
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Afrika ziyareti öncesi gün-

deme dair açıklamalarda bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun büro-
kratlara yönelik sözlerine yanıt
veren ve "Türkiye bir hukuk devle-
tidir. Kabile devleti değildir" diyen
Erdoğan, "CHP'nin vesayet zihni-
yeti olduğunun itirafıdır. Bu açık-

lama bir suçtur. Bu dil darbe dö-
nemi dili" diye konuştu. Erdoğan,
“Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükü-
mete karşı çıkmaya davet etmek 
vesayet çağrısından başka bir şey
değildir. Tabii bu CHP zihniyetinin
ilk böyle bir çılgınlığı da değildir. Bu
hukuk dışı çağrı kamu düzenine
ciddi bir tehdittir” dedi. I SAYFA 7
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Küfürlerini
iade ediyoruz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)
İstanbul İl Başkanı Emrullah

Şanlan, devlette kadrolaşma iddiala-
rına ilişkin, “Bize kadrolaşma iftirası
atanların kendilerinin elde ettikleri be-
lediyelere soktukları liyakatsiz on bin-
lerce kişiyi görüyoruz” dedi. Şanlan,
“CHP Genel Başkanı, gözleri pırıl
pırıl parlayan Türkiye'nin geleceği
olan gençlerimize 'lağım' diyerek küfür
etti, bu küfrünü kendisine misliyle iade
ediyoruz, bize kadrolaşma iftirası
atanların kendilerinin elde ettikleri 
belediyelere soktukları liyakatsiz on
binlerce kişiyi görüyoruz, devlet içine
sızmış FETÖ'cülere nasıl sahip çıktık-
larını görüyoruz” dedi. I SAYFA 4

İFTİRA ATIYORLAR
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BU DıL DARBE
DoNEMı DıLı!
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Anti demokratik
bir yarış içindeyiz

Avcılar'da Kent Konseyi seçi-
mine 2 gün kala Damga'ya ko-

nuşan Kent Konseyi Başkan Adayı
Erkan Kılıç, mevcut yönetimi topa
tuttu. Kılıç, “Şu anda maalesef anti
demokratik bir yarış içerisindeyiz.
Hangi derneğin ne şekilde oy kulla-
nacağı bilgisi bana verilmiyor. Liste-
ler üzerinde ayak oyunları yapılıyor.
Biz bu oyunu bozacağız. Mevcut ar-
kadaşımız hala çıraklık dönemini ya-
şıyor. Avcılar bunun ötesinde hak
ettiği bir kent konseyine sahip ol-
malı” ifadelerini kullandı. I SAYFA 16
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Süper Lig'in 9.
haftasında Trab-
zonspor evinde
Fenerbahçe'yi
ağırladı. Ev sa-
hibi ekip 1-0 ge-
riye düştüğü
karşılaşmayı 3-1
kazanarak Süper
Lig'de zirveye
oturdu. Trabzons-

por'un gollerini Baka-
setas (2) ve Yusuf Sarı

kaydetti. Fenerbahçe'de ise
Min Jae-Kim kırmızı kart ile

oyun dışında kaldı. Bu sonuçla
namağlup serisini 9 maça çıka-
ran ve puanını 21’e yükselten
Trabzonspor zirve koltuğunu
Fenerbahçe’den devralırken,
sarı-lacivertliler ise 19 puanda
kaldı. Maç sonu Bordo-Ma-
vili taraftarlar büyük sevinç
yaşarken, teknik direktör Ab-
dullah Avcı, “Hak ettiğimiz

bir galibiyet aldık, mutluyuz”
açıklamasında bulundu.

Afrika ziyareti öncesinde, CHP lideri Kı-
lıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrı-

sını suç olarak değerlendirip 'Bay Kemal'in
heves ettiği vesayet günleri geride kaldı.' diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP liderinden jet
yanıt geldi. Çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu
"Yolsuzluklarına karşı mücadele edeceğim. 
Yolsuzlukları savunanlara karşı 
mücadele edeceğim” 
ifadelerini kullandı  I SAYFA 7
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AYAK OYUNLARI YAPILIYOR

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 70'İ ŞİKAYETÇİ
CHP'li Dr. Ali Şeker gaze-
temizi ziyaret etti. Ziyaret

sırasında önemli açıklamalarda
bulunan Şeker, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi'ne önemli eleş-
tiriler getirdi. Türkiye'nin yüzde
70'i'nin bu sistemden şikayetçi  
olduğunu dile getiren Şeker,
“AKP'ye oy verenler de dahil, tek
adam rejimine çok ciddi bir tepki
var” dedi. “2023'te yaşanacak se-

çimde görüyoruz ki insanlar bu
sistemle devam etmek istemiyor”
diyen Şeker, “2023'te referanduma
gidilerek, parlamenter sis-
teme geçiş yapılabilir. 
Değişiklik hemen yapılmalı.
Çünkü, sistem bir fırsat 
veriyorsa, o fırsatı sonuna
kadar kullanıyorlar. Buna
fırsat vermemek gerekiyor”
ifadelerini kullandı.
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GEÇMİŞİN TAHRİBATI TAMİR EDİLMELİ
Türkiye'nin ciddi tecrübesi
olduğunu dile getiren

Şeker, “Görevlerin suistimal edil-
diğini, kötü amaçla kullanıl-
dığını biliyoruz. Bunları
engelleyecek yeni anayasayı
hazırlayıp, halkın temsilcile-
rinin halka hesap vermesini
sağlayacak şekilde bu deği-
şikliği yapmamız gerekiyor”
diye konuştu. İktidarın her

gün kan kaybettiğini belirten
Şeker, “Kan kaybeden bir iktidar
hiçbir zaman seçime gitmez, se-
çimden kaçar. Yeni oluşacak mec-
lis yapısıyla da bu anayasa
değişikliğin hızla geçip geçmişin
tahribatını da tamir etmek gereki-
yor. Eksikliklerin giderilmesi ve
bütün kötü niyetli çabaların
önüne geçilmesi şart” açıklama-
sında bulundu. I SAYFA 5
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BALıKCıLAR
ıSYAN ETTı

BALIK KIYIYA YANAŞMIYOR

ÇAĞRISINI YİNELEDİ
KILIÇDAROĞLU

Damga'ya özel açıklamalarda bulunan
CHP Milletvekili Ali Şeker, iktidarın 
her geçen gün kan kaybettiğini, bu 

nedenle de seçimden kaçtığını söyledi.
Muhalefete de göndermede bulunan

Şeker, iktidarın değişmesi durumunda
halkın hesap sormasını sağlayacak bir

Anayasa değişikliğine gidilmesi gerek-
tiğini belirterek, “Sistem bir fırsat 

veriyorsa, o fırsatı sonuna kadar kulla-
nıyorlar. Eksikliklerin giderilmesi ve

bütün kötü niyetli çabaların önüne ge-
çilmesi gerekir” ifadelerini kullandı

SOLUĞUNU KESMEYE ÇALIŞIYOR
Haberlerden haberdar olunmasının iktidarın işine gelmediğinin savunan

Ali Şeker, “bundan dolayı  iktidar yerel basının soluğunu kesmeye çalışıyor.
basını cezalandırma yolunu tercih ediyor” dedi. Ali Şeker Millet İttifakı için

de “Muhalefet partileri bir arada durmayı öğrendi” yorumunu yaptı.

KıMSEYE FıRSAT
VERıLMEMELı!

CHP’Lİ ŞEKER 2023'TE SEÇİMİN KAZANILMASI DURUMUNDA
HEMEN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

HAbER
ZEHRA ÇELİK

SAYFA 5Onur KARAKOÇ

Frenk 
mukallitliği

SAYFA 4Halit ÇELİKBUDAK

Gündem
enerji krizi

Atatürk giderse
Türkiye gider!

Cumhuriyetimizin 98. kuruluş
yıldönümü münasebetiyle Sa-

rıyer’in sokaklarında 29 Ekim heye-
canı başladı. İlk etkinliğin yapıldığı
Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi Prof.
Dr. Mithat Baydur’u ağırladı. Bay-
dur, “Atatürk'ün değerini anlamak
lazım, o zaman ve mekân ötesi bir
mücevherdir, o giderse Türkiye
gider” dedi. Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç ise “Cumhuriyetin tüm
kazanımlarını, Atatürk'ün tüm dev-
rimlerini canımız pahasına savunup,
desteklemeye devam edeceğiz”
şeklinde konuştu. I SAYFA 4

DEĞERİNİ ANLAMAK LAZIM
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YILDÖNÜMÜ
KUTLAMASI
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KUTLAMASI
YILDÖNÜMÜ
KUTLAMASI
YILDÖNÜMÜ
KUTLAMASI
YILDÖNÜMÜ
KUTLAMASI
YILDÖNÜMÜ
KUTLAMASI
YILDÖNÜMÜ
KUTLAMASI

Popüler müziğin sevilen ismi
Aydilge, keman sanatçısı eşi

Utku Barış Andaç ile tanışmalarının
5. yılını sahnede kutladı. Ünlüler
arasında örnek gösterilen bir evlilik
sürdüren müzisyen çift, Üsküdar'da
gerçekleşen Nevçarşı Alışveriş 
Merkezi konserinde, sevinçlerini 
hayranlarını ile paylaştılar. I SAYFA 2

ç

Esenler çiğ
köfteye doydu

Esenler Belediyesi tarafından
5'incisi düzenlenen Nar,

Badem ve Çiğ Köfte Festivali, bu yıl
da vatandaşlara ziyafet şöleni ya-
şattı. Festival kapsamında 5 ton çiğ
köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem
ikram edildi. Festival renkli anlara
sahne olurken, ikramları almak için
vatandaşlar uzun kuyruklar oluş-
turdu. Esenler Belediyesi tarafından
organize edilen Nar, Badem ve Çiğ
Köfte Festivali, bu yıl 5'inci kez dü-
zenlendi. Festivalde Adıyaman ile
bütünleşen çiğ köfte, işin ustaları ta-
rafından dev tepsilerde yoğrularak
vatandaşlara ikram edildi. I SAYFA 9
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5 TON ÇİĞ KÖFTE

Süper Lig’in 9. haftasında 
Galatasaray ile Konyaspor 
karşı karşıya geldi. NEF Stad-
yumu’nda oynanan mücadeleyi
sarı-kırmızılı takım 1-0 kazana-
rak üst üste 3. galibiyetini aldı. 

ASLAN TEK
ŞEKER: 1-0
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Boğazda avlanan balıkçı teknelerinin balıkların
göç yollarını kapattıklarını ve balık popülasyonuna
zarar verdiklerini söyleyen olta balıkçıları isyan etti

İstanbul Boğazı'nda özellikle
Kireçburnu'nda kıyıya yakın

avlanılan onlarca balıkçı teknesi tar-
tışma konucu oldu. İstanbul Boğa-
zı'nda 24 metre derinliğe kadar
endüstriyel balıkçılığa izin veriliyor.
Sahilde olta balıkçılığı yapan balık-
çılar, bazı balıkçı teknelerinin sahile
çok yanaşmalarından ve ağ atılma-

sından şikayetçi. Balık tutmak için
boğaza gelen Mehmet Ali Çakmak
"Boğazda lüfer akını var dediler biz
de geldik. Ama bizde hiçbir şey yok.
Gördüğünüz gibi tekneler yüzün-
den balık kıyıya yanaşmıyor. Boğa-
zın önünü kestikleri için kıyıdaki
balıkçıların kovasında bir şey yok"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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İstanbul Anadolu
Yakası'nda sabahın

erken saatlerinden itibaren
etkili olan sağanak yağış
kazaları da beraberinde 
getirdi. Üsküdar D-100
Karayolu Harem istikame-
tinde yaşanan kazaya,
İETT otobüsü ve iki 
otomobil karıştı. Kazada
yaralı ve can kaybı bulun-
mazken araçlarda hasar
meydana geldi. Olay nede-
niyle Harem istikametinde
kısa süreli trafik yoğunluğu
yaşandı. I SAYFA 3
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Yağmurlu havada
zincirleme kaza

ABD’nin Afganistan’dan çekilme
süreci ‘Acaba yeni bir para-
digma dönüşümü yaşanıyor?”
sorularını akıllara
getiriyor. Condole-
ezza Rice’ın 'Yaratcı
Kaos' doktirini bu
kez Asya’da mı etkili
olacak? Bunu hep
birlikte göreceğiz.

YARATICI KAOS
DOKTİRİNİ

Murat Palavar’ın köşe yazısı sayfa 10’da

Domatesin fiyatı
10 lirayı geçti

Yazınyüksek rakımlı 
yaylalardan karşılanan

domates ihtiyacı, havaların so-
ğuyup hasadın yapılamamasıyla
zorlaştı. Seradakilerin de olgun-
laşmaması nedeniyle piyasaya
sürülmemesiyle arz talep den-
gesi bozulan domatesin fiyatı,
10 lirayı geçti. Abdulhamit Yeter,
fiyatların düşmesinin aracılara
müdahaleyle mümkün oldu-
ğunu söyledi. I SAYFA 6
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Recep Tayyip Erdoğan
Kemal Kılıçdaroğlu

LİDERLİK
FIRTINASI

3-
1
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BEL ROMATiZMASI
HAFiFE 

ALINMAMALI
Halk arasında Suna Pekuysal’ın hastalığı olarak bili-
nen, iltihaplı bel romatizması yani ankilozan spondi-
lit hakkında bilgi veren Uzmanı Prof. Dr. Seval Pehle-
van, “Hastalık her bin kişiden 5’inde görülüyor” dedi

◊ SEMANUR POLAT

ANKİLOZAN kelimesi kemik ya 
da diğer sert dokuların birbirine 
kaynaması anlamına gelirken 

spondilit kelimesi ise omurga (spine) 
kemiklerinde iltihaplanma olması mana-
sına geliyor. Ankilozan spondilitin başta 
omurga kemikleri olmak üzere vücuttaki 
bazı kemiklerin birbirine kaynaştı-
ğı, inflamatuar tipte bir eklem 
iltihabı çeşidi olduğunu ak-
taran Medicana Kadıköy 
Hastanesi Romatoloji 
Uzmanı Prof. Dr. 
Seval Pehlevan, 
ankilozan spon-
dilit hastalığında 
görülen belir-
tilerden en sık 
karşılaşılanın bel 
ağrısı olduğunu 
vurguladı.

