmesi oldu. Mayıs 
ayında İsrail askerlerinin Doğu Ku-
düs’teki Şeyh Cerrah mahallesindeki 
bazı Filistinli aileleri zorla evlerinden 
çıkarmak istemesi nedeniyle başlayan 
olaylar ve sonrasında gerçekleşen 
Gazze saldırılarında 300’den fazla 
Filistinli hayatını kaybetti.

2022 yılında ne İsrail saldırganlığı-
nın ne de iç savaş şartlarının yaşan-
dığı Orta Doğu ülkelerinde mülteci 
sorunu ve açlık nedeniyle yaşanan 
çocuk ölümlerinin sona ereceğine dair 
güçlü bir emare yok maalesef. Körfez 
ülkeleri, İran ve Türkiye’nin taraf 
olduğu normalleşme adımlarının ise 
yeni açılımlarla devam etme ihtimali 
var görünüyor.

YEMEN KONUSUNDA HER GEÇEN 
GÜN DAHA FAZLA SIKIŞAN SUU-
Dİ ARABİSTAN’IN İRAN’LA 2016 
YILINDAN BERİ KESİLMİŞ OLAN 

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ CANLAN-
DIRMA KONUSUNDAKİ HAMLESİ 
ORTA DOĞU’DAKİ NORMALLEŞ-

ME DALGASINDA ÖNEMLİ 

✔

Orta Doğu’nun değişmeyen yüzü
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BAŞARILI sanatçı Dila Kalafatoğlu, 
geçtiğimiz akşam gerçekleştirdiği 
TikTok canlı yayınında giydiği kıya-
feti sürdürülebilir moda anlayışını 
benimseyen Unomoi’den kiraladı. 
Pembe renkli kısa tulum giyen sanat-
çı, tarzıyla beğeni toplayarak canlı 
yayın esnasında izleyicilerden güzel 
yorumlar aldı. Dila, tüketim çılgınlı-
ğına son vermek adına sosyal medya 

hesabındaki paylaşımın-
da:’’ Dün akşamki yayında 
Unomoi’den giyindim. Sür-
dürülebilir modaya önem veri-
yorum ve tüketim çılgınlığına son 
verip Türkiye’de, dünyaca ünlü tasa-
rımları kiralayabileceğim, üstelik fikri 
ve duruşu olan mağazalar olduğunu 
öğrendikçe çok seviniyorum. Zaman 
uyanış zamanı.’’ yorumunu yaptı.

Kiralık kıyafet
modasına uydu!

İSTANBUL MODERN ÇEVRİMİÇİ YARIYIL SANAT OKULU 24 OCAK’TA BAŞLIYOR

◊ NEŞE MERT

24 OCAK-4 Şubat 2022 tarihleri arasında 
hafta içi her gün düzenlenen Çevrimiçi Yarıyıl 
Sanat Okulu’ndaki beş atölye çalışması, farklı 

kavramlara odaklanıyor, çocukların sanatın farklı 
ifade alanlarını tanımalarına olanak tanıyor. Birleşen 
Figürler, Kakmalı Maskeler, Lekeler ve Çizgiler, 
Fotoğraftan Resme ve Birleşen Nesneler adlı atölye-
ler, İstanbul Modern’in koleksiyon sergisi “Şimdinin 
Peşinde” ve geçmiş süreli sergileri “Selma Gürbüz: 
Dünya Diye Bir Yer” ile “Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş 
Anlar”ın sanal tur gösterimiyle başlıyor. Çocuklar 
bu bölümde müze uzmanlarıyla birlikte atölyeye 
göre değişen farklı sanat yapıtlarını çözümlüyor. 
Ardından müze uzmanının canlı olarak paylaşa-
cağı sanat etkinliğini izlerken, her evde kolaylıkla 
bulunabilen malzemelerle kendi sanat çalışmala-
rını yaratıyor. Çocuklar atölyelerin her birine, ayrı 
ayrı veya bir bütün olarak katılabiliyor. Atölyelerin 
beşine kayıt yaptıranlara Çocuklara Çevrimiçi Sanat 
Okulu Katılım Belgesi veriliyor. Çevrimiçi Yarıyıl 
Sanat Okulu’ndaki atölye çalışmaları, 4-7 yaş grubu 
çocuklar için 10.00-11.00, 8-12 yaş grubu çocuklar 
için ise 11.30-12.30 saatlerinde düzenleniyor. Atölye 
çalışmaları video konferans sistemi aracılığıyla canlı 
olarak gerçekleşiyor. Katılım kontenjanla sınırlıdır.

BİRLEŞEN FİGÜRLER
24- 31 Ocak, Pazartesi
İnsanlar tarih öncesi çağlardan günümüze sanat 
yaparken ilham aldıkları şeyleri neden ve nasıl 
sadeleştirir? Sanatta sadeleştirme ne demektir? Bir 
sanatçı kendine özgü bir imgeyi nasıl oluşturur?
Atölye çalışması “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir 
Yer” sergisinde yer alan “Orman II” ve “Ağaç Ka-
dın” adlı sanat çalışmalarının incelenmesiyle başlar. 
Çocuklar, tarih öncesi çağlarda, farklı kıtalarda 
ve birbirine yakın dönemlerde insanlığın ürettiği 
imgeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları yorum-
lar. Bir ağaç, bir kedi ya da bir insan imgesinin, 
çağdaş sanatta nasıl farklı biçimde stilize edilebile-
ceğini keşfederler. Programın sanat uygulamasında 
ise çocuklar, müze uzmanını izlerken farklı ilham 
kaynaklarını nasıl sade bir forma dönüştürebilecek-
lerini araştırırlar.  

KAKMALI MASKELER
25 OCAK; 1 ŞUBAT SALI
Geleneksel ne demek? Yenilik ne demek? Modern 
ve çağdaş sanat zanaattan nasıl yararlanır?
Atölye çalışması “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir 
Yer” sergisinde yer alan “Birbirimize İyi Bakalım” 
ve “Günlerden Bir Gün” adlı sanat çalışmalarının 
incelenmesiyle başlar. Atölye, geleneksel üretimler 
ve bu üretimlerden yola çıkan modern ve çağdaş 
sanatçılara odaklanır. Kısa bir sanat tarihi sunu-
munun ardından, müze uzmanını izleyen çocuklar 
Selma Gürbüz’ün kendine özgü tekniğinden ilham 
alıp kâğıttan kakmalı maskeler tasarlar.

