
Almanya Başbakanı Angela Mer-
kel veda ziyareti kapsamında Tür-

kiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Merkel ile Huber
Köşkü'nde görüştü. Erdoğan, Almanya
Şansölyesi Angela Merkel'e Huber
Köşkü balkonunda İstanbul Boğazı'na

anlattı. İki lider görüşmenin ardından
ortak basın toplantısı yaptı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, "Sayın Merkel ile ikili
diyaloğumuz bölgesel konuların çö-
züme kavuşturulmasında da rol oy-
nadı. Her zaman çözüm odaklı bir
lider oldu" dedi. I SAYFA 11
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Hukukçular da
siyaset konuşacak

İstanbul Barosu Olağan Genel
Kurul toplantısı başladı. Önceki

yıl, korona virüsü nedeniyle düzenle-
nemeyen genel kurulda 7 aday baş-
kanlık için yarışıyor. Açılış konuşması

yapan İstanbul Ba-
rosu Başkanı Meh-
met Durakoğlu,
yargının siyasal
stratejilerin parçası
olduğunu belirterek,
"Sadece sanıklar
değil tüm basın ce-
zalandırılıyor" ifade-
lerini kullandı.
Durakoğlu, “Bunca

siyasetçinin hukuk konuştuğu yerde,
hukukçular da siyaset konuşacak, alı-
şacaksınız buna. Hukukun siyasetini
yapmaya devam edeceğiz” dedi.

7 ADAY YARIŞIYOR
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Minibüsçülerin
kahya isyanı!

Sultanbeyli-Kartal minibüs
hattında çalışan sürücü ve

araç sahipleri, duraklardaki kahya-
ların, çalışmalarını zorlaştırdıkları
gerekçesiyle Kartal İBB Ek binası
önünde toplanarak basın açıkla-
ması yaptı. Minibüs sahibi Kadri
Erol, "Biz yıllardan beri bu kahya
sorununu çekiyoruz. Şoför arka-
daşlarımız çalışmak istemiyorlar.
Kahyalar, şoförler para vermediği
zaman darp ediliyor” dedi. I SAYFA 3

BİZİ DARP EDİYORLAR
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ERDOgAN MERKEL’E
BOgAZ’I ANLATTI
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HER ZAMAN ÇÖZÜM ODAKLI BİR LİDER OLDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
talimatı ile belediyenin AK Parti tara-

fından yönetildiği döneme ilişkin İBB Teftiş
Kurulu tarafından başlatılan 50'ye yakın
yolsuzluk soruşturmasına 2020 yılının aralık
ayında İçişleri Bakanlığı el koymuştu. 50'ye
yakın yolsuzluk dosyası, 12 Ocak 2021
günü müfettişlere devredildi. Yaklaşık 13
milyar TL'lik kamu zararını ortaya koyan
dosyaların, mülkiye müfettişleri tarafından
inceleneceği açıklandı. 10 aydır dosyaların
akıbeti ile ilgili bir açıklama yapılmazken, 3
dosya için İçişleri Bakanlığı'nın mülkiye baş-
müfettişi görevlendirdiği öğrenildi. I SAYFA 9

MHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Ali Aydın ve
MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih

Aydın'ın babası Mihbali Aydın hayatını kaybetti.
Kısa süre önce koronavirüse yakalanan Aydın'ın bir
haftadan beri yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Mihbali Aydın'nın naaşı Beylikdüzü Fatih Sultan
Mehmet Camii'nden kaldırıldı. Cenaze törenine,
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu,
milletvekilleri, İl Başkanı Birol Gür, Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz ve çok sayıda kişi katıldı.
Aydın, Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi.
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Memurlara bir
gün süre verdi!

CHP lideri Kılıçdaroğlu,
sosyal medya hesabından

paylaştığı video ile devlet me-
murlarına seslendi. “Son çağ-
rım” diyerek
bürokratları uya-
ran Kılıçdaroğlu,
“Açıkça söylüyo-
rum; vazife na-
mına mafyatik
düzene hizmet
edemezsiniz.
Kanun dışı işleri
emir olarak telaki edemezsiniz.
18 Ekim Pazartesi itibariyle bu
düzenin illegal isteklerine verdi-
ğiniz tüm desteğin sorumluluğu
size de ait olmaya başlayacak-
tır” ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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TAHSISLER
INCELEMEDE

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EL KOYMUŞTU
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Güzin Müjde Karakaşlı, hem bir avukat
hem de Avrupa ikinciliği, dünya altıncılığı ve

Türkiye şampiyonluğu olan bir 3 bant bilardo
sporcusu. İki sorumluluğu da aynı anda yürüt-
meyi başaran Güzin Müjde, hem avukatlık işlerini
aksatmamaya çalışıyor hem de 3 bant bilardoda
başarıdan başarıya koşuyor. I SAYFA 15
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Aydın ailesi yasa boğuldu

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MISINIZ?

NE EVET NE HAYIR DEDİ

Ajda Pekkan'ın uzun zamandır
beklenen yeni albümü 'Ajda'
müzikseverler ile buluşuyor.

Prodüktörlüğünü Ozan Çola-
koğlu'nun yaptığı albümün
çıkış parçası Bi' Tık! Şarkı, iki
farklı versiyonla albümde yer
alıyor. Albümde düzenlemeleri
yine Ozan Çolakoğlu'nun yap-

tığı, söz ve müziğini Okay Ba-
rış'ın yazdığı 'Mümkün Değil',
söz ve müziği Gülden'e ait
olan 'Ölsem Unutmam' isimli
şarkılar da yer alıyor. I SAYFA 2
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Bİ TIK AJDA

Karadeniz ve Doğu Ana-
dolu ziyaretlerinin ardın-

dan Elazığ'a giden, oradan da
Diyarbakır'a geçen İBB Başkanı
İmamoğlu, Ahmet Güneşte-
kin’in, ‘Hafıza Odası’ isimli ser-
gisinin açılışını yaptı. “Bana
gösterilen ilgi, beni motive eden
bir deneyim oluyor” diyen İma-
moğlu, Cumhurbaşkanı adaylı-

ğına ilişkin de “Bu kadar mut-
suz olan bir topluma karşı, si-
yasi anlamda muazzam bir
ittifakla süreci başarıya eriştir-
mek ülkemiz için hayır olacaktır.
Geleceğe dönük de muazzam
bir başlangıç yapacaktır. Diğer-
leri detaydır. Ve bence şu an
motivasyon bu olmalı” açıkla-
masını yaptı.
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BU SİZE SON ÇAĞRIM

Kılıçdaroğlu 
tehdit ediyor! 

CHP lideri Kemal Kılıç-
daroğlu’nun memurlara

yaptığı açıklamaya AK Parti ka-
nadından sert tepkiler geldi. AK
Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve
parti sözcüsü
Ömer Çelik,
"Tehditlerle kamu
düzenine etki et-
meye çalışmak
ancak bir 'paralel
devlet' arayışıdır.
Bu tamamen gayri meşrudur.
Sayın Kılıçdaroğlu, son açıkla-
malarıyla açıkça devlet memur-
larını tehdit ediyor. Bunun
ülkemizdeki ad? Yassıada zihni-
yetidir. Kendisini devletin sahibi
zanneden bu zihniyeti tanıyo-
ruz” tepkisini gösterdi.
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YASSIADA ZİHNİYETİ

Bürokratlardan
hemen elini çek

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun

memurlara yaptığı çağrıyı ve süre
tanımasını eleştiren AK Parti
Grup Başkanvekili Mahir Ünal,
“Bu çağrıyı 15 Temmuz'dan önce
yapsaydın karşılık
bulabilirdi, çünkü
ortaklarınızın bü-
rokraside amirle-
rinden değil
abilerinden emir
alan paralel mah-
rem yapılanması
çağrına cevap ve-
rebilirdi. Artık yoklar. Dostlarına
da güvenme, onlara güvenenlerin
akıbetini Afganistan’da gördük.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
şerefli bürokratlarından elini çek”
eleştirisinde bulundu.
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DOSTLARINA GÜVENME

500 bin lirayı
polise teslim etti

Güngören Belediyesi'nde temiz-
lik işçisi olan Adem Cevahir,

dün çalıştığı sırada Güngören’de yol
ortasında içinde 500 bin lira olan bir
cüzdan buldu. Bulduktan sonra neye
uğradığını şaşırdığını ifade eden Ce-
vahir, hemen polisi aradığını ardın-
dan cüzdan sahibine ulaşarak parayı
kuruşu kuruşuna teslim ettiklerini
söyledi. Cüzdan sahibinin Cevahir'e
bin dolar verdiği öğrenildi.  I SAYFA 16

İYİLİK YAP DENİZE AT
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Beylikdüzü'nde şoförün tuvalete gitmek üzere inmesini fırsat bilerek, yolcusu olduğu taksiyi çalıp, 3 gün
boyunca taksicilik yapan şüpheli, Avcılar'da yakalandı. Şüphelinin daha önceden de 46 suçtan poliste kaydı
olduğu ve 11 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Çalınan taksisine 3'üncü gününde kavuşan şoför Şah Murat
Atabey,  “Çaldığı araçla uyuşturucu satıyormuş. Aracına aldığı insanları dolandırıyormuş” diye konuştu
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TAKSIYI CALIP
TAKSICILIK YAPTI!

ARACIN 
ÜZERİNE ‘VUR
BENİ’ YAZMIŞ!
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Olay yeri inceleme ekipleri araçta uzun süren inceleme
yaparken, uyuşturucu bulunup-bulunmadığına dair

bilgi vermedi. Ateş edildiği için lastikleri patlayan taksiyi
çalan şüphelinin aracın sol çamurluğunun üzerinde
satın aldığı stickerlerlerle 'Vur beni' yazdığı görüldü.

TUVALETE GİTMESİNİ FIRSAT BİLİP KAÇTI
Beylikdüzü'nde 34 THA 05
plakalı taksiyi durdurarak,

müşteri gibi binen kişi, şoför Şah
Murat Atabey'e Çatalca yolundaki
TIR parkına gitmek istediğini söy-
ledi. TIR parkı yakınlarına gelindi-
ğinde yolcu olan kişi, şoförden
aracı durdurmasını istedi. Bekler-
ken şoför Atabey de tuvalet ihtiya-
cını gidermek için araçtan indi.

Takside bekleyen Adülsamet Kara-
taş, üzerinde kontak anahtarı bulu-
nan taksiyi çalıştırarak hızla
uzaklaştı. Şah Murat Atabey, taksi-
nin çalınması üzerine hemen polisi
aradı. Araç iki gün bulunamadı.
Önceki gün Avcılar'daki bir taksi
şoförü, çalınan taksiyi Avcılar Am-
barlı Meydanı'nda gördüğü yö-
nünde Murat Atabey'e bilgi verdi.
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46 AYRI SUÇTAN POLİSTE KAYDI BULUNUYOR

İhbar üzerine ekipler hare-
kete geçti. Park halinde bu-

lunan takside oturan şüpheli,
polisleri görünce kaçmak istedi.
Polisler, 'Dur' ihtarına uyulmaması
üzerine taksinin lastiklerine ateş
açtı. Patlak lastiklerle döner kavşak
etrafında 4 kez tur atan şüpheli,
hızı düşen aracın kapısını açarak,
yaya olarak kaçmaya çalıştı. Çalışır

halde bıraktığı taksi, meydandaki
bir manavın hemen yanındaki
ağaca çarparak dururken, şüpheli
yakalanarak gözaltına alındı. Yapı-
lan arşiv taramasında Adülsamet
Karataş'ın, 46 ayrı suçtan poliste
kaydı bulunduğu, 11 ayrı olay ile
ilgili de arandığı anlaşıldı. Kara-
taş'ın 3 gün boyunca taksicilik 
yaptığı ortaya çıktı. I SAYFA 3
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İBB Teftiş 
Kurulu’nun 

10 ay önce İçişleri 
Bakanlığı tarafın-

dan el konulan
yolsuzluk dosya-
larından üçü için
bakanlığın mül-
kiye başmüfettişi

görevlendirdiği
öğrenildi. 3 dosya
içinde önceki dö-
nemde bazı vakıf

ve kurumlara
tahsis edilen

araçlar da var

İnadım sayesinde başardım
Sayfa 2Sayfa 2Sayfa 2Sayfa 2Sayfa 2Sayfa 2Sayfa 2Sayfa 2Sayfa 2Sayfa 2

Ekrem İmamoğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Ömer Çelik

Mahir Ünal

Mehmet Durakoğlu



DÜNYA Anestezi Günü’nün her 
insanı ilgilendirdiğini ifade eden 
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ve 
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 
Merkez Şube Başkanı Prof. Dr. Hatice Türe, 
“Dünya Anestezi günü her insanı ilgilendi-
riyor. Çünkü, sağlık hizmeti alan, ameliyat 
olan, yoğun bakıma o ya da bu şekilde yolu 
düşen, ağrısına derman arayan her insanı 
ilgilendiren bir alan. Her ne kadar Hipokrat’a 
mal edilmiş olsa da anonim bir deyim olan 
“Ağrıyı dindirmek, Tanrı sanatıdır koşulu 
günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. 
Ameliyat olacak tüm hastalar, ağrı çekmek 
istemiyor ve bizler de ağrıyan bölgeyi tedavi 
etmek için uğraşıyoruz. Hekimler de hasta-
larının ağrılarını tedavi edebilmek için yeni 
ilaçlar kullanıyor, yeni teknikler hatta yeni 
ameliyatlar geliştiriyor” diye konuştu.

Uyutucu ilaç veriliyor
Modern anestezinin son 30 yıl içinde çok 
büyük ilerleme kaydettiğini söyleyen Prof. 
Dr. Türe bu noktaya gelinceye kadar yaşa-
nanları ise şöyle özetledi: “Ameliyatların 
tarihi çok eskilere dayansa da modern 
anlamda ilaçların kullanılarak ağrısız ame-
liyatın mümkün olması ve bu işin organize 
şekilde yapılmasının tarihi 1846 yılına 
dayanıyor. Dünyadaki ilk modern aneste-
zinin 16 Ekim 1846 tarihinde, Harvard’da 
genç bir hastaya, boynundaki tümör çıka-
rılırken anestezi için uyutucu ilaç veriliyor, 
hasta uyandığında hiçbir şey hatırlamıyor 
ve cerrah bunun mucize olduğunu söylü-
yor. Gerçekten mucize, çünkü o tarihe dek 
hastalar, ameliyatta ağrı çekerek, canlı canlı 

ameliyat ediliyorlarmış. Bir insanın 
canlı canlı; elleri- kolları bağlanarak 
kesilip biçilmesi; ameliyat olan için 
de ameliyat eden için de korkunç 
olsa gerek” şeklinde konuştu.

Fazlası gerekiyor
Bugün tüm dünyada ve Türkiye’de 
ameliyat sırasında ağrı çekilmesine 
izin vermeyen Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon uzmanlarının has-
tanın ağrısını dindirmekten çok 
daha fazlasını yaptığını anlatan 
Prof. Dr. Türe şu ifadeleri kullan-
dı: “Anestezi; (an-esthesia) kelime 
olarak ağrısızlık ya da duyusuzluk 
anlamına gelir. Ama anesteziyoloji 
ve reanimasyon uzmanı hekimler, 
ameliyatta yalnızca hastanın ağrı-
sını dindirmez. Çünkü, günümüzde 
güvenli ameliyat için, ağrıyı dindir-
mekten çok daha fazlasını yapmak 
gerekir. Hastanın tüm yaşamsal faa-
liyetlerinin bir bütün olarak dengede 
tutmak ve bu dengeyi sürdürmek 
şarttır. Örneğin; yeterli miktarda 
nefes almamız, kalbinizin vücudu-
muza yeterli miktarda ve tazyikte 
kan pompalaması, böbreklerimizin 
düzenli olarak kanımızı temizlemesi 
gibi birçok işlevin aynı anda ve bir-
biri ile ahenk içinde sürmesi gerekir. 
İşte Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
uzmanları tam da bu noktada, 
cerrahın hastayı ameliyat edebilmesi 
için, hastanın bütün organlarının 
çalışma düzenini takip ve gereğinde 
de tedavi eder” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL Üniversitesi İstan-
bul Tıp Fakültesi Mikrobiyo-
loji ve Enfeksiyon Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Serap Şimşek Yavuz, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya’nın önceki 
gün açıkladığı İstanbul’daki 
aşılanma oranları ve Türki-
ye’nin salgında geldiği son 
durum hakkında değerlendir-
melerde bulundu. Prof. Dr. 
Yavuz, 65 yaş üstü grupta tam 
aşılanmışların oranının halen 
yüzde 74’lerde olduğuna işaret 
ederek “Özellikle bu yaş gru-
bunda yüzde 98’leri bulmamız 
gerekiyor. Ölümlerin çoğu 
bu yaştaki riskli grupta olu-
yor. Gençlerde de aşısızlarda 
ölüm ve ağır hastalık yüksek. 
Türkiye genelinde çift doz 
aşılama oranı yüzde 50 civarın-
da. Ölüm sayıları düşüş trendi 
göstermiyor bu yüzden. Ayrıca 
maske mesafe gibi korunma 
önlemlerini çok erken bıraktık. 
Bu da vaka sayılarındaki artış 
trendinin uzamasına neden 
oluyor. 65 yaş üstünde ilk doz 
aşılanma yüzde 91 civarında. 
Bu çok kabul edilemez aslında. 
Bunu kapatmamız lazım. Bütün 
Türkiye’de ise yüzde 85 civarın-
da. O grup halen ölmeye devam 
eden grup içinde yer alıyor. 
Aşılanmayan yüzde 15 bile 
olsa, ya da mesela o gruptan 
iki doz inaktif aşı olanlar var, 
etkili olamıyor, üçüncü dozlarını 
olmaları gerekiyor. Biz şu anda 
hastanelerde aşısını tamamla-
mamış ya da hala aşı olmamış 
hastaları görüyoruz. Halen hiç 
aşı olmamış 65 yaş üstü var. 
Bu nedenle ölüm sayıları hala 

yüksek devam ediyor. 65 yaş 
üstü için hedefimiz yüzde 100, 
hadi en kötü ihtimalle yüzde 98 
olmalı. Bunu sağlamamız lazım 
ki ölüm sayılarını büyük oranda 
azaltabilelim” dedi.
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ANESTEZi YOKSA
CERRAHi DE YOK
16 Ekim Dünya Anestezi Günü’ne özel 
açıklamalarda bulunan Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon Uzmanı Prof. 
Dr. Hatice Türe, “Anestezi 
uzmanları cerrahinin ve yoğun 
bakımın gizli kahramanlarıdır. 
Anestezi olmasaydı 
cerrahiden de söz etmek 
mümkün olmazdı” dedi

ÖNEMLi BiR
DÖNÜM NOKTASI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap 
Şimşek Yavuz birkaç yıldır görülmeyen ve nezleye neden olan 
virüs enfeksiyonlarının tekrar sahnede olduğunu vurgulayarak, 
“Bu yıl nezleye yol açan Rinovirüs gibi diğer solunum yolu virüs-
lerini çok daha erken dönemde görmeye başladık” dedi

ŞiMDi DE
RiNOViRÜS

Prof. Dr. Yavuz şöyle 
devam etti: “Diğer ön-
lemlere halen ihtiyacımız 
var. Maske ve mesafe gibi 
önlemlere dikkat etmek 
zorundayız. Bu nedenle 
de aylardır bir yükseliş 
trendindeyiz. Eskiden 
ne olurdu, sayılar yük-
seliş trendine girince bu 
önlemler sıkılaştırılırdı, 
kısa süre içinde sayılar 
düşerdi. Bunu 3-4 pikte 
de gördük. Şu anda ge-
nişlemiş bir dalgadan söz 
ediyoruz. Diğer önlemler 
alınmadığı için oluyor 
bu. Tabii ki gevşemelerin, 
okulların açılmasının 
etkisi oluyor bunda” dedi.

Genişlemiş 
dalga yaşıyoruz

AJDA PEKKAN’IN uzun 
zamandır beklenen yeni albü-
mü ‘Ajda’ müzikseverler ile 
buluşuyor. Prodüktörlüğünü 
Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı 
albümün çıkış parçası Bi’ Tık! 
Şarkı, iki farklı versiyonla 
albümde yer alıyor. Albüm-
de düzenlemeleri yine Ozan 
Çolakoğlu’nun yaptığı, söz ve 
müziğini Okay Barış’ın yazdığı 
‘Mümkün Değil’, söz ve mü-

ziği Gülden’e ait olan ‘Ölsem 
Unutmam’ isimli şarkılar da 
yer alıyor. Albümde bulunan 
diğer bir şarkı olan ‘Sadece’nin 
söz ve müziğinde ise Serdar 
Ortaç ve Sera Tokdemir’in im-
zaları var. Bu şarkının aranjesi 
ise Tarık İster’e emanet. Alper 
Atakan aranjesi ile göze çar-
pan “Bilebilirsin”in sözleri ise 
Özlem Argon, müziği ise Reşit 
Gözdamla’ya ait.

Bi TIK AJDA

Kedi ve köpek besleyenler, şu 
günlerde petleri 5 hastalığa karşı 
koruyan karma aşı bulmakta 
zorlanıyor. Prof. Dr. Murat Arslan, 
koronavirüsle beraber hayvanlar için 
üretilen karma aşı üretim kapasite-
sinin büyük bir kısmının Kovid-19 
aşılarına ayrıldığını söyledi

KEDİ ve köpeklerde birden 
fazla farklı hastalığın oluşu-
munu engellemek için yapılan 
karma aşılarda uzun zaman-
dır stok sıkıntısı yaşandığını 
belirten İstanbul Veteriner 
Hekimler Odası Başkanı Prof. 
Dr. Murat Arslan, konuyla 
ilgili açıklamalarda bulundu. 
Stok sıkıntısının hem dünyada 
hem de Türkiye’de olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Arslan, 
“En önemli nedenlerinden 
birisi insanların çok sayıda 
hayvan sahiplenmesi. Evde 
yalnız kalan insanlar hayvanla-
rı sahiplenmeye başladılar bu 
da talebi artırdı. Sadece karma 
aşılara değil, diğer bütün aşıla-
ra ve malzemelere ihtiyaç arttı. 
Geçmişte kedilerde 1,5 milyon 
aşı yapıldığını biliyoruz gü-
nümüzde bu 2 milyonu geçti. 
Dünyada özellikle koronavi-
rüsle beraber aşı üretim kapa-
sitesinin bir kısmı koronavirüs 
aşılarına ayrıldı. Bu noktada 
da bazı sorunlar yaşanıyor. 
Geçmişte büyük bir potansi-
yelle stoklu olarak çalışan aşı 
üretim merkezleri, şu anda bir 
kısım kapasitelerini koronavi-
rüs aşısı üretimine ayırdılar. 
Bu da bir etken haline geldi. 
Aşı üretimi arttıkça, ham mad-
de, flacon denilen şişe, aşıların 
bileşenine giren maddelerde 
de sıkıntı yaşanmaya başladı. 
Bunları üst üste eklediğimizde 
maalesef sorun gittikçe büyü-
dü” ifadelerini kullandı.
Sıkıntı yaşayacağız

Stok krizinde ülkelerin pa-
zarlama stratejisinin de etkili 
olduğunu dile getiren Arslan, 
“Ülkeler hangi bölgelerde 
daha fazla karlılık görürlerse 
aşılarını orada pazarlamayla 
ilgili bir yola gidiyorlar. Ülke-
miz bu konudan da etkilendi. 
Türkiye’deki ithalatçı firmalar, 
ithalat ve bunun planlanması 
konusunda ön görülerini ya-
pamadılar ya da talebe yetişe-
mediler. Bunlar da tükenmiş 
durumda. Bütün bu sürece 
baktığımızda bir süre daha aşı 
konusunda sıkıntı yaşayaca-
ğız” dedi.

Fazla hasta 
kaybediyoruz

Karma aşının farklı hastalıkları 
içeren kombinlerden oluştu-
ğunu belirten Bayraktar, “Bu 
aşılardaki koruma amaçları 
hastalıkların vücutta oluştur-
dukları viral etkilerin, immun 
sistemin baskılanmasının, ağız 
diş eti gibi yerlerde yaraların 
açılmasının ve çok bulaşıcı bir 
takım hastalıkların oluşma-
sına sebep veren hastalıklar 
bunlar. Bu aşıları olmayan 
hastalarda bu hastalıkları 
görüyoruz. Sonucunda da çok 
fazla hasta kaybedebiliyoruz. 
Aşıların düzenli olarak yapıl-
ması immun sistemin yüksek 
tutulmasını ve bu hastalıkların 
kendi hastalarımıza bulaşma-
sını engellemek. Tamamen 
koruyucu amaçlı yapıyoruz” 
diye konuştu. DHA

KARMA 
AŞI 

KRiZi

Dünya Anestezi Günü’nün Anesteziyoloji ve Rea-
nimasyon camiasının yanında her insanı ilgilen-
dirdiğini ifade eden Türe, “Bu tarih hekimler için 
değil, asıl bu hizmeti alan insanlar için önemli bir 
dönüm noktasıdır. Anesteziyoloji ve reanimasyon 
uzmanları, teknisyenleri, hemşireleri, personelleri 
ise bunun için tüm insanlara yardım etmeye çalı-
şan sağlık ordusudur. Hep Anesteziyoloji ve Rea-
nimasyon uzmanlarının “Anestezi Günü” kutlanır 
ama aslında “tüm insanlığın anestezi günü kutlu 
olsun” demek gerekir. Çünkü ne mutlu ki ameliyat 
olurken ağrı çekmiyorsunuz. Ne harika ki zorlu 
ameliyatlardan artık sağ salim çıkabiliyorsunuz. 
Ne mutlu ki yoğun bakımlar ve oralarda sizi haya-
ta döndürmeye çalışan gönüllüler var. Ne şanslısı-
nız ki ağrı kliniklerinde ağrınızı dert edinen, dert 
alanlarınız var” açıklamasında bulundu.
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Beylikdüzü’nde salı günü sabaha karşı 
34 THA 05 plakalı taksiyi durdura-
rak, müşteri gibi binen kişi, şoför Şah 

Murat Atabey’e Çatalca yolundaki babasının 
bulunduğunu öne sürdüğü TIR parkına git-
mek istediğini söyledi. TIR parkı yakınlarına 
gelindiğinde yolcu olan kişi, şoförden aracı 
durdurmasını istedi. Beklerken şoför Atabey 
de tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan 
indi. Takside bekleyen Adülsamet Karataş, 
üzerinde kontak anahtarı bulunan taksiyi 
çalıştırarak hızla uzaklaştı. Şah Murat Ata-
bey, taksinin çalınması üzerine hemen polisi 
ararken, aynı zamanda meslektaşlarının oluş-
turduğu sosyal iletişim grubu ile aracın plaka 
ve fotoğrafını paylaşıp yardım istedi. Araç iki 
gün bulunamadı. Dün saat 11.30 sıralarında 
Avcılar’daki bir taksi şoförü, çalınan taksi-
yi Avcılar Ambarlı Meydanı’nda gördüğü 
yönünde Murat Atabey’e bilgi verdi.