Hareketle 
ağrı azalıyor
Prof. Dr. Pehle-
van, “Bel ağrısı 
toplumda çok sık 
görülen bir prob-
lem. Peki bel ağrısı-
nın ankilozan spon-
dilite mi yoksa bel fıtığı 
gibi başka bir sebebe mi 
bağlı olduğunu nasıl anlı-
yoruz? Ankilozan spondilitin 
de içinde bulunduğu inflamatuar 
bel ağrısı yapan hastalıklarda ağrının ha-
reketle azaldığını görüyoruz. Yani hareket 
ettikçe ağrısı azalıyor, dinlenme duru-
mundayken veya uyurken ise ağrısı artı-
yor. Bu durum mekanik sebeplerle olan 
bel fıtığı ağrısı gibi durumların tam tersi. 
Dolayısıyla bir hasta bize ‘Sabah kalk-
tığımda uzun süre hareket edemiyorum 
tutulup kalıyorum, belim çok ağrıyor.’ ya 
da ‘Oturdukça belim ağrıyor ama hareket 
edince düzeliyor.’ şeklinde şikayetlerle 
geldiğinde aklımıza öncelikle ankilozan 
spondilit geliyor” şeklinde konuştu.

Eklem katılığı ve yorgunluk
Prof. Dr. Pehlevan ankilozan spondilit 
hastalığında iltihaplanma omurga ve 
kalça başta olmak üzere göğüs kafesi, diz, 
omuz gibi eklemlerde de oluşabildiğine ve 
ayrıca ankilozan spondilitte eklem katılığı, 

yorgunluk halsizlik gibi semptomlar da 
görülebildiğine dikkat çekti. Pehlevan, an-
kilozan spondilitin neden geliştiğine dair, 
“Ankilozan spondilit gelişiminin altında 
yatan mekanizmalar henüz tam olarak 
aydınlatılamadı. Ancak genetik faktörlerin 
bu hastalığın gelişiminde rol oynadığını 
biliyoruz. Örneğin HLA-B27 geni taşıyan 
kişilerde ankilozan spondilit gelişme riski 

oldukça yüksek” bilgisini verdi.

Bitirici bir tedavi yok
Ankilozan spondilit teşhi-

si koymak için hastanın 
muayene edilmesinin 

yeterli olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. 
Pehlevan, “Şüphe-
ye düşülen veya 
hastalığın hangi 
aşamada oldu-
ğunun görülmesi 
gereken durum-
larda X-ray film 
veya MR gibi 
görüntüleme 
yöntemlerinden 
yardım alınabi-

liyor. Ankilozan 
spondilit tedavisi 

ise temelde hastalı-
ğın ilerleyişini önle-

meye yönelik. Çünkü 
hastalığı tamamen 

ortadan kaldıran bir tedavi 
maalesef ki yok. Ankilozan 

spondilit tedavisinde eklemlerdeki 
iltihaplanmayı azaltma ve eklemin hare-
ket kabiliyetinin korunması amaçlanıyor” 
dedi.

Fizyoterapi rahatlatıyor
Prof. Dr. Pehlevan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Tedavide hastalara iltihaplan-
mayı önleyici ilaçlar veriyoruz. Bel ağrısı 
gibi durumların günlük hayatta hastayı 
kısıtlamaması için de ağrı kesicileri kulla-
nıyoruz. Ankilozan spondilit hastalarında 
ilaç tedavisi kadar fizik tedavi de önemli. 
Fizyoterapide bu hastalara omurganın 
esnekliğini korumaya yarayan, hastanın 
hareket becerilerini artıran egzersizler 
yaptırılıyor. Böylece hastanın eklemle-
rinde meydana gelebilecek tutukluk ve 
katılaşmayı önlemeye çalışıyoruz. Ayrıca 
hastanın daha rahat hareket etmesini sağ-
layarak yaşam kalitesini yükseltiyoruz.”

Ankilozan spondilit ilerledikçe has-
tada çok sayıda komplikasyon gelişi-

yor. Hastalığın ileri dönemlerinde vücu-
dun kendini iyileştirmek adına yeni kemik 

oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Pehlevan, 
“Vücudun kendini iyileştirme çabası iyi 

sonuçlanmıyor. Çünkü yeni oluşan kemikler, 
omurgada yer alan eski kemiklerin arasında-
ki boşluğa yerleşiyor. Bu durum omurganın 

hareketini kısıtlıyor. Bazen bu kısıtlama 
göğüs kafesini de etkiliyor. Göğüs kafesi-

nin yeterince genişleyememesi akciğer 
fonksiyonlarının bozulmasına yol açı-
yor. Ankilozan spondilit hastalığında 

vücutta yaygın olarak görülen ilti-
haplanma gözde üveit ve kalpte 

aort işlevlerinde aksaklığa 
neden oluyor” diye 

konuştu.

Yeni oluşan 
KEMiKLER

İşte odaklanmanızı 
kolaylaştıracak 6 besin:

Soya ürünleri
Omega-3 ve proteinle dolu yu-
murta, vücut geliştiriciler, sağlık 
tutkunları ve öğle yemeği aperatif-
leri için vazgeçilmez atıştırmalık-
tır. Bununla birlikte, soya ürünleri 
hayvansal ürünlerin faydalarına 
hızla yetişmektedir.Tofu gibi soya 
ürünleri, yüksek düzeyde tripto-
fan ve serotonin, gelişmiş beyin 
fonksiyonu ve odaklanma ile doğ-
rudan ilişkili nörotransmiterler 
içerir. Bu nedenle soya ürünlerini 
gün içinde tüketmek odaklanma-
nıza yardımcı olacaktır.

Kahve 
Pek çok çalışanın ‘Kahvemi içme-
den benimle konuşma’ kupası var! 
Üstelik bunun iyi bir nedeni var. 
Bu kafein dolu içecek, beyninize 
gereken desteği sağlamanın hızlı 
ve kolay bir yoludur. Dezavantajı 
ise kahvenin sadece kısa vadeli 
etkiler üretmesidir. Üstelik fazla 
kahve tükettiğinizde; titremelerden 
rahatsız edici baş ağrılarına ve 
kaygıya kadar bir dizi sağlık soru-
nunun kapısını açmış olursunuz.

Balık 
Kan basıncını düşürmek, kalp krizi 
olasılığını azaltmak ve Alzheimer ve 
artrit gibi belirli hastalıklara sahip 
olma riskini azaltmak için balık 
tüketebilirsiniz. Balık, genel beyin 
sağlığını destekleyen Omega-3’ler 
ve esansiyel yağ asitleri ile yüklüdür. 
Sadece kısa süreli konsantrasyon 
nöbetleri için değil, uzun vadede de 
hafızanıza yardımcı olur.

Kuruyemiş 
Konsantrasyonunuzu ve genel 
sağlığınızı artırmak mı istiyorsu-

nuz? Fındık, ceviz ve badem bu-
nun için en iyi seçenekler arasında 
yer alıyor! Daha iyi odaklanma-
nıza yardımcı olan bu yiyecekleri 
öğünlerinize katarak, her zaman 
yaratıcı olabilirsiniz.

Dutsu meyveler
Ofis atıştırma listenize eklenmesi 
gereken bir yiyecek varsa hakkınızı 
çilek, yaban mersini ve böğürtlen 
gibi meyvelerden yana kullanabi-
lirsiniz. Bu meyvelerin vücudun 
her alanında, özellikle beyin sağlı-
ğında inanılmaz derecede sağlıklı 
oldukları kanıtlanmıştır.

Zerdeçal
Zerdeçal baharatının aktif mad-
desi olan kurkumin, beyin fonksi-
yonlarını iyileştirici güce sahiptir. 
Beyin-türevli nörotrofik faktör 
adı verilen bir büyüme hormo-
nu, beyninizin çoğu işlevinden 
sorumludur. Kurkumin maddesi 
bu hormonun seviyelerinin artma-
sına yardımcı olur. Beyin-türevli 
nörotrofik faktördeki bir eksiklik, 
depresyon ve Alzheimer gibi du-
rumlarla ilişkilendirilmiştir.

Hastanesi Romatoloji 
Uzmanı Prof. Dr. 
Seval Pehlevan, 
ankilozan spon-
dilit hastalığında 
görülen belir-
tilerden en sık 
karşılaşılanın bel 
ağrısı olduğunu 
vurguladı.

ağrı azalıyor
Prof. Dr. Pehle-
van, “Bel ağrısı 
toplumda çok sık 
görülen bir prob-
lem. Peki bel ağrısı-
nın ankilozan spon-
dilite mi yoksa bel fıtığı 
gibi başka bir sebebe mi 
bağlı olduğunu nasıl anlı-bağlı olduğunu nasıl anlı-
yoruz? Ankilozan spondilitin 

Odaklanma sorununu
ÇÖZECEK 
6 ÖNEMLi 
BESiN
Yaşadığınız yorgunluk ve 
dikkat dağınıklığı odaklan-
manızın önüne mi geçiyor? 
Bu 6 yiyecek, öğleden sonra 
yaşadığınız durgunluğu 
aşmanıza ve işe geri dön-
menize yardımcı olabilir

KIŞ mevsimi kendini göste-
rirken, havaların soğuması 
gribal enfeksiyon ve Covid-19 
vakalarının artmasını da 
beraberinde getirdi. Uzman-
lar özellikle varyant virüslere 
karşı uyarıda bulunurken 
halk, salgında yeni dalga-
lanmalar yaşanmasından 
endişe ediyor. Özellikle ileri 
yaşlardaki insanların daha 
çok etkilendiği gerçeği, risk 
grubundaki bireyleri bağışık-
lık sistemini korumak için ek 
önlemler almaya yönlendi-
riyor. Uzmanlar, D vitamini 
eksikliğinin yetişkinler ve 
yaşlılarda Covid-19 dâhil çok 
sayıda hastalık için önemli 
bir risk faktörü olduğuna 
dikkat çekerken koronavirüse kar-
şı mücadelede bağışıklık artıran 
besinlerin daha sık tüketilmesine 
yönelik tavsiyelerde bulunuyor. 
Güçlü bir bağışıklığın olmazsa 
olmazı “D Vitamini” ihtiyacının 
güneş ışığından yeterince yarar-
lanamadığımız bu günlerde nasıl 
karşılanacağı sorusunun yanıtı 
Muratbey Beslenme Danışmanı 
Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğ-
lu’ndan geldi.

Kalsiyum için 
olmazsa olmaz

Muratbey Beslenme Danışmanı 
Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, 
“D vitamini ile kalsiyum, kemik 
sağlığı ve bağışıklık için güçlü bir 
rol oynuyor. Yaş ilerlemesine bağ-
lı olarak kemiklerdeki kalsiyum 
miktarında azalmalar meydana 
geliyor. D vitamini süt, yoğurt 
ve peynir gibi besinlerde bolca 
bulunan kalsiyumun, vücutta-

ki emilimi için adeta bir köprü 
görevi üstleniyor. Diğer bir deyişle 
kalsiyumu kemiklere D vitamini 
yerleştiriyor. Protein ve kalsiyum 
deposu peynir, kemik sağlığının 
korunmasında en etkili besin ola-
rak ortaya çıkıyor. Özellikle yaşlı 
bireylerin, hem bağışıklıklarının 
güçlenmesi hem de kalsiyum emi-
liminin sağlanması için, az tuzlu 
ve D vitamini ile zenginleştirilmiş 
özel peynirlere yönelmeleri tavsiye 
ediliyor” dedi.  