Sanat atölyeleri
çocukları
bekliyor

İstanbul Modern yarıyıl tatilinde çocuklara 
eğlenceli ve yaratıcı bir yarıyıl tatil prog-
ramı hazırladı. Birleşen Figürler, Kakmalı 
Maskeler, Lekeler ve Çizgiler, Fotoğraftan 
Resme ve Birleşen Nesneler adlı atölye 
programları tatilde çocukları bekliyor

FOTOĞRAFTAN 
RESME

26 OCAK; 2 ŞUBAT  
ÇARŞAMBA
Görüntü ne demek? Gö-
rünen ne demek? Yüzey 
üzerinde görüntü kaç 
farklı biçimde oluşabilir? 
Fotoğraf ve resim arasın-
daki fark nedir?  
Atölye çalışması “Şakir 
Eczacıbaşı: Seçilmiş 
Anlar” fotoğraf sergisinde 
yer alan “Kasımpaşa, İs-
tanbul” ve “İstanbul” adlı 
çalışmalarına odaklanır. 
Çocuklar atölyede Şakir 
Eczacıbaşı’nın kendine 
özgü izlenimci yaklaşı-
mını keşfeder. Program, 
fotoğrafın icadından bu 
yana fotoğraf ve resim 
sanatı arasındaki benzer-
lik ve farklılıklara odakla-
nan kısa bir sanat tarihi 
sunumu ile devam eder. 
Atölyenin uygulama aşama-
sında müze uzmanını izleyen 
çocuklar, fotoğrafik görüntü-
leri boyayarak baskı resimler 
yaparlar.  

LEKELER VE 
ÇİZGİLER

27 OCAK; 3 ŞUBAT  
PERŞEMBE
Sanatta leke nasıl kullanılır? 
Çizgi nasıl oluşur? Lekeler ve 
çizgilerle ne tür sanat çalışma-
ları üretilebilir?
Devrim Erbil’in “Doğa 
Yorumu” ve Nuri Kuzucan’ın 
“Dışarıdan” adlı sanat çalış-
malarının yorumlanmasıyla 
başlayan atölyede çocuklar, 
sanatçıların çizgi ve leke 
kavramlarını nasıl ele aldıkla-
rını inceliyor. Müze uzmanını 
izlerken kâğıt yüzey üzerine 
sulu boya ile lekeler oluştu-
rup farklı karakterlere sahip 
çizgilerle sanat çalışmalarını 
tamamlıyorlar. Program çizgi 
ve leke kavramlarının karşılaş-
tırılması ile sona eriyor.  

BİRLEŞEN 
NESNELER

28 OCAK; 4 ŞUBAT 
CUMA
Heykel nasıl yapılır? Geçmiş-
ten günümüze heykel nerede 
karşımıza çıkar? Heykeltıraş-
lar hangi malzemeleri kulla-
nır? Nesneleri birleştirerek 
heykel yapabilir miyiz?
Atölye çalışması müzenin 
koleksiyon sergisinden 
gösterimle ele alınan Kuz-
gun Acar’ın “İsimsiz” ve 
:mentalKLINIK’in “Double 
Cherry” adlı sanat çalışmala-
rının yorumlanmasıyla başlı-
yor. Yorumlama etkinliğinin 
ardından çocuklar, sanat 
tarihinden örneklerin yer 
aldığı bir sunumu izleyerek 
heykel sanatının tarihine dair 
bilgiler keşfediyor. Programın 
sanat uygulamasında ise 
birden fazla adette kâğıt havlu 
ruloları kullanarak bir araya 
getiriyor ve küçük heykeller 
oluşturuyorlar.

Fotoğraftan
resme

◊ TAYLAN DAŞDÖĞEN

EMRE KAYA, Türki-
ye’de 1960’lı yıllarda çıkış 
yapan, 1980’li yıllarda ise 
adeta imparatorluğunu 
ilan eden arabesk müziğin 
başlangıçta hayat koşul-
ları altında ezilen yoksul 
kesim tarafından dinlen-
diğini ancak, günümüzde 
arabesk dinleyen kitlenin 
de değiştiğini ifade etti. 
Emre Kaya, bu müziğin 
artık her  yaştan ve farklı 
sosyo-ekonomik kültüre 
sahip insanlar tarafından 
kabul gördüğünü vur-
guladı. Arabesk müziğin 
günümüzde rock formun-
da yorumlanmasının da 
dinleyici kitlesinin değişi-
minden kaynaklandığını 
belirten Emre Kaya,  buna 
rağmen arabeske halen 
kaygı ile yaklaşan kesim-
lerin  bulunduğunu belir-
terek, “Onların gerekçesi 
de arabesk müziğin kaygı-
ları, üzüntüleri tetiklediği 
yönünde. Oysa bu konuda  
araştırmalar yapan bilim 
insanları bunun tam aksi 
sonuçlar açıklıyor” dedi. 
Duygusal içerikli her 
müziğin insanlarda duy-
gu yoğunluğu yaşattığını 
ancak, arabesk türün bu 
duygulara tavan yaptırdı-
ğını savunan Emre Kaya, 

“Hüzün, sevinç, kaygı, 
korku, heyecan, umut ya 
da öfke gibi durumlar 
duyguların eseridir. Duy-
gular ise robotlar arasın-
daki tek farkımızdır. Zira, 
bu duygular yaşanmıyorsa 
bir robottan ne farkımız 
kalıyor” diye sordu.

Tercüman oluyor
Emre Kaya, duyguları et-
kileyen en önemli faktörün  
müzik olduğunu, belirte-
rek, şunları söyledi;
“Madem duygular bizi 
robattan ayıran en önemli 
özellik ise bunu tetikleyen 
arabesk müziği neden din-
lemeyelim? Bundan dola-
yıdır ki benim bestelediğim 
pop şarkılarda da dikkat 
ederseniz yoğun duygular 
vardır. Bu duyguların 
insanı üzdüğü yönündeki 
savlara asla katılmıyorum. 
İnsanlar yoğun duygular 
yaşadığında bu müzik-
lerle teselli oluyor. Daha 
doğrusu kendinden bir 
parça buluyor. Çünkü, o 
eserler, onun duygularına 
tercüman oluyor.”

Arabesk müzik üzer mi?
Emre Kaya, arabesk 
müziğin insanları üzdüğü 
yönündeki kaygılara da 
katılmadığını belirterek, 
bu savını da yine bilimsel 

araştırmalara dayanarak, 
şöyle açıkladı: “Bence 
arabesk müzik insanlarda 
aşık olma duygularını da 
tetikliyor. Tam damar 
bir arabesk dinlerken 
‘aşık olmak istiyorum’ 
diye haykıran insanlar 
tanımışımdır. Aşık olmak 
ise dünyanın en güzel 
duygusu değil mi? Bir çok 
insan gerçek aşkı bula-
madan ölmüyor mu? Her 
insana nasip olmayan bu 
duyguyu tadan insanlar 
bence seçilmiş insanlardır. 
Bundan dolayı gerçekten 
aşık olduğunuz insana sıkı 
sıkı sarılmalısınız. Çünkü, 
insanın karşısına her gün 
aşık olacağı biri çıkmaz.”