Suç makinesi çıktı
Bilgi verilmesi üzerine de bölgeye Avcılar 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri 
sevk edildi. Meydanda park halinde bulunan 
takside oturan şüpheli, araçla hızla kaçmak 
istedi. Polisler, ‘Dur’ ihtarına uyulmaması 
üzerine taksinin lastiklerine ateş açtı. Patlak 
lastiklerle döner kavşak etrafında 4 kez tur 
atan Adülsamet Karataş, hızı düşen aracın 
kapısını açarak, yaya olarak kaçmaya çalıştı. 

Çalışır halde bıraktığı taksi, meydandaki bir 
manavın hemen yanındaki ağaca çarparak 
dururken, şüpheli Adülsamet Karataş kısa 
sürede yakalanarak gözaltına alındı. Araç 
çekici ile bölgeden alınırken, taksi şoförüne 
aracının bulunduğu bilgisi verildi. Yapılan 
arşiv taramasında Adülsamet Karataş’ın, 
uyuşturucu madde ticareti, ev ve otomobil-
den hırsızlık, kasten ve taksirli yaralama gibi 
46 ayrı suçtan poliste kaydı bulun-
duğu, 11 ayrı olay ile ilgili de aran-
dığı anlaşıldı. Şüphelinin polisteki 
işlemleri sürüyor.  

Uyuşturucu da vardı
Polis takibini gören manavda çalışan 
Ahmet Kulüp, çalınan otomobilde 
polisin uyuşturucu da bulduğunu 
belirterek, “Kaçmaya çalışırken 
dükkanın tam yanındaki ağaca çarptı. 
Çalışır vaziyette arabayı bırakıp kaçtı. 
Hemen yakınları yola kaçtı. Polisler 
sağ olsun yakaladılar. Böyle adamları 
salmasınlar. Bunlar suç makinesi” 
dedi. Olay yeri inceleme ekipleri araçta 
uzun süren inceleme yaparken, uyuş-
turucu bulunup-bulunmadığına dair 
bilgi vermedi. Ateş edildiği için lastikleri 
patlayan taksiyi çalan şüphelinin aracın 
sol çamurluğunun üzerinde satın aldığı 
stickerlerlerle ‘Vur beni’ yazdığı görül-

İstanbul Anadolu Yakası’nda Sultan-
beyli-Kartal hattında çalışan minibüs 
sürücüleri ve araç sahipleri, akşam 

saatlerinde Kartal İBB Ek Hizmet Bina-
sı önünde toplandı. Minibüs sahipleri 
ve sürücüleri, duraklardaki kahyaların, 
güzergahtaki farklı araçlara yolcu verdik-
lerini, Sultanbeyli-Kartal hattında çalışan 
minibüslere ise yolcu vermediklerini öne 
sürdü. Araç sahipleri, bazı kahyaların ise 
minibüslerden para alamayınca araçlara 
zarar verdiklerini iddia etti. Araç sahibi ve 
şoförler, yaşadıkları soruna çözüm bulun-
masını istedi. Polis ekipleri herhangi bir 
olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik 
önlemi aldı. Gruptakiler basın açıklamala-
rının ardından dağıldı.

Darp ediyorlar!
Minibüs sahibi Kadri Erol, “Biz yıllardan 
beri bu kahya sorununu çekiyoruz. Şoför 
arkadaşlarımız çalışmak istemiyorlar. Biz 
bu dertten kurtulmak istiyoruz. Kahyalar, 
şoförler para vermediği zaman şoförlerin 
karşısına geçerek tacizde bulunuyorlar. 
Para vermediğin zaman darp ediyorlar. 
Benim arabama zarar verdiler. Sopalarla 
arabama vurdular. Emniyetten çağırdılar 
ifademizi aldılar. Bize diyorlar ki, bize gös-
terin. Biz nasıl gösterelim zaten can güven-
liğimiz yok. İstanbul Belediyesi buna bir el 
atsın. Akbile geçmek istiyoruz” dedi. ■ DHA

Kaza, saat 04.45 sıra-
larında Turgut Özal 
Bulvarı Kartal istika-

metinde meydana geldi. Aşırı 
süratli olduğu iddia edilen 
Serdar Töre idaresindeki 41 
VG 482 plakalı hafif ticari 
araç, yağmurun etkisiyle 
kayganlaşan yolda kont-
rolden çıktı. Refüje çarpan 
hafif ticari araç, bir ağacı da 
yıkıp, taklalar atarak karşı 
şeride geçti. Kazada, araçta 
bulunan Serdar Töre, Berkay 
Biçen, Salih Töre ve Yiğit 
Kına yaralandı. Kazazedele-
rin yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar 
üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve 
polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi, 
itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarı-
larak sağlık ekiplerine teslim edildi. Aşırı kilolu 
olması nedeniyle normal ambulansa alınamayan 
Serdar Töre için obez ambulansı istendi. Yara-
lılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonucu 
ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

TAKSiYi ÇALIP
TAKSiCiLiK YAPTI!

Beylikdüzü’nde şoförün tuvalete gitmek üzere inmesini fırsat 
bilerek, yolcusu olduğu taksiyi çalıp, 3 gün boyunca taksicilik yapan 

şüpheli, Avcılar’da yakalandı. Şüphelinin daha önceden de 46 
suçtan poliste kaydı olduğu ve 11 ayrı suçtan arandığı tespit edildi

Çalınan taksisine 3’üncü gününde kavuşan 
şoför Şah Murat Atabey, 2021 model aracı 
yeni aldıklarını belirterek, “Onu Beylikdü-
zü’nde müşteri diye almıştım. Çatalca yolun-
daki TIR garajında bulunduğunu belirttiği 
babası ile görüşecekmiş. Durmamı istedi. 
Ben de durdum, tuvalet ihtiyacımı gidermek 
için inmiştim. Saat 05.00-06.00 gibiydi. 5 
metre uzaklaştım ki arabayı çalıştırıp kaçtı. 
Aracı polis budu. Biraz hasar var, olsun. 
Çaldığı arabamızla taksicilik yapıyor hem 
de bu araçla uyuşturucu satıyormuş. Aracı-
na aldığı insanları dolandırıyormuş. 40’tan 
fazla suçtan kaydı varmış. Allah belasını 
versin” dedi. Çalınan taksinin bulunması 
ve şüphelinin yakalanmasından son derece 
mutlu olduğunu ifade eden Atabey, “Gitmiş 
aracın üstüne ‘Vur beni’ diye stiker yapıştır-
mış. Polis de oradan vurmuş keşke vursaydı, 
millet bundan kurtulurdu” diye konuştu.

Şüpheli 
Adülsamet 
Karataş’ın, 
uyuşturu-
cu madde 

ticareti, ev ve 
otomobilden 

hırsızlık, 
kasten ve 

taksirli yara-
lama gibi 46 
ayrı suçtan 

poliste kaydı 
bulunduğu, 
11 ayrı olay 
ile ilgili de 
arandığı 
anlaşıldı.

Müşterileri de 
dolandırmış!

Olay, 27 Eylül gecesi saat 02.00 
sıralarında PTT Evleri Mahallesi’nde 
meydana geldi. Motosikletli kurye 
Görkem Karaaş, kendisine verilen 
siparişi teslim etmek için belirtilen 
adrese gitti. Zili çalan Karaaş’a, kapıyı 
açan kişi tarafından yanlış adres nede-
niyle hakaret edildi. Saldırıya uğrayan 
kurye kendisini savunmak için elindeki 
kaskla, zilini çaldığı kişinin başına 
vurdu. Kavgayı görenler araya girerek 
tarafları ayırdı. Yaşanan o anlar bir 
iş yerinin güvenlik kamerasına saniye 
saniye yansıdı. Görkem Karaaş olayla 
ilgili, “Zile bastım. Bir tane adam çıktı. 
‘Neden zile basıyorsun’ diye bana ba-
ğırmaya başladı. Ben ondan özür dile-
meme rağmen bana hakaretler etmeye 
başladı. Ondan sonra aşağı geldi. 
Bana bir anda yumruk atmaya kalktı. 
Ben de yumruğunu engelleyip ona kar-
şılık verdim kendimi savunma amaçlı. 
Geri gittim olay uzamasın diye. Mo-
toru devirdi. Bu sefer bir daha üstüne 
gidip bir daha vurdum. Bu olayı da 
farklı kuryelerle devamlı yaşıyormuş. 
Sipariş veren kişi yanlış adres verdiği 
için hep bu abinin ziline basılıyormuş. 
Gece geç saat olduğu için doğal olarak 
da sinirleniyor herkese” dedi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü meydana 
geldi. Sabaha karşı yüzleri maskeli 
5 kişi hafif ticari araçla restoranın 
önüne gelerek aracı depo kısmına 
park etti. Demirle kilitli kapıyı açan 
hırsızlar güvenlik kameralarına aldırış 
etmeden soğuk hava deposuna girdi. 
Şüpheliler etleri araçlarına yükleyerek 
kayıplara karıştılar. Hırsızlık anı iş 
yerinin güvenlik kamerasına saniye 
saniye yansırken, polis şüphelilerin 
yakalanması için çalışma başlattı. 
İşletme sahibi Tekin Keser, “5 kişi be-
nim restoranıma girerek, yaklaşık bir 
ton etimizi çaldılar. Depoya yanaşarak 
kapıyı kırmışlar. Güvenlik kamera 
görüntülerinde mevcut bu kişiler. Bu 
hırsızların en kısa sürede yakalaya-
caklarını biliyorum ama benim canım 
yandı, başkalarının da canı yanmasın. 
İşletmede kullandığımız bıçak, satır ve 
kasap malzemelerimizi de çalmışlar. 
Hatta kötü olan malzemeleri de bırak-
mışlar iyilerini seçmişler içlerinden. 
Baharatları bile götürmüşler” dedi.

Yanlış adres 
KAVGASI

Restorandan 
ET HIRSIZLIĞI

Minibüsçülerin 
KAHYA iSYANI
Sultanbeyli-Kartal minibüs hattında çalışan sürücü ve araç sahipleri, Sultanbeyli-Kartal minibüs hattında çalışan sürücü ve araç sahipleri, 
duraklardaki kahyaların, çalışmalarını zorlaştırdıkları gerekçesiyle duraklardaki kahyaların, çalışmalarını zorlaştırdıkları gerekçesiyle 
Kartal İBB Ek binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptıKartal İBB Ek binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı

Taklalar atarak 
karşı şeride geçti

Motokurye şov!

Maltepe sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 
hafif ticari araç, refüje çarpıp taklalar atarak karşı şeride geçti. 

Kazada refüjdeki bir ağacı deviren araçtaki 4 kişi yaralandı

Alkol şişesi dikkat çekti
Kaza sonrası sahil yolu Kadıköy istikametinde trafik dur-
du. Hurdaya dönen araç, çekiciyle yoldan kaldırılırken, 
yola akan yakıt ve yağ sızıntısı için kumlama çalışması 
yapıldı. İncelemeler sırasında araçta bulunan alkol şişesi 
ise dikkat çekti. Kazada yola devrilen ağaç, itfaiye ekipleri 
tarafından parçalara ayrılarak yoldan kaldırıldı. Belediye 
ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından ulaşım nor-
male döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Esenler’de yağmur sonrası kayganlaşan 
yolda tek teker üzerinde giden moto-
kurye, trafiği tehlikeye attı. Motosikletli 
kuryenin bir otomobile de çarpmaktan 
son anda kurtulduğu tehlikeli anlar cep 
telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, 
13 Ekim Çarşamba gece saatlerinde 
Esenler Mehmet Akif İnan Caddesi’nde 
meydana geldi. İnternet üzerinden satış 
yapan firmanın kuryesi olarak çalışan 
kişi, yağmur sonrası kayganlaşan yolda 
kaza riskine aldırış etmeden tek teker 
gösterisi yaptı. Kurye, tek teker üzerinde 
gittiği sırada yola çıkan bir otomobile de 
çarpmaktan son anda kurtuldu. Kurye-
nin tehlikeli gösterisini bir arkadaşı cep 
telefonu ile kaydetti.
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1 952 Helsinki Olimpiyatları’nda 
Çek atlet Emil Zatopek on bin 
metrede yirmi dokuz dakikanın 

altına indiğinde gazeteler şöyle diyordu:
“İnsanın ulaşabileceği son hız 

tescillendi.” 
Tabii, bu hız ilerleyen yıllarda başka bir

olimpiyatta başka bir milletin medarıifti-
harı tarafından egale edildi hatta geçildi.
Fakat dünyayı adeta yerinden oynatan bu
zaferinin ardından “Çek Lokomotifi” ola-
rak adlandırılan Zatopek, söylediği şu sözle
dünya tarihinde unutulmayanlar arasına
girmeyi başarmıştı.

“Eskiden herkes, ‘Emil sen bir salaksın’
derdi. İlk olimpiyat madalyamı kazandık-
tan sonra herkes bir dâhi olduğumu
söylemeye başladı.” 

Gerçekten de hayatın özetini anlatan,
çok temiz bir sözdü bu.

“Yaz bu sözü bir kağıda, yapıştır buzdo-
labına. Çocuklar geceleri acıkıp dolabı aç-
tıklarında anlarlar insanın ne menem bir
mahlukat, hayatın nasıl bir simülasyon 
olduğunu.” dedi kendi kendine Fikri 
Sönmez, sol elindeki siyah renkli evrak 
çantasını sıkıca tutarak işe gitmek için 
kullanacağı otobüsün arkasından koşturur-
ken. Neyse ki birkaç saniye sonra otobüsün
emektar şoförü deli gibi koşan bu genç ihti-
yarı görüp koca otobüsü bir anda durdurdu
ve hem Fikri Sönmez’in kendi kendine yap-
tığı bu konuşmayı bitirdi hem de bu soğuk

havada birini daha işe yetiştirecek olmanın
haklı gururuyla sevap hanesine yazılacağını
hissettiği puanları düşünerek iyice yayıldı
oturduğu koltuğa. Aradan belki bir maçın
normal süresi tamamlandıktan sonra ilave
edilen uzatma dakikaları gibi kısa bir süre
geçmişti ki otobüse binmenin rahatlığı ve
soğuk havadan sıcak havaya geçtikten
sonra vücudun en nadide bölgelerinde 
hissedilen mayışma haliyle oturduğu yerde
uyuklamaya başladı Fikri Sönmez. Kadim
Anadolu’da yüzyıllardır bir kuşaktan diğer
kuşağa aktarılan ve “şekerleme” olarak ni-
telendirilen bu uyku, Fikri Sönmez’in iş ye-
rine geldiğini fark etmesiyle bitti ve biraz
da ineceği durağı kaçırma korkusuyla fal
taşı gibi açıldı gözleri. İş yerine geldiğinde
ona özel olarak tahsis edilmiş koltuğa
oturdu. Her zamanki gibi besmele çekerek
açtı bilgisayarını. Yine her zamanki gibi
dikkatli bir şekilde gelir-gider bilançolarını
çıkarmaya çalıştı. Zaman bir nehrin usul
usul akışı gibi engellenemez bir biçimde
ilerlemeye devam ederken ve saatler çalışan
tüm beyinlere işin bitmek üzere olduğunu
müjdelerken Fikri Sönmez, gün içerisinde
çoğunlukla yaptığı gibi cep telefonundaki
banka uygulamasına girerek maaşının yatıp
yapmadığını kontrol etti. Bir anda endişeli
bakışları, kederli yüzü tatlı ve hınzır bir gü-
lümsemeyle kaplandı. Maaşı yatmıştı, Fikri
Sönmez mutluydu. Hatta öyle mutluydu ki
o an Abidin Dino orda olsaydı mutluluğun

resmini çizebilirdi. 
Karl Marx’ın tarif ettiği hazıra konmuş

orta sınıfa ait olmanın yarattığı bir durum
olarak mı yoksa sadece maaşı yattığı için
mi nedir bilinmez yüzünde bir tebessümle
yürüyordu insanların arasında Fikri Sön-
mez. Paranın, özgürlüğün en güzel destek-
çisi olduğu bu kapital sistemin çarklarından
biri olmanın gururunu yaşadığı tek gün sa-
dece bu gündü ve doyasıya yaşamak istedi
bugünü. Eve gitmeden önce biraz alışveriş
yapmak ve elinden ekmek bekleyen aile bi-
reylerini sevindirmekti şimdiki arzusu.
Önce manava uğradı. Dört tane muz, üç
tane elma, beş tane armut, iki tane şeftali
aldı ve sebze bölümüne geçti. Sırasıyla pı-
rasa, karnıbahar, fasulye, salatalık, doma-
tes, yeşil biber ve soğan aldı. Maaşının
dörtte birini manava yatırmanın verdiği
pişmanlık ve yeni yetme manav Halil’in
“ağabey, artık dört muza seri katil olan
var.” cümlesini kurarak yaptığı manasız şa-
kayla manavdan çıktı. Aklında her şakada
bir gerçeklik payı olduğu düşüncesiyle iler-
lerken et ve süt ürünlerini almak için mar-
kete girdi. Kıyma, tavuk, peynir, yumurta
ve süt aldıktan sonra da maaşının dörtte bi-
rini de buraya yatırarak evinin yolunu yürü-
meye devam etti. Elinde poşetler evine

doğru yürürken elektrik, su, doğalgaz fa-
tura tutarlarını, ev kirasını, kredi kartı
borçlarını hesapladı ve kendi gelir-gider 
bilançosunu da çıkardı yirmi yıllık dene-
yimli muhasebeci Fikri Sönmez:

“Anlaşıldı, bu ayın da son üç günü
yürüyerek gidip geleceğiz işe.”

Eve geldiğinde güzelliği ona dünyanın
tüm yorgunluklarını unutturan biricik eşi,
hayattaki tek aşkı açtı kapıyı. Eşinin arka-
sından büluğ çağına yeni girdiği yüzlerin-
deki sivilcelerden anlaşılan iki genç birey
koşarak geldiler babalarına sarılma isteği-
nin heyecanıyla. Fikri Sönmez’in elindeki
poşetleri aldılar ve ne alındıysa çıkarıp koy-
dular tezgâha. O sırada o oturdu koltuğuna
ve kuruldu televizyonun karşısına. Aziz
Nesin’in yıllar önce betimlediği bu aptal
kutuyu izlemeye başladı. Bir kanalda eski
bir şovmen ile genç bir şarkıcı arasında
geçen taciz skandalı konuşuluyordu. Ka-
nalı değiştirdi. Diğer kanalda bir milletve-
kili “2002 öncesine dönersek asgari
ücretle üç tane aspirin alınıyordu, şimdi
öyle mi?” diyordu. Kanalı değiştirdi. Öbür
kanalda a milli futbol takımının Alman
teknik direktörü maçtan sonra ağladığı
için artık o bizden biri diyenler vardı. Ka-
nalı değiştirdi. Bir sonraki kanalda bir
ödül töreninde konuşması sabote edilen
kadının gerçekten bir saboteye maruz
kalıp kalmadığı ya da kadının arkasında
hangi güçler olduğu tartışılıyordu. Kanalı
değiştirdi. Bir sonraki kanalda bir tar-
tışma programında bir vakfın kendi 
üyelerini devlet kademelerine torpilli yer-

leştirme yaptığı iddiaları üzerine “efen-
dim, dış mihraklar bizi kıskanıyorlar.”
diyen bir birey vardı. Kanalı değiştirdi. Bir
sonraki kanalda “artan dolar kurundan
millete ne kardeşim, bu millet maaşını do-
larla mı alıyor? Geçin bu dış güç oyunla-
rını?” diyen bir birey vardı. Televizyonun
fişini çekti.

Kütüphanesine gitti. 15-20 ekim 1927
tarihlerinde Cumhuriyet Halk Fırkası’nın
birinci kongresinde altı gün boyunca Gazi
Mustafa Kemal Atatürk tarafından oku-
nan Nutuk’u tekrar okumak ve o günleri
özümseyebilmek için kitabı eline aldı. Bu
büyük ve yol gösterici kitabın sayfalarında
gezdirirken gözlerini her zaman yaptığı ri-
tüellerinden birini yaptı ve bir sigara
yaktı. Biraz zaman sonra gelen eşinin
“hayırdır, düşüncelisin?” sorusunu yanıt-
lamadan önce sigarasından okkalı bir
nefes aldı. Dumanını bırakırken havaya
elindeki kitabı sıkıca tuttu ve sevgili eşinin
gözlerinin içine bakarak şöyle dedi:

“Ya sevgilim, Emil Zatopek’i yarım
saat koştu diye dâhi ilan eden insanlık, bu
ülkede iki çocuk büyütmeye çalışan 
bizi niye hala dâhi ilan etmiyor?” 

HAFTANIN KARE ASI
YAŞAR - YÜREĞİMİ KAYBETTİM
BUVA - SHE MAKES ME FALL

DOWN
ALTIN GÜN - ANLATMAM DERDİMİ
MILEY CYRUS - NOTHING BREAKS

LIKE A HEART
İyi bir hafta diliyorum herkese ve 

kestanesi güzel günler. 

DÂHİ FİKRİ SÖNMEZ...

Muayene cezası!

Kuşdili Sokak’ta
parke taş çalışması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı
ekipler, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde

taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafikte
taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri
kontrol edildi. Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir ha-
linde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç
yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontrol-
lerde yapıldı. Denetimler sırasında muayenesi ve
sigortasının süresinin bittiğinden dolayı 2 taksi sü-
rücüsüne ceza kesildi. Muayenesi bittiğinden do-
layı ceza kesilen Hikmet Manuoğlu isimli sürücü
"Muayenenin bittiğini memur arkadaşlardan öğ-
rendim. Yapacak bir şey yok. Cezamıza razıyız."
diye konuştu. DHA

Lüleburgaz Belediyesi, Yıldırım Mahal-
lesi Kuşdili Sokak’ta beton parke taş ça-
lışması başlattı. Kent genelindeki altyapı

ve üstyapı yapım ve onarım faaliyetlerini aralıksız
sürdüren Lüleburgaz Belediyesi, Kuşdili Sokak’ta
beton parke taş çalışması başlattı. Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bin 500 metre-
kare parke taş çalışmasının tamamlanmasının
ardından sokak modern bir görünüme kavuşacak.
Yol çalışmasının yanı sıra ekipler kaldırımları da
yayaların kullanımına uygun hale getirdi.

B ebek sahibi olan ve herhangi
bir sosyal güvencelerinin olma-
dığı tespit edilen, maddi im-

kânsızlık içerisindeki aileler, temel
bebek bakımına yönelik ihtiyaçlarını
Kızılay’ın Sevgi Bohçalarında buluyor.
Hayırseverlerin bağışları ve Kızılay şu-
belerinin çalışmalarıyla yürütülen
Sevgi Bohçası yardımlarıyla her yıl
binlerce yeni doğan bebek ve anneleri-
nin ihtiyaçları karşılanıyor. Tarihinin
her döneminde ihtiyacı olan herkese
olduğu gibi anne ve bebeklerine de ha-
zırladığı yardımları ulaştıran Kızılay,
2010 yılında kapsamlı olarak hayata
geçirdiği Sevgi Bohçası projesine gelen
bağışlar sayesinde bugün de gönül-
lerde kalıcı izler bırakıyor.

Yüzleri Gülüyor

Kızılay’ın Sevgi Bohçasından yeni
doğum yapmış ihtiyaç sahibi anne ve
bebekleri faydalandırılıyor. Başvuru
aracılığıyla veya Kızılay ekiplerinin tes-
pit çalışmaları neticesinde ihtiyaç sa-
hibi aileler belirleniyor. Daha sonra
şubeler, temsilcilikler veya sosyal yar-
dım uzmanları aracılığıyla ailelere ula-
şılıp yardım malzemeleri bizzat
kendilerine ulaştırılıyor. Hayırseverle-
rin bağışları sayesinde Sevgi Bohçala-
rını hazırlayan Kızılay, yeni doğan

bebeklerin ve annelerinin öncelikli ola-
rak hijyen, giyim eşyası gibi temel ihti-
yaçlarına çözüm sunuyor. Sevgi
Bohçalarının içerinde ise; anneler için
gecelik, hijyenik ped, bulunurken be-
bekler için bez, ıslak mendil, pamuk,
pişik kremi, şampuan, sabun, bebek
yağı, emzik, biberon, ateş ölçer, oyun-
cak, hastane çıkış seti ve battaniye yer
alıyor. Daha çok kişinin yararlanması
adına ise Sevgi Bohçası tek seferlik
olarak veriliyor. Ailenin ihtiyaç duru-
muna göre ise hayırseverlerin deste-
ğiyle Kızılay ekipleri başkaca sosyal
yardım çalışmaları da yapabiliyor.

Bağış yapılabiliyor

Verilen destekte de yapılacak bağış-
larda da ilk akla gelen Kızılay, ihtiyaç
sahiplerine destek olmak isteyen yar-
dımseverler ile kurumsal yapıların sos-
yal sorumluluk kapsamındaki
bağışlarını ulaştırabilmeleri için kolay-
lıklar sağlıyor. Hayırseverler, gerek Kı-
zılay geleneği “Sevgi Bohçası”na
gerekse de “eğitim, sosyal yardım, afet,
projeler” gibi kategoriler özelinde ba-
ğışlarını gerçekleştirebiliyor. Bir Sevgi
Bohçası için belirlenen 250 TL tutar
veya daha fazlası için katları bağışla-
nabilirken daha küçük miktarlar ile dü-
zenli bağış da yapılabiliyor.