Yaşlılar için D vitamini şart

Yıldönümü 
kutlaması
Popüler müziğin sevilen ismi 
Aydilge, keman sanatçısı eşi 
Utku Barış Andaç ile tanış-
malarının 5. yılını sahnede 
kutladı. Ünlüler arasında 
örnek gösterilen bir evlilik 
sürdüren müzisyen çift, 
Üsküdar’da gerçekle-
şen Nevçarşı Alışve-
riş Merkezi konse-
rinde, sevinçlerini 
hayranları ile pay-
laştılar. Büyük 
bir coşkuyla 
geçen konserde 
Aydilge ve eşinin 
romantik halleri 
de izleyenler tara-
fından coşkuyla 
karşılandı. Söz 
ve bestelerini 
kendi yazan bir 
sanatçıyla evli 
olduğu için 
çok şanslı ol-
duğunu dile 
getiren Utku 
Barış Andaç, 
eşine duydu-
ğu büyük aşkı, 
romantik bir 
keman solosu 
çalarak dile 
getirdi. 
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OLAY, Avcılar’da geçen 
Salı saat 06.00 sıralarında 
Gümüşpala Mahallesi’n-

de yaşandı. Apartmanın önüne 
gelen 3 kişiden 2’si, çevreyi gözet-
ledikten sonra içeri girdi. Serhat 
Birdal’ın ailesi ile yaşadığı apart-
manın en üst katındaki daireye 
giren hırsızlar, evden 2 bin lira, 4 
cep telefonu, 1 tablet, 4 adet 22 
ayar bilezik, 3 adet 25 gram kolye 
ve otomobil anahtarını alıp ayrıl-
dı. Bu sırada hırsızların çıkardığı 
seslere uyanan Birdal, otomobil 
anahtarının yerinde olmadığını 
gördü. Kapının da açıldığını fark 
eden Birdal, aşağıya inip nöbet 
tutmaya başladı. Sabah 07.20 
sıralarında eve çıkan Birdal’ın 
hemen arkasından hırsızlar geri 
döndü. Şüpheliler bu sefer de 
otomobili çaldı. Aracının sesini 
duyunca aşağıya inen Birdal, 
hırsızların arkasından koşmaya 
başladı, fakat yetişemedi. Şüp-
heliler kayıplara karışırken, ihbar 
üzerine olay yerine gelen polis 
ekiplerinin hırsızları yakalamak 
için çalışma başlattı. Asayiş 
Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri güvenlik kamera 
görüntülerinden yola çıkarak 
şüphelilerin kimlikleri tespit etti. 
Şüphelilerin Yusuf C.Y.(21), 
Ferhat D.(22) ve Muhammed 

Ş.Ü.(17) olduğu belirledi. Şüp-
heliler aracı internet üzerinden 
piyasa değerinin altında satmaya 
çalıştılar. Polis ekipleri müşteri 
gibi şüphelilerle aracı satın almak 
için anlaştı. Şüpheliler parayı 
almak için müşteri kılığındaki 
polisleri yanlarına çağırdılar. 
Ekipler şüphelileri geçen Perşem-
be bulundukları adreste çaldıkları 
araçla birlikte yakalayarak gö-
zaltına aldı. Şüphelilerden Yusuf 
C.Y.’nin 16 ve Ferhat D.’nin ise 
22 suç kaydının olduğu öğrenildi. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen şüphelilerden 
Yusuf C.Y. ve Ferhat D. çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklandı. 18 
yaşından küçük olan Muhammed 
Ş.Ü. ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

İnternetten satmak istemiş
Serhat Birdal ise hırsızlık olayın-
dan hemen sonra internet üzerin-
den olayı paylaştığını belirterek 
“Araba çalındı çalındıktan sonra 
sosyal medyada bunu paylaşma-
ya başladık. Ondan sonra polis 
arkadaşlar falan her yerden ara-
maya başladık arabayı. Sonra bir 
arkadaşım sosyal medya üzerinden 
arabanın satılığa çıktığından bah-
setti. Ondan sonra ekiplerle birlikte 
işbirliği yapmaya başladık” dedi.

KAZA, Beyoğlu Şişhane’de dün 
akşam saatlerinde meydana geldi. 
İddiaya göre, ara sokağa girmeye 

çalışan kadın sürücünün direksiyon haki-
miyetini kaybettiği otomobil önce kaldırı-
ma ardından da iş yerinin duvarına çarptı. 
O sırada kaldırımda yürüyen turistler 
kazadan saniyelerle kurtuldu. Kaza ne-

deniyle büyük şok yaşayan sürücü vatan-
daşlar tarafından sakinleştirildi. Kaza anı 
bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından 
kaydedildi. Görüntülerde, ara sokağa 
girmeye çalışan sürücü, otomobilinin 
direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla iş 
yerinin girişine çarpıyor. O sırada kaldı-
rımda yürüyen iki kadın turist, kazadan 

saniyelerle kurtuluyor. Kaza nedeniyle 
şoka giren kadın sürücü ise vatan-
daşlar tarafından sakinleştiriliyor. 
Esnaf Abdülkadir Arslan “Dün akşam 
saatlerinde bayan sürücü virajı alama-
yarak buraya vurdu. O sırada buradan 
geçen turist bayanlar da kazadan kıl 
payı kurtuldu” dedi. n DHA

OLAY, dün akşam saatlerinde, Davutpaşa Ma-
hallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ye-
mek ve alışveriş sipariş firmasına ait otomobilin 
sürücüsü ile 34 TJN 84 plakalı taksinin şoförü 
arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın 
ardından taksi şoförü, otomobil sürücüsüne bir 
süre yol vermedi. Trafik ışıklarında durdukla-
rında ise aracından inen taksici, otomobildeki 
sürücünün bulunduğu kapıyı açmaya çalıştı. 
Kapıların kilitli olması üzerine otomobilin ca-
mına yumruk atan taksici, sürücüye de küfürler 
yağdırdı. Trafikte diğer sürücülerin kornaları ile 
tepki göstermesi üzerine taksici, aracına binerek 

ilerlemeye başladı. Taksici bu kez de seyir halin-
deyken tartıştığı sürücünün otomobilini kendi 
aracıyla sıkıştırmaya başladı. Sürücünün önüne 
geçerek tekrar durdurmaya çalışan taksici, ba-
şarılı olamayınca uzaklaştı. Otomobil sürücüsü, 
yaşananları da cep telefonuyla kaydetti. Sürücü 
görüntüleri çektiği sırada, “Görüyorsunuz, bu 
adam taksici. Taksici, ışıklarda önümü kesti. 
Bana bıçak salladı. Şu an peşimden geliyor. 
Trafikte önümü kesmeye çalışıyor. Beni gasbet-
meye mi çalışıyor, anlamadım. Sonuna kadar 
şikayetçi olacağım. Küfürler, tehditler havada 
uçuşuyor” ifadelerini kullandı. 

İSTANBUL’DA 2’si İran, biri Pakistan 
uyruklu 3 şüpheli, kiraladıkları araçlarla 
turistlere kendilerini polis olarak tanı-
tıp, üst araması yaptıkları sırada üzerle-
rindeki değerli eşya ve paralarını alarak 
kaçtı. Avcılar’da  yakalanan şüpheliler 
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Şüphelilerin yakalanma ve hırsızlık 
anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul genelinde 3 şüpheli, turistlere 
kendilerini polis olarak tanıtıp, üst ara-
ması yaptıkları sırada turistlerin değerli 
eşyalarını ve paralarını alarak olay 
yerinden araçla kaçtı. Turistler de polis 
merkezine giderek şikayetçi oldu. Şi-
kayetlerin artması üzerine Asayiş Şube 
Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcı-
lık Şube Amirliği ekipleri harekete geçti. 
Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini 
inceleyerek, şüphelilerin kullandığı 
aracın plakası tespit etti. Hırsızlık 
olayını gerçekleştirenlerin İran uyruklu 
Gholamreza R.N.(33) ve Javad M.(39) 
ile Pakistan uyruklu Syed G.H.(40) 
olduğu belirlendi. Kullandıkları araçları 
da kiraladıkları tespit edilen şüpheliler, 
Avcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. 
12 Ekim’de adliyeye sevk edilen şüphe-
liler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAĞITHANE’de tütün mamulleri ka-
çakçılığının önlenmesine yönelik 3 ayrı 
iş yerinde yapılan denetimlerde 400 bin 
adet boş makaron,  560 bin adet dolu 
makaron,  70 kilogram açık tütün ve 
480 kilogram nargile tütünü ele geçi-
rildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında ise 
adli işlem yapıldı. Nurtepe Mahallesi, 
Merkez Mahallesi ve Hamidiye Mahal-
lesi başta olmak üzere ilçe genelinde 
dün tütün mamulleri satan iş yerlerine 
yönelik yapılan denetim yapıldı. Kaçak 
ve bandrolsüz tütün ve tütün mamul-
leri sattıkları tespit edilen 3 ayrı iş 
yerinde yapılan aramalarda 2 bin  kutu 
halinde 400 bin adet boş makaron, 2 
bin 800 kutu halinde 560 bin adet dolu 
makaron, 70 kilogram açık tütün, ve 
480 kilogram nargile tütünü ele geçiril-
di. Yakalanan 4 kişi hakkında ise “5607 
Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan 
adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Sahte polisler
yakayı ele verdi

Kaçak tütüne 
GEÇIT YOK

Iş yeri
yangını 

korkuttu

ÇALDIĞI OTOMOBiLi 
SATMAK iSTEDi!

Avcılar’da yaşayan Serhat Birdal’ın evine giren hırsızlar değerli eşyaları, teknolojik cihazları ve 
otomobilin anahtarını çalıp kaçtı. Yaklaşık bir saat sonra tekrar gelen hırsızlar bu kez de Birdal’ın 
otomobilini götürdü. Aracı internet üzerinden satmaya çalışan hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Aracın internet üzerin-
den satılığa çıkarıldı-
ğını gördükten sonra 
ekiplere haber verdiğini 
söyleyen Birdal “Po-
lis arkadaşlara haber 
verdik sonra pazarlık 
aşamasında işte ekip-
ler arabayı çalanları 
yakalıyor arabayı 80 
bin civarında satılığa 

çıkarmışlar işte pazarlık 
falan süreci oldu. Sonra 
80 bin üzerinden anlaşıl-
dı. Aracı teslim almaya 
gidiyor arkadaş. Orada 
da işte polis arkadaşlar 
arabayı çalanlar yaka-
lıyor. Büyük ihtimalle 
arabayı parçalamak için 
satıyorlar. O şekilde 
düşünüyoruz.” dedi.

LÜKS ARACA 
80 bin lira istemiş

Kazadan kıl payı kurtuldular
Beyoğlu’nda ara sokağa girmeye çalışan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak iş yerinin Beyoğlu’nda ara sokağa girmeye çalışan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak iş yerinin 
duvarına çarptı. O anda kaldırımda yürüyen turistler kazadan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdıduvarına çarptı. O anda kaldırımda yürüyen turistler kazadan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

KAĞITHANE’de bir iş 
yerinde çıkan yangın, 
apartman sakinlerini 
sokağa döktü. Yan-
gın, itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi ile kontrol 
altına alındı. Yangın, 
Kağıthane Sultan Se-
lim Mahallesi Basamak 
Sokak’ta bulunan iş 
yerinde saat 09.00 sıra-
larında meydana geldi. 
Motosiklet tamirhanesi 
olarak kullanılan iş 
yerinde henüz belirle-
nemeyen bir nedenle 
yangın çıktı. Dumanla-
rın üst katlara dolması 
nedeniyle apartman 
sakinleri kendilerini 
dışarı attı. İtfaiyeye 
haber veren apartman 
sakinleri bir yandan 
da yangın söndürme 
tüpleri ile yangını 
söndürmeye çalıştı. 
Kısa sürede olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri 
yangına müdahale 
ederek kontrol altına 
aldı. Yangın nedeniyle 
vatandaşlar sokağa 
döküldü. Kimi cep tele-
fonu ile kayıt yaparken 
kimi de itfaiye ekipleri-
nin çalışmalarını izledi. 

Kaygan yol zincirleme
KAZAYA SEBEP OLDU

İSTANBUL Anadolu Yakası’n-
da sabahın erken saatlerinden 
itibaren etkili olan sağanak ya-

ğış kazaları da beraberinde getirdi. 
Üsküdar D-100 Karayolu Harem 
istikametinde yaşanan kazaya, 
İETT otobüsü ve iki otomobil 
karıştı. Kazada yaralı ve can kaybı 
bulunmazken araçlarda hasar mey-
dana geldi. Olay nedeniyle Harem 
istikametinde kısa süreli trafik 
yoğunluğu yaşandı. Yağış nedeniy-
le meydana gelen diğer zincirleme 
kaza ise Ümraniye Çamlıca TEM 
Bağlantı Yolu’nda yaşandı. 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü isti-
kametinde tek taraflı kaza yapan 
bir otomobili fark eden Süleyman 
Yetiş yönetimindeki 34 BFH 239 

plakalı minibüs kayganlaşan yolda 
duramadı ve önünde ilerleyen Ah-
met Çimen yönetimindeki taksiye 
çarptı. Taksi ise Hüseyin Hakkı 
Çalık yönetimindeki  41 BE 860 
plakalı otomobile vurdu. Kazada 
taksinin arka koltuğunda oturan 
kadın  yolcu ve otomobil sürücü-
sü yaralandı. İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis ekipleri bölgede 
güvenlik önlemi aldı. Taksideki 
yolcu ambulansla hastaneye kaldı-
rılırken otomobil sürücüsü ayakta 
tedavi edildi. Otomobil sürücüsü 
Hüseyin Hakkı Çalık, “Önde kaza 
vardı. Kazayı görünce yavaşladık, 
durduk. Minibüs duramadı. Önce 
taksiye vurdu, taksi de bana vurdu. 
2 tane hafif yaralı var.” dedi. 

İstanbul’da etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yollar kazalara neden oldu. Üsküdar D-100 Karayolu ve Çamlıca 
TEM Bağlantı Yolu’nda zincirleme kazalar meydana geldi. Araçlarda hasar meydana gelirken, 2 kişi de yaralandı

2 KİŞİ 2 KİŞİ 

YARALANDI
YARALANDI

Yine taksici yine olay!
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D urum ciddiyetini koruyor… Kıta
Avrupa’sındaki enerji krizinden
bahsediyorum… Şimdilik ağırlıklı

olarak bir Avrupa krizi gibi görünse de,
devam edip küresel boyutlara yayılması riski
endişe verici… Çünkü kriz Çin, Hindistan ve
Brezilya’da da karşılık buluyor…  Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in, haftaba-
şındaki sözleri krizi yatıştırıcı etkisi yaptı…
Doğal gaz fiyatları spot piyasada yüzde
20’ler civarında geriledi… Çünkü kıta 
Avrupası, toplam gaz arzının üçte birinden
fazlasını Rusya'nın boru hattı tedarikçisi
Gazprom'dan alıyor. Ancak kriz kısa za-
manda çözülmez, bazı analistlerin tahmin 
ettiği gibi ‘kış aylarında daha da artarsa 
korkusu‘ geçmiş değil…

* * * *
Enerji krizi ekonomiyi fena çarptı…

Enerji fiyatlarındaki artışa yol açan sebepler
İngilizce ‘Perfect Strom‘ yani ‘Kusursuz 
Fırtına’ gibi...   ‘Kusursuz Fırtına’ aynı anda
birçok kötü şeyin meydana geldiği ve benzer-
siz bir dizi koşulun güçlü bir birleşik etkisinin
yarattığı son derece feci bir durum veya olay
anlamına geliyor...