Domino etkisi
Emre Kaya, arabesk müzi-
ğin duyguları tetiklemesiy-
le başlayan domino etkisi-
ne dikkati çekerek, “Müzik 
duyguları, duygular ise 
aşık olmayı tetikliyor. Aşık 
olmak ise bilimsel araştır-
malara göre sağlığın adeta 
ilacı. Aşık olunca beynin 
salgıladığı dopamin, 
endorfin ve seratonin gibi 
hormonlar kişiye mutluluk 
veriyor. Adeta birer anti-
depresan etkisi yaratıyor 
ve kalp damarları depres-
yonun zararlı etkilerinden 
korunuyor” dedi.

SON günlerde sahne kos-
tümleriyle konuşulan Gül-
şen, yine çok iddialı bir se-
çim yaptı. Ünlü şarkıcının 
tarzı çok konuşuldu. Dün 
akşam Sarıyer’de sevenle-
riyle buluşan Gülşen şarkı 
ve dans şovlarıyla büyük 
beğeni topladı. Sahneye 
New Arrivals imzalı trans-
paran bir elbiseyle çıkan 
Gülşen, kıyafet konusun-
daki iddiasını sürdürdü. 
Gece boyunca hit olmuş 
şarkılarını seslendiren 
sanatçı, alkışlar eşliğinde 
sahneden indi.

Yıldızhan’a cevap
Gülşen’in transparan kı-
yafeti sosyal medyayı ikiye 
böldü. Bazı takipçileri ‘bu 
kadarı fazla’ derken bazı-
ları ise ‘tarzını çok beğen-
dim’ şeklinde yorum yaptı. 
Gülşen’in kıyafet seçini 
‘Sahneye külotla çıkıyor-

lar’ diyen İzzet Yıldızhan’a 
cevap olarak yorumlandı. 
Gülşen bikini üstü trans-
paran sahne kostümüyle 
tüm gözleri üzerine çekti.

Ne olmuştu?
Hadise, Gülşen ve Hande 
Yener konserlerindeki 
performanslarının yanı 
sıra kostümleriyle de ön 

plana çıkıyor. En son İzzet 
Yıldızhan, “Aileler izliyor, 
benim çocuklarım izliyor. 
Biraz daha kendinize saygı 
duyurun. Külotla, mayoy-
la sahneye çıkmasınlar” 
sözleriyle yeni bir tartışma 
başlatmıştı. Yıldızhan’a 
ilk tepki ‘herkes geçmişine 
baksın’ mesajıyla Hande 
Yener’den gelmişti.

NEDEN 
arabesk
Ünlü Popçu Emre Kaya, ilk kez 
çıkaracağı “Usta Şarkılar” adlı 
arabesk albüm için gecesini gün-
düzünü stüdyoda geçirirken, bu 
müzik türünün anatomisi hak-
kında ilginç tespitlerde bulundu. 
Kaya, “Neden arabesk?” sorusuna, 
bilimsel araştırma sonuçlarına 
dikkati çekerek, yanıt verdi

Pop müziğin ünlü ismi 
Gülşen önceki akşam 
Sarıyer’de bir mekân-
da sahne aldı. Gülşen 
transparan kıyafetiyle 
ilgi odağı oldu

Gülşen 
yine
olay 
oldu
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SÜPER Amatör 
Lig 2. grupta mü-

cadele eden İstanbul 
Beylikdüzüspor, bu 
hafta Kavaklı Hasan 
Doğan Stadı’nda 
oynanan karşılaşma-
da Eyüp Şafakspor’u 
1-0’la geçmeyi başar-
dı ve 14 maç sonunda 
puanını 32’ye yük-
selterek zirve yarışını 
sürdürdü. Maçın tek 
golü Beylikdüzü’nün etkili silahların-
dan Muhammed Taşdemir’den geldi. 
Muhammed, ‘altın vuruş’ niteliğindeki 
bu golle bu sezonki gol sayısını 5’e 
yükseltirken Beylikdüzü üst üste 6. 
galibiyetini almış oldu. 

İlk yarı Beylikdüzü üstün
Beylikdüzü deplasmanına gelen 

takımlar genelde savunmaya çekilip 
oyunu kendi sahasında kabul ediyor-
lar ve kontratak fırsatları kollayarak 
gol üretmeye çalıyorlar. Şafakspor 
da maçın ilk yarısında aynı anlayışla 
sahadaydı ve rakibin daha ilk yarı-
dan oyunu soğutma, zaman çalma 
gayretleri gözden kaçmadı. Şöyle ki 
Beylikdüzü’nün genç kalecisi Oğuz-
han’a sadece iki kez top geldi ve 
Oğuzhan yere bile yatmadan ilk yarıyı 
tamamladı. Beylikdüzü ise bu kapalı 
savunma karşısında Murat, Muham-
med ve Ferhat’la gol olabilecek birkaç 
pozisyon buldu. Duran topların usta 
ismi Alihan Öztürk’ün bir frikiği ise 
üst direkten auta çıktı ve ilk yarı rakip 
takımın istediği gibi golsüz sona erdi. 

İkinci yarı Muhammed sahnede
İkinci 45 dakikada Beylikdüzü maça 

başladığı 11’le sahadaydı. Oyun ilk 
yarıdakine benzer şekilde ilerlerken 
rakip takım, Muhammed’e yapılan 
centilmenlik dışı hareket sonucu 10 
kişi kaldı. Rakibin bu dezavantajını 
değerlendirmek isteyen Beylikdü-
zü, baskısını artırdı ve 64. dakikada 
süper amatör lige fazla bir oyuncu 
olan Muhammed’in golüyle öne 
geçti. 69.dakikada ise bu kez ev sahibi 
takımdan golcü isim Murat kırmızı 
kart gördü. Maçın 10’a 10 oynandığı 
kalan dakikalarda Şafakspor dengeyi 
kurup beraberlik arasa da Beylikdüzü 
skoru korumayı başardı ve tek golle de 
olsa bu zorlu maç sonunda hanesine 
3 puanı yazdırmayı bildi. Özellikle, 
rakibin tehlikeli bir atağında önemli bir 
kurtarış yapan genç eldiven Oğuzhan’ı 
tebrik etmek lazım. İlk 11’deki dör-
düncü maçını oynadı ve her geçen gün 
takıma katkısı artıyor. 

İki kritik maç 
Beylikdüzü, 14.hafta sonunda 32 

puanla Bayrampaşa Teknik ve Le-
ventspor’un ardında grupta 3. sırada 
bulunuyor ve play-off için ligi ilk 2’de 
bitirmesi gerekiyor. Başkan Metin Ay-
dın ve yönetim kurulunun emekleriyle, 
teknik direktör Fuat Cörüt önderliğin-
de genç bir oyuncu kadrosuyla cen-
tilmence mücadelesini sürdüren ligin 
iddialı takımı Beylikdüzü, 17.haftada 
kendi sahasında Bayrampaşa’yı, 19. 
haftada ise Leventspor’u ağırlayacak. 
Bu iki kritik karşılaşma, Beylikdü-
zü’nün gruptaki kaderini belirleyen 
maçlar olacak. İstanbul Beylikdü-
zü’nün bu maçlarında Kavaklı Hasan 
Doğan Stadı’na gelerek destek vermek 
isterseniz kulübün sosyal medya 
hesaplarından maç tarihlerini takip 
edebilirsiniz.  