Kızılay, uzun yıllardır süre gelen “Sevgi Bohçası” yardımlarıyla da bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi
ailelere destek oluyor. Hayırseverlerin bağışları ve Kızılay şubelerinin çalışmalarıyla yürütülen Sevgi
Bohçası yardımlarıyla her yıl binlerce yeni doğan bebek ve annelerinin ihtiyaçları karşılanıyor

KIZILAY’DAN
SEVGI BOHCASI

Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim
yapıldı. Denetimde 2 taksiciye mua-
yene ve sigortası bittiği için ceza ke-
sildi. Taksici Hikmet Manuoğlu,
"Muayenenin bittiğini memur arka-
daşlardan öğrendim. Yapacak bir şey
yok cezamıza razıyız" diye konuştu

mehmethalici36@gmail.com

ON ÜÇÜNCÜ KÖYÜN KAVALCISI 

Mehmet HALICI 

Kızılay, ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen yardımseverler ile kurumsal yapıların
sosyal sorumluluk kapsamındaki bağışlarını ulaştırabilmeleri için kolaylıklar sağlıyor. 

Beylikdüzü Belediyesi’nin
girişimcilik, deneyim,

 inovasyon ve ortak 
çalışma merkezi olarak 
hayata geçirdiği Beylik-

düzü SMART’ta  “SMART
Bir Fikrim Var!” Girişimci
Destek Programı başvu-

ruları başladı. Yenilikçi
projelerin jüri tarafından
değerlendirilmesi sonucu

kazananlara, destek
programı kapsamında

birçok avantaj sağlanacak

Beylikdüzü Belediyesi’nin projelerinden Beylik-
düzü SMART’ın “SMART Bir Fikrim Var!”
Girişimci Destek Programı başvuruları baş-

ladı. Sadece Beylikdüzü’ne değil, İstanbul’un 39 ilçesine
de açık olan programa başvurular, Beylikdüzü SMART’ın
resmi sitesi olan www.smartbeylikduzu.istanbul adresi
üzerinden yapılabilecek. Başvuru sonrası bağımsız bir jüri
tarafından değerlendirilen ve başarılı bulunan projelerin,
Beylikdüzü SMART bünyesinde 6 aylık destek süreci baş-
layacak.18-30 yaş arasındaki girişimcilerin katılabileceği
programın başvuruları, 19 Aralık tarihine kadar devam
edecek.

Her alanda destek

Projelerin değerlendirilme sürecinde ise Beylikdüzü ve İs-
tanbul’un sorunlarına yönelik çözüm getirmesi, girişimcilik
ekosistemine katma değer üretmesi ve yenilikçi bir çalışma
içermesi gibi kriterler göz önünde bulundurulacak. Prog-
rama katılmaya hak kazanan girişimcilere; ihtiyaçlara yö-
nelik çeşitli eğitimler, mentorluk, ücretsiz ofis, toplantı
salonları ve bilgisayar atölyelerinin kullanımı, iletişim ve ta-
nıtım desteği sağlanacak. Başvuruların yanı sıra programın
şartları ve katılım koşullarına dair detaylı bilgiye
www.smartbeylikduzu.istanbul adresinden ulaşılabilecek.

SMART BİR FİKRİM VAR!
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“Sosyal güvenlik sistemimiz de tasvip 
etmiyoruz.” 

“Ben bu işte yokum!” 
“Böyle bir yükü ülkenin sırtına bindire-

meyiz.” 
“Siyasi ranta dönüştürülmemeli.”
“Seçim kaybetsek de yokum.”  
Söylenenleri iyi anlamak gerekiyor. 
İktidarın verdiği söz veya vaat yok. 
Muhalefet, “Olmalı”, “Yapacağız”, 

“Çıkartacağız.”  
Söylemlerine rağmen, iktidarı, muhalefeti 

üç yıldır, siyasi ranta dönüştürmüş olmadı-
lar mı? Oldular.

“Emeklilikte yaşa takılan” yurttaşı seçim 
malzemesi yaptılar mı? Yaptılar.

Ortada seçim yok. Malzemesi var. Tur-
şu, perhiz misali. 

O halde EYT’li yurttaş, Tarkan’ın söy-
lediği şarkı gibi kuzu kuzu yaşını, gününü 
bekleyeceksin. Yok, öyle çift maaş alayım 
keyfime bakayım. 

Değil, 20 teşebbüs, 120 teşebbüste de 
bulunsan nafile… 

Ekonomist değilsin, birisinin hamisi 
değilsin, devlet işlerinden anlamazsın ama 
kampanyaya sıra gelince halay başına 
geçersin. Edepsizlik yapma. Sıran geldiği 
zaman kullan oyunu çekil kenara. 

Senin niyetin gençleri, ülkeyi düşünmek 
değil. 

Beş yüz bin kişi eczaneden ilaç alamıyor. 
Bak işsizlik sayısı kaça çıktı. Geçinemediği 
için, kebap günlerinde masa altındaki artık-
ları toplayanlar var. Böyle bir rant varken 
bu yükü de devlete yükleyemezsin. Haddini 
bil. 

Sizi gidi sizi, çalıştığın yer aile şirketimi 
ki, babadan oğula geçsin. Vay be, erken 
emekli ol, çocuğun yerine devam etsin. Yok, 
öyle yağma Hasan’ın böreği. 

Tatile gidiyorsun. Yolara köprülere para-
nı yatırıyorsun. Azıcık trafik yoğunlaşınca, 
“Ben yoruldum hayat” şarkısını söylüyor-
sun. Dur bakalım daha yaşın kaç oldu. 

Hem sana ne! Maaşı kesilmiş,  yaşlı diye 
iş bulamamış, 75 yaşındaki emekli babasın-
dan harçlık alan insanlardan…

Yandaşlar bir taraftan paraları götürü-
yormuş, vergileri siliniyormuş, onlar yük 
olmuyormuş. Sana ne? Bu kadar da edep-
sizliğin lüzumu yok... 

Bunlar senin işin değil. İşine bak.
Ayrıca sen ne anlarsın bu işlerden?
Çok biliyor olsan zamanında işini yoluna 

koyar, çıkan yasalardan faydalanır çift değil 
beş maaşta alırdın. 

Yaptın mı? Yok. Eee daha ne mızmızla-
nıyorsun. İşin gücün riv riv riv…

Duymuyor musun? Almayan, Fransa 
bırak bunları Amerika, koskoca Amerika’da 
yokluk baş gösterdi. Hey gidim hey.. 

Öğrenci yurt bulamıyor. Sen halen çift 
maaş peşindesin. İnsanda biraz ar olur. 
Sahi sen nereden türedin. 

Uzmanlar rakam verilmesinin mümkün 
olmadığını söylüyor. Beş milyonu aştık diye 
efeleniyorsun. Hayırdır?

Bak #EYT’li kardeşim, İskandinav ülke-
leri bu sistemle battı. On taneyi aşkın analiz 
yapıldı. Bütün kombinasyonlar denendi. 
Sizin maliyetinizin sürdürülebilir bir tarafı 
yok. Niye anlamıyorsun.

Ayrıca ana muhalefet ve diğerleri ne 
diyor, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 
söz.  Sorunu, akılcı, tutarlı politikalarla 
istişare ederek çözeceğiz.” 

Burada ince bir detay var “Söz” veriliyor. 
O halde neyin mücadelesini veriyor, türeyip 
duruyorsunuz. 

Her türlü olumsuz cümleyi duyuyor, 
işine gelmeyeni duymuyorsun. Ne denildi 
“Seçimlerden sonra çıkartıyoruz.” Seçim 
malzemesi yapılman istenmiyor. Durum bu 
kadar basittir. 

“Yok, öyle, kapımı oy için çalacaksınız”
“1995 yılından beri çalış, fazlasıyla 

primleri öde ama emeklilik bütçeye yük! Bu 
millete kim yük ortada.”

“Bu mesele artık toplumsal bir meseledir 
demiştik.” 

“Bize sahip çıkmazsanız yarın sandıkta 
millet de size sahip çıkmayacaktır..”

“Genç nüfusa yol açmak istiyoruz.” 
“Asgari ücretli çalışan 8 milyon #EYT’li 

perişan”
Bu sözleri sarf ederek konuyu siyasi 

ranta çeviriyorsun. Yapma. Kime benzedin, 
bu lafları nerden öğreniyorsun. 

Şu yük işini de yanlış anladın. Geçiş 
garantili yol, köprü, hastane olmadığın için 
yük değilsin. Birrr önce bunu anlamalısın. 

İkiii, ana muhalefetin iktidara gelmesi 
halinde ilk bir yılda izlenecek yol haritası 
belli oldu. 9 sırada ne var “– EYT’lilerin 
sorunları çözülecek.”

• Üççç, Cumhurbaşkanının sigaradan 
alınan asgari maktu vergi ile otomobillerden 
alınan özel tüketim vergisini artırma yetkisi 
genişletildi. Söz konusu vergileri üç katına 
kadar artırmaya yetkili olacak. Bu senin için 
kaynak. Sana müjdem olsun. 

Seni gidi seni, hadi iyisin, kaynak bu-
lundu yol haritası da çizildi. Yük yurttaşa 
devredildi. Sırtın yere gelmez.. 

Gözün aydın EYT’li, başla horona, 
beklediğin gelmekte olan geliyor.

 EYT’Lİ işin,
gücün riv riv riv!

erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU

İ
stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, dün, Elazığ merkezde 
gerçekleştirdiği ziyaretleri, bugün, kentin 

ilçelerine taşıdı. Eşi Dilek Kaya İmamoğlu 
ve CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, İs-
tanbul milletvekili Turan Aydoğan ile CHP 
Elazığ İlçe Başkanı Coşkun Çağlar Duran’ın 
eşlik ettiği İmamoğlu’nun ilk durağı, 24 Ocak 
2020’deki depremde ağır hasar alan Sivrice 
ilçesi oldu. Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın inşa ettiği deprem konutlarının 
inşası sırasında kendilerine danışılmadığını si-
teminde bulunarak, sorunlarını, İmamoğlu ve 
CHP milletvekilleri ile paylaştı. Çay eşliğinde 
gerçekleştirilen sohbete, 2 çocuğuyla birlikte 
konteynerde yaşadığını belirten Gülbahar Yıl-
dırım adlı vatandaş İmamoğlu’na dert yandı. 

Çok eksik davranıyorlar
“Kendi ülkemde açım, kendi ülkemde geçi-
nemiyorum” 
diyen Yıldı-
rım, isyanını, 
“Öyle duru-
ma gelmişim 
ki, Suriyeliler 
çocuklarını 
koleje gön-
deriyor, ben 
oğluma kitap 
alamıyorum. Ben, merdiven silerek, aylık 500 
lirayla 2 öğrenci okutuyorum. Nereye kadar 
sürecek? Bugün-yarın konteynerden çıkarsak, 
ben nereye gideceğim. Suriyelilere, Afganlılara 
verilen imkanlar niye bana verilmiyor. Niye 
benim çocuklarıma verilmiyor. Niye ben kendi 
ülkeme sığamıyorum, niye ben kendi ülkemde 
açım. Kendi ülkemde istediğim eğitimi aldıra-
mıyorum çocuklarıma. Nereye kadar sürecek 
bu rezilliğimiz? Ben, Cumhurbaşkanı’yla da 
bizzat yüz yüze görüştüm. Yanındaki koruma-
sına, ‘Hemen ablayla ilgilenin, bilgilerini alın’ 
dediler. Ama herhangi bir dönüş olmadı” söz-
leriyle dile getirdi. İmamoğlu ise Yıldırım’ın 
sözleri üzerinden iktidarı eleştirerek, “Gülba-
har, ne güzel anlatıyorsun sorununu. Tabi bu 
sorunlarını bizim de ilgili kişilere anlatmak 
zorunluluğumuz var. Ama bil ki; biz, İstan-
bul’da da olsak, -burada vekilimiz var, bizler 
varız- sizi açta, açıkta bırakmayız. Ama şu 
an çözüm bulması gereken bakanlıklar ya da 
heyetlerin, ne yazık ki eksikleri var. Çok eksik 
davranıyorlar” ifadelerini kullandı. 

Herkese eşit bakıarız
İmamoğlu, ikinci durağı olan Maden ilçesine 
bağlı Gezin Köyü’nde, köy kahvesinde buluş-
tuğu vatandaşlara Yıldırım’ın isyanını aktardı. 
Sivrice’yi deprem sonrasında da eşiyle bir-
likte ziyaret ettiğini belirten İmamoğlu, şöyle 
konuştu; “Şimdi orada vatandaşlarımızı bir 
daha ziyaret ettik. Belediye tabii çalışmaya, 
orada emek vermeye gayret ediyor. Ama bir 
yandan büyük bir yapılaşma var. Belediye 
başkanıyla görüşemedik ama vatandaşın ora-
da dile getirdiği bazı hususlar oldu. Vekilimiz 
ona mutlak bir rapor oluşturacaktır. İstanbul 
olarak; yeri yurdu, belediyesi, partisi, partisi 
ne olursa olsun, her yere ulaşmaya ve bir şe-
kilde katkı sunmaya gayret eden bir anlayışla 
hareket edeceğiz. Biz yönetim anlayışımızla, 
ahlakımızla, demokrat duruşumuzla, mensu-
bu bulduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
bize verdiği o sosyal demokrat anlayış kül-
türüyle 84 milyon insanımıza eşit bakarız. 
Buradaki hanımefendilerin, beyefendilerin 
siyasi anlayışı, yaşam biçimi neymiş, hiç 
ilgilendirmiyor. Benim için, benim yurttaşım, 
benim vatandaşım. Dolayısıyla bu nimetler-
den eşit faydalanması gereken insanlarımız. 
O bakımdan topraklarımızın her yöresini, 
her karışını kalkındırmakla yükümlüyüz. Bu 
bağlamda biz, İstanbul’dan elimiz nereye de-
ğecekse, gücümüz nereye yetecekse ulaşmak, 
erişmek ve oraya katkı sunmakla mesulüz. 
Siyasetine, başka duygularına, başka anla-
yışlarına, başka pozisyon. asla bakmayız. Bu 
ahlakla buradayım.”    ■ MURAT PALAVAR

Türkiye’deki en büyük prob-
lemlerden biri olan işsizlik 
sorununa karşı İBB’nin 

açtığı istihdam ofisleri umut oldu. 
İki yıla yakın süredir devam eden 
pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle, 
birçok iş yeri kapandı, neredeyse 
her sektörde ciddi kayıplar yaşan-
dı ve işsizlik oranı daha da yük-
seldi. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Ağustos 2021 verilerine 
göre, Türkiye genelinde 15 yaş 
ve üzerindeki yeni işsiz sayısı bir 
önceki yıla göre 11 bin artış göste-
rerek 3 milyon 965 kişiye yükseldi. 
2019 Temmuz ayı itibariyle hiz-
met vermeye başlayan İstihdam 
Ofisleri’ne Ekim 2021 itibarıyla 

149 bin 870 kişi iş başvurusunda 
bulundu. İstihdam Ofislerine kayıt 
yapan işveren sayısı 7 bin 485 
olurken, bu yolla toplam 21 bin 
252 kişi istihdama dahil edildi.

Ciddi bir rakam
Özel sektör ile Bölgesel İstihdam 
Ofislerinin iş birliği sonucu, pande-
minin olumsuz koşullarına rağmen 
iş arayan 21 bin 252 kişi işe yerleş-
tirildi. En çok istihdam edilen alan-
lar ise şöyle oldu: “Üretim elemanı, 
depo personeli, temizlik görevlisi, 
garson, satış destek elemanı, mar-
ket elemanı, komi, şoför, güvenlik 
görevlisi, satış elemanı, hasta 
danışmanı, doğal gaz sayaç perso-

neli, engelli personel, çağrı merkezi 
müşteri temsilcisi, kasiyer, aşçı, cnc 
operatörü, ön muhasebe, montaj 
personeli ve tahsilat uzmanı.”

Kenti dolaşıyorlar
Tüm İstanbullulara çabuk ve kolay 
ulaşmayı, istihdam sorununun çö-
zümüne katkı sunmayı hedefleyen 
İBB, “Mobil Ofisler” kurdu. İstan-
bul’un 13 bölgesinde açılan ofis 
merkezlerine ek olarak, şehrin tüm 
bölgelerine fayda sağlamak ama-
cıyla gezici olarak hizmet vererek 
vatandaşlarımızın iş başvurularını 
alan iki Mobil İstihdam Ofisi’ne 
bugüne dek 85 binin üzerinde 
müracaat yapıldı.

Müzayede, Zeytinbur-
nu’ndaki KİPTAŞ Genel 
Müdürlüğü konferans sa-

lonunda yapıldı. KİPTAŞ’ın “Halka 
Açık 6. Gayrimenkul Müzayedesi” 
saat 11.00’da başladı. Müzayedenin 
birinci oturumunda Locamahal 
Veliefendi Konutları’ndaki 36 konut 
satışa sunuldu. İkinci oturum ise 
Bahçeşehir, Zeytinburnu ve Hadım-
köy’de bulunan toplam 44 dükkan 
ve 4 arsa ile Başakşehir’de 3, Siliv-
ri’de 1 olmak üzere toplam 4 arsa, 
1 çekme karavanda satışa sunuldu. 
Yoğun ilgi gören birinci oturumda 
36 konut toplam 45 milyon 378 bin 
345 liraya satıldı. İkinci oturumda 
ise 44 dükkan satışa çıkarken, 12 

dükkan 14 milyon 963 bin 985 lira-
ya satıldı. 3 arsa 54 milyon 686 bin 
liraya, bir çekme karavan ise 88 bin 
liraya satıldı. Öte yandan, müzaye-
de en fazla çekişme Başakşehir’deki 
arsa üzerinde oldu. Başakşehir’deki 
35 milyon liraya satışa sunulan arsa 
44 milyon 200 bin liraya alıcı buldu. 

Her geçen gün zorlaşıyor
Açıklama yapan KİPTAŞ Genel 
Müdürü Ali Kurt, Ağustos 2019’da 
göreve geldikten sonra KİPTAŞ’ta 
ilk kez müzayedelere başladıklarını, 
müzayedeleri geleneksel hale getir-
diklerini belirtti. Kurt, “Bugün de 
6’ncı müzayedemizi düzenliyoruz. 
200 milyonun üzerinde değere sahip 

84 tane gayrimenkulü satışa sunduk. 
Amacımız burada şeffaf olmak. Yeni 
ürettiğimiz projelerdeki konutları 
ve ticari birimleri müzayedemizde 
satışa çıkarıyoruz. Buradan elde 
edeceğimiz gelir ile sosyal konut 
ve orta gelir grubuna üreteceğimiz 
projelerde finansman sağlamayı 
hedefliyoruz. Ülkedeki bu ekonomik 
sıkıntılar, dövizdeki artışlar, inşaat 
maliyetinin artışlarından dolayı 
ucuz konut üretmek, her geçen gün 
zorlaşıyor. O yüzden müzayedeler-
den elde edeceğimiz gelir bizim için 
çok önemli” dedi.                 ■ DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği 
ekipleri, Beşiktaş ve Beyoğlu’nda bulu-
nan eğlence mekanlarına yönelik sigara 
ve evrak denetimi yaptı. Saat 23.00’te 
başlayan denetimlerde işletmelerin evrak 
kontrolleri yapıldı. Beyoğlu’nda Hüseyi-
nağa Mahallesi Kemeriye Sokak’ta bu-
lunan eğlence mekanlarına giren ekipler, 
evrakları kontrol etti. Mekanlarda sigara 
içenlere yönelik de para cezası kesildi. 
Beşiktaş Ortaköy’de yapılan denetimlerde 
de işletmelerin evraklar tek tek incelendi.

SiZi AÇIKTA BIRAKMAYIZ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ’ın Sivrice ve Maden ilçelerine ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu’nun Sivrice ziyaretine, depremze-
de bir vatandaşın isyanı damga vurdu. 2 çocuğuyla konteynerde yaşam mücadelesi verdiğini belirten Gülbahar Yıldırım, “Kendi ülkem-
de açım, kendi ülkemde geçinemiyorum” dedi. İmamoğlu ise “Biz, İstanbul’da da olsak, sizi açta, açıkta bırakmayız” karşılığını verdi

“Eşimle sizi selamlamaktan 
büyük keyif duydum” diyen İma-
moğlu, “İnşallah bu sıcaklığınız, 
bu güzelliğiniz hep daim olsun. 
İnşallah çok daha güzel günleri 
beraber, emek vererek yakalaya-
lım. Ve ülkemizde olan 
bütün olumsuzlukları, 
bütün sıkıntılı halleri 
hep birlikte bertaraf 
edelim. Buna çok yakı-
nız. Ben, sizlerin o güzel 
gözlerinden, güzel ba-
kışlarından eminim ki 
içinizden hatta biz bura-
da yokken bize ettiğiniz 
dualardan beslenerek 
İstanbul’umuza dönüyor 
olacağım. Allah’a ema-

net olun” ifadelerini kullandı. 
CHP Elazığ milletvekili Erol da 
konuşmasında, Gezin’in eskiden 
belde belediyesi konumunda 
olmasına vurgu yaparak, “Ama 
Gezin, şu anda bir muhtarlığa 

döndü. Bizim iktidarımızda, 
inşallah iktidar olduğumuzda 
ilk yapacağımız şey, kapatılan 
belde belediyelerini açmak 
olacak. Büyükşehir belediyeleri 
için belde belediyeleri çok önemi 

olmayabilir ama Gezin 
gibi, kendi başına lokal 
bir kültürü oluşmuş yer-
lerde, belde belediyeleri 
gerçekten çok anlamlı” 
dedi. İmamoğlu, Elazığ 
ziyaretini, esnaf ziyaret-
leri gerçekleştirdiği Ma-
den ilçesinde noktaladı. 
İlçe merkezinde esnafla 
çay içen İmamoğlu, 
vatandaşlardan gelen 
sorunları dinledi.

Sıkıntıları hep birlikte bertaraf edeceğiz

21 bin 252 kişi
istihdam edildi

İBB’nin istihdam ofislerine 149 bin 870 
kişi iş başvurusunda bulundu. İstihdam 

Ofisleri, İstanbul’da 21 bin 252 hanede en 
az bir kişinin istihdama katılmasını sağladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi KİPTAŞ’ın 6’ncısını 
düzenlediği KİPTAŞ Gayrimenkul Müzayedesi’nde, İstanbul’un çeşitli 
yerlerindeki 12 dükkan, 3 arsa, 36 konut ile 1 çekme karavan satıldı

12 dükkan satıldı

Sigara denetimi
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ya-
zılı açıklamada, 12 Ekim tarihli tebliğ de-
ğişikliği ile tarım sektöründe bitkisel

üretimin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, yurt içi
talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemle-
rin zamanında alınabilmesini teminen 'Gümrük Ta-
rife Cetveli'nin 31'inci faslında yer alan kimyasal
gübrelerin tamamı için kayıt uygulamasının getiril-
diği anımsatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapı-
lan istişareler sonucu kimyasal gübrelerin ham
maddelerinden olan sülfürik asit ve amonyağın ih-
racatının da yakından takip edilmesinin, kimyasal
gübre arz güvenliği, yurt içi talep durumu ve ihra-
cata yönelik gereken önlemlerin zamanında alına-
bilmesine fayda sağlayacağının değerlendirildiği
belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Diğer taraftan,
Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili
kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler netice-
sinde; son dönemde yaşanan kuraklık, verim ve ka-
lite sorunları karşısında dış ticaret politikamız
ışığında yurt içi arz-yurt dışı talep dengesi ve fiyat
istikrarının korunması noktasında nohut ihraca-
tında gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasına yönelik
olarak ihracatın yakından takibine ihtiyaç duyul-
duğu değerlendirilmiştir. Sonuç olarak yayımlanan
tebliğ değişikliği ile gerekli önlemlerin ivedilikle alı-
nabilmesi amacıyla 'nohut', 'sülfürik asit' ve 'saf
amonyak' ihracatının yakından takip edilebilmesi
için '0713.20 GTP’li nohut (Garbanzos)', '2807.00
GTP’li sülfürik asit; oleum' ve '2814.10 GTP’li saf
amonyak' ihracında kayıt uygulaması getirilmiştir”
açıklaması yapıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bir günde
1,5 milyar dolar ihracat yaptık. İhracattaki
başarı sürecek, Türkiye büyüyecek. Tür-

kiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapı-
yordu. 1990’da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat
yapıyordu. Bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık.
Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha
güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye 
büyüyecek" açıklamalarında bulundu.

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNer, av. Mustafa eNGİN
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ihale usulüyle ihale edilecektir.
1. Üniversitenin; 
1.1. İhaleye çıkan birimi :Satın alma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası :+90 212 338 1282 / +90 212 338 1865
1.3. Adresi :Koç Üniversitesi Rumeli feneri Kampüsü Sarıyer, 
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4.2. Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi 
4.3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4. İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama 

İdari Şartnamededir.)
4.6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak 

durumda olunmadığına dair belgeler. 
4.7. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.8. İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.9. İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen 

belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.10. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.11. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Cari oranının (Cari oran = Dönen varlıklar / 

Bir yıldan kısa vadeli borçlar) en az 0,75; (b) Öz kaynak oranının (Öz kaynak oranı = Öz kaynaklar / 
Toplam aktif) en az 0,15; (c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük ol
duğunu gösteren bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması zorunlu 
bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler. Belgeler ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.

5. İhale dokümanı md. 3.5’te belirtilen internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın 
internet adresinden indirilmesi zorunludur, ancak satın alma zorunluluğu yoktur. 

6. İsteklilerin md. 3.5’te belirtilen adresteki Aktif İhaleler sayfasından Koç Üniversitesi İhale 
Başvuru Platformu’na kayıt olmaları ve teklif dosyalarını son başvuru tarih ve saatine kadar plat
forma yüklemeleri gereklidir.