* * * *
Bir süre öncesine kadar ‘küresel ısınma‘,

‘yeşil dönüşüm‘, ‘yenilenebilir enerji‘, ‘kö-
müre, nükleere son‘ gibi konular konuşulu-
yordu… Yenilenebilir enerjiye geçiş
Avrupa'da çok başarılı bulunuyordu… 
Özellikle rüzgar enerjisine geçiş maliyetleri
düşürmüştü… Örneğin İngiltere, neredeyse
68 gün boyunca karbon maliyetli yakıt 
kullanmamıştı…

* * * *
Enerji fiyatlarındaki müthiş artış 

gündemin bir numaralı maddesi oldu birden-
bire… Eylül‘de ham petrol fiyatı geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 80, kömür yüzde 240,
doğal gaz yüzde 470, sıvılaştırılmış doğal
gazın fiyatı ise yüzde 135 oranında arttı…
Örneğin uluslararası gaz ticaretinde referans
alınan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ti-
caret noktası TTF’te  Ocak ayında 16
Euro/megavatsaat olan fiyat  Eylül ayında
75 Euro'yı aştı… Bu, bir yıldan daha az sü-
rede yüzde 400'dan fazla artış anlamına 
geliyordu.

* * * *
Enerji fiyatlarındaki artış aslında yılba-

şından bu yana devam ediyordu ama asıl

hızlanma Haziran‘da başladı… Eylül’de
rekor kırdı… Buna pek çok olumsuz şey
birleşik etki gösterdi… Pandemi sonrası
ekonomik toparlanma enerjiye talebi ar-
tırdı… Özellikle Asya'da enerjiye olan tale-
bin artması... Aşırı soğuk veya sıcak
evlerde, ofislerde artan enerji tüketimini
artırdı… Yaz aylarında yeterli rezerv yapı-
lamaması… Sakin havalar rüzgar enerjisi-
nin verimini azalttı… Rusya, Norveç ve
Cezayir gibi doğal gaz tedarikçisi ülkelerin
yüksek fiyata rağmen Avrupa'ya daha fazla
gaz vermemesi… Avrupa ülkelerinin enerji
üretiminde karbon salınımını kısıtlayıcı
enerji politikalarını devreye almasıyla 
oluşan arz-talep dengesizliği… Yani 
kusursuz fırtına gibi oldu…

* * * *
Artan enerji fiyatları AB’de hükümetleri

endişelendiriyor… Halkın elektriksiz, so-
ğukta kalmasından çekiniliyor…  Bazı AB
ülkeleri ulusal düzeyde karşı önlemler 

almaya başladı… Yüksek enerji fiyatları-
nın sosyal sonuçlarının hafifletilmesi için
gerekli adımları atmaya çalışıyorlar…  İs-
panya elektrik fiyatındaki KDV'yi geçici
olarak düşürüyor, Fransa elektrik ve gaz fi-
yatlarını Nisan ayına kadar sınırlandırıyor,
5,8 milyonun üzerinde düşük gelirli haneye
bir kereye mahsus 100 Euroluk enerji 
destek çekleri dağıtıyor…

* * * *
Fransa ve İspanya’ya göre, ulusal ön-

lemler fiyat artışı üzerindeki baskıyı azalt-
mak için yeterli değil… Yüksek enerji
fiyatlarını kalıcı bir sorun olarak gören
Fransa, İspanya ve Yunanistan 3 Ekim’de
Lüksemburg'da yapılan AB maliye bakan-
ları toplantısında ortak eylem çağrısında
bulundu… AB çapında eşgüdümlü önlem-
ler alınmasını istediler… Konuyu geçiştiren
bakanlar topu 21-22 Ekim’de Brüksel'de
yapılacak devlet ve hükümet başkanları AB
zirvesine attı… Gözler şimdi zirvede…

Gündem enerji krizi

Efsaneye ziyaret

Şişli Belediye Başkanı Muammer Kes-
kin, Türk Sineması’nın usta isimlerin-
den olan ve aynı zamanda 1989-1994

yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevini de
yürüten Fatma Girik’i Gayrettepe’deki evinde ziya-
ret etti. Başkan Keskin, ziyaret sonrası şu açıkla-
mayı yaptı: “Hem Yeşilçam’ın, hem de Şişlimizin
göz bebeği, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde bir-
likte çalışmaktan gurur duyduğum, belediyemizin
eski başkanı sevgili Fatma Girik’i ziyaret ederek,
adını verdiğimiz kız yurdumuzu kendisine anlattım.
Kıymetli dostum, Fatma Girik’e bir kez daha acil
şifalar dilerim”

Başkan Muammer Keskin, bir süredir
evinde tedavi gören Şişli Belediyesi Eski
Başkanı Fatma Girik’i evinde ziyaret etti.

Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Sarıyer’in sokaklarında 29 Ekim heyecanı başladı.
İlk etkinliğin yapıldığı Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi Prof. Dr. Mithat Baydur’u ağırladı. Baydur, “Atatürk'ün
değerini anlamak lazım, o zaman ve mekân ötesi bir mücevherdir, o giderse Türkiye gider” dedi

Sarıyer Belediyesi Cumhuriyet
kutlamalarına günler öncesin-
den başladı. Her yıl büyük bir

önemle hazırlanan kutlamaların ilki
bugün Boğaziçi Kültür Sanat Merke-
zi’nde Prof. Dr. Mithat Baydur’un katılımı
ile gerçekleşti. Konferansa Burhan Şena-
talar, Gürsel Tekin, Uluç Özülker ve İlhan
Kesici gibi önemli isimlerin yanı sıra çok
sayıda Sarıyerli vatandaş katıldı. Konuş-
masında kaybedilen değerlerimizin neler
olduğuna ve yeniden kazanmak için neler
yapılması gerektiğine değinen Baydur,
“Cumhuriyet bir aydınlanma projesidir.
Cumhuriyet dünyayı algılama becerisi
olan, analiz yeteneği olan insanlar yetiştir-
mek ister” dedi.
Tarihin akışını gördüler

Birbirinden değerli ve önemli konuların al-
tını çizen Baydur konuşmasında şunlara
değindi: “Cumhuriyetin kadrolarını büyük
yapan tarihsel akıştaki okuyabilme beceri-
leridir. Bu çok olağanüstü bir şeydir, tari-
hin akışını görmüşlerdir.  Cumhuriyet
esasında bilen, araştıran, analiz yeteneği
olan, geleceği okuyabilme yetisine sahip
donatılmış bir insan modeli üzerine kur-
gulanmıştır. Buna rağmen Kanal İstan-

bul'u tartışıyoruz. Devlet adamı gelecek
kuşakları, politikacı ise gelecek seçimleri
düşünür. Cumhuriyet de gelecek kuşakları
düşünüyordu. Cumhuriyet bir aydın-
lanma projesidir. Dünyayı algılama bece-
risi olan, analiz yeteneği olan insanlar
yetiştirmek ister cumhuriyet. Atatürk'ün
değerini anlamak lazım, o zaman ve
mekân ötesi bir mücevherdir, o giderse
Türkiye gider. Onu atfettiğimiz zamanı

anlamak için gösterdiğimiz bütün çaba-
larda kendimizi loş bir labirentte buluyo-
ruz ve bu labirentten çıkarken onun ne
kadar kıymetli olduğunu keşfediyoruz.
Şimdilerde mesela laiklik anayasadan çı-
karılsın diye bir tartışma başlatıldı. Benim
ömrüm Boğaziçi Üniversitesi'nde geçti.
Orada okudum, öğretmenlik yaptım. Biz
var olan sorunları toplumla birlikte, kendi
içimizde hallettik. Başörtülü arkadaşları-

mız vardı, biz bunları kendi aramızda çöz-
dük, toplum çözdü.”
Konçerto bestelemişti

Konuşmasının devamında “Heykel sev-
miyorsunuz, resim sevmiyorsunuz ama
biliyor musunuz ki son Halife Abdülme-
cid mayo ile denize giriyordu. Siz biliyor
musunuz ki Abdülhamit çok iyi bir res-
samdı, konçerto bestelemişti” diyen Bay-
dur, Cumhuriyet döneminde
muhafazakâr küme ile seküler kümenin
yan yana yaşadığını ve kimsenin bir soru-
nunun da olmadığına vurgu yaptı. Ko-
nuşmasına devam eden Baydur,
“Arkadaşlar, Cumhuriyet kadroları hazır
rezervler bulamadılar. Hazır sanayi tesis-
leri bulunmadılar. Büyük yokluklar içeri-
sine geldiler. Gelirlerine ipotek konulan bir
imparatorluğun çocukları olduğu için
borçtan sakındılar. Yani tarihten ders aldı-
lar, onun için gelişigüzel borçlanmadılar.
Ve borçlanmamasına rağmen de sıtmada,
bebek ölüm oranında, aşağıda fevkalâde
büyük atılımlar yaptılar. Bizlerin bir davası
olmalı, cumhuriyete sahip çıkma davası.
Atatürk'ün hayal ettiği gibi yeryüzünü bir
barış cenneti haline getirme davası. Sevgi
ve aşkı egemen kılma davası” dedi.

Atatürk giderse Türkiye gider!

Halit çelİkbudak 
hcelikbudak@gmail.com

İnfo@gazetedamga.com.tr

OYUNLARINI
BOZACAGIZ!

S osyal medyada sızdırılan belge-
lerle "devlette kadrolaşma" iddia-
larının odağına yerleşen Türkiye

Gençlik Vakfı (TÜGVA), hakkında yapı-
lan haberlere karşı dün sabah 81 ilde
"Sabah namazında gençlerle buluşuyo-
ruz" etkinliği düzenledi. Bu kapsamda İs-
tanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan,
Taksim Camii'nde kıldıkları sabah na-
mazı sonrası vakıf hakkındaki iddialarla
ilgili grup adına açıklama yaptı. TÜGVA
Adalar Gençlik Merkezi hakkında tahliye
kararı olmadığını söyleyen Şanlan, tah-

liye girişimini 'işgal' olarak niteledi.

CHP'lilerce darp edildi

Şanlan, “'Tahliye kararı varsa gösterir misi-
niz?' diyen gençlerimiz CHP'lilerce darp
edildi yaralandı. Yetmedi TÜGVA'ya ait olan
eşyalarımız tutanak bile tutulmadan gasp
edildi. Tüm bu hukuksuzluklara karşı vakur
ve sağduyulu bir şekilde direndik, hukuk
içinde hakkımızı ararken gaspa, çapulculuğa
asla izin vermedik, 'yalanlar değil hakikat ka-
zanacak' dedik. Allah'ın yardımı, gençlerin
kararlılığı sayesinde kazandık, ilçe binamızı

geri aldık. Ortaya saçılan bu sahte belgeler-
den sonra kendilerine gazeteci diyen ama
hiçbir şekilde kim olduğu, ne olduğu belli ol-
mayan kişiler 81 ildeki ulaştıkları kadın ve
erkek öğrencilerimizi, TÜGVA gönüllülerini
telefonla arayıp rahatsız etmeye başladı.
TÜGVA kamu yararına vakıf statüsündedir
ve tüm bilgilerimize web sitesi üzerinden ula-
şılabilir. Amaçları TÜGVA'lı gençleri provoke
etmek olan bu provokatör sürüsünün kur-
dukları oyuna gelmedik ve asla da gelmeye-
ceğiz, oyunlarını hukuk içinde bozduk
bozmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Şanlan, devlette kadrolaşma iddialarıyla ilgili
de "CHP Genel Başkanı, gözleri pırıl pırıl
parlayan Türkiye'nin geleceği olan gençleri-
mize 'lağım' diyerek küfür etti, bu küfrünü
kendisine misliyle iade ediyoruz, bize kadro-
laşma iftirası atanların kendilerinin elde ettik-
leri belediyelere soktukları liyakatsiz on
binlerce kişiyi görüyoruz, devlet içine sızmış
FETÖ'cülere nasıl sahip çıktıklarını görüyo-
ruz. Bizim vakıflarımıza 'kamu kaynakların-
dan para verdiler' iftirası atanların kendi
yönettikleri belediyeler tarafından resmi ev-
raklarla yalanlandığını görüyoruz" dedi.

Sosyal medyada sızdırılan belgelerle "devlette kadrolaşma" iddialarının odağına yerleşen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 
hakkında yapılan haberlere karşı dün sabah 81 ilde "Sabah namazında gençlerle buluşuyoruz" etkinliği düzenledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)
İstanbul İl Başkanı Emrullah
Şanlan, devlette kadrolaşma
iddialarına ilişkin, "Bize kad-
rolaşma iftirası atanların ken-
dilerinin elde ettikleri
belediyelere soktukları liyakat-
siz on binlerce kişiyi görüyo-
ruz" dedi. Şanlan, “Oyunları
hukuk içerisinde bozmaya
devam edeceğiz" diye konuştu.

Şikayetler
dikkate alındı

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü ekipleri özellikle vatandaşlardan
gelen talepler doğrultusunda birçok

noktada asfalt dökümü başta olmak üzere altyapı
düzenlemelerini sürdürdü. Ekipler, Altıntepe Ma-
hallesi Demirli Sokak, Esenkent Mahallesi Aydın
Caddesi ile Sinan Çıkmazı, Fındıklı Mahallesi
Tekin Sokak, Feyzullah Mahallesi Şehit Hikmet
Alp Caddesi, Gülsuyu Başacar Sokak, Furkan
Sokak ve  Kelebek Sokak’ta altyapıya yönelik çalış-
malar yaptı. Asfalt dökümünün yanı sıra su boru-
larına yönelik vatandaş talepleri ile kaldırım
düzenlemeleri özenle gerçekleştirildi. Maltepe Bele-
diyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde
zorunlu ihtiyaçlara yönelik çalışma alanlarını tespit
ederken vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin
de mutlaka  değerlendirildiğini kaydetti.