Gençlerbirliği alt yapısından yetişen 
ve hafta içi trafik kazasında hayatını 
kaybeden milli oyuncu Ahmet Çalık 
için bir başsağlığı pankartı ile maça 
çıkan Beylikdüzüspor’u bu vefalı dav-
ranışından dolayı kutluyorum. Karde-
şimiz Ahmet’in mekanı cennet olsun, 
kederli ailesine sabırlar dilerim…

Beylikdüzü’nün 
şampiyonluk 

yürüyüşü

KARŞILAŞMANIN ardından 
düzenlenen basın toplantısında 
açıklamalarda bulunan VavaCars 

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü 
Volkan Demirel, “Maçtan önce çok saygı 
duyduğumuzu söylemiştim. Oyuna iyi 
başlamıştık. Belki golleri atabilseydik 
daha rahat olabilirdik. İkinci yarıda 
Rizespor 50 ile 70’inci dakikalar arasında 
oyunu ele aldı ama sonrasında değişik-
liklerle baskıyı kırdığımızı düşünüyorum. 
2-0’lık güzel bir galibiyet. Geldiğimden 
bu yana takımdan memnunum. Çok iyi 
geri dönüşler alıyorum. Fiziksel anlamda 

antrenmanları biraz daha yoğunlaştırma-
ya çalışıyoruz ama maç aralıkları fazla 
olmadığı için biraz daha neşeli şekilde 
antrenmanları tamamlamaya çalışıyoruz. 
Koşu mesafelerine baktığımızda takımın 
fiziksel olarak iyi olduğunu görüyoruz. 
Milli arada daha da iyi olacaktır” dedi.

Türkiye’nin en iyi santrforu
Futbolda cezalılar, sakatlıklar ve has-
talıklar olabildiğini dile getiren Volkan 
Demirel, “Maça 2 günümüz var en iyi 
şekilde hazırlanacağız. Önemli oyuncu-
larımız eksik ama eldeki arkadaşlarımızla 

elimizden geleni yapacağız” diye konuş-
tu. Pesic’in Türkiye’nin en iyi santrforu 
olduğunu kaydeden Demirel, “İzlediğimi 
gördüğüm kadarıyla bunu bana kanıtladı 
ve kendisini tanıdıktan sonra daha çok 
emin oldum. Takımın önemli isimlerin-
den. Kendisiyle ilgili hedefim olduğunu 
söyledim ve bu hedefe doğru ilerliyoruz. 
Salih de çok iyi karakteri ve takımı için en 
iyisini yapmaya çalışan bir arkadaşımız, 
Maçtan önce kendisine gol atacağını 
söylemiştim, golü de attı ve beni de haklı 
çakırda. Bütün takımdan memnunum” 
ifadelerini kullandı.                ■ DHA

BUGÜN yapılan duruşma-
da kararı açıklayan Baş-
yargıç James Allop, ünlü 

tenisçi Novak Djokovic’in ikinci 
kez vizesinin iptal edilmesinin 
ardından, vizesinin geri verilme-
sini talep eden başvurusunun 
oybirliğiyle reddedildiğini belirtti. 
Kararın ardından Djokovic’in 
sınır dışı edilmesi bekleniyor.

3 yıl giremeyebilir
Öte yandan Djokovic’in Avust-
ralya yasalarına göre ülkeye 3 yıl 
girememe riski devam ediyor. Bu 
konuda henüz net bir açıklama 
yapılmadı. Avustralya Göçmen-

lik Bakanı Alex Hawke, geçtiği-
miz günlerde Djokovic’in vizesini 
iptal etmişti. Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, “Bölüm 133C(3) 
kapsamındaki olumsuz bir 
kararın ardından, etkilenen kişiye 
belirli durumlar dışında üç yıllık 
bir süre vize verilemeyecektir” 
ifadeleri yer alıyordu. Mahkeme 
kararından yaklaşık iki saat önce 
Avustralya Açık’ın resmi sosyal 
medya hesabından paylaşım 
yapıldı. Paylaşımda, Pazartesi 
günü oynanacak müsabakalara 
yer verildi. Bu müsabakalar ara-
sında Djokovic ve Kecmanovic 
de yer aldı. ■ DHA

FENERBAHÇE ve Türk 
futbolunun efsane futbol-
cusu, “Ordinaryüs” lakaplı 
Lefter Küçükandonyadis, 
vefatının 10. yıl dönümün-
de kabri başında anıldı. 
Büyükada 
Rum Ortadoks 
Mezarlığı’nda 
gerçekleştirilen 
anma törenine; 
Lefter’in aile-
sinin yanı sıra 
sevenleri katılır-
ken, merhumun 
ruhuna dualar 
okundu. 1947-
51 ve 1953-64 

yıllarında Fenerbahçe for-
ması giyen Lefter Küçükan-
donyadis, bu dönemde 1 
Milli Küme (1950) ve 3 kez 
de (bugünkü adıyla) Süper 
Lig (1959, 1960-61, 1963-

64) olmak üzere 4 Türkiye 
Şampiyonluğu yaşadı. 
Lefter, ulusal şampiyon-
lukların yanında 3 İstanbul 
Ligi şampiyonluğu kazanan 
kadrolarda da yer almıştı. 

43 yaşına 
kadar futbol 
oynayıp 
kariyerinde 
832 gol atan 
Lefter’in gol-
cülüğü için 
taraftarlar, 
“Ver Lefter’e, 
yaz deftere” 
tezahüratları 
yapmıştı.

TEKNİK direktör Domenec Tor-
rent’in takımın başına getirilmesi 
sürecinde etkili olan yöneticilerden 
Işıtan Gün’ün geçmiş yıllardaki 
paylaşımları gün içinde sosyal 
medyada büyük yankı uyandırdı ve 
tartışma konusu oldu. Başkan Burak 
Elmas’ın, “Kabul etmemiz müm-
kün değil” açıklamasını yapması ve 
bunun üzerine Işıtan Gün’ün kamu-
oyundan özür dilemesinin ardından, 
sarı kırmızılı kulüpteki görevlerinden 
istifa eden Rezan Epözdemir de 
konuyla ilgili sessiz kalmadı. Sos-

yal medya hesabı üzerinden, Işıtan 
Gün’ün geçmişte yaptığı paylaşım-
ları kınayan Rezan Epözdemir, şun-
ları söyledi: “Galatasaray yalnızca 
bir spor kulübü değil, müktesebatı 
ve değerleri ile Türkiye’nin en saygın 
ve kıymetli eğitim ve kültür kurum-
larından biridir. Yıllardır mücadele 
ettiğimiz kadını ötekileştiren ve 
kadına karşı şiddeti meşrulaştıran 
bu eril dil kabul edilemez. Bu alanda 
yıllardır hukuki mücadele veren bir 
hukukçu olarak, bu patolojik bakış 
açısını en hafif tabiriyle kınıyorum.”