7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür ve aşağıda gösterilen banka he-
sabına ihale numarası belirtilerek yatırılması gereklidir.
8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi 

IBAN: TR580006701000000057498132

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE İŞ İSTASYONU,
SUNUCU VE BİLGİSAYAR MAL ALIMI İLANI

T ürkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) bünyesinde, Türk
ihraç ürün ve sektörlerinin

dünya çapındaki bilinirliğini artırmak
amacıyla faaliyet gösteren Türkiye Ta-
nıtım Grubu (TTG), söz konusu üç
sektörün yükselişine dikkat çekmek
için harekete geçti. Avrupa, Kuzey
Amerika, Latin Amerika, Afrika, Asya
Pasifik, Orta Doğu, Güney Asya’da 1
milyara yakın izleyiciye ulaşan BBC
World News ekipleri; Tekstil&Mücev-
her, Gıda&Tarım ve İnovasyon&Tek-
noloji konularında belgesel niteliğinde
3 yapım hazırladı. TİM ve TTG Baş-
kanı İsmail Gülle konuya ilişkin açık-
lamasında, “İhracatımız arttıkça
hedeflerimizi daha da ileriye taşıyo-
ruz. Şimdi, 2026’ya kadar 300 milyar
dolara ulaşmak gibi iddialı bir hedefi-
miz var. Bu hedeflerimize ulaşmak
adına gerek sektörel gerekse ‘Made in
Türkiye’ markası özelinde yapılan her
tanıtım çalışması oldukça önem arz
ediyor. İhracatımızın pazar payında
yüksek oranlara sahip olduğu ülke-
lerde, hem de yükselen pazarlarda ta-
nıtım faaliyetlerimizi hızlandırdık.
Ülkemizin dünyaya açılan değerlerini
dünyaya tanıtıyoruz” dedi.

Dünyaya tanıtıyoruz

Çekimleri tamamlanan tekstil, hazır
giyim ve mücevher sektörünün anlatıl-
dığı ilk film izleyicilerle buluştu. İlk
filmde, Türkiye’nin Anadolu’nun ilk
dönem medeniyetlerine kadar giden
güçlü tasarım mirasından günümüze
uzanan hikâyesi, Türkiye’nin sunduğu
fırsatlar (üretim altyapısı, deneyim,
kaynaklar) ve genç girişimcilerin
dünya moda sahnesindeki yükselişi
anlatıldı. Filmler, gelecek yılın ocak
ayına kadar izleyiciyle buluşmaya

devam edecek. Hedef pazarlarda ihraç
sektör ve ürünlerin tanıtımı anlamında
tüm global iletişim projelerini Türkiye
Tanıtım Grubu ile hayata geçirmeye
devam ettiklerini belirten TİM ve TTK
Başkanı İsmail Gülle “İhracatımız art-
tıkça hedeflerimizi daha da ileriye taşı-
yoruz. Şimdi, 2026’ya kadar 300
milyar dolara ulaşmak gibi iddialı bir
hedefimiz var. Bu hedeflerimize ulaş-
mak adına, gerek sektörel gerekse
‘Made in Türkiye’ markası özelinde
yapılan her tanıtım çalışması oldukça
önem arz ediyor. Özellikle pandemi
sonrasında küresel tedarik zincirle-
rinde yaşanan dönüşüm, ülkemize
önemli bir fırsat zemini sağladı. Bu
durumu iyi değerlendirmek için hem
ihracatımızın halihazırda pazar pa-
yında yüksek oranlara sahip olduğu
ülkelerde hem yükselen pazarlarda ta-
nıtım faaliyetlerimizi hızlandırdık. Ül-
kemizin dünyaya açılan değerlerini
dünyaya tanıtıyoruz. BBC World
News ile gerçekleştirdiğimiz proje de
bu çalışmalarımızın bir ürünü” ifade-
lerini kullandı.

Hammaddeler sektörü

TİM tarafından açıklanan ihracat ra-
kamlarına göre, Tekstil ve Hammad-
deleri sektörü, 2021’in ilk 8 ayında
176 ülke ve bölgeye yüzde 47 artışla
6 milyar 419 milyon dolar ihracat

gerçekleştirdi. En çok ihracat gerçek-
leştirilen 5 ülke İtalya: 620 milyon
dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına
göre yüzde 58,7 artış), Birleşik Kral-
lık: 320 milyon dolar (2021’de
2020’nin ilk 8 ayına göre yüzde 57,6
artış), ABD: 311 milyon dolar
(2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre
yüzde 52,4 artış), Almanya: 290 mil-
yon dolar (2021’de 2020’nin ilk 8
ayına göre yüzde 27,6 artış), Bulga-
ristan: 263 milyon dolar (2021’de
2020’nin ilk 8 ayına göre yüzde 35,1
artış) şeklinde gerçekleşti.

Konfeksiyon sektörü

Hazır giyim ve Konfeksiyon sektörü,
2021’in ilk 8 ayında 192 ülke ve böl-
geye yüzde 25 artışla 12 milyar 868
milyon dolar ihracata imza attı. Açık-
lanan verilere göre, en çok ihracat ger-
çekleştirilen 5 ülke Almanya: 2 milyar
196,5 milyon dolar (2021’de 2020’nin
ilk 8 ayına göre yüzde 12 artış), İs-
panya: 1 milyar 717,9 milyon dolar
(2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre
yüzde 43 artış), Birleşik Krallık: 1 mil-
yar 319,5 milyon dolar (2021’de
2020’nin ilk 8 ayına göre yüzde 31
artış), Hollanda: 944,2 milyon dolar
(2021’de 2020’nin ilk 8 ayına göre
yüzde 20 artış), Fransa: 624,2 milyon
dolar (2021’de 2020’nin ilk 8 ayına
göre yüzde 23 artış) olarak gerçekleşti.

FILM YOLUYLA
URUN TANITIMI
FILM YOLUYLA
URUN TANITIMI
FILM YOLUYLA
URUN TANITIMI
FILM YOLUYLA
URUN TANITIMI
FILM YOLUYLA
URUN TANITIMI
FILM YOLUYLA
URUN TANITIMI
FILM YOLUYLA
URUN TANITIMI
FILM YOLUYLA
URUN TANITIMI
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde, Türk ihraç ürün ve
sektörlerinin dünya çapındaki bilinirliğini artırmak amacıyla faali-
yet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), BBC World News ile iş
birliğine gittiğini duyurdu. Türkiye’nin ihraç ürünleri, filmler aracı-
lığıyla BBC’nin 4 kıtadaki 1 milyara yakın izleyicisine tanıtılacak

2022 Bütçe Kanunu
Meclis’e sunuldu

Kanun teklifine göre; belirtilen hizmet
ve amaçları gerçekleştirmek veya büt-
çede öngörülmeyen hizmetler için ge-
rektiğinde aktarma yapılmak üzere
yedek ödenek konulabilecek ve bu öde-
neklerden aktarma yapmaya Cumhur-
başkanı yetkili olacak. Bu kapsamda
Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine
‘Personel Giderlerini Karşılama Öde-
neği’, ‘Yedek Ödenek’, ‘Yatırımları Hız-
landırma Ödeneği’, ‘Doğal Afet
Giderlerini Karşılama Ödeneği’ konula-
cak. Ödeneklerin verimli ve etkin şe-
kilde kullanılması amacıyla kamu
idarelerinin yıl içerisinde ortaya çıkabi-
lecek ihtiyaç fazlası ödenekleri, diğer
kamu idarelerinin ihtiyaçlarının karşı-
lanmasında veya öncelikli hizmetlerde
kullanılabilecek. Bunun için genel bütçe
ödeneklerinin yüzde 10’unu aşmamak
kaydıyla genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin
ödeneklerini, kamu idareleri arasında
veya Strateji Bütçe Başkanlığı’nın
Yedek Ödenek tertibine aktarmaya
Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Genel
bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 1
numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’na yaptıracağı işlere ilişkin ödenek-
lerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
bütçesine aktarabilecek.

Kurumlar yetkili olacak

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı, bütçelerinde yer alan ve tek
merkezden yönetilmesi gereken ikmal
ve tedarik hizmetlerine ilişkin ödeneği,
kurumlar arasında aktarmaya ilgili ku-
rumlar yetkili olacak. Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin stratejik hedef planı ile
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı’nın ihtiyaç planı
uyarınca temini gerekli modern silah,
araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek sa-
vunma ve NATO alt yapı yatırımları
için yıl içinde yapılacak harcamalar, Sa-
vunma Sanayii Destekleme Fonu’nun
kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan
ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkan-
lar değerlendirilmek suretiyle Savunma
Sanayii İcra Komitesi’nce tespit edile-
cek esaslar çerçevesinde karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın imzasını
taşıyan, 2022 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu
Teklifi ile gerekçesi, TBMM
Başkanlığı’na sunuldu.

TİM ve TTK Başkanı İsmail Gülle
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gi-
derlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada is-
tekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış be-
deli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları, 
İstanbul Anadolu 24 İcra Dairesinin T. Vakıflar Bankası Anadolu Adalet Sarayı Şubesinde bulunan TR 02
0001 5001 5800 7290 4942 98 İBAN numaralı hesabımıza T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırıl-
ması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri, Vakıf-
bank Bankomat kartı olanların teminatlarını POS cihazından yatırmaları, elektronik ortamda teklif vererek
artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerekmektedir. Satış mahallinde NAKİT TEMİNAT ALINMAYA-
CAKTIR(Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar sayılı kararı,
Onama: Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar sayılı kararı),
34 HV 2093 plakalı araç Albatros yediemin Otopark İşletmeciliği Ticaret ltd.şti - Çavuşoğlu mahallesi Sanat-
karlar caddesi no 15 Kartal İstanbul  adresinde olup, ihaleye girecek kişilerin araçları bu adreslerde görebile-
cekleri, ihaleye iştirak edenlerin aracı görmüş, tüm özelliklerini incelemiş ve tüm hukuki sonuçlarına muttali
olmuş sayılacağı ilan olunur. 15/10/2021
1.İhale Tarihi : 17/11/2021 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
2.İhale Tarihi : 02/12/2021 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 90.000,00 1   %1 34 HV 2093 Plakalı , 2012 Model , HYUNDAI 

Marka , ACCENT BLUE 1.6 CRDI PRİ. OTM 
Tipli , D4FBBU050076 Motor No'lu , 
KMHCU41UBCU179687 Şasi No'lu , Rengi 
Beyaz , Hyundai Accent Blue 1.6 Crdı Prime 
2012 model, Şahsi no 
KMHCU41UBCU179687 beyaz renkli araç 
üzerinde dolu izleri mevcut,sağ ön teker 
inik,sağ tamponda kırık ve çizikler mevcut, sol
tamponda hafif vuruk izleri mevcut, aracın ön 
camında sağ alt tarafta kırık mevcut, sol ön 
tampon kırık ve vuruklar görüldü. Aracın 
analtarı olmadığı için tamper açılmadı. 
KM' si görülmedi.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
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C HP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, devlet memurla-
rına çok sert bir çağrıda

bulundu.“Sarayın baskısına boyun
eğerek kanun dışına çıkmış o devlet
memurlarına buradan seslenmek isti-
yorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Kamil
akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abini-
zin, amcanızın bu size son çağrısıdır.
18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düze-
nin illegal isteklerine verdiğiniz tüm
desteğin sorumluluğu size de ait ol-
maya başlayacaktır. ‘Emir almıştım'
diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsı-
nız. Size kanun dışı her ne yaptırılı-
yorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu
illegal, paralel sistemlerden elinizi, ete-
ğinizi çekin” ifadelerini kullandı.

Siz de şahitlik edin!

Sözlerine, “Bugün, devletimize hizmet
eden memurlarımıza yani bürokratla-
rımıza önemli bir hususta seslenmek
istiyorum. Sizi de buna şahitlik etmeye
davet ediyorum” şeklinde başlayan
Kılıçdaroğlu, “Unutmayın, Türkiye
devletini ‘şahıs devletine' dönüştürmüş
bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve aile-
sinin kişisel çıkarlarına hizmet etmeye
zorlanmış bir kısım devlet memurları
var. Bazıları çok baskı altında, bunun
da elbette farkındayız. Ancak unutul-
mamalıdır ki devlete değil, şahsi çıkar-
lara hizmet etmenin sorumluluğu var.
TÜGVA rezaletini hep beraber izliyo-
ruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı.
Şahıs ve ailesi, vakıf süsü verdikleri bir

paralel yapı ile devleti zapturapt altına
almaya çalışmış. Sevgili halkım; her-
halde neyi çaldıklarını farkındasınız.
Çalınan, çocuklarınızın memuriyetidir,
yani geleceğidir. Bu sistemde Erdoğan
ve şürekasının kurdukları vakıfların
tezgahından geçmeyenlerin memur
olmalarının neredeyse imkansız hale
getirildiği görülmektedir. Daha önce
memur olanların da görevde yüksel-
meleri TÜGVA tezgahından geçmele-
rine bağlanmıştır. Böylece kamuda
yapmak istedikleri ne kadar illegal iş,
rant, mafyatik çıkar varsa bunları ya-
pacak memur militanlar düzene ek-
lemlenmiştir” dedi.

1 gün süre verdi!

Devlet memurlarına seslenen Kılıçda-
roğlu, “Şimdi hepimizin gördüğü, bil-
diği bir şey daha var: İktidarın
değişmesine az kaldı. İktidar değişti-
ğinde soruşturmalar başlayacak ve
eminimim ki bu bürokratların bir
kısmı, ‘Efenim emir aldık, uygulamak
zorunda kaldık' diyeceklerdir. İşte,
‘Bunu diyerek sıyrılırım' diye düşünen,
Saray'ın baskısına boyun eğerek
kanun dışına çıkmış o devlet memur-
larına buradan seslenmek istiyorum.
Cenap Şahabettin'in bir sözü var, der
ki; ‘En ağır angarya, faydasızlığından
emin olduğunuz işi vazife namına ifa
etmektir.' Açıkça söylüyorum, vazife
namına mafyatik düzene hizmet ede-
mezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak
telakki edemezsiniz. Siz Erdoğan aile-

sinin değil, bu devletin şerefli memur-
larısınız. Kamil akla gelmeniz için Kı-
lıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size
son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itiba-
riyle bu düzenin illegal isteklerine ver-
diğiniz tüm desteğin sorumluluğu size
de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir al-
mıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrıla-
mazsınız. Size kanun dışı her ne
yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle
durun. Bu illegal, paralel sistemlerden
elinizi, eteğinizi çekin” diye konuştu.

Bu şansı kullanın

Memurlara çağrısını sürdüren Kılıç-
daroğlu, “Size bunları yaptıranlara
farklı bir muamele olacak elbet.
Çünkü Sadi'nin dediği gibi, ‘Zalimleri
bağışlamak, yoksullara cefadır.' Söyle-
diklerimi özetlemem gerekirse; Tür-
kiye devleti, yeniden halkın devleti
olmam yoluna girmiştir. Kurumları bir
şahsın ve ailesinin ahırına dönüştü-
renler elbette ki hesap verecektir.
TÜGVA benzeri vakıfların üzerine
çöktükleri devletin malları hazineye
iade edilecektir. Sizler hala kendinizi
bu pislikten sıyırma şansına sahipsi-
niz. Bu şansı kullanın. Siz de şahit
olun halkım” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
Koray Aydın Bağımsız Türkiye Partisi
(BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı zi-

yaret etti. BTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen gö-
rüşmede Hüseyin Baş Koray Aydın’a merhum
genel başkan Prof.Dr.Haydar Baş’ın Milli Ekonomi
Modeli ve Hoş Geldin Atatürk kitaplarını hediye
etti. Türkiye’nin siyasi ve ekonomi gündemi üzerine
değerlendirmelerin de yapıldığı görüşmenin ardın-
dan sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP
lideri Hüseyin Baş, “İYİ Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Sayın Koray Aydın’ı ve beraberindeki heyeti
genel merkezimizde ağırladık. Nazik ziyaretlerinden
ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar dili-
yorum” ifadelerini kullandı. Koray Aydın ise “İYİ
Parti GİK üyelerimiz Mehmet Aslan ve Yavuz
Aydın beyle birlikte Bağımsız Türkiye Partisi Genel
Başkanı Hüseyin Baş beye yeni genel merkezlerinde
hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperver-
likleri için Sayın Genel Başkana ve arkadaşlarına
çok teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU SERT BİR DİLLE DEVLET MEMURLARINI UYARDI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından
paylaştığı video ile devlet memurlarına seslendi.
“Son çağrım” diyerek bürokratları uyaran Kılıç-
daroğlu, “Açıkça söylüyorum; vazife namına maf-
yatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı
işleri emir olarak telaki edemezsiniz.  18 Ekim
Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine
verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait
olmaya başlayacaktır” ifadelerini kullandı

SIZE SON
CAGRIM!
SIZE SON
CAGRIM!
SIZE SON
CAGRIM!
SIZE SON
CAGRIM!
SIZE SON
CAGRIM!
SIZE SON
CAGRIM!

Devlet memurlarına 18 Ekim Pazartesi gününe kadar süre veren CHP Lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu, “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu
illegal, paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin” açıklamasında bulundu.

Erdoğan’dan
randevu istedi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun siyasi
parti liderleriyle temasları devam ediyor. Karamollaoğlu ile
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceği öğrenildi

Saadet Partisi lideri Temel Karamolla-
oğlu'nun siyasi parti liderleri ile temasları
sürüyor. Görüşme trafiğinin sıklaştığı bu

günlerde, Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın bir araya geleceği öğrenildi. CNN Türk mu-
habiri Ahmet Türkeş, “Başkent'te siyasetin gündemi
oldukça yoğun. Açıklamalar, tartışmalar, polemikler
yaşanıyor ve tabii bir de görüşme trafiği söz konusu.
Millet İttifakı ve ittifak dışındaki bazı siyasi aktörle-
rin görüşmeleri hız kazandı son dönemde. Tabii bu-
rada en dikkat çeken aktörlerden biri de seçime
Millet İttifakı'yla birlikte giren Saadet Par-
tisi bir süredir partilere gidiyor, liderlerle
görüşme gerçekleştiriyor” ifadelerini kul-
landı.

Cevap bekleniyor

CNN Türk muhabiri Türkeş, “Ancak
Saadet Partisi kaynaklarından edindiği-
miz son bilgilere göre, genel başkan Ka-
ramollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı
Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Bu ol-
dukça önemli bir ayrıntı ancak tek gö-

rüşme bu değil. Saadet Partisi lideri Karamolla-
oğlu, son süreçte pek çok partiye gitti, parti lider-
leriyle görüştü. 16 Eylül'de Gelecek Partisi'ni
ziyaret ederek başladı görüşme trafiğine. Ardın-
dan DEVA Partisi, CHP, İYİ Parti'ye gitti. Bu gö-
rüşmelerin ardından da basın açıklamaları
yapıldı. Bu görüşmelerde en dikkat çeken konu,
masaya getirilen en önemli gündem başlığı 6 par-
tinin üzerinde çalıştığı parlamenter sisteme dayalı
anayasaydı. Açıklamalar da mesajlar da bu yön-
deydi. Ancak şimdi bir de Karamollaoğlu'nun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu is-
tediği bilgisi ulaştı. Ancak henüz Cumhur-
başkanlığı'ndan bu randevuya ilişkin bir
cevap gelmedi. Görüşmenin ne yeri ne de
tarihi belli değil. Millet İttifakı ve ittifak dışı
faktörlerin görüşmeleri sürerken gözler
artık Karamollaoğlu ve Erdoğan görüşme-
sinde. Bu görüşme ne zaman, nerede yapı-
lacak, hangi konular gündeme gelecek, bu
görüşmenin ardından bir açıklama yapıla-
cak mı, ne tür mesajlar verilecek? İşte tüm
bu sorular cevap bekliyor” dedi.

HKP’den suç duyurusu
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Bilal Erdoğan,
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve TÜGVA
Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında suç duyuru-
sunda bulundu. Suç duyurusunda, eski TÜGVA
yöneticisi Tamer Özsoy’un, TÜGVA aracılığı ile
kamuya yapılan atamalara ilişkin açık-
lamalarının “ikrar” olduğu belirtildi.
HKP avukatları dilekçede, Tamer Öz-
soy’un tanık sıfatıyla dinlenilmesini
talep etti. Suç duyurusuna ilişkin HKP
İstanbul İl Yöneticisi Doğan Zafer
Çıngı açıklama yaptı. Çıngı, “Halkın
Kurtuluş Partisi olarak AKP’gillerin ve
onların yardakçılarının suçlarının peşini

bırakmıyoruz! Gazeteci Metin Cihan’ın Twitter
üzerinden açıkladığı belgelerle ortaya çıkan Tür-
kiye Gençlik Vakfı kısa adı TÜVGA diye bilinen
ortaçağcı-gerici yapının işlediği suçlara karşı
TCK madde 257 Görevi Kötüye Kullanma ve

TCK madde 255 Nüfuz Ticareti suçların-
dan dolayı suç duyurusunda bulunduk.
Suç duyurumuza konu olay; Türkiye
Gençlik Vakfı adlı ortaçağcı-gerici yapı-
nın, orduya, devlete, emniyete, yargıya ve
bu kurumların en yüksek yerlerine hiçbir
liyakat ve eğitim sahibi olmayan kişileri,
torpille, gönderdikleri listeler yoluyla işe
aldırmasıdır” dedi.

İYİ Parti’den
BTP’ye ziyaret
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T OPLUM olarak gerçekten zor ve kötü günlerden
geçiyoruz. Ekonomi bir yanda diğer yanda işsiz-
lik, bir yanda adaletsizlikler diğer yanda hergün

bir yeni rezaletle önümüze çıkan ayrıcalıklı işe alınma-
lar, iktidar yandaşı yada onlarca kurulan vakıflara ak-
tarılan paralar tahsis edilen gayrımenkuller, Pandemi
alıp başını giderken tıpkı salgının başında olduğu gibi
"Tek başına" bırakılan milyonlarca insan, her gün umur-
samaz hale getirilerek unutturulmak istenen enaz 220-
250 arası yok yere salgından yitirdiklerimiz canlarımız.
Hepsinin üstesinden geleceğine sorumlulukları olduğu
halde birçok konuda suçu muhalefete yükleyen bir si-
yasi iktidar. İşte bunların ortasında çırpınan doğru yolu
bulmaya çabalayan insanlar.. Ki o insanların yaşadığı
Türkiye depresyon vakalarındaki artışta Avrupa birin-
cisi oldu.

Dolar, 9 TL’yi geçti

Yazıya son haberlerle başlayalım. Bakın sırayla tane
tane söyleyeyim.Salgında iddiaya göre dördüncü pikte-
yiz. Bakanlıkça açıklanan haftalık vaka sayısı 200
binin bayağı üzerinde ölüm sayısı ise bin 500'ü aşıyor...

Türk Lirası’nın değer kaybıyla ilgili. Dolar, 9 TL’yi
geçti. Avro 10.60 larda geziyor. Bu Türkiye’nin ta-
rımda dışa bağımlılığını özetliyor. Yurt dışından 300
bin ton buğday almak için ihale açıldı, 325 bin ton
mısır ithali için ihale yapıldı.

Öğrencilerin yurt gereksinimlerini içeriyor. Yurt so-
runu henüz çözülemediğinden, özel yurtlara, iktidara
yakın vakıf ve derneklerin açtığı yurtlara, tarikat ve ce-
maat yurtlarına olan talebin arttığını yazıyor. Öğrencisi
olmayan fakültelerin, öğrenci yokluğu nedeniyle kapa-
nan bölümlerin listesini veriyor. 

Bu haberlerin ekonomik, siyasal, toplumsal boyutları
var. Hepsi de yapısal sorunlarımızı ortaya koyuyor.
Hepsinin çözümü kamuculuktan, planlamadan, üretim
ekonomisinden, devletçi, halkçı ekonomi politikaların-
dan geçiyor. Bunun için de sadece son 20 yıllık değil,
son 40 yıllık ezberleri bozmak şart. 

Çünkü Türk halkı, 24 Ocak (1980) kararlarına daya-
nan tercihin ağır sonuçlarını yaşıyor. Özelleştirmeyi de-
mokrasi sanan, serbest piyasa ekonomisi yalanına
inanan, üretime değil tüketime, ihracata değil ithalata
dayalı modeli benimseyen Türkiye; ekonomik zaafların,
siyasi kırılganlığı ve güvenlik zaafını artırdığı gerçe-
ğiyle yüzleştiği halde, bir türlü halkçı, devletçi, kamucu,
planlamayı önceleyen politikalara yönelme cesaretini
kendinde bulamıyor. 

Oysa Cumhuriyetin diğer özellikleri yanında temel
özelliklerinden biri, kamuculuk ve planlamadır. O ne-
denle Mustafa Kemal Atatürk, “Cumhuriyet, bilhassa
kimsesizlerin kimsesidir” demiş, partisinin altı ilkesin-
den ikisini, devletçilik ve halkçılık olarak saptamıştır. 

Soruların yanıtını verelim

Enerji tedarikinde, üretimde ve ihracatta dışa ba-
ğımlı olan, dış kaynak bağımlısı olarak dikkat çeken bir
ekonomik modelle, bağımsız dış politika izlenebilir mi? 

Halkının karnını doyurmakta zorlanan beslenme,
gıda ve tarım politikası, aynı zamanda ulusal güvenlik
sorunu, toplumsal barış sorunu anlamına gelir mi? 

Geleceğin güvencesi, milletin umudu olan gençlerin,
barınma ve beslenme sorunlarını çözemeyen, onları
özel yurtlara, tarikat ve cemaat yurtlarına havale eden
bir siyaset, geleceğe umutla bakabilir mi? Beyin gö-
çünü engelleyebilir mi? Gençliğin enerjisinden yararla-
nabilir mi? Gençliği zararlı alışkanlıklardan, yasadışı
yapılardan tamamen koruyabilir mi? 

Bu soruların yanıtı bellidir. 
Yurttaşı müşteri olarak gören, eğitim ve sağlık dahil

tüm kamusal hizmetleri serbest piyasaya bırakan eko-
nomi- politik yaklaşım, salgın hastalığın da bir kez
daha kanıtladığı gibi yanlıştır, sağlıksızdır, vahşidir.
Yurttaşın eğitimi, sağlığı, beslenmesi, barınması piyasa
aktörlerinin insafına bırakılamaz. 

Bırakılırsa da orada demokrasi, özgürlük, adalet,
eşitlik, birlik, kardeşlik olmaz.