Konferans sonunda Mithat Baydur’a çiçek veren Sarıyer Belediye
Başkan Şükrü Genç Sarıyerliler adına kendisine teşekkür etti.

Fatma Girik’i ziyaret eden Muammer 
Keskin, “Kendisi bizim yaşayan çınarımız,
sağlığı da oldukça iyi” diye konuştu.



Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KElAmdAn KAlEmE
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S on zamanlarda oldukça sık sık karşılaştığımız
tarihi diziler popüler hale geldi. Geçtiğimiz
günlerde bir ilim meclisinde Tarihçi Muharrem

Morkoç’un ; "Üstadım,  bugün tarih, kitaplardan
değil, dizilerden, filmlerden öğreniliyor. Dolayısıyla
geçmişini dizilerden öğrenen bir neslin inşası hepimizi
hüsrana uğratır." sözleri beni bir hayli üzdü. Öğren-
meye, ilme, tekniğe gayreti olmayan toplumlar hiçbir
zaman gelişemez. Tamda bu konuya değinmişken asır-
lardır çaba gösterip fakat bir netice elde edemediği-
miz “Batı Taklitçiliği” yani “Frenk Mukallitliği”
üzerine durmak istiyorum. 

Garplılaşma yani Batılılaşma bizim yaşadığımız
coğrafyada hep yanlış anlaşılmış, anlatmışlar. Bizim
coğrafya da batılılaşma taklitten öteye geçememiştir.
Dün de bügünde hep taklitçilik devam etmiş. Ve bu tak-
litçiler ise kendilerini modernist olarak tanıtırlar. Hal-
buki onlar sadece mukallittir bir adım öteye geçemez. 

Niçin garplılaşamadık? 
Çünkü batı araştırma merkezleri, ilmi enstitüsüleri,

kütüphaneler açmayla yarışırken biz, eğlence 
mekaları açmakla yarıştık..

Çünkü batı okuyana, araştırına her türlü imkan
sağlarken biz ise eğitim hayatını her defasında 
zorlaştırdık, pahalılaştırdık.. 

Çünkü batı kendi içerisinde aklı ve adaleti prensip
edinmişken biz, nepotizmi,  liyakatsizliği ve biat 
kültürünü prensip edindik..

Çünkü batıda üretenler yarışıyor, bizde ise 
tüketenler yarışıyor..

Çünkü batı ilim ile tekniği buluşturdu, biz ise 
tüketim ile lüks hayatı buluşturduk..

Çünkü çünkü çünkü...
Akıl ve Adalet 
19'uncu yüzyılda yaşayan İbrahim Şinasi ; 
" Batı medeniyetinin temelinde akıl ve adalet vardır.

Adalet, hak ve hikmet kavramları yeni değerler dün-
yası olarak ortaya çıkmıştır." Şinasi, ilmin ve medeni-
yetin kurucuları olan Müslümanların akıl ve adaletten
uzaklaştığını, Batının ise tam aksine bu durumu de-
ğerlendirdiğini bizlere apaçık anlatıyor. 

Halbuki İslam dini ilk emir "oku" ayetiyle bilgisizlik
devrini kapattığı gibi yeni medeniyetin zulüm ve bilgi-
sizlik devrini kapatarak, akıl ve adalet devrini açmıştır. 

Zulmün ve köleliğin temelinde adaletsizlik ve bilgi-
sizlik vardır. Bilgisizliğin ortadan kaldırılmasını akıl,
zulmün ortadan kaldırılmasını adalet temin edecektir.
Akıl adaleti insani gayelere yönlendirdiğinden, adalet,
aklın emrindedir. Dönem, akıl çağı dönemidir. Döne-
min insanı rasyonel insandır. İnsanın nefsini yenmesi,
akılla sağlanacaktır. Adaletli davranılarak zulmün
önüne geçilebilir ve insanlığa hizmet edilebilir. 

Bilgisizlik ve adaletsizlik akıl ve adaletin dışına
çıkmaktır ve yanlış yollara sapmaktır.

GECMIS TAHRIBAT
TAMIR EDILMELI!

Frenk mukallitliği

Damga'ya özel açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Ali Şeker, iktidarın her geçen gün kan kaybettiğini, bu nedenle de seçimden
kaçtığını söyledi. İktidarın değişmesi durumunda, halkın temsilcilerinin halka hesap vermesini sağlayacak bir Anayasa değişikliğine
gidilmesi gerektiğini belirten Şeker, “Yeni oluşacak meclis yapısıyla geçmişin tahribatını tamir etmek gerekiyor. Sistem bir fırsat
veriyorsa, o fırsatı sonuna kadar kullanıyorlar. İvedilikle değişime gidilmeli buna fırsat verilmemelidir” ifadelerini kullandı

C HP İstanbul Milletvekili Dr. Ali
Şeker gazetemizi ziyaret etti.
Ziyaret sırasında önemli açıkla-

malarda bulunan Şeker, “18 yılın so-
nunda ülkenin geldiği nokta
kaynaklarını, rezervlerini tüketmiş gele-
cek 25 yılın bütün gelirlerini de bir avuç
müteahhite hipoteklemiş bir durumda.
Başkanlık sistemiyle bu daha da hız-
landı. Önce fiili bir başkanlık süreci ya-
şadı ülke. Kanunları yok sayıldı. Biz bu
anaysal değişimin Türkiye'yi karartaca-
ğını bildiğimiz için o seçim süreçlerinde
sabahladık. İşsizliğin, zulmün artaca-
ğını, gelir dağılımındaki uçurumun bü-
yüyeceğini ve ülkenin varlıklarının
kontrolsüz bir şekilde yağmalanacağını
ifade etmiştik” dedi.

Yüzde 60 hayır dedi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne
eleştirielerini sürdüren Şeker, “Denetim
mekanizmalarının tamamen çökertilece-
ğini ve hesap vermeyen bir siyaset anla-
yışının ülkenin hesapsızca
yağmalanmasına olanak sağlayacağını
ve bunun geçmemesi gerektiğini ifade

etmiştik ve bu bizim anlattığımız ulaş-
tığımız kitle büyükşehirlerdeki ve

ilçe merkezlerindeki kitledir
ağırlıklı olarak. Beylikdüzü

bölgesinde refarandum

da ağırlıklı olarak hayır oyu çıktı. Gele-
cek olan tehlikeden haberdar olanlar
hayır oyu verdiler. Ülkede o gün seçime
katılanların evet-hayır oyunu kıyasladı-
ğında yüzde 40'ı evet dedi. Nüfusun
yüzde 60'ı aslında hayır dedi. Salt ço-
ğunlukla evet denilmedi. Geçersiz bir
sonuçtu” açıklamasını yaptı.

CHP öncü olmalı

“Bu süreçte insanlar yaşayarak bizim
anlattığımızın her birinin tek tek gerçek-
leştiğinin kendi hayatlarında, mutfakla-
rında, işlerinde gördüler” diyen Şeker,
“Bundan sonra yapılması gereken
şudur; Türkiye 70 yıllık sağ partilerin ik-
tidarları altında kaynaklarını yağmalatı-
yor. Neoliberal yağma siyasetini değişik
partiler eliyle Türkiye'de uyguladılar.
Bundan sonrasında artık kamu yararına
yüzde 1 ve 99 çelişkisi var. Biz yüzde
birden değil, yüzde 99'dan yanayız. Bu
yüzde 99'un için AKP, MHP'ye oy ve-
renler de var. Bunlar gerçek sorunlar ye-
rine, insanları kavga ettirerek ırkları,
mezhepleri sorun haline getirmiş gibi
çatıştırıyorlar. Halbuki onlarında işsiz-
lik, açlık sorunları var. Yüzde 99'un ezil-
mesine son vermek istiyorsak sol
politikaların, kamucu iktidarın hakim
olduğu bir siyaset anlayışıyla ülke yöne-
tilmelidir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında
nasıl bir kalkınma, eğitim, sağlık hamle-
siyle ülke yoktan var olduysa, yeniden

böyle bir hamleye ihtiyacımız
var. Bu da sağ neoliberal si-
yasette olmaz, sol ve kamucu
bir siyasetin hakim olmasıyla
mümkün olur. Bunun da ön-
cülüğü CHP'ye düşmektedir”

ifadelerini kullandı.

Yüzde 70 istemiyor

Türkiye'nin yüzde
70'i'nin getirilen bu sis-
temden şikayetçi  oldu-
ğunu dile getiren Şeker,
“AKP'ye oy verenler de

dahil, Türkiye'de
çok ciddi bir

tepki var tek
adam re-

jimine.

ÖTV'yi üç katına kadar çıkarma yetkisi
verildi. Böyle bir durumda meclisin gör-
evi; verginin nereye haracayacağını be-
lirleme yetkisi alır halk adına. Biz
diyoruz ki parlamenter sistemde tek
rejim partililerin belirlediği değil, halkın
belirlediği milletvekilleri halk adına git-
sin, karar versin, tek kişiye bakmasın”
dedi.

Fırsat verilmemeli

CHP Milletvekili Ali Şeker, “Yeni bir se-
çime doğru gidiyor muyuz?” sorusuna
“Gidiyoruz” cevabını veren Şeker,
“Bugün veya yarın olur manasında söy-
lemiyorum. Sonuçta 2002'de bir seçim
yaşadık. 2023'te yaşanacak seçimde gö-
rüyoruz ki insanlar bu sisteme devam
etmek istemiyor. İktidar değiştiğinde
Meclis'te çoğunluk sağlanamadığı tak-
tirde referanduma gidilerek, parlamen-
ter sisteme geçiş yapılabilir.
Demokrasiden vazgeçmeme lüksunu
kimse değiştirmeyecek. Sistem bir fırsat
veriyorsa, o fırsatı sonuna kadar kulla-
nıyorlar. Buna fırsat vermemek gereki-
yor. Eksikliklerin giderilmesi ve bütün
kötü niyetli çabaların önüne geçilmesi
gerekir. Bizim yaşanmış bir tercübemiz
var parlamenter sistemde. Görevlerin
suistimal edildiğini, kötü amaçla kulla-
nıldığını biliyoruz. Bunları engelleyecek
yeni anayasayı hazırlayıp, halkın temsil-
cilerinin halka hesap vermesini de sağla-
yacak şekilde bu değişikliği yapmamız
gerekiyor” diye konuştu. “Şartlar zorla-
dığında erken seçim ortamı hızla gelişe-
bilir. Ama iktidar erken seçim yapmayı
bırakın zamanda yapılacak bir seçimi
bile nasıl manipüle edelim bunun çaba-
sında” diyen Şeker, “İktidar her gün kan
kaybediyor. Kan kaybeden bir iktidar
hiçbir zaman seçime gitmez, seçimden
kaçar. Şuanda da seçimdem kaçmakta-

lar. Seçimin hangi şartlarda yapılması
belli. 400 milletvekilinin seçim istemesi
gerekiyor. Böyle bir çoğunluk yok. Par-
lemento da muhalefetin istifa etmesi
durumunda bir ara seçim yapıp onun
yerine de kendi milletvekillerini koyup
değişimi görmesi gerekiyor. Yeni oluşa-
cak meclis yapısıyla da bu anayasa de-
ğişikliğin hızla geçip geçmişin
tahribatını da tamir etmek gerekiyor”
ifadelerini kullandı.

Cezalandırma yoluna gittiler

Basın hakkında da açıklamalarda bulu-
nan Şeker, “Yerel basın bilgi alma kay-
naklı. Yerel basının merkezi medyanın
nefes borusu, kılcal damarlarıdır. Yerel
basından bilgi alınmazsa merkeze bir
şey gitmez. Haberlerden haberdar olun-
ması iktidarın işine gelmediği için, ikti-
dar yerelin soluğunu kesmeye çalışıyor.
Böyle olunca cezalandırma yoluna gitti-
ler. Kamunun tepkisi üzerine bunlar geri
çekildi. Bu konuda yerel basın destek-
lenmelidir ama iktidarın böyle anlayışı
yok. Ülke tek adam rejimine giderken,
biz bu gelmekte olanın ne kadar kötü
olduğunu halka tanıtmak için ŞEKER
TV yayınlarını yaptık. Türkiye'nin nasıl
bir karanlığa çıkacağını anlatmaya çalış-
tık. O gün ki hayır da oluşan birliktelik
devam ettiği için biz birçok belediyeyi
alabildik. Daha önce ayrı ayrı adaylar
çıkıyordu. İktidardan bir seçim alabil-
mek kolay olmuyordu. Muhalefet parti-
leri bir arada durmayı öğrendi. Gece
gündüz yaydığımız o bilgiler Türkiye'ye
bir ışık oldu diyebiliriz. Milletvekili ga-
zeteciliğini yurda duyurmuş olduk.
Bundan dolayı çok mutluyum. Herkesin
söz söyleme hakkının kesildiği dönemde
dokunulmazlığın bize verdiği güçle hal-
kın hakkını onlara sunduk” açıklama-
sında bulundu.

ZEHRA ÇELİK

TBMM’NİN EN
ÇALIŞKAN
VEKİLLERİNDEN
BİRİYİM
TBMM'nin çalışmalarına en fazla katılan
milletvekillerinden biri olduğunu ifade eden Aliş
Şeker, “Alanlarda varız, parlamento da yokuz diye
bir şey yok. Bu ikisini de başarmış bir vekilim. Basında
en çok çalışan milletvekillerden birisiyim, bununla da
gurur duyuyorum. Sağlıkta şiddet yasasının çıkmasında
büyük gayret sarf ettim. Özel çabamla, arka-
daşlarımın desteğiyle, mücadeleyle bu
yasanın çıkmasını sağladım. Bu ya-
sanın çıkması için mücadele ettik.
İstediğimiz gibi olmasa da ikti-
dar bir yasa çıkardı. Müteah-
hitlere damga vergisinden
vazgeçecek bir kelime oyu-
nuyla komisyona gelen
kamu özel iş birliğiyle yapı-
lan yerlerdeki, işte kira
ödemeleri gibi damga ver-
gisinden muaf olması, top-
lam 420  milyon liradan
fazla bir paranın müteahhitin
cebinde kalması gibi yasa de-
ğişikliği getirilmişti. Bunu fark
ettik ve itirazlarımızı ortaya koy-
duk. Mücadele ettik ve o yasa değişik-
liğini geri aldırdık” diye konuştu.