BİLİNÇLİ ve sağlıklı bir 
nesil yetişmesine katkı 
sağlamak hedefiyle, 
eğitim ve spor alanla-
rında kurumsal sosyal 
sorumluluk çalışmaları 
yürüten Saran Group, 
Türkiye’nin çeşitli ille-
rinde kullanıma sundu-
ğu spor salonlarına bir 
yenisini ekledi. Saran 
Group’un Mustafa 
Kemal Atatürk’ün adını 
taşıyan 22’nci spor sa-
lonu Muğla’nın Fethiye 
ilçesinde açıldı. Sadettin 
Saran, açılışta yaptığı 
konuşmada, “Bugüne 
kadar Anadolu’nun dört 
bir yanında 21 spor 
salonu açtık ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’mıza 
devrettik. Bugün 22’nci 
spor salonumuzun açı-
lışı ve Muğla İl Eğitim 
Müdürlüğü’ne devri için 
buradayız. Ben bugün 
sahip olduğum her şeyi 
spora borçluyum. Spor-
dan kazandığımızı yine 
spora yatırarak genç-
lerimize ve ülkemize 
katkı sağlamak en büyük 
amacımız. Bu ülkenin 
gençlerine umut ola-
biliyorsak, güzel şeyler 
yaşatabiliyorsak bizden 
mutlusu yok. Gençlere 
verebileceğim en iyi 
tavsiye çok okuyun, çok 
çalışın, kendinizi sürekli 
geliştirin, mutlaka spor 
yapın ve her zaman 
güçlünün yanında değil 
haklının yanında yer 
alın” dedi.

TAKIMIMDAN 
MEMNUNUM!

KARAGÜMRÜK’Ü tebrik 
ederek sözlerine başlayan 
Çaykur Rizespor Teknik 
Direktörü Hamza Hamza-
oğlu ise “Üstün 
bir oyun oyna-
dılar ve maçı 
kazandılar. 
Biz maçın 
başında 
zaman 
zaman iyi 
şeyler yaptık 
golden sonra 
biraz daha baskın 
göründük rakip sahada 
ama çok etkili olduğumuzu 
söyleyemem. İkinci yarıda 
da gol ararken gol yedik 
2-0’dan sonra oyun Ka-
ragümrük’ün kontrolüne 
geçti, hak edecek oyunu 
oynayamadık. Haklı bir 
mağlubiyet aldık. 3 gün 
sonra oynayacağımız 
Antalyaspor maçına en iyi 
şekilde hazırlanmamız la-
zım. Transferde de elimizi 
çabuk tutmamız gerekecek, 
aynı oyuncular üzerine yük 
bindi biraz daha takviyeye 
ihtiyacımız var gibi görü-
nüyor” dedi.

Haklı bir mağlubiyet aldık

Spor Toto Süper Lig’in 21’nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor’u 
2-0 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Geldiğimden 
bu yana takımdan memnunum. Çok iyi geri dönüşler alıyorum” dedi. Çaykur Rizespor Teknik 
Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise “Üstün bir oyun oynadılar ve maçı kazandılar” diye konuştu

İade talebi reddedildi

ilkerergur@gmail.com

İLKER 
ERGÜR

Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Novak Djokovic’in vizesinin geri 
verilmesini talep eden başvurusunun oybirliğiyle reddedildiğini açıkladı

Ordinaryüs unutulmadı Epözdemir’den
GÜN’E TEPKi

22. spor salonu
Fethiye’de açıldı
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SON dakika Galatasaray haberi! Atleti-
co Madrid’den Kerem Aktürkoğlu için 
dudak uçuklatan teklif

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon performansıyla 
Galatasaray ‘ın en çok konuşulan ismi oldu. 
Gerek A Milli Takım ‘da gerek Galatasaray 
formasıyla başarılı oyunuyla dikkat çeken 
genç yıldız, Avrupa takımlarının gözdesi ko-
numuna geldi. Yıldız oyuncu 3 Aralık 2021’de 
Galatasaray ile 5 yıllık yeni mukavele imza-

ladı. Başkan Burak Elmas’ın açıkladığı üzere 
sözleşme 2025-2026 sezonun sonuna kadar 
geçerli olacak ve anlaşmada çıkış maddesi 
olmayacak.

Kesenin ağzını açtı
23 yaşındaki futbolcu, Fransa’dan Lyon, 
Almanya’dan Wolfsburg, İngiltere’den Brent-
ford’un göz hapsinde. İspanyol basını Kerem 
Aktürkoğlu için Atletico Madrid’in yaptığı son 

teklifi duyurdu. İspanyol basınında yer alan 
habere göre İspanyol devi, başarılı kanat oyun-
cusu için 14 milyon euroyu gözden çıkardı. 
Kerem Aktürkoğlu’nun menajeri Erkut Söğüt, 
Atletico Madrid iddialarını yalanlamadı. La 
Liga devinin sarı-kırmızılı yönetimle masaya 
oturup transfer için anlaşma sağlayacağı ileri 
sürüldü. Milli futbolcu bu sezon tüm kulvar-
larda 27 maçta forma giydi. 6 gol, 5 asistlik 
performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı.

Galatasaray’da bu sezon performansıyla sivrilen ve Avrupa devlerinin radarına takılan Kerem Aktürkoğlu için flaş trans-
fer iddiası geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu için kesenin ağzını açtı

Teklif dudak
UÇUKLATTI

14 MiLYON EURO

Eşyalarını topladı
Galatasaray ‘da Christian Luyin-
dama ile yollar resmen ayrılıyor. 
Takvim’in haberine göre; Belçi-
ka’nın Royal Antwerp takımına 
kiralanması beklenen Demokratik 
Kongolu stoper dün aracı ve 
diğer eşyalarının taşınması için 

İstanbul’da gümrük 
müdürlüğüne giderek 

gerekli prosedür-
leri tamamladı. 

İstan-

bul’dan taşınmak için hazırlıklara 
başlayan Luyindama, Galatasa-
ray’ın Süper Lig ‘in 21. Hafta-
sında deplasmanda Hatayspor 
ile oynayacağı karşılaşmanın da 
kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray’da hem maç kadro-
suna alınmayan hem de taşınma 
için hazırlıklara başlayan 28 
yaşındaki stoperin kısa süre içinde 
yeni kulübü ile sözleşme imzala-
ması bekleniyor. Aracının taşın-
masıyla ilgili gerekli prosedürler 
için İstanbul’da gümrük müdür-
lüğüne giden Luyindama, kendisi 
ile fotoğraf çektirmek isteyenlerin 
ricasını da kırmadı.