Avrupa birincisiyiz

Tıp dergisi 'The Lancet'te yayınlanan bir araştırmaya
göre Türkiye, Covid-19 kaynaklı depresyon ve anksiyete
vakalarının artışında Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Tür-
kiye, Covid-19 kaynaklı depresyon ve anksiyete vakala-
rının artışında Avrupa'da ilk sırada yer aldı. Türkiye'de
ortalamanın üzerinde artış yaşandığına dikkat çekiliyor.
Tıp dergisi 'The Lancet'te yayınlanan araştırmaya göre
pandeminin sert etkisinin hissedildiği 2020'de, küresel
çapta depresif ve anksiyete bozuklukları sırasıyla yüzde
28 ve yüzde 26 oranında arttı.

Türkiye, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ül-
kelerde bu oran depresif bozukluklarda yüzde 38,7,
anksiyete bozukluklarında ise yüzde 28'in üzerinde artış
gösterdi. Araştırmada 204 ülkede yaş ve cinsiyet grup-
larının pandemiden ne kadar olumsuz etkilendiği ince-
leniyor. Ayrıca hangi ülkelerde bu sorunlarla daha fazla
karşılaşıldığına dikkat çekiliyor. Araştırmaya göre Tür-
kiye'nin yanı sıra depresyon vakalarının en fazla arttığı
ülkeler İran, Arjantin, Meksika, Peru, Şili, Güney Af-
rika, İran, Mısır ve Pakistan olarak gösteriliyor.Avru-
pa'da depresyon vakalarında en fazla artışın ise
Türkiye'de olduğu göze çarpıyor.

Salgında dördüncü pikteyiz

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasta-
nesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Dr. Emel Azak Karali, koronavirüs nedeniyle
yatan hastaların yüzde 16'sının aşılı olduğunu belirte-
rek, "Yatan hastaların yüzde 84'lük bir bölümünün aşı-
sızların oluşturduğunu görüyoruz. Yoğun bakımda
yatan aşılıların oranı yüzde 1,8" dedi. Başhekim Prof.
Dr. Zafer Cantürk ise, "Dördüncü pikteyiz, bu kadar aşı
yapıldı fakat buna rağmen vakalar hala yüksek seviye-
lerde" diye konuştu.

Böyle şahlandık!

Son 19 yıldır AKP iktidarı ‘Şahlanıyoruz’ açıklama-
ları yaparken, vatandaşın alım gücü günden güne
düştü. Halk hızla fakirleşirken borçları ise arttı.

AKP iktidarı 19 yıldır ‘Şahlanıyoruz' açıklamaları
yaparken, vatandaşın alım gücü günden güne düştü,

borçları ise arttı. Dış borç 2002'de 150 milyar dolarken
bugün 475 milyar dolar; benzin 2002'de 1.30 TL iken
bugün 7.78 TL; dolar 2002'de 1.50 iken bugün 9.24
TL oldu. Çeyrek altın 2002'de 32 TL'yken bugün 863 li-
raya çıktı. Tüketici kredi borçları da 2002'de 5.5 mil-
yar TL iken, bugün 915 milyar lira oldu.

Bu artışlarla ilgili olarak en son bir vekilim açıklama
da bulundau ki akıllara zarar.Vekilim zamcık diyor azı-
cık diyor. Az az koyuyorlarmış Konya Milletvekili
AKP'li Hüsnüye Erdoğan: "Türkiye'de o kadar da pahalı
benzin yok. Zam gelmiştir illaki ama minik minik gel-
miştir." diye gözümüzün içine baka baka açıklamalarda
bulundu. Aynen yazıyorum;

AKP Milletvekili Hüsnüye Erdoğan:
- Türkiye'de o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet

çok yükleniyor.
- Doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir.
- Cumhurbaşkanımız bir top gibi göğsünde yumuşa-

tıp, öyle yansıtıyor zamları.
- Batarsak hepimiz batacağız.
Bakın. Dünyada "320 milyar metreküp doğalgaz bul-

duk" müjdesinden sonra doğalgaza 11 kere, elektriğe 10
kere mini mini zamcık gelen ülke sayısı: 1 O da Türkiye
şimdi siz düşünün bu cendereden nasıl çıkılacağını..

Ekonomiyi kim kurtarır
Döviz kontrolden çıktı, yakında faizler de ona uyum

sağlamaya başlar. Genel görüntü artık iplerin koptuğu.
İş dünyası dövizin serbest bırakıldığına, daha da yuka-
rılara doğru hiçbir önlem olmadan konacağına inanı-
yor. Vatandaş ise “Bu iş düzelmez artık” diye bakıyor.

Ben size söyleyeyim. Düzelir. Ama ikide bir Merkez
Bankası başkanı değiştirerek, saçma sapan ekonomi
teorileri geliştirerek, aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak
düzelmez. Çok daha basit ekonomiyi düzeltmek.

Mesela Osman Kavala gibi dosyası ve tutukluluğu eşi
görülmemiş bir hukuk garabetine hatta 'Kafkaesk’ bir
romana dönüşmüş olan kişileri serbest bırakarak tu-
tuklu yargılamaktan vazgeçerlerse düzelmeye başlar.
Yargı kararlarını yargıçların verdiğine dair bir inanç
oluşturmaya başlarsak biraz daha hızlı düzelmeye baş-
lar. İkide bir onu bunu şunu terörist ilan etmekten vaz-
geçersek biraz düzelme daha da hızlanır. Türk
ekonomisinin bugün en büyük sorunu Adalet’tir, yargı-
dır.

Türk ekonomisi için Adalet Bakanı Ekonomi Baka-
nı'ndan, HSK Başkanı, Merkez Bankası Başkanı’ndan
daha önemlidir. 

Ekonomiyi düzeltmenin tek yolu bunun farkında ol-
maktır. Hangi hükümet bilmem.Ama Türkiye’yi ekono-
mik krizden çıkaracak olan bunun farkına varacak ve
gereğini yapacak olandır.

Savaşta bile bu halde olmadık

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, 2002 yılıyla
günümüzü kıyasladı, “19 yılda ne şahlandık ne uçtuk,
yoksullaştık” dedi. Erkan Aydın, Türkiye'nin arka ar-
kaya 7 dönem küçüldüğünü de vurgulayarak, “Yaklaşık
100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca milli gelirin arka
arkaya 7 yıl düştüğü tek zaman dilimi 2014 ile 2021
yılları arasına denk geliyor'' dedi.

Aydın  şunları söyledi: ‘'Daha önce, milli gelirin ar-
kaya arkaya düştüğü dönem 2. Dünya Savaşı'na denk
geliyordu ama o da 7 değil 4 yıldı. 1980 öncesindeki
krizde bile, arka arkaya düşüş 3 yıl sürüyor. AKP ikti-
darı bir de bu alanda rekor sahibi oldu. Sürekli yoksul-
laşma var. 7 yıl arka arkaya milli gelirin azalmasının
anlamı, 2014'ten bu yana, sürekli yoksullaşmadır, hal-
kın fakirleşmesidir.”

Parayı marketler kazanıyor

Sofraların ve salataların vazgeçilmezi olan, dikimin-
den 30 ile 70 gün sonrasında hasadı yapılan marulun
tarladan büyük marketlere gelişindeki fiyat serüveni
adeta dudak uçuklattı.

Tarladan yaklaşık 50 kuruşa mal edilen marul, bazı
büyük marketlere de 8 liralara kadar satışa sunulurken
üreticiler, “Bu fiyatta sadece birileri ekmek yiyor. Şu

konumda işçide, ben de eziliyorum. Şuan marketler pa-
rayı kazanıyor” dediler. Pazar ve marketler arasındaki
marul fiyatlarında yaklaşık 2 lira fark olduğunu belir-
ten üreticiler, marketlerin; üretici, toptancı ve pazarcı-
dan çok para kazandığını belirtti. Üretici Ahmet Zeki
Özkaya ise; işçi, fide, gübre, ilaç ve mazot fiyatlarının
pahalı olmasından dolayı marketlerdeki fiyatların
uygun olduğunu dile getirdi.

Enflasyon yüzde 44.7

Farklı enflasyon değerleri havada uçuşuyor. Ortalama
vatandaşı yakından ilgilendirmesi gereken TÜİK’in tüke-
tici fiyat endeksine bakarsanız yıllık enflasyon yüzde
19,6 düzeyinde. Oysa giderek artan sayıda vatandaş en-
flasyonun çok daha yüksek olduğunu düşünüyor. Bu dü-
şünceye destek veren bir endeks var. Enflasyon
Araştırma Grubu’na göre tüketici enflasyonu çok daha
yüksek: Yüzde 44,7. Geçici gelişmeleri filtreleyip enflas-
yonun ana eğilimini bulmaya çalışan ‘temel’ ya da ‘çekir-
dek’ enflasyon göstergeleri de var. TÜİK’in altı temel
fiyat göstergesinden enerjiyi, gıda ürünlerini, alkolsüz ve
alkollü içecekleri, tütün ürünlerini ve altını dışlayan C
göstergesi ile ölçülen enflasyon yüzde 17 düzeyinde. Ge-
riye kalan beş göstergenin hepsi yüzde 18’in üzerinde en-
flasyona işaret ediyor. En yükseği yüzde 20,8.
Rakamlardan sıkıldınız ama biraz sabır. Zira bir de yur-
tiçi üretici fiyat endeksi var. Adı üstünde; üretici fiyatla-
rındaki gelişmeleri ölçmeye çalışıyor. İçerdiği mallar
nedeniyle (mesela demir, saç levha, gübre…) tüketiciyi
yakından ilgilendirmiyor ama eninde sonunda bu endeks-
teki gelişmeler şu ya da bu ölçüde tüketici fiyatlarına
yansıyor. Bu endekse göre (üretici) enflasyonu yüzde 44
düzeyinde.

İktisatçı olmaya gerek yok

Şurası açık ki hem başka ülkelerle karşılaştırıldığında
hem de Türkiye’nin 2004-2016 dönemiyle kıyaslandı-
ğında oldukça yüksek bu enflasyon rakamları. Özellikle
ortalama vatandaşın son aylarda hissettiği enflasyonun
çok daha yüksek olması ‘fahiş’ fiyat artışlarından şikâ-
yeti de beraberinde getiriyor. Sokaktaki vatandaştan
Cumhurbaşkanı’na kadar hemen herkes fahiş fiyatlarla
mücadele edilmesini istiyor. Aile sağlığı merkezi (ASM)
çalışanları, 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanıp yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve
Ödeme Yönetmeliği’ne karşı başlattığı eylem başlattı.
Açıklamalarında yıllardır özlük hakları düzeltilmeyen,
maddi kayıpları giderilmeyen ASM çalışanlarının; bunlar
yetmezmiş gibi, emeklerinin hiçe sayıldığı ve iş güvence-
lerinin ellerinden alındığı bir “ceza sözleşmesi” ile karşı
karşıya bırakıldığı belirtildi.

Yüz binlerce kişiyi aşıya ikna etmiş, milyonlarca doz
aşı yapmış ASM çalışanlarının aşı karşıtları kadar değer
görmemesine ve mitinglerinin yasaklanmasına tepki gös-
terilen açıklamalarda “Korkmuyoruz, susmuyoruz, geri
adım atmıyoruz. Sonuna dek toplum sağlığını korumak
ve yükseltmek, özlük haklarımızı iyileştirmek, kayıpları-
mızı geri kazanmak için mücadele edeceğiz. Talebimiz
çok net: Ceza yönetmeliği geri çekilsin!” denildi.

3 BİN 872 HEKİM
İSTİFA YOLUNDA

AŞIDA 4. DOZ EZİYETİ

ÜLKEDE AŞILANMA
ORANI YÜZDE 54

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne
karşı iş bırakma eylemi gerçekleştirdikleri için hakla-
rında soruşturma açılan ve maaşları kesilen 3 bin 872
aile hekimi ve sağlık çalışanı istifa dilekçesi verdi. Tür-
kiye genelinde aile sağlığı çalışanları ve hekimler, 1
Temmuz'da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme
ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı 16 ve 27 Ağustos'ta iş
bırakma eylemi yaptı. İzmir, Bursa, Samsun Balıkesir
illerindeki aile sağlığı çalışanları ve hekimler iş bıraktığı
için haklarında soruşturma başlatılarak, maaşlarında
kesinti yapıldı. Sadece İzmir'de de 800 aile sağlığı çalı-
şanı ve hekim hakkında soruşturma başlatılarak, ma-
aşları kesildi. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme
Yönetmeliği'nin birinci basamak sağlık çalışanlarının
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu iddia edile-
rek.Bunu hekimler “ceza yönetmeliği” olarak adlandı-
rıldı. Hergün 200'ün üzerinde insan yaşamını

kaybetmeye devam ediyor. Vaka sayıları ise genelde 30
bin civarında açıklanıyor. 30 bin mi güldürmeyin
beni.Vaka sayısı yine 30 bini aştı.Yine çağrılar başladı.
Aman dikkat falan. Bakın size bir şey söyleyeyim.Vaka
sayısı 30 bin falan diyerek kendinizi kandırmayın.
Vaka sayısı bunun çok ama çok üzerinde. 300 bin test
yaparsanız 30 bin vaka bulursunuz. Hadi gelin geçen
yıl olduğu gibi test sayısını 1 milyona çıkaralım baka-
lım kaç vaka buluyoruz. Ban size söyleyeyim. En az
90 bin. O da en az. Allah'tan aşı olanların oranı yüzde
50'lerde de de ölüm sayıları çok artmıyor. Aşı olmasa
bugün günlük en az 500 ölümden belki fazlasından
söz ediyor olurduk. Ama hala Türkiye'de yalandan aşı
yapın diye çağrı yapılıyor gerçekte ise aşı karşıtlarına
mitng izni veriliyor. Bu da aslında devletin resmi poli-
tikasını gösteriyor.  Benim ise içim rahat. Sevdiğim
herkes aşılı. Gerisi! Kendileri bilir.

Yurt dışına çıkmak için iki doz Sinovac üzerine iki
doz Biontech olmak isteyen yurttaşlardan çok
ciddi şikayetler geliyor. İkinci doz Biontech’ler için
randevu alamıyorlar. Sistemin nasıl işlediği belli
değil. Başlangıçta herkes rahatça gidip, eğer aşı
olma hakkına sahip grupta ise 4. doz aşısını ola-
biliyordu.Ancak sonra ne olduysa oldu, sistem
değişti. Nasıl değiştiği konusu ise net değil. Aşı
hakları olduğu için aşılama merkezlerine gidiyor-
lar. Ancak randevuları olmadığı için geri çevrili-
yorlar. Randevu almaları gerektiği söyleniyor. Bu
da normal. Ancak sonrası normal değil. Aşı mer-
kezinde rahatça halledilebilecek randevu işlemi,
yaşını başını almış vatandaşlara bu işlemi kendi-
lerinin yapmaları söyleniyor. Sonrası daha da
beter.Sistem doğrudan randevu vermiyor. Anla-
şılması zor bir sistemle MHRS üzerinden ran-
devu almaya çalışmaları gerekiyor.Aşılama
oranının düşük olduğu ve hastalığın yeniden tır-
manışa geçtiği bir dönemde aşı olmaya gelmiş
insanlar geri çevriliyor. Hastalanma ve hastanelik
olma ve hatta can kaybı riski arttırılıyor.Aşı olmak
için gelmiş insanlar elden kaçırılıyor. Bir diğer re-
zalet ise grip aşısında. Geçen yıl olduğu gibi bu
yıl da grip aşısı olabilme kriterleri tam bir anlam-
sızlık.Risk grubunda olan, yaşlı yurttaşlara bile
aşı tanımlanmazken, hiçbir risk taşımayanlara aşı
tanımlanmış olabiliyor.Bu yanlış düzeni birisinin
yeniden ele alması gerekiyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma
Grubu'nun hazırladığı Covid-19 salgını ile geçen
18 ayın genel bir değerlendirmesi kamuoyu ile
paylaşıldı. Açıklamada salgın tırmanarak sür-
düğü, hastanelerde önceki dalgalarda olduğu gibi
yoğun bakım yataklarının büyük bölümü dolma-
masına karşın, ölüm sayılarındaki artışın ciddi bir
durumda olduğu dile getirildi. Haziran 2021’de
aşı tedarikinin sağlanması sonrasında üç ay
içinde yetişkin nüfusun tamamına yakınının aşı-
lamasının tamamlanması mümkünken aşıya eri-
şemeyen ve beş milyonu bulduğu tahmin edilen
kayıt dışı göçmen nüfus ve ilk iki doz aşılamanın
ardından hatırlatma dozu ihtiyacı bulunan ancak
çelişkili açıklamalar nedeniyle bundan kaçınanlar
göz ardı edilerek bildirilen oranlara göre ekim ayı
itibari ile yetişkinlerin sadece %74’ü, tüm nüfusun
ise %54’ünün çift doz aşısı tamamlanmıştır.
Bu verilerle dahi geçtiğimiz dört ayda aşılama
kapasitesinin dörtte biri kullanılmamıştır. Devlet
aşı kararsızlığını gidermek için şeffaf veriye ve bil-
giye dayalı etkili bir iletişim kampanyası düzenle-
memiş, hatta aşı karşıtı propagandalara izin
vermiştir. Sokağa çıkma yasağı gibi temel hak ve
özgürlüklerini aşırı sınırlayan, toplumun sağlık ve
esenliğine zarar vermiş yöntemleri uygulamaktan
çekinmemiş olan devletin konu aşılamaya geldi-
ğinde kuralları net bir şekilde koymuyor oluşu
ancak popülizm ile açıklanabilir.

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

info@gazetedamga.com.tr

TÜM TÜRKİYE DEPRESYONDA!
Salgında, depresyonda batık ekonomide Avrupa'da lideriz...



9GÜNDEM 17 EKİM 2021 PAZARwww.gazetedamga.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu’nun 10 ay önce İçişleri Bakanlığı tarafından el
konulan yolsuzluk dosyalarından üçü için bakanlığın mülkiye başmüfettişi görevlendirdiği
öğrenildi. 3 dosya içinde kamuoyunda çok tartışılan İBB’nin önceki dönemde AK Parti 
yönetimine, vakıflara, spor kulüplerine tahsis ettiği lüks makam araçları konusu da var

DOSYALAR
INCELEMEDE

E
ğitim verdiğim, danışmanlık hizmetinde bulun-
duğum birçok kişiyle yaptığım sohbetlerde, iş-
lerini neden sevmediklerine dair sıraladıkları

sebeplerden bazılarını sizin için derledim.
İşini sevmeyenlerin başlıca nedenleri
- Saygı görmüyorlar.
- Değerli olduklarını hissetmiyorlar. 
- İşi birlikte icra eden, işleyişin bir parçası,

hatta işin bir ortağı görülmüyor; üretimin tıpkı
makine gibi hissiz bir koluymuş gibi muamele 
görüyorlar.

- İşlerini daha iyi yapmaları için basit araçlar
dahi kendilerinden esirgeniyor.

- İşlerini daha iyi yapmaları için araç-gereç
talep ettiklerinde ya azarlanıyor ya da görmezden
geliniyorlar. 

- İşlerin daha iyi halledilebilmesi için gerekli
masraftan kaçınan, erteleyen, görmezden/duy-
mazdan gelen şirketlerine güven duyamıyorlar.

- Özel hayatlarına saygı duyulmuyor; esneklik
ve anlayış gösterilmiyor.

- Yöneticileri ya niteliksiz ya diktatör ruhlu ya
da iki özelliği birden taşıyor.

- Kendilerine yalan söyleniyor.
- Birçok firmada erteleme kültürü mevcut; her

seferinde mutlaka yapılacak denilerek iş koşulları
iyileştirilmiyor, geçiştiriliyor.

- İşverenin yüksek beklentisi ve bunun tam 
karşılığını vermemesi, enerji kırılmasına neden
oluyor. 

- Emek çok, karşılığı az ya da neredeyse yok.
- Fikirleri dinlenmiyor, önerileri kabul görmüyor.
- Yaptıkları işte geleceklerini göremiyorlar. 
- Kendileri hakkında doğru planları yapabilen,

adil yöneticilere sahip olmadıklarını düşünüyorlar.
- İdareciler günü kurtarıyorlar.
- İdareciler adam kayırıyorlar.
- İş yerinde sürekli politik davranan çalışanlar

ve yöneticiler mevcut; bundan dolayı psikolojik
yorgunluklar yaşıyorlar.

- Maaşla ters orantı gösteren, giderek yükselen
hedeflerden ve baskıdan bunalmışlar.

- Sürekli izlendiklerini ve kendilerinde bir açık
yakalanmaya çalışıldığını görüyor, duyuyor, bili-
yorlar. Bundan dolayı normalde yapabildikleri bir
işte dahi daha dikkatli olma baskısı üzerinde
büyük bir rahatsızlığa neden oluyor. 

Hiç şüphe yok ki sıraladığım maddeleri psikolo-
jik ve sosyolojik açıdan daha geniş ve bilimsel ele
alıp, değerlendiren birçok uzman kişi var. Yaşadığı
ortamdan memnuniyet duymayan kimselerin mut-
laka o kanallara da bakmalarını, kendilerini 
gerçekleştirmeleri için o kanallardan da beslenme-
lerini önemle tavsiye ediyorum.

İşlerinden memnun olmayan, çalışma koşulla-
rına katlanmak zorunda kalan birçok kimsenin is-
tedikleri mesleği seçememesinde ve istemediği bir
hayatı yaşamak zorunda kalmalarının temelinde,
ailelerin bilinçsizliği veya sözümona fazla bilgiçli-
ğini de es geçmemek gerekiyor. 

Çocuklarına kulak vermemeleri, onların neye
eğilim gösterdiklerine dikkat etmemeleri veya
kendilerinin yaşayamadığı, yarım kalmış hayat hi-
kâyelerini çocuklarının tamamlamasını bekleme-
leri bugün birçok seçkin ve sıradan iş alanlarında
mutsuz çalışanlar var ediyor.

“Önünüze çıkan her zorluğun üstesinden 
gelmek zorunda değilsiniz. 
Bazen geri çekilip buna ihtiyacınız olup 
olmadığını sorgulamanız gerekir.” 
Sachin Tendulkar
Derseniz ki tek bir kişi dünyayı değiştirebilir mi?
Buna yanıtım tereddütsüz evet’tir. 
Üstelik düşünmeden aklıma gelen ilk kişi de

Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Yanı sıra Albert Einstein, Leonardo Da Vinci,

Nikola Tesla, Isaac Newton, A.Graham Bell de
kendi alanlarında dünyanın akışına büyük katkılar
sağlamış ve yaşamımıza değerler katmıştırlar.

Örnekleri çoğaltabiliriz…
Ancak birkaç saniye de olsa düşünmenizi isterim

ki alanında başarılı olmuş, harikalar yaratmış insan-
ların işlerinden tek bir şikâyet, tek bir olumsuz söz
duydunuz, okudunuz veya gördünüz mü? Dünyayı de-
ğiştiren insanların içinde bulundukları duruma ne bir
şikâyet ettiklerini, ne bir kötü söz söylediklerini, ne
de katlandıklarını görebiliriz. 

Başarılı insanlar, memnuniyetsizliklerini bir 
dönüşüm enerjisi olarak kullanır ve memnun ola-
bilecekleri, başkalarının da faydalanabilecekleri
bir iyiliğe taşırlar.  

Elbette kimse bizden dünyayı değiştirmemizi
beklemiyor. Ancak olduğumuz halin, içinde yaşa-
dığımız durumun, koşulların hiç mi bir üst

versiyonunu hak etmiyoruz diye
kendimize de sormamız gerekiyor. Kendimize
katkı sağlamak, kendi yaşamımızı kolay ve daha
yaşanılır kılmak; olumsuz alışkanlıklarımızın zin-
cirlerinden kurtulmak her insanın hak ettiği bir
gerçektir. Hatırlayın: bir olmadan iki olmaz!

“Başarının ölçütü, ele almanız
gereken zor bir sorunumuzun olması değil,
sorunun geçen yılkiyle aynı olup olmadığıdır.”
John Foster Dulles
Roy L. Smith’in şu sözüne katılırım;
“Başarılı kişi, çalıştığı iş sahasının derdinin ne

olduğunu rakiplerinden önce keşfeden kişidir.”
Ancak bu sözün daha iyi anlaşılabilmesi için “…
keşfeden ve çözümleyen kişidir” demeyi de gerekli
görürüm. Eylem olmadan fark yaratılamaz.

Yaşamımızda farklı olmak ya da herhangi bir 
konuda fark yaratmak istiyorsak eğer, bunun ancak
harekete geçtiğimizde gerçekleşeceğini bilmemiz ve
fark adına her ne yaparsak yapalım, tüm yaşamı-
mıza olumlu yansıyacağına inanmamız gerekir.  

Hiçbir başarının tesadüflerle, kararsızlıklarla,
inançsızlık ve eylemsizlikle sağlanmadığı açık.

Eğer sizin de zihninizde
“Ben mi yapacağım?”
“Düzeni ben mi değiştireceğim?”
“Ben kimim ki?”
“Ben ne yapabilirim ki?”
ve benzeri inanç kalıplarınız varsa bunu hemen

şimdi değiştirmek için adım atmanızı tavsiye edi-
yorum. Bu alanda yazılmış yüzlerce kitap, çekil-
miş yüzlerce video ve bilgilerini paylaşmak için
can atan yüzlerce uzman var. Kendinizi bir ‘aşama
üniversitesi’ yaratıp; her yıl, her ay, her hafta, her
gün, her saat ve her an bir üst versiyonunuzun
programını bilincinize kurabilirsiniz. 

"Kelimeler, fikirleri asmaya 
yarayan çengellerdir."
Henry Ward Beecher
Nasıl bir hayat yaşıyorsak, kullandığımız söz-

cük ve sözler de bundan bağımsız kalmamaktadır. 
“Ben mi yapacağım” yerine, “Ben yapabili-

rim” demek sizi eksiltebilir mi?
“Düzeni ben mi değiştireceğim?” yerine,

“Kendi düzenimi değiştirebilirim” demek sizi yol-
dan çıkarabilir mi? “Ben kimim ki?” yerine “Ben
iyi bir insanım, güçlü biriyim, zorlukların üstesin-
den gelebilirim” demek, size kaybettirebilir ki?

“Ben ne yapabilirim ki?” yerine, “Ben, en
azından kendim için şunları yapabilirim” demek,
sizi geriye götürebilir mi?