BİZ GENÇLERE UMUT
OLMAK ZORUNDAYIZ
Pandemi konusuna da değinen CHP'li Ali
Şeker, “Pandeminin başından beri biz
alınması gereken tedbirleri, parlemen-
toyu da toplantıya çağırarak konuştuk.
Pandemi Türkiye'ye gelmeden biz bu da-
vetiyeyi ortaya attık. Komisyon Başkanı
Şenol Yıldız, 'Cumhurbaşkanımızın dediği
gibi kellepaça yesinler bir şey olmaz, bir
aya geçer' açıklamasında bulundu. Ola-

yın ciddiyetinin farkında olmadığını
görmüş olduk. Toplantının olduğu

gün Sayın Bakan meclise geldi.
Alması gereken tedbirleri tek

tek anlattık. Bunların önemli
bir kısmı da hayata geçti. Ko-
nunun insan sağlığını ilgi-
lendirdiğini, bunun siyasete
alet edilmemesi gerektiğini,
Türkiye'nin sağlığı için üze-
rimize ne düşüyorsa yapa-
cağımızı, önerilerimizi
ortaya koyduk. Aşılama faa-

liyetleriyle ilgili, çok daha
yaygın yapılması gerektiğini

ama bu konuda kamuoyunun
kafası karıştırılıyor. Aşı karşıtları-

nın gösteri yapacağım diye insanları
korkutmaları, korkuları istismar etme-

leri aşılama oranının istediğimiz gibi ol-
masını engelliyor. Hekim olarak biliyoruz

ki ölenlerin yüzde 99'u aşı olmayanların
arasında. Aşılama konusunda özen gös-
termek ve mücadele etmek gerekiyor.
Türkiye'nin pandemideki karnesinin en
büyük kırıklığının sebebi, ekonominin
sağlığının önüne geçmesi. Halkın eko-
nomi olarak desteklenmeden kurallara
uymasını beklemek, iş yerlerini kapatı-
yorsak bir destek verilmesi gerekiyordu.
İnsanlara evinde verecek ekonomik des-
tekle kuralları ortaya koymak gereki-
yordu” dedi. Bir yıl içinde bin 104
hekimin yurt dışına gittiğini belirten
Şeker, “Bu da Türkiye'nin yetişmiş insan
gücünü bir anda kaybetmesi demektir.
Ülkede umutlarını kaybettikleri için gidi-
yorlar. Biz gençlere umut olmak zorunda-
yız” açıklamasını yaptı.

Damga Gazetesi yazı işleri ekibiyle bir araya gelen Dr. Ali Şeker, “Yerel basına bu süreçte büyük bir iş düşüyor. Damga’da takdiri hak edecek bir yayın anlayışına sahip” dedi.

GOP engel tanımıyor
Gaziosmanpaşa’da engelli öğrenciler,
evlerinden okullarına, okullarından
evlerine, Gaziosmanpaşa Belediye-
si’nin tahsis ettiği özel servis aracıyla
ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki en-
gelli öğrencilerin okula ulaşımını kolay-
laştırmak ve eğitimlerine destek olmak

için servis hizmeti sunuyor. Bu kapsamda her gün
28 öğrenci, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından
erişilebilirlik standartlarına uygun, otomatik asan-
sör sistemli servis araçlarıyla ulaştırılıyor. Sabahın
erken saatlerinde öğrencileri okullarına ulaştıran
araç, dönüşte yine öğrencileri okullarından alarak
evlerine götürüyor. Engelli oğlunu servis ile okula
gönderen Sündüz Himmetoğlu, “Zorluklarımız
çok oldu. Sürücüler bile saygı göstermedi bize. Yol-
dan geçerken biz bekledik, onlar geçti. Yürüyerek
gidip, geldik. Belediyemizden Allah razı olsun çok
rahatladık. Bizim gibi anneler, babalar çok rahatladı
yani ulaşım olarak. Hizmetten çok memnunuz”
dedi. Cevdet Aydoğan, “Engelli diğer gençlerimiz
için de çocuklarımız için de okula gitmesine çok
büyük yardımcı oldu Belediye Başkanımız sağ
olsun. İyi bir hizmet takdir ediyoruz” diye konuştu.
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Mobilya ihracatındaki artış ise yüzde 20
olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde
yapılan mobilya ihracatı ilk kez 3 milyar

doları aşarak 3,07 milyar dolar oldu. Söz konusu
dönemde en çok mobilya ihracatı yapılan ülkeler
ABD, İsrail, Fransa ve İngiltere olarak sıralandı.
İhraç ürünleri arasında "çocuklar için karyola ve be-
şikler", "çocuklar için oturmaya mahsus mobilya-
lar", "yemek ve oturma odaları için ahşap
mobilyalar", "metal mobilyalar", "yatak haline getiri-
lebilen oturmaya mahsus mobilyalar" öne çıktı.
Eylül ayına bakıldığında ise mobilya, kağıt ve
orman ürünleri ihracatı 657 milyon dolar olurken,
mobilyanın bu rakamdan aldığı pay 385,6 milyon
dolar olarak gerçekleşti.

Artış devam ediyor

İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracat-
çıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, konuya ilişkin
yaptığı açıklamada, artan ham madde maliyetleri,
devam eden küresel ticaret sorunları ve yetersiz
insan kaynağı sorunlarına rağmen mobilya sektörü-
nün büyümesini sürdürdüğünü ve ihracatını artırdı-
ğını söyledi. Mobilya sektörünün kapasite kullanım
oranlarının yüzde 76 seviyelerinde olduğunu, bu
oranın küçük işletmelerde yüzde 40'a kadar geriledi-
ğini aktaran Güleç, hem üretim kapasitesi hem de
kapasite kullanımının artırılması halinde dünya pa-
zarından daha yüksek pay alabileceklerini kaydetti.
Bunu başarmak için sektörde kümelenme modeli
uygulamaları gerektiğini belirten Güleç, mobilya
özelinde organize sanayi bölgeleri kurulması gerek-
tiğini vurguladı. Gelişmiş ülkelerin mobilya sektö-
rünü desteklediğini aktaran Güleç, "Mobilya, bir
ülkenin gelişimine katkı sağlayan en önemli sektör-
lerin başında geliyor. Bugün birçok gelişmiş ülke
mobilya sektörüne yatırım yapıyor. Bir ülkeyi 
geliştirmek istiyorsanız mobilya sektörünü 
desteklemelisiniz." diye konuştu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıkla-
mada, bakıma ihtiyacı olan engelli
bireylerin aileleri yanında desteklen-
melerinin öncelikli hedeflerden biri
olduğunu, 'Evde Bakım Yardımı' kap-
samında hak sahibi başına aylık 1797
lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatır-
lattı. Engelli vatandaşlara yönelik po-
litikaları aile odaklı sosyal hizmet
vizyonu doğrultusunda gerçekleştir-
diklerini belirten Bakan Yanık, "Ya-

şamlarını kendi başlarına sürdüreme-
yen, ailesi yanında bakımı mümkün
olmayan engelli vatandaşlarımıza
kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyo-
ruz. Aileleri yanında kalan engellilere
ise gündüz bakım hizmeti, evde
bakım yardımı gibi hizmet modelle-
riyle destek oluyoruz. Evde bakım
yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır
engelli yakını olan ve bakımını üst-
lendiği için çalışamayan vatandaşla-

rımızı da destekliyoruz" dedi. Bakıma
muhtaç engelli yakınının bakımını
üstlenen 530 bin vatandaşa 'Evde
Bakım Yardımı' yapıldığını belirten
Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli
vatandaşlar ve aileleri için toplam
963 milyon 172 bin TL 'Evde Bakım
Yardımı' ödemelerini hesaplara yatı-
rıyoruz. Ödemelerin tüm engelli va-
tandaşlarımıza hayırlı olmasını
dilerim" ifadesini kullandı.
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Mobilyada
işler yolunda

963 milyon 172 bin liralık yardım

Y az mevsiminde Antalya'nın yük-
sek rakımlı kesimlerinde yetiştiri-
lip piyasaya sunulan domatesin

hasadı, hava sıcaklığının gece 5 derece-
lere kadar düşmesiyle zorlaştı. Yüksek ra-
kımlı üretim merkezlerinde havaların
soğumasıyla hasat süresi uzadı. Seralar-
daki domatesler de hala kırmızıya dön-
mediği için piyasaya sürülmedi. Bu
durum semt pazarları, marketler ve top-
tancı hallerindeki domates talebini de et-
kiledi. Fiyatı artan domates, semt
pazarları ve marketlerde 10 liraları gördü.
Üreticiden kilogramı 3,5- 4 lira bandında
hasat edilen domatesin fiyatının, bir ay
sonra seradakilerin piyasaya sürülmesi
ile normale dönmesi bekleniyor.

Ciddi bir çözüm gerek

Ziraat Mühendisi Abdulhamit Yeter,
örtü altı yetiştiriciliğinde ısının öneminin
çok fazla olduğunu söyledi. Kıyıdaki
ürünlerin henüz hasat edilmediğini belir-
ten Yeter, "Yayla domateslerinin hasat
süresi uzadı. Yeşil domates, soğuk ha-
vada olgunlaşıp kızarmadı. Çünkü sı-
caklık geceleri 5 derecenin altına düştü.
Sera domatesleri ise henüz piyasaya çık-
madığı için arz talep dengesi bozuldu.
Bu durum fiyatları arttırdı. İklimin bize
el verdiği ölçüde üretim yapıyoruz. Mali-
yetler zaten yükselmişti. Ciddi bir çözüm
bulmamız lazım. Bir aylık bir boşluk
oluştu. Fiyatların bu süre içinde düşece-
ğini sanmıyorum" dedi.

Hasat süresi uzadı
Ürünün maliyetinin 2,5 ile 3 lira civa-
rında olduğunu belirten Yeter, fiyatların
düşmesinin aracılara müdahaleyle
mümkün olduğunu söyledi. Yeter, "Ürü-
nün fiyatına müdahale edilirse, bir son-
raki yıl ürün yetiştiren bulamayız.
İdarecilerin girdi ile maliyetlere müda

hale etmesi gerekiyor. Markette 8-10
lira arasında domatesin fiyatı. Şu anda
piyasa domates neredeyse yok" diye ko-
nuştu. Üretici Hasan Hüseyin Koyun
ise 7 dönümlük serada 17 yıldır doma-
tes yetiştirdiğini söyledi. Bu sezon
ürünlere fideleriyle birlikte 200 bin lira
harcama yaptığını belirten Koyun,

"Geçen sene 150 bin lirayken bu yıl 200
bin lira harcama yaptım. Masrafımı çı-
karmam ve kar etmem gerekiyor ki, se-
neye de üretim yapayım. Hava şartları
bir anda değişti. Hasat süresi uzadığı
için ürünün piyasadaki tonajı azaldı.
Boşluk oluşunca fiyatlar arttı" ifadele-
rini kullandı.

TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat
Tanrıkulu, derneğin Kahramanmaraş
şubesinin açılışı için kente geldi. 200
araçlık bir konvoyla havaalanında
karşılanan Tanrıkulu ve yönetimi,
daha sonra açılış için şubeye geçti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Arif Şen, İl Emniyet
Müdürü Salim Cebeloğlu ile siyasi
parti temsilcileri ve iş insanlarının ka-
tıldığı törende kurban kesilip Kur'an-ı
Kerim okunduktan sonra kesilen kur-
deleyle derneğin açılışı yapıldı. Daha
sonra basın toplantısı düzenleyen
Nihat Tanrıkulu, 28 ilde şubelerinin
olduğunu ve diğer illerde de çalışma-
larının devam ettiğini söyledi. TÜM-
KİAD'ın devletçi bir STK olduğunu
belirten Tanrıkulu, "Biz, hiçbir siyasi
partinin tarafı değiliz. Hiçbir siyasi
partinin yönlendirdiği bir kurum deği-
liz. Biz, tamamen devletçi STK kültü-
ründen kurulan devletçi bir STK'yız.
Bu yüzden Kahramanmaraş'ta da si-
yaset üstü bir konvoyla karşılandık.
Bu demek oluyor ki, Kahramanmaraş
değil, ülkemizin 81 ilinde iş insanları
gülmeyi özlemiş. Bugün iş dünyasının
200 araçlık bir konvoyla karşılanma-
sını önemsiyorum" diye konuştu.

Bütün dünya sıkıntıda

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan
Nihat Tanrıkulu, şöyle devam etti:
"Ekonomi olarak dünya bir darbo-
ğazdan geçiyor. Kendiniz üretip de
tüketirseniz, siz tüketime doğru gider-

seniz. Koronavirüs gibi gelecekte be-
lalar olduğu zaman bu ülkenin bata-
cağını gösterir. Koronavirüste şunu
gördük ki iş insanları olarak birçoğu-
muz sıkıntıdayız. Tabi dünya ekono-
misi sıkıntıda. Siyaset kadar bizlere
de iş düşüyor. Üreten, tüketen, gece-
gündüz çalışan bir kurum olacağız.
Ekonomik olarak da darboğazdan ge-
çiyoruz. Hem dolar olsun, euro
olsun, yurt dışında baskılar olsun, ül-
kemiz üzerinde oynanan ekonomik
oyunlar hangi ülkede oynanırsa oy-
nansın bu kadar ayakta kalacak ülke
olmadığını biliyorum. Bu yüzden iş
insanları olarak Türkiye'nin yeni yüz-
lere, yeni isimlere, yeni birlikteliklere
var dediği nota da budur."