Spor Toto Süper Lig’de teknik direktör Mert Nobre’nin ilk maçında Aytemiz 
Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan Altay, ligde 14 müsabakadır kazanamıyor

Altay galibiyete
hasret kaldı!
ALSANCAK Mustafa Denizli Stadı’n-
daki müsabakanın ilk yarısında Emre 
Akbaba’nın golüyle 1-0 üstünlük kuran 
Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıyı bu skorla 
önde tamamladı. İkinci devrede oyuna 
sonradan dahil olan Oğuz Aydın’la farkı 
2’ye çıkaran konuk ekip müsabakadan 2-0 
galip ayrıldı. Hafta içinde teknik direktör 
Mustafa Denizli’nin görevden ayrıldığı 
Altay, Denizli’nin yardımcısı Mert Nob-
re yönetiminde çıktığı ilk müsabakada 
mağlup oldu. Süper Lig’de 14 maçtır 
kazanamayan siyah-beyazlı ekip, 
bu süreçte 3 beraberlik ve 11 
yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip 
18 puanda kaldı.

Oğuz Aydın’ın ilk golü
Süper Lig’de 4 maç sonra saha-
dan galibiyetle ayrılan Aytemiz 
Alanyaspor puanını 32’ye çıkar-
dı. Aytemiz Alanyaspor Teknik 
Direktörü Francesco Farioli, 
takımının başında 2. lig maçında 
ilk galibiyetini aldı. Konuk ekip-
te Emre Akbaba Fenerbahçe ve 
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 
maçlarının ardından 3. golüne 
imza attı. Oyuna sonradan dahil 
olan ve takımının 2. golünü atan 
Oğuz Aydın Süper Lig’de ilk golüne 
ulaştı.

Ahmet Çalık unutulmadı
Müsabakada her iki takım oyun-
cuları da hafta içinde trafik 
kazasında hayatını kaybeden 
İttifak Holding Konyasporlu 
futbolcu Ahmet Çalık’ı andı. 
Aytemiz Alanyasporlu 
futbolcular ısınmaya 
üzerinde “Ahmet Çalık, 

seni unutmayacağız” yazılı tişörtlerle çıktı. 
Altaylı oyuncular da müsabakadan önce 
takım fotoğrafını üzerinde Ahmet Çalık 
yazılı formayı tutarak çektirdi. Karşılaş-
manın 6. dakikasında her iki takım oyun-
cuları ve hakemler Ahmet Çalık’ı alkışlarla 
andı. Altaylı taraftarlar müsabaka bo-
yunca yönetim kurulunu protesto ederek 
istifa çağrısı yaptı. Siyah-beyazlı seyirciler, 
görevden ayrılan teknik direktör Mustafa 
Denizli lehinde tezahüratlarda bulundu.

Trabzon’a
piyango!piyango!piyango!

Fransaʼnın Lille kulübünde forma giyen 
milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya Premier 
Ligi ekibi CSKA Moskovaʼya transfer 
oluyor. Satın alma opsiyonlu kiralama 
şeklinde gerçekleşecek olan transferin 
sonucunda Trabzonspor da kazanacak

TRABZONSPOR ʻDAN 2019 
yazında 16,5 milyon Euro karşılı-
ğında Lille’e Transfer olan, geçen 
sezon takımıyla tarihi bir şam-
piyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, 
Rusya’nın CSKA Moskova takımı-
na transfer oluyor. Şampiyonluk 
sonrası teknik direktör Christophe 
Galtier’nin takımdan ayrılmasıyla 
aldığı süreler düşen Yusuf Yazı-
cı’nın ismi Fatih Terim döneminde 
Galatasaray ile de anılmıştı.

Sağlık kontrolü
Yusuf Yazıcı’nın CSKA Mos-
kova için sağlıkı kontrolünden 
geçtiği ve transferin kısa süre 

içerisinde açıklanacağı öğrenildi. 
Yusuf’un menajeri Adem Cebeci 
yaptığı açıklamada; “Her şey 
yolunda gitti, kulüpler yakın 
zamanda resmi açıklamayı 
yapacaktır” ifadelerini kullandı. 
Fransa basını, Yusuf Yazıcı’nın 
satın alma opsiyonuyla kira-
lık olarak CSKA Moskova’ya 
transfer olacağını duyurdu. 
L’Equipe’in haberine göre satın 
alma opsiyonu 12 milyon Euro 
olacak. Trabzonspor, Yusuf’u 
Lille’e gönderirken sözleşmeye 
‘sonraki transferin net gelirin-
den %20’sini Trabzonspor alır’ 
maddesi koydurmuştu.

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç ünlü 
televizyoncu Acun Ilıcalı ile Londra’da 
buluştu. Ali Koç Almanya’dan yaptığı 
görüşmelerin ardından Londra’ya geçti. 
Hafta içinde Hull City maçını tribünden 
izleyen Koç, Acun Ilıcalı ile lüks bir rezi-
dansta buluştu. İkili Antalyaspor - Fener-
bahçe maçını tableten izledi. Ali Koç’un 
önümüzdeki sezon için Löw’le anlaştığı 
iddiasına rağmen İngiltere’ye geçmesi 
başka bir teknik direktör adayıyla mı 
görüşüyor sorularını akıllara getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ünlü televizyoncu 
Acun Ilıcalı ile Londra’da buluştu. Ali Koç’un 

İngiltere’ye gitmesi yeni teknik direktör aday-
ları ile görüştüğü iddiasını gündeme getirdi

Londra’da
buluştular

GALATASARAY ‘DA Fernando 
Muslera’nın sahalara ne zaman 
döneceği henüz belli değil. Ge-
lir gelmez İsmail Çipe’yi yedek 
takıma gönderen Domenec 
Torrent’in ilk görüşmede Bu-
rak Elmas’tan iki talebi oldu: 
Kaleci ve ön libero. Ön libero 
için Barcelona B takımında 
forma giyen Alvaro Sanz’ı 
kiralayabileceklerini söyledi. 
Kaleci konusunda ise geçici de 
olsa bir çözüm istedi. Yönetim 

de Domenec Torrent’in önüne, 
bonservisi elinde olan sürp-
riz bir isim getirdi. Litvanyalı 
Giedrius Arlauskis. Marius Su-
mudica’nın da istediği 1.94’lük 
milli kaleci için Torrent onay 
verirse 6 aylık sözleşme imzala-
nacak. 34 yaşındaki Arlauskis 
son olarak Romanya’nın Cluj 
takımında oynadı. Ancak yakın 
arkadaşı Başkan Marian Copi-
lo ayrılınca o da sözleşmesini 
feshetti.