Söylemlerimize olumlu küçük birer dokunuşun dün-
yamızı nasıl değiştirdiğini görebiliyorsunuz, değil mi?
Kişisel gelişimimizle ilgili net bir karar verdiğimizde,
bu kararımızı doğru sözcük ve sözlerle desteklediği-
mizde yere daha sağlam basar, adımlarımızı daha
güçlü atar ve hedefimize kendimizden emin bir şekilde
ilerleriz. Böylece katlanmak zorunda olduğumuz işleri
değil, katlayabileceğimiz işlerin de yolunu kendimize
açabiliriz.

İşinden memnun olanla memnun olmayan ara-
sında, işine katlananla işini katlayan arasında;
kaybedenle kazanan, başarısız olanla başarılı olan
arasındaki farkları söylemlerde görebilirsiniz.

Başarılı, kazanan, memnun olan ve -işine katla-
nan değil- işini katlayan biri aşılması gereken bir
durum karşısında “Ben kimim ki?” diye sormaz.
“Bunu nasıl yapabilirim” diye sorar. 

Başarılı, kazanan, memnun olan ve işini katla-
yan biri aşılması gereken bir problem karşısında
“Bunu ben mi yapacağım?” diye sormaz, “Nasıl
yapabilirim?” diye sorar. Başarılı, kazanan, mem-
nun olan ve işini katlayan biri “Düzeni ben mi
değiştireceğim?” diye sormaz. “Düzenimi nasıl
değiştirebilirim?” diye sorar.

Söylemlerimize küçük dokunuşlar, yaşamları-
mızda muazzam farklar yaratırlar.

Siz de kendinizi söylemek yerine, kendinize 
sormayı seçin. Dünyamı, yaşamımı tek bir soru
mu değiştirecek? diye düşünmeyin, denizyıldızı hi-
kâyesini hatırlayın… Doğru sorulmuş tek bir soru
sadece sizin için değil, yakınlarınız için de 
muazzam farklar yaratacaktır.

* * * 
Bu haftaki yazımızın son sözünü Amerikalı iş adamı

ve yazar Kiyosaki’ye bırakalım. Ne de olsa bir sonraki
devam yazımızın konuğu kendisi olacak… 

“Odağınızı, para kazanmaktan daha fazla 
insana hizmet etmeye değiştirin. 
İnsanlara hizmet etmek, parayı getirecektir.” 
Robert Kiyosaki

HAYATTAN NOTLAR

ziya@ziyayilmaz.com

Ziya Şakir yılmaZ 
İşinize katlanmayın, 
işinizi katlayın! (2)

İ BB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
talimatı ile belediyenin AK Parti
tarafından yönetildiği döneme iliş-

kin İBB Teftiş Kurulu tarafından başla-
tılan 50'ye yakın yolsuzluk
soruşturmasına 2020 yılının aralık
ayında İçişleri Bakanlığı el koymuştu.
İçişleri Bakanlığı müfettişleri 29 Aralık
2020 günü İBB Başkanlığı'na geldi ve
yolsuzluk dosyalarını İBB Teftiş Kurulu
Başkanlığı'ndan istedi. 50'ye yakın yol-
suzluk dosyası, 12 Ocak 2021 günü
müfettişlere devredildi. Yaklaşık 13 mil-
yar TL'lik kamu zararını ortaya koyan
dosyaların, mülkiye müfettişleri tarafın-
dan inceleneceği açıklandı. 10 aydır
dosyaların akıbeti ile ilgili bir açıklama
yapılmazken, 3 dosya için İçişleri Ba-
kanlığı'nın mülkiye başmüfettişi görev-
lendirdiği öğrenildi.

Mevzuata aykırı

Bakanlığın müfettiş görevlendirdiği
dosyaların başında; aralarında Cum-
hurbaşkanlığı, 64. Başbakanlık, 15 Tem-
muz Derneği, AK Parti Genel Başkan
Yardımcılığı, AK Parti Grup Başkanlığı,
AK Parti İl Başkanlığı, AK Parti Silivri
İlçe Başkanlığı, Erok Spor Kulübü, Ok-
çular Vakfı Spor Kulübü, Sıcak Yuva
Vakfı, TÜGVA'nın da bulunduğu

kurum ve kuruluşlara mevzuata aykırı
şekilde İBB tarafından makam aracı
tahsis edilmesi geliyor. El konulan İBB
Teftiş Kurulu raporunda, 2019 yılı araç
kiralama ihalesi kapsamında alınan ve
mayıs 2019'da yani iki seçim arasında
iadesi yapılan 879 aracın hangi birim ve
kişiler tarafından hangi amaçlar doğrul-
tusunda kullanıldıklarının tespiti için in-
celeme yapılmıştı. Platform Turizm'in
138 milyon 757 bin 501 TL'lik teklifi ile
kazandığı kiralık araç ihalesi kapsa-
mında birçok yabancı menşeli lüks
binek aracın edinildiği, bunların
879'unun iade edildiği, İBB Garaj
Amirliğince raporlama ve araç takibi
için iki farklı uygulamanın kullanıldığı
tespit edilmişti. Yapılan usulsüz uygula-
malar nedeniyle eski yöneticiler hak-
kında disiplin cezası teklif edildiği ve
uygulandığı öğrenildi. Eski yöneticiler
hakkında soruşturma başlatılması için
İstanbul Valiliğinden ön inceleme izni
istenildi ancak cevap alınamadı. Ancak
bu dosya ile ilgili bir mülkiye başmüfet-
tişinin görevlendirildiği öğrenildi.

Henüz yanıt gelmedi

Bakanlığın müfettiş görevlendirmesi
yaptığı diğer dosya da sosyal konutların
usulsüz kullanımı soruşturması oldu.

İBB'nin dar gelirli aileler için çeşitli ilçe-
lerde yaptırdığı sosyal konutların bazı-
larının, mevzuata aykırı şekilde
ikametgahı İstanbul'da olmayan Cum-
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünye-
sindeki personeller ve
Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi perso-
neline tahsis edildiği ortaya çıkmıştı.
Mevzuata aykırı işlemlerde imzası bu-
lunan yöneticiler  hakkında İstanbul Va-
liliği'nden nisan 2020'de soruşturma
izni istendi, henüz bir yanıt gelmedi.
Fakat  bu konuda da bir mülkiye baş-
müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.
İBB müfettişleri, 2019 yılında Harbiye
Açıkhava ve Sultangazi sahnelerindeki
bakım onarım işleriyle ilgili de usulsüz-
lük tespit etmişti. 2019 yılının “doğru-
dan temin” yani ihalesiz alım üst
sınırının 90 bin 358 lira olmasına karşın
bu sahnelerdeki bakım-onarım işleri
için doğrudan temin yöntemine benzer
şekilde teklif alındığı ve belediye kasa-
sından 252 bin 815 lira ödendiği tespit
edildi. Mevzuata aykırı bu uygulama
nedeniyle eski yöneticiler hakkında ön
inceleme yapılması için 2020 yılının
eylül ayında İstanbul Valiliğine yapılan
talebe ilişkin de daha karar çıkmadı
ancak bu dosyaya için de bir mülkiye
başmüfettişi görevlendirildi.

İBB müfettişlerin bu araç tahsisleri içinde mevzuata aykırı bulduğu kalemler şöyle:
Esenler Erok Spor: 985 bin 997 TL
AK Parti Genel Merkezi-Genel Başkan Yardımcıları- İstanbul İl Başkanlığı ve Silivri İlçe Başkanlığı: 2 milyon 225 bin 579 TL
Türkiye Gençlik Vakfı- Sıcak Yuva Vakfı: 550 bin 308 TL

Hepimiz Meryemiz Plat-
formu tarafından Bahçeliev-
ler'de  "Kudüs'ün Meryemleri

Sönmeyen Kandillerdir" konulu konfe-
rans düzenlendi. Konferansa, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi
Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İs-
tanbul İl Milli Eğitim Yardımcısı Em-
rullah Aydın ve Tunus, Fransa, Katar,
Almanya, İngiltere'den çok sayıda da-
vetli katıldı. Konferans Kudüs'te yaşa-
nanları anlatan belgeseli gösterimi ile
başladı.
Gözyaşlarını tutamadı

Kudüs'te verilen mücadelenin önemine
dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
konuşması sırasında gözyaşlarını tuta-
madı. Emine Erdoğan, "Mescid-i Aksa
ilk kıblemizdir. Müslümanlar için inşa
edilen ikinci mesciddir. Peygamberimi-
zin miraca yükseldiği yerdir. Peygamber
efendimiz hadislerinde bu mekanın kut-
siyetini ifade etmiştir. Dolayısıyla bu
hadis-i şerifler bizim için Kudüs'e karşı
sorumluluklarımızı hatırlatan uyarılar-
dır. Kudüs, ilahi tebliğe şahit olmuş
peygamberler şehridir. Büyük bir an-

lamlar deryasıdır. Hepimizin kalbinin
orada attığını biliyorum. Bildiğiniz gibi
Osmanlı hakimiyeti altında olduğu dö-
nemde farklı din ve mezhepler burada
barış iklimi yaşadılar. Tarih sayfalarında
çocukların tutuklandığı bir dünya yazı-
lacak. Bu satırlara insanla-
rın evlerinin çalındığı
ve haklarını araya-
madığı da ekle-
necek.
Dünyanın
tüm bunları
görmezden
geldiği
derin bir
uykuya sa-
rıldığı anla-
tılacak.
İnsanlık ço-
cuklara çevrilmiş
namluların fotoğraf
karelerini kendine nasıl
açıklayabilir?  Bu çocuklar başlarını kal-
dırdıklarında uçan balonlar değil gök-
ten yağan bombaları görüyorlar. Üzeri
silah dolu İsrail askerinin karşısında kü-
çücük yumruğunu kaldırmak zorunda
kalan kız çocukları hepimizin kalbini
paramparça ediyor. Kadınların her ye-
rinde dezavantajlı olduğu düzende Fi-

listin'de kadın olmanın zorluğunu gös-
terdiniz. Allah sizlerden razı olsun."
dedi.

Öğrenecek çok şey var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasa-
poğlu ise, Kudüslü kadınların verdiği

mücadeleye değinerek, "Aziz Fi-
listin toprağı talan ediliyor.

Yıldırma politikaların sonu
gelmiyor. Bu zorluklara
karşı ön cephede yiğit,
cesur, cefakar Kudüslü
kadınlar var. Rabbim
bu mübarek şehri ilk
kıblemizi savunan
tüm kardeşlerimizden

razı olsun. Kudüs hepi-
mize  aziz bir emanet.

Dolayısıyla Kudüs'ü koru-
mak her birimizin borcu.

Kudüslü kardeşlerimiz her gün
türlü türlü zorluklara ve haksızlıkla

dolu muameleyle karşı karşıya kalıyor-
lar. Kudüslü kadınlardan öğrenecek çok
şey var. Onların Kudüs'e olan sadakati
bizler için önemli bir ilham kaynağı.
Ben bu vesileyle tüm şehitleri rahmetle
yad ediyorum. Rabbim bu bilinci üm-
metin çocuklarından eksik etmesin" diye
konuştu.

Tarih bunu yazacak!
Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından düzenlenen konferansta konuşan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tarih sayfalarında çocukların tutuklandığı bir
dünya yazılacak. Bu satırlara insanların evlerinin çalındığı ve haklarını arayamadığı da ekle-
necek. Dünyanın tüm bunları görmezden geldiği derin bir uykuya sarıldığı anlatılacak" dedi.

Duvar çöktü mahsur kaldı
Kağıthane'de, temel
kazma çalışmaları
yapılan inşaatta

toprak kayması sonucu istinat
duvarı çöktü.  Gürültüyü du-
yarak yataklarından fırlayan
sokak sakinleri panik yaşadı.
Olay, Talatpaşa Mahallesi
Darıverdi Sokak'ta cuma saat
02.00 sıralarında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre,
temel kazma çalışmaları yapı-
lan bir inşaatta toprak kayma-
sının ardından istinat duvarı
çöktü. Gürültüyü duyarak ya-
taklarından fırlayan sokak sa-
kinleri panik yaşadı. Haber
verilmesi üzerine olay yerine
polis ve zabıta ekipleri sevk
edildi. Çökmenin meydana
geldiği sokakta bulunan iki

bina sakinleri, hasar oluşmuş
olabileceği ihtimaline karşın
polis ve zabıta ekiplerinin
uyarılarıyla dışarı çıktı. Geceyi
dışarıda geçiren vatandaşlar,
yapılan incelemenin ardından
herhangi bir hasar tespit edil-
memesi üzerine tekrar evle-
rine girdi. Bina ve çevresine
şerit çekilerek, demir bariyer-
lerle güvenlik önlemi alındı.
Bina önüne park edilmiş bir
minibüs ise çökme nedeniyle
sokağın daralması yüzünden
mahsur kaldı. İsmini vermek
istemeyen bir sokak sakini
çökmeyle ilgili, "Buradaki ev-
lerin çoğu 60-70 yıllık eski bi-
nalar. Dün akşam gürültü
geldi. Komşularımız bir gece
eve giremediler" dedi. DHA
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İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en
özel ve en güzel haberleri

bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür

sanat ve spor gündemine ilişkin
birçok içeriği bünyesinde
barındırıyor. Zengin haber 

seçenekleri ve tarafsız habercilik
anlayışıyla hizmet veren web

sitemize ulaşarak gerçeklerden
haberdar olabilirsiniz.

Kazara Koca (The Accidential Hus-
band)  – 18 Ekim Pazartesi - Saat:
23:10
Pazartesi akşamı başrollerinde Oscar ödüllü
oyuncu Colin Firth, Quentin Tarantino'nun
yönetmenliğini üstlendiği Ucuz Roman ve
Kill Bill isimli filmlerde aldığı rollerle tanınan
Uma Thurman ve Grey's Anatomy dizisin-
deki Denny Duquette karakteriyle tanınan
Jeffrey Dean’ın yer aldığı romantik komedi
Kazara Koca filmini FilmBox ekranlarında
izleyebilirsiniz. Kazara Koca filminin konusu,
New York’ta evlilik belgesi almanın sürücü
ehliyeti almaktan daha kolay olduğunu düşü-
nen Radyo programcısı Dr. Emma Lloyd ile
yayıncı nişanlısı Michael’ın öyküsünü anlatı-
yor. Evlenmek için yapmaları gereken, beledi-
yeye beraber gitmek, gerekli belgeleri
hazırlayarak imzaları atmaktır. Emma bir
radyo yayını sırasında dinleyicilerine, her za-
manki gibi, gelişigüzel aşk reçeteleri dağıtır-
ken Patrick Sullivan adlı itfaiyecinin aşk
hayatına öldürücü bir darbe indirir. Bu çok
bilinçli olmayan ama yine de kötü niyetli dav-
ranışın altında kalmak istemeyen ve buna bir
cevap vermek isteyen Patrick de okuduğu ga-
zeteden Emma’nın evlenmek üzere olduğunu
öğrenince kusursuz ve unutulmaz bir intikam
planı tasarlar ve uygular.

Ayrılmadan Önce Yapılacak 10 Şey
(10 Things We Should Do Before We

Break p) – 22 Ekim Cuma - Saat:
18.30
Cuma akşamı Emmy ve Altın Küre adaylığı
bulunan Christina Ricci’nin başrolünü üst-
lendiği romantik komedi Ayrılmadan Önce
Yapılacak 10 Şey filmini FilmBox ekranla-
rında izleyebilirsiniz. Filmde Abigail, iki ço-
cuğu olan bekar bir annedir. Hayatı
koşuşturma ile geçen Abigail, bir gece barda
Ben adında bir adam ile tanışır. Şaka ile baş-
layan bir muhabbet üzerine Abigail ve Ben,
çiftlerin ayrılmadan önce yaptıkları şeyleri lis-
telemeye başlar. 10 maddeden oluşan listeyi
bitirdikten sonra çift, yazdıklarını uygula-
maya karar verir. Her şey başlangıçta gayet
güzel gider ancak beklenmedik bir hamilelik
işlerin karışmasına neden olur.

Milyoner (Slumdog Millionaire) –
23 Ekim Cumartesi - Saat: 19:30
Cumartesi akşamı FilmBox ekranlarına gele-
cek olan Slumdog Millionaire, Hindistan’ın
dünya sinemasında verdiği en ses getiren ör-
neklerinden biri. En İyi Yabancı Televizyonun
insanlık üzerinde kurduğu büyülü hakimiyeti
yansıtan, en iyi film Oscar’ını kazanan ve
anında kült mertebesine ulaşan filmin ko-
nusu, dünyanın en yoksul insanlarının yaşa-
dığı Hindistan'da geçen bir "milyonerlik"
öyküsü üzerine kurulu. Kenar mahallelerde
büyümüş bir Mumbai çocuğu, “Kim Milyo-
ner Olmak İster?” yarışmasının Hindistan

versiyonuna katılır. Hile yapma şüphesiyle tu-
tuklanır ve soruşturma sırasında geçmiş ha-
yatında yaşadığı olaylar, yanıtları neden
bildiğini açıklar.

Aşkın Yaşı Yok (The Rebound) –
26 Ekim Salı- Saat: 01:30
Salı Gecesi "Chicago" filmindeki performan-
sıyla Oscar kazanan güzel yıldız Catherine
Zeta-Jones'un başrolü genç aktör Justin
Bartha ile paylaştığı Aşkın Yaşı Yok isimli ro-
mantik komediyi FilmBox ekranlarında izle-
yebilirsiniz. Filmde New York City'de bekâr
bir anne, kendisinden çok daha genç olan
yeni komşusunun gönlünü çeler.

Farklı içerikler var

FilmBox izlemek isteyen sinemaseverler, seç-
kin TV platformları, Vodafone TV Kanal 15,
KabloTV Kanal 336 ve D-Smart Kanal 19
üzerinden kanala ulaşabiliyor. FilmBox içe-
riklerine ayrıca, www.filmbox.com websitesi
ve FilmBox+ uygulaması kullanılarak bilgi-
sayar, tablet ve mobil telefon ekranlarından
da ulaşılabiliyor. FilmBox Extra, ağırlıklı ola-
rak aksiyon ve gerilim türü filmleri ekranlara
getiriyor. SPI International kanalları arasında
ayrıca canlı karşılaşma heyecanı da sunan
dövüş sporu kanalı FightBox, adrenalin
sporu yarışmalarını ekrana taşıyan
Fast&FunBox, ödüllü belgeseller sunan Do-
cuBox, dünyanın ilk HD moda kanalı olan
FashionBox yer alıyor.

gazetedamga gazetedamga damgaweb

www.gazetedamga.com.tr

ROMANTİK EKİM AYI
Uluslararası medya kuruluşu SPI International bünyesinde yer alan önde gelen film ve dizi kanalı FilmBox, etkileyici öykü-
leri, dünya yıldızları ile buluşturan sinema filmleriyle Ekim akşamlarına heyecan ve eğlence katıyor. Catherine Zeta-Jones,
Colin Firth ve Uma Thurman gibi ünlü oyuncuların yer aldığı romantik filmleri ekim ayında FilmBox ekranlarında olacak
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve Almanya Şansölyesi
Angela Merkel Huber Köşkü'nde

bir araya geldi. Erdoğan ve Merkel, gö-
rüşme öncesinde Huber Köşkü'nün bal-
konuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İs-
tanbul Boğazı hakkında bilgi verdi. Erdo-
ğan ve Merkel gazeteciler ile sahildeki
vatandaşları da el sallayarak selamladı.
Erdoğan ile golf aracına binen Merkel,
köşkün sahil kısmındaki alana geldi. Golf
aracını Erdoğan kullandı. Türkiye ve Al-
manya bayrağının yanında duran iki lider,
burada bekleyen yerli ve yabancı çok sa-
yıda gazeteciyi selamladı. Daha sonra iki
lider, görüşme için köşkün içine geçti.

Ortak açıklama

Erdoğan ve Merkel, Huber Köşkü'ndeki
ikili görüşmelerinin ardından ortak basın
toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, dost ve müttefik Almanya'nın
Şansölyesi Merkel'i ve heyetini İstan-

bul'da misafir etmekten büyük bir mem-
nuniyet duyduğunu dile getirdi. "Bir kez
de sizin huzurunuzda Sayın Merkel'e
'Hoş geldiniz.' diyorum. Değerli dostum
Sayın Merkel'le göreve başladığı 2005 yı-
lından bu yana karşılıklı saygıya dayalı
yakın bir diyalog tesis ettik." diyen Erdo-
ğan, 16 senedir gerçekleştirdikleri görüş-
melerde Merkel'in her zaman sağduyulu
ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi-
ğini, görev süresi boyunca Avrupa Birliği-
nin içinden geçtiği krizlerde liderliğinin
belirleyici olduğunu ifade etti.

Takdirle hatırlayacağız

İkili ilişkilerde zaman zaman sıkıntılı dö-
nemler yaşansa da bunları aşmayı ve iş
birliğini çok daha ileriye taşımayı daima
başardıklarını aktaran Erdoğan, şöyle
devam etti: "Sayın Merkel'le yakın diyalo-
ğumuz yalnızca ikili konularda değil, böl-
gesel meselelere çözümler geliştirilmesine
de ciddi katkılar sağladı. Suriye kaynaklı
düzensiz göç krizinin engellenmesinden

Suriye'nin kuzeyine insani yardımların
ulaştırılmasına kadar pek çok hususta
Sayın Merkel inisiyatif almaktan ve so-
rumluluk üstlenmekten asla çekinmedi.
Sayın Şansölye'ye özellikle Suriye krizinin
çözümüne yönelik gösterdiği samimi ça-
balar için şahsım, milletim adına teşekkür
ediyorum." Erdoğan, 26 Eylül'de Alman-
ya'da gerçekleştirilen Federal Meclis
seçim sonuçlarının Alman halkı için ha-
yırlı olmasını, kurulacak yeni hükümete ve
şansölyesine de muvaffakiyetler dileyerek,
"Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı
çalışmaların yeni hükümet döneminde de
aynı şekilde devam etmesini temenni edi-
yorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Şansölye Merkel'in devlet ve diplomasi
tecrübesinin etkisini hissettirdiği bir başka
alanın Türkiye-Avrupa Birliği münasebet-
leri olduğuna işaret ederek, "Türkiye ola-
rak tam üyelik yolunda önümüze çıkan
onca zorluğa ve engele rağmen Sayın
Merkel'in bu süreçteki müspet katkılarını
her zaman takdirle hatırlayacağız" ifade-

lerini kullandı. Almanya Şansölyesi An-
gela Merkel ise “Bu karşılama için çok te-
şekkür ediyorum. Huber Köşkü çok özel
bir bina, bir Alman işadamına ait ve son
yıllarda gerçekten Türkiye ile çok iyi ilişki-
ler için çabaladık. Bu iyi ilişkileri sürdür-
mek için karşımızda çok fazla görev var.
Almanya'da yaşamakta olan 4 milyona
yakın Türkiye kökenli insan var.  Türki-
ye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşla-
rına da değindik, insan hakları konularına
da değindik. Almanya'da ırkçı, yabancı
düşmanı olayları takip ettiğimizi ve bun-
lara her zaman karşı çıktık. Yasadışı göç
konusu çok önemli bir konu. Suriyeli mül-
teci ve göçmenler konusunda Türkiye çok
önemli çalışmalara imza attı. Afganis-
tan'a insani yardım konusunda da görüş-
tük. BM ile birlikte Afganistan'da
felaketler yaşanmaması için çalışmalıyız.
Suriye'deki durum konusunda yoğun bir
bilgi alışverişinde bulunduk. İdlib'deki
durum da halen gergin. Libya konusunu
ele aldık” açıklamasını yaptı.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1469441)

Tek Kullanımlık Hasta Önlüğü Alım İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/638161
1-İdarenin
a) Adresi :Elmalikent mahallesi Ademyavuz caddesi 1 

34760 Kazımkarabekir ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166321818 - 2166327121
c) Elektronik Posta Adresi :umraniyesatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Tek Kullanımlık Hasta Önlüğü Alım İhalesi (1 KALEM)

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

b) Teslim yeri :T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Deposu Elmalıkent Mah. Adem 
Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE/İSTANBUL

c) Teslim tarihi :Teslimatlar; hastane tarafından ihtiyaç 
doğrultusunda(peyderpey yada tek seferde) sipariş 
verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye 
tebliğinden (posta, fax veya e mail) itibaren 10 (on) takvim 
günü içinde yapılacaktır. Teknik Şartnamenin 3.Maddesine 
göre önlüklerin bedenleri (XL, XXL boylarında) 
sipariş çekilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK

BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM 
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Toplantı Salonu 
Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 
ÜMRANİYE /İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :11.11.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler 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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE:-İstekliler teklif ettikleri her bir kaleme ait numuneyi ihale tarih ve saatine kadar teklif ile birlikte
tutanakla idareye teslim edeceklerdir.numuneler orijinal ambalajında 2 nüsha düzenlenecek tutanak ile il-
gili kişilere teslim edilecektir. Belirtilen süre içerisinde numune tesliminde bulunmayan isteklilerin kısma
ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.Numuneler, teknik şartname hususlarına göre şekil ve fonksi-
yonları, komisyondaki uzman üyeler tarafından çıplak gözle, mikroskopla, elle incelenecek veya ameli-
yatta kullanılarak değerlendirmesi yapılacak olup değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna
sunulacaktır.  İstekliler  uygunluk için kullanılan malzemelere, malzemeden kaynaklanan deformasyonlar
için geri ödeme talebinde bulunmayacaktır. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin numuneleri ihale süreci
bittikten sonra  iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri idaremizce şahit numune
olarak bekletilecek ve malların kabulü yapıldıktan sonra iade edilebilir.
-Yüklenici miadının dolmasına 3 ay kalan ürünleri hiçbir ek maliyet talep etmeden birebir değişim
sağlayacağını taahhüt etmeli ve ihale dosyasında sunmalıdır.
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 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK Bİ-
LİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ek Bina Satın
Alma Bölümü Elmalıkent Mah. Adem Yavuz Cad. No:1 ÜMRANİYE /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, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

TEK KULLANIMLIK HASTA ÖNLÜĞÜ ALIM İHALESİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ÜMRANİYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

COZUM ODAKLI
BIR LIDER OLDU
COZUM ODAKLI
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COZUM ODAKLI
BIR LIDER OLDU
COZUM ODAKLI
BIR LIDER OLDU
COZUM ODAKLI
BIR LIDER OLDU
COZUM ODAKLI
BIR LIDER OLDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel veda ziyareti kapsamında 
Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan, Merkel ile
Huber Köşkü'nde görüştü. İki lider görüşmenin ardından ortak
basın toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Merkel ile
ikili diyaloğumuz bölgesel konuların çözüme kavuşturulmasında
da rol oynadı. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu" dedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price,
ABD’nin Yunanistan ile imzaladığı anlaşma-
nın Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklara yan-
sımalarına ilişkin, ABD’nin Türkiye ile
Yunanistan arasındaki müzakereleri destek-
lediğini ve Washington’un genellikle diğer 
ülkeler arasındaki deniz sınırı anlaşmazlık-
ları konusunda pozisyon almadığını söyledi

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan
Price, Yunanistan ile ABD arasında dün imzala-
nan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın
Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasın-
daki tansiyona nasıl etki edeceğine ilişkin bir so-
ruya şu yanıtı verdi: "Yunanistan ve Türkiye
arasındaki istikşafi müzakerelerin devamı da
dahil olmak üzere, Doğu Akdeniz'deki gerilimi
düşürme çabalarını destekliyoruz. Prensip ola-
rak, tüm devletleri deniz yetki sınırlarının birleş-
tirilmesine ilişkin sorunlarını
diyalog yoluyla ve uluslar-
arası hukuka uygun olarak
barışçıl bir şekilde çözmeye
teşvik ediyoruz. Bildiğiniz gibi
ABD genellikle diğer devletle-
rin deniz sınırı anlaşmazlıkla-
rını nasıl çözmeleri gerektiği
konusunda bir pozisyon almı-
yor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile çıkarımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın YPG'nin Su-
riye üzerinden Türkiye’ye yönelik saldırılarını
artırması üzerine bu bölgelere operasyon düzen-
leme sinyali verdiğine ilişkin bir soruya ise Price,
geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye yönelik sınır ötesi
saldırıları kınadıklarını yineledi. Price, Suriye’de
ateşkes hatlarını korumanın ve sınır ötesi saldırı-
ları durdurmanın önemine vurgu yaptı. Tüm ta-
rafları Suriye'de istikrarı artırmak ve çatışmaya
siyasi bir çözüm için çalışmak için ateşkes bölge-
lerini korumaları ve bunlara saygı duymaları ge-
rektiğini kaydeden Price, “NATO müttefikimiz
Türkiye ile pek çok çıkarımız var. Terörle müca-
dele bunlardan biri; Suriye'deki çatışmayı sona
erdirmek diğer biri ve bölgede kötü niyetli aktör-
leri caydırmak da bir diğeridir. Suriye'deki çatış-
mayı sürdürülebilir bir şekilde sona erdirmek
için Türk müttefiklerimizle ortak çıkarlarımız
var” değerlendirmesinde bulundu. 