DOMATESIN FIYATI
10 LIRAYI GECTI
Yazın yüksek rakımlı yaylalardan karşılanan domates ihtiyacı, havaların soğuyup hasadın yapılamamasıyla zorlaştı.
Seradakilerin de olgunlaşmaması nedeniyle piyasaya sürülmemesiyle arz talep dengesi bozulan domatesin fiyatı, 10
lirayı geçti. Ziraat mühendisi Abdulhamit Yeter, fiyatların düşmesinin aracılara müdahaleyle mümkün olduğunu söyledi

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Deneği (TÜMKİAD) Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, dünyanın ekonomik bir darboğazdan geçtiğini,
bunun yanında Türkiye üzerinde ekonomik oyunlar oynandığını belirterek, "Hem dolar olsun, euro olsun, yurt dışında baskılar olsun, 
ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik oyunlar hangi ülkede oynanırsa oynansın bu kadar ayakta kalacak ülke olmadığını biliyorum" dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için
toplam 963 milyon 172 bin TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hesaplara yatırıyoruz" açıklaması yaptı

Ekonomik oyunlar var!

ÇAYKUR, rekor çay alımı yaptı
ÇAYKUR, 2021 alım kampanyasında
şu ana kadar 853 bin 584 ton yaş çay
alarak tarihinin en yüksek çay alımını
gerçekleştirdi. ÇAYKUR Genel Mü-
dürü Yusuf Ziya Alim, 2021 yılında
Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da
yaklaşık 204 bin ailenin, yeni tip ko-
ronavirüs salgını tedbirlerini de göze-
terek verimli bir yaş çay tarım sezonu
geçirdiğini anlattı. Alim, 1938 yılında
kurduğu bir atölye ile yaş çay yolcu-
luğuna başlayan ÇAYKUR'un aldığı
135 kilogram yaş çay ile 30 kilogram
kuru çay elde ettiğini, gelinen nok-
tada 47 fabrika ile yaş çay yolculu-
ğuna devam ettiğini söyledi. 2021 yılı
yaş çay kampanyasının sonuna gelin-
diğinin altını çizen Alim, "Bu yıl
ÇAYKUR'un kuruluşundan bugüne
kadarki en yüksek çay alımı gerçek-
leşti. 1999 yılında 843 bin 149 ton
alım gerçekleşmişti. En fazla alım
diye geçiyordu." dedi. Bu sene üretici-
lerin çoğunluğunun ÇAYKUR'u ter-
cih ettiğini, ÇAYKUR'un da gelen
çayın tamamını aldığını anlatan
Alim, "853 bin 584 ton yaş çay alımı
gerçekleşti. Bu haliyle alımlarımızın
en yükseği gerçekleşmiş oldu. Üretici-
lerimizi mağdur etmemek, sosyal
devlet olmanın gereğini yerine getir-

mek için böyle bir alımı gerçekleştir-
dik." diye konuştu.

Alımlar devam ediyor

Alim, kontenjan uygulamasının son
üç yılda dönümüne günlük 10 kilo-
gramdan 15 kilogram ortalamasına
çıkarıldığını kaydederek, şöyle devam
etti: "Bu uygulamalar ile 2018 yılında
732 bin tona, 2019'da 752 bin,
2020'de de 753 bin tona çıkmış
olduk. Ender durumların dışında hiç-
bir şekilde 15 kilogram günlük kon-
tenjan altına düşülmedi. Üreticimiz
korundu. Kapasitemiz 9 bin 50 ton.
Alımlarımız genelde günlük 11 bin
500 ton seviyelerinde oldu. Bunun
üzerine çıkarsak çayı ya dökeceğiz ya
da yakacağız. Bizde bu mecburiyet
oluşunca 15 kilonun altına düştük.
Genelde kontenjan 15-20 kilogram
arasında gerçekleşti.”

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman
Ürünleri İhracatçıları Birliği veri-
lerinden yapılan derlemeye göre,
yılın 9 ayında Türkiye'den yapılan
mobilya, kağıt ve orman ürünleri
ihracatı, 2020'nin aynı dönemine
kıyasla yüzde 28 artarak 4,97
milyar dolara ulaştı
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ROBOTİK VE YAPAY ZEKÂ LABORATUVARI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI

Robotik ve Yapay Zekâ Laboratuvarına 5 Kısım Mal (Cihaz) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/643469
1-İdarenin
a) Adı :YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL 

BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ 
BAŞKANLIĞI

b) Adresi :KOŞUYOLU MAH. KOŞUYOLU CADDESİ NO:71 KADIKÖY / 
İSTANBUL KADIKÖY KADIKÖY/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası :02165472679 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Robotik ve Yapay Zekâ Laboratuvarına 5 Kısım Mal (Cihaz)
b) Niteliği, türü ve miktarı :5 KISIM

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :TÜSEB Koşuyolu Yerleşkesi
ç) Süresi/teslim tarihi :Yüklenici ihale konusu malı teknik şartnamede belirtilen 

miktarlarda, idari şartnamede belirtilen teslim yeri maddesine 
uygun olarak işe başlama tarihinden itibaren en geç 30 takvim 
günü içerisinde çalışır vaziyette teslim edecektir

d) İşe başlama tarihi :sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati : 08.11.2021 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı 
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :TÜSEB İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi Koşuyolu Mahallesi, 

Koşuyolu Caddesi No: 71 - KADIKÖY / İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Teknik Şartname ekindeki 6. madde gereği; 4. Kısımdaki cihazlar için üretici firma tarafından 

verilmiş olan yetkili firma belgesi sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Garanti süreleri teknik şartnamede belirtilmiştir. Garanti süresi malın muayene kabul işleminin ya-
pılması ile başlayacak olup, garanti süresini takip eden 10 yıl süreyle yedek parça temini ve bakım
onarım garantisi verilecektir. 
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 dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İdaremiz Muhasebesi tarafından ön mali kontrol ve diğer süreçlerde kullanılmak üzere istenen, 
Elektronik Geçici Teminat Mektubuna ait Bankadan temin edilen ıslak imzalı Banka Teyit Mektubu
( Standart Form – KİK051.2/EKAP Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu) Beyanların tevsikinde
sunulacak evraklar arasında idaremize teslim edilecektir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli
temaslarda bulunmak üzere gi-
deceği Angola'nın başkenti Lu-

anda'ya hareketinden önce Atatürk
Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın
toplantısı düzenledi. Mevkidaşlarının
davetlerine icabetle Angola, Togo ve
Nijerya'ya hareket edeceğini, Afrika zi-
yaretinin ilk durağının Luanda olaca-
ğını belirten Erdoğan, ziyaretinde
kendisine bakanlar ve milletvekillerinin
yanı sıra iş dünyasının temsilcilerinin
de eşlik ettiğini söyledi. Başbakanlığı
dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine
38 ziyaret gerçekleştirdiğini aktaran Er-
doğan, aynı şekilde büyük çoğunluğu
ilk kez olmak üzere Afrika ülkelerinin
devlet ve hükümet başkanlarını Türki-
ye'de misafir ettiklerini belirtti.

Bu bir vesayet çağrısı

Gazetecilerin gündeme dair sorularını
da yanıtlayan Erdoğan, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal
medyada memur ve bürokratlara yöne-
lik paylaştığı videoyu nasıl değerlendir-
diğinin sorulması üzerine, "Bu açıklama
tabii CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti

olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokra-
siyi özellikle seçilmiş hükümete karşı
çıkmaya davet etmek vesayet çağrısın-
dan başka bir şey değildir. Tabii bu
CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı
da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu
düzenine ciddi bir tehdittir. Bunlar ne
devlet yönetiminin ne milli iradenin ne
de demokrasinin ne olduğunu biliyor-
lar. Bunlardan tamamıyla uzak bir ya-
pının maalesef tezahürü" diye konuştu.

Hep çatışmalar olurdu

Milletin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi için iradesini ortaya koydu-
ğunu, bu tercihin bir sebebinin de vesa-
yet düzenini kalıcı olarak ortadan
kaldırmak olduğunu belirten Erdoğan,
“Hatırlayın, parlamenter sistemde bü-
rokrasiyle seçilmiş irade arasında hep
çatışmalar olurdu. CHP zihniyeti her
zaman bürokrasiyi, seçilmiş iradeyi sı-
nırlandıracak bir enstrüman olarak kul-
landı ve bundan artık milletçe de tabii
ki bıktık. Milletimiz de bütün bunlar-
dan bıktığı içindir ki başkanlık sistemini
tercih etti. Yeni sistem ise bürokrasinin
siyaset yapmasının millet hilafına adım

atmasının önüne geçti. Yeni sistem bü-
rokrasisinin siyasi olma özelliğini orta-
dan kaldırdı ve bürokrasiyi gerçek
anlamda idari bürokrasi haline getirdi.
Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet
düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay
Kemal'in heves ettiği vesayet günleri
artık geride kaldı. Boş heves. Diğer ta-
raftan, Türkiye bir hukuk devletidir.
Bunu Bay Kemal'e hatırlatıyorum. Bu-
rası bir hukuk devletidir. Bir kabile dev-
leti değildir. Bay Kemal'in adeta oyun
oynadığı bir alan da değildir. Ve şunu
bilmesi lazım, heves ettiğiniz günler
onlar da geride kaldı” dedi.

Açıkça bir suçtur

Cumhurbaşkanından en alt düzeydeki
memuruna kadar herkesin görevini hu-
kuka uygun yapmak mecburiyetinde ol-
duğunun altını çizen Erdoğan, aynı
mecburiyetin tüm siyasetçiler ve elbette
muhalefet mensupları için de geçerli ol-
duğunu ifade etti. Erdoğan, "Kılıçda-
roğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu
tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bı-
raktım aynı zamanda açıkça bir suçtur”
diyerek, şöyle devam etti: "Sen nasıl

olur da bu ülkenin memurlarını tehdit
edersin? Bir taraftan kalkıyorsun öğret-
menleri tehdit ediyorsun. Bir taraftan
memurları tehdit ediyorsun. Yeri geliyor
polisi, yeri geliyor yargıyı tehdit ediyor-
sun. Sen kimsin ya? Böyle bir şeyi nasıl
yaparsın? Bugüne kadar AK Parti zih-
niyetinden şu 19-20 yıl içerisinde böyle
bir şey duydun mu? Yerel seçimlerde iş
başına geldiniz. Belediyeleri boşaltıyor-
sunuz. Ve bütün bunlar olurken AK
Parti iktidarı elindeki gücü size karşı bu
şekilde düşündü, böyle bir adım attı
mı? Hayır. Gerçi Kılıçdaroğlu'nun
kamu görevlilerini hatta genel olarak
milletimizi ilk tehdidi de bu değildir.
Daha önce, yine söylüyorum, hakimler-
den başladı, polislere, öğretmenlere
kadar pek çok kamu görevlisine kendi
aklınca tehditler savurdu. Şimdi bir de
tarih veriyor. Ve yarın pazartesi. Pazar-
tesiden itibaren bu ülkede memurların
vay haline. Hadi bakalım. Göreceğiz.
Ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal,
bu alan boş değil. Ve bu ülkede memu-
runun, hakiminin, polisinin, öğretmeni-
nin, bütün bunların haklarını savunan
bir iktidar vardır."

Anadolu Buluşması-Yerel Medya 2021 Ça-
lıştayı’na katılan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlara yönelik

çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi-
sine yönelik açıklaması hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları
söyledi: “Sayın Erdoğan bir açıklama yapmış ve şun-
ları söylemiş; ‘Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yö-
nelik çağrısı suçtur. Bay Kemal’in heves ettiği vesayet
günleri geride kaldı. Yolsuzluklarına karşı mücadele
edeceğim. Yolsuzlukları savunanlara karşı mücadele
edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Er-
doğan’dır. Kamu görevlilerine yönelik tehdit’ bir daha
söylüyorum ; kanun dışı talimatları kim yerine getirirse,
fakirin fukaranın cebine kim elini atarsa, fakirin fukara-
nın hakkını kim yerse onun karşısında olacağım, ya-
nında Erdoğan dahi olsa. Adaletten, haktan, hukuktan
yanayım. Kanuna uyan, görevini yapan, vatandaşın
hakkını koruyan herkesin benim başımın üstünde yeri
var. Siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun. Ama beytül-
mala el uzatıyorsanız kimse ku-
sura bakmasın. Madem ki ‘Bay
Kemal'e bunu söylüyor, o zaman
‘Bay Kemal' kendisine şunu söy-
lesin: Sağlık Bakanlığı'ndaki reza-
lete ne diyorsun?”

Politikacılar eleştirilmeli

Toplantıdaki konuşmasında ba-
ğımsız ve özgür medyanın öne-
mine dikkat çeken Kılıçdaroğlu,
“Gazeteciliğin, yaşanan sorunları
iktidar sahiplerine aktaran çok
önemli bir organ olduğunu politi-
kacıların bilmesi lazım. O ne-
denle politikacıların alkışa değil, sağlıklı ve tutarlı
eleştiriye ihtiyacı var. Hatamız var mı? Elbette herkesin
hatası olur, bizim de hatalarımız olabilir. Ama bize ha-
talarımızı bağımsız olarak bildirecek bir medya olursa
aynı hatayı tekrar etmeyiz. Buna ihtiyacımız var.” şek-
linde konuştu.