Yeni hamle;
ARLAUSKiS
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ÜNLÜ oyuncu Aras Bulut İynemli, Türkiye
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak-
laşa yürüttükleri “Yarını Kodlayanlar” projesi
kapsamında köy okullarında kurulan tekno-
loji sınıflarının açılış törenine katıldı. Aynı za-
manda Vodafone’un reklam yüzü olan
İynemli, Kocaeli Derince İshakcılar Ortaoku-
lu’nda düzenlenen açılışta çocuklarla bir
araya geldi. Açılışa İynemli’nin yanı sıra Tür-
kiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sezai Hazır da katıldı. Vodafone’un kadınlar
ve çocuklar için yaptığı çalışmaları gönülden

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

eğitiMde fırsat
eşitliği öneMli

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

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

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

Müteahhitler işini yapmıyor

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

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

Önce müteahhit dinlenmeli

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

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

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

bütün binalar karekod örneğin-
den sonra mutlaka daska

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

Halkı bilgilendiren
yok

Kentsel dönüşümün be-
lediyeyi ilgilendi-
ren bir durum

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

çözülmesi gereken
ne varsa hukuki
süreçlerden ge-

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

Vodafone’un reklam yüzü olan sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli, “Yarını 
Kodlayanlar” projesi kapsamında köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarının
açılış törenine katıldı. Kocaeli’de düzenlenen açılışta çocuklarla bir araya gelen
İynemli, “Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak çok değerli” dedi

Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Firması'nın sahibi iş insanı 

Burak Yüzbaşıoğlu, Avcılar'da sürdürdükleri çalışmalara ilişkin

konuştu. Kentsel dönüşümde en çok DASK nedeniyle sorunlar

yaşadıklarını anlatan Yüzbaşıoğlu, “Geçmişteki Silivri depremi

sonrası DASK'ı olanlara 70 ila 150 bin lira arasında 

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

alamıyor veya DASK yaptırmamış oluyor. Bu nedenle de 

perişan oluyorlar. Buna çözüm 

bulunmalı” dedi

BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL
HABER

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

Komisyon kurulmalı

Güngören’e hoşgeldiniz

DASK YoKSA 
dönüsüM de yoK

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

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

Kadınların gözünden

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

İnsan bakışı ruh katıyor

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

Burak 
Yüzbaşıoğlu
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BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

■ BARIŞ KIŞ 

ESENYURT Belediyesi’nin gerçekleş-
tirdiği edebiyat ve sanat festivali 15 
Ocak’ta kapılarını sanat ve edebiyat-

severlere açtı. Birçok ünlü ismin de olduğu 
festivalde birbirinden güzel tiyatrolar, 
söyleşiler ve müzikaller yer alıyor. On gün 
boyunca devam edecek olan festivale ko-
nuk olan yazar, oyuncu, sanatçı ve gazete-
ciler ilçe tarihinde ilk defa geniş kapsamlı 
yapılan festivali değerlendirdi.

Büyük onur benim için
Edebiyat ve sanat şenliğine okurları ile 
yaptığı söyleşinin ardından ‘Aklımın Aynalı 
Çarşısı’ adlı ilk öykü kitabını imzalayan 
oyuncu Devrim Yakut, festivale katılmak-
tan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ünlü 
oyuncu Yakut, “Esenyurt Belediyesi tara-
fından düzenlenen bu edebiyat ve sanat 
şenliğine katılmış olmaktan çok mutluluk 
duyduğumu söyleyerek başlamak isterim. 
Etkinliğin ilk gününün ilk konuklarından 
biriyim diyebilirim. Çok büyük bir onur 
benim için. Çünkü yerel yönetimlerin kültür 
ve sanata verdiği ve vereceği destek hem biz 
sanatçılar için hem de ülkedeki her vatan-
daş için çok önemli. Özellikle Esenyurt gibi 
merkeze uzak semtlerde ulaşımın zor oldu-
ğu semtlerde kültür ve sanatı yerel yönetim-
lerin ve tabii devletin de vatandaşın ayağına 
getirmesi bir tür görev diye düşünürüm 
hep. Bu görevi coşkuyla yerine getiren bele-
diyeye, Başkanımıza ve kültür müdürlüğün-
de çalışan, bu organizasyona destek veren 
herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir 
katılım oldu” şeklinde konuştu.

Şaşkınlığım bundandı! 
Esenyurt’un betonla ve kalabalık nüfu-
sunun yanı sıra ilçede yaşanan olumsuz 
haberlerle anılmış olduğunu dile getiren 
Gazeteci Yazar Faik Bulut, Esenyurt 
Edebiyat ve Sanat Festivali’ni “İlk duy-
duğumda şaşırdım” diyerek özetledi. 
Gazeteci Yazar Bulut, “Hiç kimse şu ana 

kadar, yani belde oldu olalı, hatta ilçe 
oldu olalı, hiç kimse böyle bir girişimde 
bulunmadı. Bu hayırlı işe, güzel bir olaya, 
kimse öncülük de yapmadı. Şaşkınlığım 
bundandı! Sevincim ise şu noktadan itiba-
ren başlıyor: Geçmişte hep kötü sıfatlarla 
olumsuz özellikle medyada, basında kötü 
sıfatlarla anılan Esenyurt, bundan böyle 
kültür ve sanatla anılma durumuna geldi. 
Çünkü sabah yapılan üç saatlik yayında 
hem sunum hem yayın hem de sanatçı-
ların konuşmasına baktığımızda millet 
birden hayret ediyor; Esenyurt, fuar, kitap, 
imza, yazarlar, sanatçılar gelip konuşuyor, 
müzisyenler gelip sohbet ediyor. Başkan 
buna da yer ayırmış. İlk defa bir Başkan 
böyle bir girişimde bulunmuş. Bence bu 
bakımdan da ben aslında kutlarım. Bu da 
bir yol işareti olsun; güzele, iyiye, aydın-
lanmaya, kültüre, sanat sevdasına bir yol 
işareti olsun” diye konuştu.

Kitap okumaya teşvik
Halk TV’de yayınlanan “Görkemli Hatıra-
lar” programı ile festival öncesinde Başkan 
Bozkurt’u konuk alan Gazeteci Yazar 
Serhan Asker, sanata ve edebiyata önem 
veren bu etkinlikle ilgili devam etmesini, 
sürdürülebilir olmasını ve daha da art-
masını istediğini belirtti. Gazeteci Yazar 
Asker, “Yani kentlerde böylesine büyük 
organizasyonların sanatla, edebiyatla, ki-
tapla ilgili bu tür organizasyonların olması 
çok değerli, çok anlamlı. Toplumların 
birbiriyle entegrasyonunda edebiyat çok 
önemli bir noktada. Kitap okumayı teş-
vik eden bu tür organizasyonlar daha da 
artarak devam etmeli. Bu birincisi, umarım 
her sene devam eder. Geleneksel hale gelir. 
Sanatın gücü orada duruyor. Yaşar Ke-
mal orada duruyor. “İnce Memed” orada 
duruyor. Cemal Süreya orada duruyor. 
Hababam Sınıfı orada duruyor. Rıfat Ilgaz 
orada duruyor. Önemli olan, bizim onlara 
giden yolu aşmamız gerekiyor. Bu festival 
de o anlamda bunu hayata geçirebilecek 
bir organizasyon” ifadelerini kullandı.