Washington
pozisyon almıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de öğrencile-
rin yoğun olarak gittiği iki kafede, çok sa-
yıda kadının içkilerine uyuşturucu
katılarak tecavüz edildiği haberleri üzerine,
savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
BBC'nin haberine göre, perşembe akşamı
300'den fazla kadın, Brüksel kafelerinde
yıllardır sürdüğü belirtilen cinsel istismar
olaylarını protesto etmek için bir yürüyüş
düzenledi. Tepkilerin odağında, Brüksel'in
Ixelles (Elsene) semtindeki öğrenci bölge-
sinde yer alan ve aynı kişiye ait olduğu be-
lirtilen El Cafe ve Waff adlı iki işletme var.

Geçen hafta Waff adlı kafeye giden iki
genç kadın, "Féminisme Libertaire Bruxel-
les" adlı kadın örgütünün Instagram say-
fasında, bu işletmedeki bir barmenin
içkilerine uyuşturucu katarak tecavüz etti-
ğini duyurdu. Aynı kişiye ait iki kafenin
boykot edilmesi çağrısının yer aldığı payla-
şımın altına, yaklaşık 25 kadın, Waff ve El
cafe adlı işletmelerde farklı tarihlerde cin-
sel istismara uğradıklarını yazdı.

Çıplak vaziyette uyandık

Kadınların anlatımlarına göre, cinsel istis-

mar olayı 6 yıldan bu yana devam ediyor.
Bir kadeh şarap içtikten sonra birkaç saat
boyunca bilincini kaybettiğini söyleyen ka-
dınlar, tecavüze uğradıktan sonra yarı çıp-
lak vaziyette ya bir evde ya da sokakta
uyandıklarını anlatıyor. Belçika medyasına
göre, bazı kurbanlar kaçmayı başardı ve
partnerleri tarafından eve götürüldü. Bir-
çok kurban, kendilerine inanılmayacağı
korkusuyla polise gitmedi. RTBF kanalı,
kafede içkisine uyuşturucu katıldığını 8 ka-
dınla görüştü. Bu kadınlardan 4'ü uyuştu-
rulduktan sonra tecavüze uğradıklarını

söyledi. Brüksel Savcılığı, Ixelles'teki kafe-
lerde meydana geldiği belirtilen cinsel suç-
larla ilgili soruşturma başlatıldığını
açıkladı. Sosyal medyada, şu ana kadar
17 kadının suç duyurusunda bulunduğu
belirtiliyor. Waff adlı kafenin yöneticileri,
barmenle ilgili sorundan haberdar olma-
dıklarını öne sürerek, bu kişinin işine son
verildiğini söylüyor. Ancak Belçika medya-
sına göre, söz konusu barmen aynı işve-
rene ait olduğu belirtilen 100 metre
ilerideki El Cafe'ye gönderildi ve çalış-
maya devam ediyor.

Uyuşturucu soruşturması!
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KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi ev sa-
hipliğinde, Etki Okulları katkılarıyla 
Art Of İst Atölye tarafından düzen-

lenen serginin açılışı, çok sayıda sanatse-
verin katılımıyla gerçekleştirildi. Sanata ve 
sanatçıya yaklaşımı ve desteği için Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye 
teşekkür eden Sergi Kuratörü Ressam Asu-
man Savuk, “Maddi manevi zorluk yaşayan 
çocuklar için harekete geçme isteğim vardı. 

Sonra bir refleks olarak bu projeyi geliştir-
dik. Geleceğimiz olan çocuklarımız için bir 
umut olmak istedik. Sanatçılara çağrıda bu-
lundum ve çok güzel dönüşler aldım. Bu bir 
bağış sergisidir. Küçük büyük el ele verdik. 
Etki Okulu’nun anaokulu, ilkokul ve ortao-
kul öğrencilerinden, profesyonel sanatçılara 
tüm gönüllülerin eserleri burada. Desteğini 
esirgemeyen, katkı sağlayan herkese çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YARALARI
SARIYORUZ

Küçükçekmece Bele-
diyesi Atakent Kültür 
ve Sanat Merkezi, 
‘Büyük Küçük Elele 
-Sanatlara Yaraları 
Sarıyoruz’ isimli 
resim sergisine ev 
sahipliği yaptı. 
Maddi manevi zorluk 
yaşayan çocukla-
ra destek olmak 
amacıyla Ressam 
Asuman Savuk küra-
törlüğünde gerçek-
leştirilen sergiye 48 
profesyonel gönüllü 
sanatçı, 49 eseriyle 
katılım sağladı

Sergide, Etki Okulu’nun 
ilkokul ve ortaokul öğrenci-
leri ile gerçekleştirilmiş olan 
atölye çalışmasının ürünleri ve 
ressamlardan oluşan gönüllü 
sanatçıların serbest tarzdaki 
resimlerinden oluşan seçki iki 
ayrı bölümde yer aldı. Yardım-
sever Etki Okulu öğrencilerinin 
hiç tanımadığı kardeşleri için 

tuvale yansıttığı eserler de 
sergide satışa sunuldu. Bir 
iyilik hareketi olarak düzenle-
nen serginin tüm geliri, ihtiyaç 
sahibi çocukların gereksi-
nimlerinde kullanılmak üzere 
Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği’ne bağışlanacak. Sergi 
24 Ekim’e kadar AKSM’de 
devam edecek.

GELİRİ ÇYDD’YE
BAĞIŞLANACAK

KADIKÖY Belediyesi ve İstanbul 
Cervantes Enstitüsü arasında Ka-
sım 2020 yılında ortak kültürel ve 
akademik etkinlikler düzenlenmesi 
konusunda bir iş birliği protokolü 
imzalandı. Bu iş birliği çerçevesinde 
düzenlenen “Tanınmayan İstanbul” 
sergisi, 15 Ekim Cuma günü açılışını 
yaptı. İstanbul Cervantes Enstitüsü 
Müdürü Gonzalo Manglano De 
Garay ve Kültür Sorumlusu Miguel 
Grajales Pedrosa’nın da açılışına 

katıldığı sergi 30 Ekim’e kadar Barış 
Manço Kültür Merkezi’nde ziyaret 
edilebilecek. Sergide, ressam Jaume 
Marzal ve şair Rosa Cuadrado’nun 
suluboya ve metinlerden oluşan 
eserleri yer alıyor.

Şiirsel dille betimliyor

Tanınmayan İstanbul sergisinde res-
sam Jauma Marzal, İstanbul’un nadi-
ren gezilen ve turistik çevre tarafından 
az bilinen yerlerini suluboya tekniğiyle 

eserlerine yansıtıyor. Şair Rosa Cu-
adrado ise bu eserleri şiirsel bir dille 
betimliyor. Jaume Marzal Canós, 
Akdeniz’in ve Doğu’nun ışığına, doku-
suna ve biçemine aşık Valensiyalı bir 
ressamdır. Rosa Cuadrado ise radyo 
ve farklı medya kuruluşlarında düzenli 
olarak işbirliği içerisinde görev alan bir 
şairdir. Ayrıca Casa Mediterráneo’nun 
Akdeniz Yazarlar Ağı’nın da bir par-
çası olarak, Casa Mediterráneo’nun 
Şiirsel Buluşmalarını koordine ediyor.

Barış Manço Kültür Merkezi, 30 Ekim’e kadar devam edecek “Tanınmayan İstanbul” sergisine ev sahipliği ya-
pıyor. Sergide, iki İspanyol sanatçının suluboya İstanbul tasvirleri ve metinlerinden oluşan eserler yer alıyor

75’İNCİ yıldönümü nedeniyle Perge Ören 
Yeri Güney Hamam Palaistrası’nda bir 
kutlama töreni düzenlendi. Antalya Vali 
Yardımcısı Nurettin Ateş, İstanbul Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas 
Topsakal, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, 
Perge Kazı Başkanı Prof. Dr. Sedef Ço-
kay Kepçe, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, 
Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı 
Yeliz Gül Ege ve sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri ile vatandaşların katıldığı 
törende Perge’nin kazı tarihi ele alındı.

Bir ekol
Perge Kazı Başkanı Prof. Dr. Sedef Ço-
kay Kepçe, kazının uzun sürmesinin bir 
başarı olduğunu söyledi. Perge kazısının 
bir ekol olduğunu da ifade eden Prof. Dr. 
Kepçe, “İyi işler ve başarılar insanların iyi 
anlaşması ve başarıları üzerinde yükselir. 
Hocalarımızın geçtiği yoldan geçiyoruz 
ve ileri bakıyoruz” dedi. ATAV Başkanı 
Yeliz Gül Ege, Perge’nin 75’inci yılını 
kutlamaktan dolayı çok heyecanlı oldu-
ğunu söyledi. Antalya içinde ulaşımın 
kolay olduğu ve en iyi tanıtımının yapı-
lacağı antik kent olması nedeniyle Per-
ge’nin önemli bir yer olduğunu söyleyen 
Gül Ege, Perge’nin ışıklandırılınca daha 
bir güzel olduğunu ifade etti.

NİLÜFER BELE-
DİYESİ, Konak 
Kültürevi’nde 
Atilla Dorsay ve eşi 
Leman Dorsay’ı 
sanatseverlerle 
buluşturdu. Leman 
Dorsay’ın Türki-
ye’nin ve dünyanın 
çeşitli şehirlerinden 
çektiği fotoğraf 
karelerinden oluşan 
Yansımalar adlı fo-
toğraf sergisi açıldı. 
Serginin ardından 
Atilla Dorsay’ın 
konuk olduğu bir 
söyleşi gerçekleşti-
rildi. Doç. Ali Sait 
‘ın yönettiği söyle-
şide Atilla Dorsay, 
sinema yazarlığı 
serüvenini anlattı.

12 
yaşındayken 

yazardım
Atilla Dorsay, “Sa-
vaşın sorumluluk 
getiren yıllarında 
aşk teması beni 
çok etkiledi. Siyah 
beyaz filmlerin yanı 
sıra 1940’lı yıllarda 
yeni başlayan renkli 
sinema da beni 
büyüledi. İzlediğim 
en güzel aşk filmi 
Casablanca’ydı. Si-
nema kadar müziği, 
seyahati, arkeolojiyi 
de seviyorum. Yazma tutkum, okuma 
tutkumun bir sonucudur. Okumak, 
yazmayı da teşvik ediyor. 12 yaşımdan 
itibaren sinema defterleri tutup, o defter-
lere filmle ilgili her şey ve küçük eleştiriler 
yazardım. İzlediğim bütün filmleri ya-
zardım. 1966 yılında eleştiri yazılarımın 
Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanmasıy-
la sinema yazarı oldum. Sonra yazarlık, 
benim hayatımın ana etkeni oldu. Pan-
demi gibi zor bir dönemde bile üç kitap 
yazdım. Toplam 57 kitap yazdım. Bu 
tutku devam ediyor. Bu tutku, ulaştığım 
yaşta beni ayakta tutan şeylerin başında 
geliyor” diye konuştu.

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, sinema 
yazarlığı serüvenini paylaştı. Dorsay, “Yaz-

ma tutkum, okuma tutkumun bir sonucudur. 
Okumak, yazmayı da teşvik ediyor” dedi

Türkiye Cumhuriyeti tarihi-
nin en uzun soluklu klasik 
arkeoloji kazısı olan Per-

ge, 75ʼinci yılına girdi

Perge, 75’inci
yılına girdi

Okumadan
YAZILMAZ!

ATiLLA 
DORSAY 
KiMDiR?
17 Mart 1939 yılında 

İzmir’de dünyaya 
geldi. 1964 yılında 

Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Yüksek 
Mimarlık bölümün-

den mezun olan 
Dorsay, iki yıl sonra 
Cumhuriyet gazete-
sinde sinema üzerine 
yazmaya başladı ve 
sonra bunu asıl mes-
lek olarak seçti. İKSV 

yürütme kurulu ve 
SİYAD kurucu üyesi 
ve onursal başkanı 
olan Atilla Dorsay, 

aynı zamanda müzikle 
de ilgilenmektedir. 

YAPTIKLARI şarkılar ve pay-
laştıkları youtube videoları ile 
geniş bir hayran kitlesine ulaşan 
AliFiru grubu, 6 şarkıdan oluşan 
ilk albümlerinin hazırlıklarını 
tamamladılar. Albümün adını 
yeni doğan bebekleri Âlâ Taçlı’ 
dan esinlenerek Âlâ’ koyan ve 
albümü bebeklerine hediye eden 
AliFiru grubu, bu sayede albü-
mün kendileri için daha da özel 
bir yere sahip olduğunu dile ge-
tirdi. Söz ve müzikleri AliFiru’ya 
ait “Taçlı Kızım”, “Kuzum”, 
“Küçücüğüm”, “Âlâ’nın Ninni-
si”, “Pamuk” ile anonim olan 
“Uyan Güzel” şarkılarından 
oluşan albümün aranjörlüğünü 
Alper Gemici üstlendi. Albü-
mün ilk klibini “Taçlı Kızım” 
şarkısına çeken AliFiru, klipte 
kızlarının fotoğraf ve videolarına 
da yer verdi. Ayrıca diğer şarkı-
ların kliplerinin de hazır olduğu 
albüm, Ünlü Mamuller markası 
ile yayınlandı.

Müzikle çok küçük yaş-
larda tanışan ve 23 ya-
şına kadar sanatla iç içe 
büyüyen Alya, sözü ve 
müziği kendisine ait olan 
“Bekledim” adlı ilk single 
çalışmasını müzikseverle-
rin beğenisine sundu
 
GENÇ yaşına rağmen 6 kitap 
yazan, yazdığı kitapları yüz 
binler satan ve bu sayede geniş 
bir hayran kitlesine sahip olan 
Alya, şimdi de müziği ile seven-
leriyle buluşuyor. Alya’nın sözü 
ve müziği kendisine ait olan ve 
aynı zamanda “Ben Çok Sev-
dim” şiir kitabında da yer alan 
“Bekledim” şarkısının aranjesi 
Alper Gemici imzası taşıyor. 
Klip yönetmenliğini Oktay Bin-
göl’ün üstlendiği “Bekledim” 
Ünlü Mamuller Yapım marka-
sıyla yayınlandıKitapları Yüz 
Binler Satan Alya, İlk Şarkısı 
‘Bekledim’i yayınladı.

İlk single
çalışması

Alifi ru’dan
albümün 
ALÂ’SI

İspanyol sanatçılar
İstanbul’u anlatıyor
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Medipol Başakşehir, Süper 
Lig’in 9’uncu haftasında 
evinde Beşiktaş’ı 3-2 mağ-

lup etti. Karşılaşma sonrası Medipol 
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel 
Gümüşdağ, basın mensuplarına açık-
lamalarda bulundu. İki takımın seyir 
zevki yüksek bir karşılaşma izlettiğine 
dikkat çeken Gümüşdağ, “İki takı-
mın da iyi oynadığı, performanslı bir 
maç oldu. Seviye oldukça yüksekti. 
İki takımı da tebrik ediyorum perfor-
mansından dolayı. Takım olarak çok 
iyi takımız ama futbolda bazen olan 
şeyler var. Terslikler olabiliyor. En kısa 
zamanda da döneceğine inanıyorduk 
ve bu maçla galibiyetle başladık. Hoca-
mızı, oyuncularımızı tebrik ediyoruz. 
Beşiktaş’a salı günü Lizbon karşısında 
başarılar diliyoruz. Kalbimiz, gön-
lümüz onlarla. İnşallah galibiyetler, 
puanlar alırlar” diye konuştu.

Maçın önüne geçti
Karşılaşmanın hakem yönetimini 
de eleştiren başkan Gümüşdağ, “İki 
takımın yüksek seviyede oynadığı bir 
oyun dedim fakat hakemin de çok 
düşük seviyede performans gösterdiği 
bir maç oldu. Silik bir yönetim sergi-
ledi. Neden şimdi böyle bir açıklama 
yapıyorum; galip geldiğimiz için 
yapıyorum. Maçın genelinde baktı-
ğınızda gerçekten hem maçın çok alt 
seviyesinde, maçın çok kalitesinin 
altında hatta kötü performansıyla 
da maçın önüne geçti. Ben özellikle 
Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF ola-
rak ortak bir çalışma yaptık. MHK 
başkanına güveniyoruz ama yetmi-
yor. MHK sisteminin yapısının tekrar 
değerlendirmesi için bütün kulüplerle 
bir görüşmemiz var. Bu hakemin bu 
maçta kaç puan alacağını bilmiyo-
rum. Dolayısıyla bunların bu kadar 
düşük performansını, İngiltere’de 
örneği olduğu gibi gözlemciler 
tarafından verilen bu değerlendir-

menin, kamuoyuyla paylaşılması 
lazım. Büyük liglerin merkez hakem 
sistemleri incelenmeli. İnşallah yakın 
zamanda buna bir geçiş yaparız. İki 
takım çok güzel bir maç seyrettirdi. 
İnşallah inanıyorum ki bundan sonra 
Başakşehir eski havasını bulur” açık-
lamasında bulundu. Başkan Göksel 
Gümüşdağ son olarak ise şunları 
söyledi: “Zaten 6 haftadır mağlup 
giden bir takım var. Bir yerde bir 
patlamaya ihtiyacımız vardı. Zaten 
Emre bu takımın içinde kaptanlık 
yapmış birisi, takımı tanıyan birisi. 
Oyuncularımızın kalitesi belli. En 
yakında zamanda inşallah daha iyi 
yere doğru devam ederiz. Ben hoca-
nın da takımında performansından 
memnunum.”

Herkesi tebrik ediyorum
Medipol Başakşehir Teknik So-
rumlusu Erdinç Sözer ise “Takım 

olarak çok büyük bir galibiyet aldık 
herkesi tebrik ediyorum. Takım tüm 
beklentilerimizi karşılamaya çalıştı 
ve sahada gösterdi. Başakşehir 
ruhunu taşıyoruz ve bunu sahada 
göstermek istiyoruz” dedi. Sözer, 
“Güzel bir maç oldu. Beşiktaş’ı 
da tebrik etmek istiyorum. Biz de 
takım olarak çok büyük bir galibi-
yet aldık herkesi tebrik ediyorum. 
Takım tüm beklentilerimizi karşı-
lamaya çalıştı ve sahada gösterdi. 
Başakşehir ruhunu taşıyoruz ve 
bunu sahada göstermek istiyoruz. 
Dominant bir oyun oynamak isti-
yoruz, topa sahip olmak, set oyunu 
oynamak istiyoruz. Bunu da bugün 
karşılamaya çalıştık. İlk 25 dakika 
istediklerimizi yapabildik sonrasında 
biraz yorulduk. Beşiktaş da değişik-
likler yaptı ancak organizasyonu-
muzu bozmadık ve galibiyeti de hak 
ettik” şeklinde konuştu.

BiZiM iCiN
iS BiTMEDi!

Takımın arzu ve isteğinden 
memnun kaldıklarını dile geti-
ren Koçak, “Yeni bir ekibiz ve 

takımla yeni buluştuk. Zorlu müsa-
bakalar oynadık. Takımdaşlıktan ve 
takımın arzusundan gayet memnu-
nuz. Her şeyde yüzde yüz istediğimiz 
gibi olmadı. İddiamız devam ediyor. 
Sonuna kadar da kovalayacağız. Ste-
fan hocamızın da dediği gibi birlik ve 
beraberlik içinde hedefimize ulaşaca-
ğız” diye konuştu.

Tüm ekibi duygulandırdı
Takımdaki birlik ve beraberlikten do-
layı teknik ekip olarak büyük sevinç 
yaşadıklarını dile getiren Koçak, “Bir 
haftadan biraz daha fazla vaktimiz 
yoktu, takımla çok fazla zaman ge-
çiremedik. Takımı tam tanıyamadan 
zorlu müsabakalar oynadık. Bu tür 
galibiyet gelmesi ister istemez Stefan 
hocamızı ve tüm ekibi duygulandırdı. 
Maç sonunda da o birlik ve beraber-
liği görünce daha çok sevindik. Bu 
birlik ve beraberliği yaşadığımızda 

başarıya ulaşabiliriz. Ekip olarak 
bu birlik ve beraberliği sağlamak 
istiyoruz” şeklinde konuştu.

En doğru kararı vereceğiz
Maçları yerinde takip ederek 
oyuncuları izlediklerini ve 
raporlar hazırladıklarını söyle-
yen Koçak, “Çalışmaya devam 
ediyoruz. Bizim için iş bitmedi. 
Avrupa’da oynayan oyuncula-
rımız var. Yurt içinde oynayan 
oyuncularımız var. Dağılım yapa-
rak oyuncularımızı takip edeceğiz. 
Yarın Sivas maçına gideceğiz. İstan-
bul’daki maçları izleyeceğiz. İşimiz 
bu, Stefan Kuntz hocamızın raporu 
doğrultusunda oyuncuları izleyerek 
milli takım için en doğru kararı vere-
ceğiz” açıklamasında bulundu.

İşimizi çok seviyoruz
Kısa vadede planlar yaparken ya-
pılanma anlamında da çalışmalar 
yaptıklarını söyleyen Koçak, “Kısa 
vadede iki önemli maçımız var. İki 

maçı da 
alarak Dünya Kupası’na katılmak 
istiyoruz. Kısa vadede planlar yapar-
ken, yapılanmaya da gitmemiz lazım. 
Gençlere yönelmemiz lazım. Takım 
olarak birbirimizi bulmamız lazım. 
Daha çok işimiz var. İşimizi çok se-
viyoruz, elimizden geleni yapacağız. 
İnşallah Türk futbolu için hayırlısı 
olur” dedi.                      ■ DHA

Erzurum merkez Yakutiye ilçe-
sindeki Curling Salonu’nda 
düzenlenen müsabakalar 

heyecan dolu anlara sahne oldu. 
23 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun 
katıldığı ön elemeleri Karışık Çiftlerde 
Türkiye, Letonya ve Danimarka geçti. 
Kadınlarda da Türkiye ile Letonya, 
Erkeklerde de Finlandiya ve Çekya 5-9 
Aralık’ta Hollanda’da yapılacak olan 
olimpiyat elemelerinin ikinci ayağına 
katılmaya hak kazandı.

Maalesef bir sayı farkla
Hem performans hem de organizas-
yon komitesi açısından ülkemiz ve 
şehrimize yakışır, hatasız ve eksiksiz 
bir organizasyon gerçekleştirdiklerini 
söyleyen Türkiye Curling Federasyonu 
Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, şunları 
söyledi: “Uluslararası nitelikte başarılı 
bir organizasyonun sonuna geldik. Ön 
eleme maçlarına karışık çiftler, kızlar ve 
erkekler olmak üzere üç takımla katıl-
dık. Karışık çiftlerde Hollanda’da yapı-
lacak organizasyona bir hafta önce hak 
kazanmıştık. Bugün de çok zorlu bir 
müsabakanın finalinden sonra kızları-
mız Hollanda’da mücadele etmeye hak 
kazandı. Ancak erkekler olarak uzatma-
larda maalesef bir sayı farkla Finlandi-
ya karşısında maçı kaybettik. İşin sonu 
değil, daha işin başındayız. Sporcular 
bizim en genç sporcularımız. Yakında 
Norveç’te Avrupa şampiyonası var. 
Erkek milli takımımız bunu orada telafi 
edecektir. B grubunda yarışıyorlar, 
yüzde yüz eminim erkek milli takımımız 
A grubuna yükselecek.”          ■ DHA

Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
antrenman ısınma, koordinasyon ve ça-
bukluk çalışmalarıyla başladı. Hücum 
çalışmalarının yapıldığı antrenman çift 
kale maçla devam etti. İdman, taktik-
sel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. 
Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci 
kademeli olarak takımla çalışmalara 
devam etti. 
Fenerbahçeli 
futbolcu Mesut 
Özil, doğum 
gününe özel 
açıklamalar-
da bulundu. 
Çocukluk aşkı 
Fenerbahçe ile 
birlikte bu top-
raklarda yeni 
bir yaş almanın başka bir his olduğunu 
dile getiren Mesut Özil, “Bütün doğum 
günleri özeldir ama ailem, çocuğum 
ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte 
doğum günü kutlamak, galiba en 
özeli. Fenerbahçeli olmak, futbolcusu 
da olsanız taraftarı da olsanız, çok 
özel bir duygu. Ne mutlu ki tarafta-
rı olduğum, tutkusunu hissettiğim 
Fenerbahçe’nin bir futbolcusuyum. 
Böylesi büyük bir topluluk tarafından 
sevilmek çok özel. Bu duyguyu anlat-
mak gerçekten güç. Bu söylediklerimde 
çok samimiyim” dedi.             ■ DHA

Unity Technologies’in yazılım eğit-
meni ekiplerinin başındaki isim Elena 
Nizhnik-Walker, İstanbul Aydın 
Üniversitesinde düzenlenen E-Spor 
Ekonomisi ve Eğitimci Kanaat Ön-
derleri Yönetimi webinarı’nın konuğu 
oldu. Mobil e-sporun masaüstü ve 
konsolun yeni rakibi olduğunu söy-
leyen Nizhnik-Walker, “E-spor, oyun 
endüstrisi için bir dinamo vazifesi gö-
rüyor” dedi. Güzel Sanatlar Fakültesi 
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün 
organize ettiği ve Dr. Öğr. Üyesi Ali 
Efe İralı’nın moderatörlüğünü yaptığı 
etkinlik kapsamında, Unity’nin ders 
videolarını hazırlayan eğitmen kanaat 
önderlerinden sorumlu üst düzey yö-
neticisi Elena Nizhnik-Walker güncel 
bilgiler ışığında sektörü değerlendirdi.

Rekabet artıyor
E-sporun, oyun endüstrisi için bir 
dinamo vazifesi gördüğünün ifade 
edildiği webinar’da, Nizhnik-Walker, 
mobil oyunlara yönelik yapılan reka-
betçi ortamın da giderek arttığını dile 
getirdi. Pek çok coğrafyadan istatis-
tikler paylaşan deneyimli yönetici, 
mobil oyuncu segmentinin pek çok 
alanda masaüstü bilgisayar ve konsol 
oyuncu sayılarını geçmeye başladığını 
ifade etti. Nizhnik-Walker, özellikle 
Afrika ve Orta Doğu’da, masaüstü ve 
konsol oyuncu sayılarının toplamını 
birlikte geçtiği; Avrupa’da ise başa baş 
noktasına yakın biçimde masaüstü ve 
konsolların toplamda olmasa da ayrı 
ayrı mobilin gerisinde kaldığını aktar-
dı. Bu noktada e-sporun da önemli bir 
pay kazanmaya başladığını söyleyen 
Nizhnik-Walker, “E-spor geleneksel 
anlamıyla sanal bir spor olarak video 
oyunlarının rekabetçi biçimde oynan-
dığı ve izleyicilerin çevrimiçi ya da yüz 
yüze katıldığı etkinlikler olarak ta-
nımlanıyor. Ben ise, sizi hiçbir zaman 
büyütmeyen, en sevdiğiniz oyunu 
oynamak için para aldığınız bir spor 
olarak tanımlıyorum” dedi.

Kızlarda
SEVİNDİK
erkeklerde 
ÜZÜLDÜK

Derbiye 
sıkı hazırlık

Konsolun 
yeni rakibi

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek 
2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme 

müsabakaları sona erdi. Türk Milli 
Takımı’nda karışık çiftler ve kızlarda 

elemelerin ikinci ayağına katılmaya hak 
kazanırken, rakiplerine uzatmalarda 

yenilen erkek takımı elendi

Bir patlamaya ihtiyaç vardı

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Stefan Kuntz’un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, milli takımın 
son durumu ve takımın performansı hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 

Koçak, “Takım olarak birbirimizi bulmamız lazım. Çalışmaya devam ediyoruz. Bizim için iş bitmedi” dedi

Kenan 
Koçak

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Zaten 6 haftadır mağlup giden bir 
takım var. Bir yerde bir patlamaya ihtiyacımız vardı. En yakında zamanda inşallah daha iyi 
yere doğru devam ederiz. Ben hocanın da takımında performansından memnunum” dedi
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Genç yaşında voley-
bol kariyerini sonlan-

dırıp model olmaya 
karar veren Kayla 

Simmons, tuttuğu ta-
kım Los Angeles La-

kers’ı da koronavirüs 
döneminde evinden 

destekliyor

AMERİKA’NIN Marshall Üniversitesi vo-
leybol takımında oynayan Kayla Simmons, 
geçen sene ise aldığı sürpriz bir kararla 

emekli olup modelliğe geçtiğini söyledi. Genç 
yaşında, özellikle okul takımında gösterdiği 
performansla geleceği parlak olarak gösterilen 
Simmons’ın bu kararı büyük bir şaşkınlık yarat-
mıştı. Kayla Simmons, aradan geçen bir senenin 
ardından ününe ün katarken sosyal medyanın da 
aranan yüzlerinden biri haline geldi.
Voleybol kariyerinin ardından sosyal medya fe-
nomeni haline gelen Kayla, yaptığı paylaşımlarla 

dikkat çekiyor. Verdiği 
cesur pozlarla gündemden 
düşmeyen Kayla Sim-
mons’ın takipçi sayısı kısa 
süre içinde 700 bin oldu. 24 
yaşındaki eski voleybolcu-ye-
ni model Kayla, ayrıca sıkı bir 
Los Angeles Lakers taraftarı. Maç-
lar oynandığı sırada Staples Center’ın aranan 
yüzlerinden birisi haline gelen Kayla, corona 
virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 
Lakers’ı evinden desteklemeyi sürdürüyor.

Simmons model oldu

3 BANT bilardoda elde ettiği ba-
şarılarla adından söz ettiren milli 
sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, 

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) 
özel açıklamalarda bulundu. Hukuk ve 
bilardonun birbirine benzediğini dile 
getiren Karakaşlı, “Sürekli gelişen bir 
olaya karşı yeni bir yorum üretip, yeni 
bir çözüm bulmaya çalıştığınız iki şey. 
Bilardo, Türkiye’de bir hukukçu olarak, 
genel olarak yaşadığımız stresi atabilece-
ğim bir saha değil. İki ayrı sorumluluğu 
planlı bir yaşam stratejisi ile birlikte sırt-
ladığımı düşünüyorum. ‘Bir dakika dur, 
duruşma var’ ya da ‘Bir antrenmana 
gideyim’ şeklinde şeyler de oluyor. Bilar-
do tabii, özellikle uluslararası başarılar 
elde ettikten sonra hobi olmaktan çıktı. 
Kadınlar bilardosunda temsilci oldu-
ğumun söylenmesiyle birlikte daha çok 
tanınır hale geldim. Bilardo benim ikinci 
bir çalışma alanım” ifadelerini kullandı.

Kıymetli çalışmalar var
Hem sporcu hem de başka bir meslek 
sahibi olmayı nasıl başardığıyla ilgili 
konuşan Güzin Müjde, “Aile bakımın-
dan şanslı bir çocukluk geçirdim. Benim 
annem ve babam voleybolda tanış-
mışlar, voleybol bizde bir aile sporu. 
Benim ikiz kardeşim var, onunla birlikte 
voleybol oynayarak başladık spora. 
20 küsür senedir lisanslı sporcuyum. 
Hep bunun dengesini korumayı öğre-

nerek büyüdüm. Denizliliyim. Farklı 
bir kariyer geliştirmem gerektiği konu-
sunda telkinlerle büyüdüm. Ama şimdi 
çok kıymetli çalışmalar var. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile pek çok vakıf üniver-
sitesinin yaptığı. Artık milli sporcular, 
vakıf üniversitelerinde burslu okuyor-
lar. Bu çalışmalarla beraber çok daha 
kolaylaştı. Ben biraz inadım sayesinde 
başardım. Bilardoyu bırakmak istemedi-
ğimden eminim, hukuk fakültesinden de 
mezun olacağımı biliyordum” dedi.

Şanssız bir dönem
“Bilardo çok şanssız bir pandemi 
dönemi geçirdi” diyen Karakaşlı, şun-
ları söyledi: “Kendiliğinden mesafeli 
ve temas içermeyen bir spor. Dünya 
Bilardo Federasyonu’nun bu konuda 
temkinli yaklaşması nedeniyle çok uzun 
süre turnuva oynayamadık. Türkiye’de 
de 2020 şubatta bıraktığımız şampi-
yonaları 2021 nisanda tekrar oynadık. 
Bu da bizim turnuva kondisyonumuzu 
etkiledi. 1,5 sene, profesyonel yaşamda 
çok uzun bir süre. Orada ben şimdiye 
kadar oynadığım en yüksek ortalamayla 
oynadım. Yaklaşık 0,800 gibi bir genel 
ortalamayla bitirdim. Şimdi de önü-
müzde bir Avrupa kampı var. Avrupa 
Bilardo Federasyonu’nun 2019’da ilk 
kez düzenlediği bir kamp. İkinci sefer 
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından 
ben gönderiliyorum. Avrupa’daki başa-

rılarınıza bakılıyor. 22-24 Ekim tarihleri 
arasında Almanya’nın Hamburg kentin-
de düzenlenecek. Bu kamp çok heyecan 
verici çünkü Avrupa’dan seçilmiş 6 tane 
3 bant bilardocu katılıyor. Bir de dünya 
kupalarının pandemi şartlarında oyna-
nıp oynanmayacağıyla ilgili bir gelişme 
bekliyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa 
Mısır’da bir dünya kupası var. Sonra da 
2022 Türkiye Dünya Kupası etaplarıyla 
başlıyor dünya kupaları.”

Başarı mirası var
Türkiye’nin 3 bant bilardoda ekol ülkeler-
den birisi olduğunu söyleyen başarılı spor-
cu, “Ben bilardoda bu kadar iyi olacağımı 
düşünmüyordum. İki uzmanlık arasında 
dengede durmaya çalışırken, sadece bilar-
doyu çok sevmeme tutundum. 2018’den 
bu yana potansiyelimin çok daha rahatça 
ortaya çıktığını hissetmeye başlamıştım. 
O zaman zaten dünya 6’ncılığı, Avrupa 
ikinciliği, Türkiye şampiyonluğu geldi. 
Türkiye, 3 bant bilardo bakımından ekol 
ülkelerden bir tanesi. Semih Saygıner 
ile başlayan sonrasında jenerasyonlarca 
devam eden bir başarı mirası var. Ka-
dınlarda bu başarının taşınacağına dair 
şeyler duymak gurur verici. Yaklaşık 1,5 
yıldır tek başıma düzenli olarak antren-
manlarımı yapıyorum. Bilardoyu, daha 
çok kız çocuğuna, çok daha tanıdık hale 
getirecekmişim gibi geliyor, bundan dolayı 
heyecanlıyım” diye konuştu. DHA

Güzin Müjde Karakaşlı, hem bir avukat hem de Avrupa ikinciliği, dünya altıncılığı ve Türkiye şampiyonlu-
ğu olan bir 3 bant bilardo sporcusu. İki sorumluluğu da aynı anda yürütmeyi başaran Güzin Müjde, hem 
avukatlık işlerini aksatmamaya çalışıyor hem de 3 bant bilardoda başarıdan başarıya koşuyor

HEM AVUKAT
HEM BiLARDOCU

İNANCIM
SAYESİNDE
BAŞARDIM

Son olarak karon bilardo-
nun gelişiminden ve karon 

bilardoya olan ilgiden 
bahseden Karakaşlı, aynı 
zamanda Türkiye Bilardo 
Federasyonu’nun çalış-
malarına ve bilardonun 

olimpiyat şansına değindi: 
“Karon bilardo, 200 yıldan 

fazla zamandır oynanan 
bir spor. Dünyanın gelişi-
minde birçok sporun yitip 
gittiğini görüyoruz. Bana 

kalırsa bilardo bu anlamda 
çok önemli. Hala hayatla-
rımızda ve dünya üzerinde 
milyonlarca insan her gün 
ıstakayı ellerine alıp topla-
ra vuruyor. Bu çok heyecan 
verici bir şey. Bilardonun 

2024 Olimpiyatları’na 
adaylığı ile ilgili çok he-
yecanlanmıştık. Küçük 

bir farkla yitirdik. Dünya 
Bilardo Sporları Birliği 

bununla ilgili kampanya-
lar üretiyor. Ben 2028 için 
gerçekten çok heyecanlı-
yım. Sonrası için de ülke-
mi olimpiyatlarda temsil 

etme ihtimali çok heyecan 
verici. Türkiye çok uzun 

zamandır yüksek kalitede 
oyuncuları dünya sahne-
sinde sergileyen bir ülke. 
Dolayısıyla Türkiye de bu 
gelişimin çok yakından bir 
takipçisi. Türkiye Bilardo 
Federasyonu ayrıca en son 
pilot uygulama olarak bir 
okul sporları projesi baş-

lattı. Bilardo şu anda okul 
sporları bünyesinde yer 

alıyor. Bu bile bir devrim 
niteliğinde. Bu yıldan iti-
baren de Gölbaşı’nda yeni 
inşa edilen bilardo spor 

kompleksinde bu etkinlik-
ler yürütülecek. 4 koldan 
vitesi yükselttik, çalışma-
lara devam ediyoruz. Hem 

idareciler bakımından hem 
sporcular bakımından. 

Geriye bir tek turnuvaların 
başlaması kaldı.”

BU BiLE 
BiR 

DEVRiM!

Super Lig’in 9’uncu haftasında Gi-
resun Çotanak Spor Kompleksi’nde 
oynanan maçta GZT Giresunspor, 
Çaykur Rizespor’u 2-0 yenerek iç 
sahadaki ilk galibiyetini aldı

SÜPER Lig ‘in 9. haftasında Gi-
resunspor ile Rizespor, Karadeniz 
derbisinde karşı karşıya geldi. 4’üncü 
dakikada Flavio rakip oyuncuları 
geçerek topu Diabate’ye gönderdi. 
Diabate’nin ceza yayı üzerinden 
vuruşunda top direğin yanından auta 
çıktı. 12’nci dakikada ceza sahasına 
girmek isteyen Diabate’yi düşüren 
Tyler Boyd kırmızı kartla oyun dışı 
kaldı. Kullanılan serbest atıştan sonuç 
çıkmadı. 33’üncü dakikada Suleyma-
nov’un ceza sahasına yaptığı ortada 
Emre’nin gelişine vuruşunda top üst 
ağlarda kaldı. 45’inci dakikada Ri-
zespor ceza sahasında oluşan ka-
rambolde Traore topu kaleye yolladı 
ancak kaleci Gökhan topa sahip oldu.

Uzatmalarda 2. gol
50’nci dakikada Traore’nin, ceza ya-
yından çektiği şut üstten dışarı çıktı. 
62’nci dakikada ceza sahası içinde 
topa sahip olan Diabate’nin pasın-
da topa ters vuran Selim Ay kendi 
kalesine topu gönderdi: 1-0. 79’uncu 
dakikada rakip oyuncudan topu çalan 
Sergio hızla ceza sahasına ilerledi, 
şutunu da çekti ancak top üstten 
dışarı çıktı. 90+4’üncü dakikada topu 
kapan Joe Champness hızla rakip ka-
leye ilerledi, kaleciyi geçerek topu boş 
kaleye gönderdi: 2-0. Maç 2-0 Gire-
sunspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

Kendi evinde
ilk galibiyet

İZMİT Körfezi’nde düzenlenen Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Deniz Küreği Şampi-
yonası, büyük bir heyecanla start aldı. 16 ku-
lüpten 295 sporcu en iyi dereceyi alabilmek 
için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. 
Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamın-
da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Kürek 
Federasyonu ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası 

işbirliğinde düzenlenen Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi Deniz Küreği Şampiyonası İzmit 
Körfezi’nde start aldı. Farklı kategorilerde 
yarışacak 16 kulüpten 295 sporcu en iyi 
dereceyi elde edebilmek için birbirleriyle 
kıyasıya mücadele ediyor. Türkiye’de düzen-
lenen, dünya şampiyonası standartlarındaki 
ilk yarışma niteliği taşıyan etkinlikte yarışlar 
gün boyu devam edecek.

DERECE
için kürek 
ÇEKTiLER

DERECE
için kürek 
ÇEKT
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Güngören Belediyesi’nde temizlik işçisi 
olan Adem Cevahir, dün çalıştığı sırada 
Güngören’de yol ortasında içinde 500 
bin lira olan bir cüzdan buldu. Bulduktan 
sonra neye uğradığını şaşırdığını ifade 
eden Cevahir, hemen polisi aradığını ar-
dından cüzdan sahibine ulaşarak parayı 
kuruşu kuruşuna teslim ettiklerini söyledi

GÜNGÖREN Belediyesi’nde 7 yıldır 
temizlik işçisi olarak çalışan Adem 
Cevahir, dün saat 07.00 gibi ağır bir 

cüzdan bulduğunu söyledi. Çalıştığı sıra-
da Merter Ali Rıza Caddesi yolu üzerinde 
cüzdanı bulan Cevahir, önce bu olayı önem-
semedi. Cüzdanı eline aldığında çok ağır 
olduğunu fark eden Cevahir, içini açtığında 
şok olduğunu ve cüzdanın içinde bir sürü 
euro ve dolar olduğunu belirtti. O esnada 
ne yapacağını şaşıran Adem Cevahir, arka-
daşlarına danışarak ne yapması gerektiğini, 
parayı nasıl sahibine teslim edebileceklerini 
sordu. Ardından polisi aradıklarını ifade 
eden Adem Cevahir, “Cüzdan içinden çıkan 
numarayı aradık ve sahibine ulaştık” dedi.

Bin dolar hediye etti
Cüzdan sahibinin Merter Nar Sokak’ta bir 
dükkanı olduğunu belirten Cevahir, “Hemen 
oraya gittik. Tutanak tutuldu. Parayı teslim 
ettik” diye konuştu. Parayı toplu şekilde 
gördüğünde hemen yerine ulaştırması 
gerektiğini düşünen Cevahir, “Çünkü onu 
harcasam haram para. Ayrıca cüzdan sahibi 
iş adamıymış ve yapması gereken ödemeleri 
varmış. Çok dua etti, ne mutlu ki duasını 
aldım. Cebime içinde bin dolar olan zarf 
bıraktı. Bizim için kahvaltı hazırlattı. Ayrıca 
numaramı da aldı” açıklamasını yaptı.

Gurur duyuyoruz
İşçi Adem Cevahir’i dün örnek davranışı için 
belediye binasında ağırlayan Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürü Berfun Baltacı da 
Cevahir’e hediyesini takdim ederken “Biz de 
Güngören Belediye olarak böyle bir vatanda-
şı çalıştırdığımız için gurur duyuyoruz. Her-
kese örnek olsun” şeklinde konuştu.  DHA

iYiLiK YAP
DENiZE AT!

BIR süredir ilişki 
yaşayan Selin Şekerci 
ve İbrahim Selim, Ci-

hangir’de görüntü-
lendi. İlişkilerinde 
her şeyin yolunda 
gittiğini söyleyen 

çift, evlilik so-
rusu karşısında 
“Biz bilmeyiz 

öyle şeyleri” 
diyerek kah-
kaha attı. 
Şekerci’ye 
Gonca 
Vusla-
teri’nin 
“Ya-
tağımı 
kimseyle 
paylaşa-
mam” 
sözleri 
soruldu. 
“Bunları 

İbrahim 
yokken 

mi konuşsak 
acaba?” di-
yen oyuncu, 
sevgilisini 
güldürdü.

İbrahim 
yokken mi
konuşsak 

acaba?

BAĞCILAR Belediyesi tarafından gelenek-
sel hale getirilen Toplu Düğün Şöleni’nin 
bu sene 26.’sı gerçekleştirildi. Dr. Kadir 
Topbaş Halk Sarayı’nda düzenlenen 
etkinliğe pandemi sebebiyle kısıtlı sayıda 
davetli alındı. Radyocu Onur Sakar’ın sun-
duğu programa siyaset, iş, sanat ve medya 
dünyasından önemli isimler de iştirak etti. 
Heyecanlı oldukları yüzlerine yansıyan 
gelin ve damatlar, volkan gösterisi ile mü-
zik eşliğinde alana geldi. Programın açılış 
konuşmasını yapan Bağcılar’ın kurucu be-

lediye başkanı ve AK Parti eski milletvekili 
Feyzullah Kıyıklık, “Yıllar önce böyle bir 
yola girdik. Allah razı olsun burada bunda 
bize en büyük yardımı Bağcılar halkı yaptı. 
Bağcılar’daki sanayici ve iş adamlarımıza 
çok teşekkür ediyorum. Çünkü tüm gi-
derlerimizi onlar karşılıyorlardı. Rabbim 
hayırlı ve mübarek etsin. Yeni evlenenlere 
hayırlı ömürler ve rızıklar versin” dedi.

Merkezde insan var
Bağcılar’ın sosyal belediyeciliği en güzel 
uygulandığı ilçelerin başında geldiğini söy-
leyen İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ise 
“Bağcılar sosyal belediyecilikte sadece İs-
tanbul’da değil Türkiye’nin en ücra köşele-
rinde adını duyurmuş bir belediye. Yapılan 
bu hizmetler vatandaşa doğrudan yansıyor. 
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Yıllardır devam eden bu organizasyonda 
evlenen gelin ve damat kardeşlerimize de 
mutluluklar diliyorum” diye konuştu. Ev 
sahibi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı ise ‘mutlu yuva huzurlu toplum’ 
diye çıktıkları yolda 26. toplu evlendirme 
şölenini gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle 
devam etti: Şu ana kadar 1100 çiftimizin 
yuva olmalarına, mutluluklarına ve güzel 
bir aile oluşturmalarına vesile olmuşuz. Bu 
işin temelini oluşturan iş adamlarımıza da 
çok teşekkür ediyorum. Bağcılar Belediyesi 
olarak kurulduğumuz 1992 yılından bugü-
ne kadar hep bireylerin mutluluğunu hedef-
ledik. Hizmetin merkezine insan koyduk. 
İnsan odaklı çalışmalara imza atmaya hep 
gayret ettik. Geldiğimiz noktada Bağcılar 
ailesinin mutluluğunu görmek bizleri de 
ziyadesiyle mutlu etmektedir”

Bağcılar’da yaşayan 13 çift, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve ünlü 
isimlerin nikah şahitliği yaptığı Toplu Düğün Şöleni’yle dünya evine girdi. 
Mutluluğa evet deyip imzaları atan 13 çift, hep birlikte dans edip oynadı

13 ÇiFT aynı
anda dans etti

Konuşmaların ardından Başkan 
Çağırıcı, temsili olarak iki çiftin 
nikahını kıydı. Ahmet Koğu ve Emine 
Çelik çiftinin nikah şahitliğini; Bağ-
cılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, 
Bağcılar Belediyesi Meclis üyesi Ayşe 
Demirhan, gazeteci Erem Şentürk, 
Ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Yılmaz, Gençlik ve Spor Ilçe Müdü-
rü Kemal Hürcan, iş adamı Osman 
Hasan Cerit yaptı. Şaban Ekinci ve 
Ruken Savuci çiftinin şahitliğini 
ise Feyzullah Kıyıklık, sanatçı Aslı 
Hünel, oyuncu Sami Çelik, iş adamı 
Faruk Özdemir, Ilçe Emniyet Müdü-
rü Cemal Ünlü, Bağcılar müftü vekili 
Bülent Acun ve Inönü Mahallesi 
Muhtarı Saniye Doğan yaptı. 

Ünlü isimler
nikah şahidi oldu

MALTEPE Belediyesi’ne 
bağlı ekipler Maltepelilerin 
sağlığını korumak adına 
esnaf denetimlerine ara-
lıksız devam ediyor. Dünya 
Gıda Günü’nde ekipler, 
Bağlarbaşı ve Cevizli ma-
hallelerinde birçok esnafı 
ziyaret etti. Denetimlerde 
temizlik ve hijyen sertifi-
kaları ile gıdaların bulun-
duğu ortamlar, ortamların 
nem ve rutubet dengeleri,  

gıdaların saklanma koşul-
ları kontrol edildi. Esnafın 
ruhsatları incelendi, eksik-
likler tespit edilerek kayıt 
altına alındı. Tespitler 
sonrasında görevliler esnaf-
tan eksikliklerin ivedilikle 
tedarik edilmesini istedi.

Tarihler kontrol edildi
Denetimlerde, kantin iş-
letmelerinde çalışanlar da 
dâhil olmak üzere temizlik 
ve hijyen şartları, çalışan-
lara ait muayene ve hijyen 

sertifikaları sırasıyla gözden 
geçirildi. Işletmelerin uyma-
sı gereken hijyen kuralları 
konusunda bilgilendirme 
ve hatırlatmalar yapıldı. 
Denetime katılan gıda mü-
hendisleri tarafından raflar-
da bulunan ürünlerin son 
kullanma tarihleri kontrol 
edildi. Gıda mühendisleri 
denetimlerde depolama, 
muhafaza ve tüketim süreç-
lerinde toplum sağlığı için 

kritik öneme 
sahip, üretilen 
tüketim madde-
lerinin besleyici 
niteliklerini yi-
tirmeden, bozul-
madan tüketiciye 
ulaşabilmeleri 
için belirli sıcak-
lık değerlerinde 
muhafaza 
edilmesi ola-
rak tanımla-
nan soğuk 
zincir 
esasına 

göre üretilen ürün-
lerin tamamının 
kontrolünü ayrıca 
gerçekleştirildi. 
Zabıta memurları 
da iş yeri açma ve 
çalışma ruhsatı 
kontrolünü gerçek-
leştirdi. Denetlemeler 
sırasında vatandaşların 
‘‘Dünya Gıda Günü’’ nü 
kutlayan ekipler, aynı 
zamanda alışveriş yapan 
vatandaşlardan gelen 
soruları yanıtladı.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve 
Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Gıda 
Denetim Birimi ekipleri pandemi koşulların-
da toplum sağlığını gözeterek yaptıkları es-
naf denetimlerine bir yenisini daha ekledi

Ekiplerden
sıkı denetim