ÇATALCA Kaymakamı Erdoğan Turan 
Ermiş, Bu ilçe adına Çatalca halkı 
için yaptıklarınız noktasında sizlere 

teşekkür ediyorum. Gece, gündüz demeden 
halkımızı doğru ve tarafsız habercilik doğrul-
tusunda bilgilendiriyorsunuz. Başarılarınızın 
devamını diliyorum” dedi. Çatalca Koordi-
natörümüz Bahadır Sügür ise Kaymakam 
Erdoğan Turan Ermiş’e kendilerine takdim 
ettiği plaket için teşekkür ederken “Ben bu 
plaketi yaptığımız tüm 
sosyal projelerde bizleri 
yalnız bırakmayan Çatal-
ca’nın gönül dostu, yüreği 
güzel insanları adına alı-
yorum. Hem haberlerimizi 
an be an takip ediyorlar. 
Hem de bu İlçede başlat-
tığımız her projede Bizlere 
destek oluyorlar. İyi ki 
varsınız, iyi ki Çatalca’da 

yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Bizi onurlandırdı
Köşe yazarımız Savaş Atak da “Çatalca Kay-
makamımız Sayın Erdoğan Turan Ermiş, 
habercilikte kamusal fayda temelinde, doğru 
ve tarafsız gazetecilik anlayışımız için teşek-
kür plaketiyle beni onurlandırdı ve mutlu etti. 
Layık gördüğü anlamlı plaketi ve hoş sohbeti 
için kendisine çok teşekkür ediyorum. Uzun 

yıllardır doğru, tarafsız ve güveni-
lir gazetecilik anlayışıyla habercilik 
görevimizi en iyi şekilde yerine 
getirmek için çaba gösterdim. 
Bundan sonrada aynı çizgim ve 
duruşumla, doğrularımdan ödün 
vermeden sizlere basın emekçisi 
olarak hizmet sunmaya devam 
edeceğim” diyerek hem Çatalca 
halkına hem Kaymakam Erdoğan 
Turan Ermiş’e teşekkür etti. 

Beton değil sanat!

Gazeteci Yazar Faik 
Bulut, “Esenyurt, fuar, 
kitap, imza, yazarlar, 
sanatçılar gelip ko-
nuşuyor, müzisyenler 
gelip sohbet ediyor. 

Başkan buna da yer 
ayırmış. İlk defa bir 
Başkan böyle bir giri-
şimde bulunmuş. Bence 
bu bakımdan da ben 
aslında kutlarım” dedi. 

İL DEFA BÖYLE BİR ŞEY OLUYOR

FESTİVALİN açılışında Esenyurt Be-
lediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile 
birlikte kurdeleyi kesen ünlü Yazar Zey-
nep Oral, ilçe tarihinde ilk kez yapılan 
bu festivalin önemini vurguladı. Ünlü 
yazar Oral, şöyle konuştu: “Bir kere ilk 
kez oluyor. Onun için çok önemli. Bu 
kadar büyük katılım sağlanmış olması 
çok iyi. Bütün ömrümü sanata vakfet-
miş, herkesi sanata musallat etmeye 
çalışan bir insanım. Tabii ki çok ho-
şuma gidiyor. Bunu yaşatmak önemli. 
Hayatımız sanatla, edebiyatla zenginle-
şiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum 
ki bir Yaşar Kemal, bir Sait Faik oku-
yan insanla yalnız magazin haberleri 
okuyan ya da yalnız dizi seyreden bir 
insan aynı insan olamaz. Hayatta her 

şey bir seçim olduğu gibi okuduğunuz 
gazeteden, seçtiğiniz kitaptan, kiminle 
dostluk edeceğinizden, yani her an bir 
seçim yapıyoruz. Bir de seçimimizi eğer 
sanattan yana yaparsak, edebiyattan 
yana yaparsak 
bu bizi hem 
zenginleştirir 
hem çağdaşlaştı-
rır hem dünyaya 
açar hem sorgu-
lamamıza neden 
olur. Türkiye’de 
çok değerli sa-
natçılarımız var. 
Yeter ki onların 
kıymetini bilelim, 
değerlendirelim.”

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali devam ediyor. Festivale katılan gazeteci yazar Faik Bulut, Esenyurt’un betonla ve kalaba-
lık nüfusunun yanı sıra ilçede yaşanan olumsuz haberlerle anılmış olduğunu belirterek, “Geçmişte hep kötü sıfatlarla olumsuz 

özellikle medyada, basında kötü sıfatlarla anılan Esenyurt, bundan böyle kültür ve sanatla anılma durumuna geldi” dedi

Hayat sanatla zenginleşiyor!

BURAK Özçivit ile evlenerek 
mutlu bir aile kuran Fahriye Ev-
cen Hürriyet’e konuştu. Oğlu Ka-
ran’ın sesini duyduğumda hıçkıra 
hıçkıra ağladığını belirten Evcen, 
“Zaman ve hayat herkese süreciy-
le birlikte ne katıyorsa bana da 
onları kattı. Olgunlaşmak, daha 
farkında olmak, ‘an’ın değerini 
bilmek, hem kendine hem dışa-
rıya farkındalığının yükselmesi. 
Bunların hepsini kapsıyor” dedi. 
Evcen, “Yaş 35, yolun yarısı 
derler. 30’larla birlikte nasıl bir 
Fahriye ortaya çıktı?” sorusu-
na ise “İçgörüsü daha gelişmiş, 
daha bilge, yapmak istediklerini 
ve yaptıklarını doğru değerlen-
direbilen, en önemlisi kendine 
ve sevdiklerine daha çok zaman 
ayıran biri” cevabını verdi. 

Hıçkıra  Hıçkıra  
hıçkıra hıçkıra 
ağladım!ağladım!

MİLLET Partisi Genel Başkanı 
Aykut Edibali (80) Marmara İlahi-
yat Camii’nde düzenlenen cenaze 
töreninin ardından defnedildi. 
Ankara’da 2 gün önce yaşamını 
yitiren Millet Partisi Genel Başkanı 
Aykut Edibali’nin cenazesi Üskü-
dar’daki Marmara İlahiyat Cami-
i’ne getirildi. Cenazeye TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti 
Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 
Gelecek Partisi Genel Başkanı 
Ahmet Davutoğlu, Millet Partisi 
Genel Başkan yardımcısı Ramazan 
Özen ve Aykut Edibali’nin eşi Filiz 
Edibali, çocukları Mehmet, Ahmet, 

Rabia ve Zehra Edibali katıldı. Kı-
lınan cenaze namazının ardından 
Aykut Edibali’nin cenazesi tekbir-
ler eşliğinde taşınarak Nakkaştepe 
Mezarlığı’na defnedildi.

Aykut Edibali uğurlandı

Damga Çatalca 
ekibine teşekkür
Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Damga Gazetesi Çatalca Koordina-
törlüğünü uzun yıllardır sürdüren ve ilçede birçok sosyal yardım projesi gerçek-

leştiren Bahadır Sügür ile köşe yazarımız Savaş Atak’a plaket takdim etti