Medya zorluk içinde

Kılıçdaroğlu, medyada yaşanan sorunları şu şekilde sı-
raladı: “Eğer bir iktidar, medyayı sürekli kendisini öven
bir organ haline getirmek istiyorsa, bağımsız medyayı
bir şekliyle yok etmek isteyecektir. Bunun birinci yolu,
‘Medya patronunu acaba nasıl susturabilirim?'…
‘Vergi denetimlerini nasıl yaparım?' ‘İncelemeleri nasıl
başlatırım?' ‘Yargıyı nasıl sopa olarak kullanırım?' ‘'Ga-
zeteyi artık bundan sonra televizyonuyla beraber şuna
satacaksın' baskısını nasıl uygulayabilirim?' Türkiye'nin
yaşadığı temel sorunlardan birisi bu. Medya patronu
üzerine yoğun bir baskı. Direndi direndi, direnemezse
vazgeçiyor bu işten.” Basın İlan Kurumu'nu eleştirdi
Basın İlan Kurumu'nu de eleştiren Kılıçdaroğlu, “Basın
İlan Kurumu aslında çok iyi niyetlerle kurulmuş, yerel
medya dahil medyayı destekleyen bir kurum. Finans
imkanı sağlayan bir kurum. Ama bugün, iktidarı sor-
guladığı için, ‘Ben size ceza veriyorum ve size ilan ver-
miyorum' diyen bir infaz kurumuna düşmüş durumda.
Bu çok ciddi bir sorun. Bizim bugüne kadar hiç tanık
olmadığımız gelişmeleri ve olayları birebir görüyoruz
ve tanık oluyoruz. Türkiye'nin buradan çıkması lazım”
ifadelerini kullandı.

Yolsuzlukla
mücadele edeceğim

BU DIL DARBE
DONEMI DILI!
BU DIL DARBE
DONEMI DILI!
BU DIL DARBE
DONEMI DILI!
BU DIL DARBE
DONEMI DILI!
BU DIL DARBE
DONEMI DILI!
BU DIL DARBE
DONEMI DILI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun
bürokratlara yönelik sözlerine yanıt veren ve "Türkiye bir hukuk devletidir. Kabile devleti değildir" diyen Erdoğan,
"CHP'nin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Bu açıklama bir suçtur. Bu dil darbe dönemi dili" diye konuştu.

Afrika ziyareti öncesinde, CHP lideri Kılıçda-
roğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısını suç
olarak değerlendirip 'Bay Kemal'in heves et-
tiği vesayet günleri geride kaldı.' diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'a CHP liderindenyanıt
geldi. Kılıçdaroğlu “Yolsuzluklarına karşı mü-
cadele edeceğim. Yolsuzlukları savunanlara
karşı mücadele edeceğim. Bunu en başta bil-
mesi gereken de Sayın Erdoğan'dır” dedi

MİLLETE PSİKOLOJİK
OPERASYON ÇEKİLİYOR
Son dönemde farklı platformlarda sık
sık anketlerin yayımlanması ve anket
sonuçlarının yurt dışındaki çeşitli ga-
zetelerde yer almasıyla yapılmak iste-
nenin ne olduğuyla ilgili sorulan bir
soruyu yanıtlayan Erdoğan, ortaya
çıkan anketlerin kimler tarafından, ne
amaçla yapıldığının ortada olduğunu
söyledi. Bu tür anketlerdeki manipü-
lasyonlardan ciddi manada bıktıklarını
aktaran Erdoğan, gerçekçi anketlerin
ise manipülasyonları ayaklar altına
alacağını belirterek, “Anketlerle mil-
lete psikolojik operasyon çekme çaba-
ları her zaman olmuştur. Biz bunlardan
bıktık ve bunlara da alışığız. Kamuoyu
araştırma ve anket şirketlerine benim
güvenimin kalmadığını daha önce de
hatırlayın, açıklamıştım. Son seçim-

lerde sonuçları bırakın bileni, yakın
tahminde bulunan şirket bile çıkmadı.
İşte şahsımın Cumhurbaşkanı seçildiği
o seçimlerde bunu çok açık, net gör-
dük. Birçok anket şirketi bu işin tica-
retini yapar hale geldi. Çalıştıkları
partinin beklentilerine göre de ortaya
sonuçlar çıkardılar. Yalan terörü, algı
operasyonları ve kişi kurum suikastla-
rıyla AK Parti'ye ve hükümetimize sal-
dıran kesimler şimdi de anketlerle algı
operasyonlarına devam ediyorlar ve
Cumhur İttifakı'nı ellerinden geldiğince
küçük göstermenin gayreti içerisinde
bulunuyorlar. Sahte ve hileli anketlerle
vatandaşları yönlendirebileceğini zan-
nedenler, bu yolla toplum mühendisliği
yaparak millete istikamet çizmeye ça-
lışıyorlar” ifadelerini kullandı.

BAKANLAR
DA EŞLİK ETTİ
"TUR" uçağıyla An-
gola'ya hareket eden
Erdoğan'a, Dışişleri
Bakanı Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu, Milli
Savunma Bakanı
Hulusi Akar, Ticaret
Bakanı Mehmet Muş,
Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Fatih
Dönmez ile Cumhur-
başkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin
Altun eşlik etti.  



8 18 EKİM 2021 PAZARTESİ GÜNDEMwww.gazetedamga.com.tr
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2 KALEM SARF MALZEME TEMİNİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ/CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2 Kalem Sarf Malzeme Temini 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 :2021/652374
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı 34080 
Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :2124143000 - 2124143010
c) Elektronik Posta Adresi :ctfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2 Kalem Sarf Malzeme Temini Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü/Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Mal Süreç Birimi 
Sarf Malzeme Ambarı veya Birim Deposu

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin 
tamamı 30.06.2022 tarihine kadar ilgili Taşınır Kayıt ve 
Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim 
edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan 
itibaren en geç 15 takvim günü içerisinde teslimatı 
gerçekleştirmek zorundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğü / 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç 
Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 
2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :25.10.2021 - 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 kişilerde;
isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler

hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tara-
fından 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 ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere; 1 nolu kalem için en az 1 çift, 2 nolu kalem
için en az 2 adet numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.
Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale
esnasında sunulacaktır. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun 
olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. (Bu uygulama ''Muayene Kabul Komisyonu'' incelemesi yerine geçmez.)
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 % 7
(yüzde yedi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi De-
kanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-
Fatih/İSTANBULadresine 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, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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.

PIHTIYA KARSI
HAREKET ET!

" Dünya Tromboz Günü" kapsamında
Bakırköy Florya Sahili'nde düzenlenen
etkinliğe, Ulusal Vasküler ve Endovas-

küler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar
Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği
üyesi hekimler katıldı. Etkinlikte konuşan
Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi
Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak,
Dünya Toromoz Günü kapsamında bir
araya geldiklerini söylerek, pıhtı ve pıhtıya
bağlı oluşan hastalıkların farkındalığını ar-
tırmak istediklerini belirtti.

Hareket şart

Prof. Dr. Şırlak, 13 Ekim'in hafta içine

denk geldiği için, bu etkinliği daha fazla ki-
şiye ulaştırmak amacıyla bugün yaptıkla-
rını söylerek, "Atar damarlarda olduğu
zaman kalp krizi ya da beyni ilgilendiren
inmelerle oluşur. Toplar damarlarda ol-
duğu zaman da akciğerlere hareket etme-
siyle ölümcül bir hastalıkla sonuçlanır.
Toplar damarlardaki pıhtıdan çok atar da-
mardaki pıhtılaşma daha fazla oluyor. Ak-
ciğere bağlı ölümlerin 4'te 1'ine denk
geldiği görülüyor. Özelikle gelişmiş ülke-
lerde ve ülkemizde yapılan çalışmalarda,
meme kanseri, AIDS ve kazalara bağlı
ölümlere baktığımızda, pıhtıdan oluşan
ölümlerden daha düşük olduğu görülüyor.

Son derece yüksek rakamlı ölümlere so-
nuçlanan bir hastalık. Burada bulunmamı-
zın amacı önlenebilir faktörlerin önüne
geçmek, ölümcül rakamları aşağı çekmek.
Özelikle hareketsiz kalmak, uzun süreli çe-
şitli ameliyatlar sonucu pıhtılaşma daha
çok karşımıza çıkıyor. Çeşitli genetik fak-
törlerle karşımıza çıkıyor. Obezite önemli
bir risk faktörü, çeşitli hormon tedavisi ya
da doğum kontrol hapları riski artırıyor.
Önlenebilir en önemli faktör hareket
etmek. Hareketsizliği yenersek bu hastalı-
ğın önemli bir yüzdesini önleyebiliriz. Her-
kesin bu duyarlılığı göstermesi elzemdir,
doğru olan budur " ifadelerini kullandı.

Geçen sene dans ettik

Başkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tankut
Akay ise "Bu yılki sloganımız 'Pıhtıya Karşı
Hareket Et ve Pedal Çevir.' Dünyada önle-
nebilir ölümlü hastalıkların başında olan ve
her 37 saniyede bir kişinin ölümden so-
rumlu olan yaklaşık 4 kişiden 1'inin ölü-
münden sorumlu öldürebilen ama
önlenebilen hastalık olan pıhtıya dikkat çek-
mek için buradayız. Bu sene bisiklet teması
yaptık geçen sene dans etmekti" ifadesini
kullandı. Doktorlar "Dünya Tromboz
Günü" kapsamında Florya sahil boyunca 4
kilometre boyunca pedal çevirdi.  DHA

BAKIRKÖY
SAĞLIK İÇİN 
PEDALLADI

Bakırköy’de, "Dünya
Tromboz Günü" do-
layısıyla hareketsiz

yaşama karşı dikkat
çekmek ve farkında-

lık oluşturmak için
Türkiye'nin çeşitli
 illerinden gelen

doktorlar düzenle-
nen etkinlikte 

bisiklet kullandı

Ara Güler unutulmadı
Ara Güler vefatının

üçüncü yıldönümünde,
doğup büyüdüğü 

Beyoğlu’nda anıldı.
Anma programda ko-

nuşan Belediye Baş-
kanı Haydar Ali Yıldız,

“Ara Güler zamanı
kaydeden yönüyle 
bir tarihçidir” dedi

İstiklal Caddesi’nde düzenlenen anma
programına Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız, Çoşkun Aral ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı. Çektiği fotoğraflarla
adından söz ettiren ve üç yıl önce hayatını
kaybeden Usta fotoğrafçı için Beyoğlu Be-
lediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nde bu-
lunan Ara Güler Sokağında anıldı. Anma
programında konuşan Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün Tür-
kiye için önemli bir değeri olan Ara Güler’i
anmak üzere burada toplandık. Her yıl İs-
tiklal Caddesi’nde Ara Güler’in fotoğrafla-
rını olduğu sergi düzenliyorduk. Ara Güler
her şeyden önce bir Beyoğlulu. Zamanı

kaydeden yönüyle bir tarihçi olduğunu dü-
şünüyorum. Beyoğlu Ara Gülerle var
olsun istiyoruz. Ara Güler’i unutturma-
mak için elimizden geleni yapacağız. Sem-
timizde Ara Güler fotoğraflarıyla ve
sevenleriyle hep yaşatılacak. İnsanın güzel-
liğini anlatan fotoğraflarıyla Ara Güler’in
insani yönünü hep hatırlayacağız” ifadele-
rini kullandı.

O bir gezgindi

Yakın dostu Çoşkun Aral, “Ara Güler muh-
teşem bir insandı. Vefatından bir gece önce
beni aramak istemiş. Ertegün Türkiye’ye
geldiğimde Ara Güler’i kaybetmiştik. Dün-

yaya kazandırdığı çok büyük değerler var.
İyi bir anlatıcıydı. Anlattığı olayları fotoğ-
raflarla süslüyordu. Çok önemli isimlerle
röportajlara imza attı. Ara iyi vardı. Ara
Gülerle sergi açma mutluluğuna erişmiş
tek fotografçıyım. Benim gazetecilik ve mu-
habirlik tarafımı çok severdi. Hiçbir zaman
kendi ülkesine karşı şikayette bulunmadı.
İnsanları değerlendirirken davranışlarını
sorgulardı. Kişilerin ait olduğu kurumu ve
inançlarını hiçbir zaman sorgulamazdı.
Kendisiyle hem Türkiye’de hem dünyada
çok fazla gezim oldu. Dünyayı her zaman
ıslık çalarak gezen kendine ait izleri bulan
bir gezgindi” diye konuştu. DHA

CHP’li başkandan
kandil kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Başakşehir İlçe Başkanı Av.
Deniz Bakır, Mevlid Kandili do-

layısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Bakır mesajında: “Yüce Allah'ın son elçisi
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed
(SAV)'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü
olan Mevlid Kandili’ni, bir kez daha birlik
ve beraberlik duyguları içinde idrak etme-
nin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız.
Peygamberimiz Hz. Muhammed
(SAV)’in, kardeşlik, barış, huzur ve insan-
ların iyiliğini içeren mesajları, bugün çok
daha önemli ve anlamlı hale gelmiştir. Bu
bakımdan Mevlid Kandili, peygamberimi-
zin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajla-
rını yeniden hatırlamak, yeniden
düşünmek ve layıkıyla anlamak için iyi bir
fırsattır. Tüm insanlık âlemine bir kurtuluş
müjdecisi olarak gönderilen, yaşantısıyla
ve ahlâkıyla insanlığa örnek olarak insanlı-
ğın ufkunu aydınlatan Peygamber Efendi-
miz’in dünyayı onurlandırdığı bu mübarek
geceyi, kendimizi sorgulamamız ve Al-
lah’ın sonsuz merhametinden faydalana-
bilmemiz için bir vesile olarak görmeli ve
en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Bu ve-
sileyle, Mevlid Kandili’nin ülkemize ve
İslâm âlemine birlik, beraberlik ve huzur
getirmesini Yüce Mevlâ’dan niyaz ediyor,
tüm vatandaşlarımızın Mevlid Kandili’ni
tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

"Dünya Tromboz Günü" kapsamında Bakırköy Florya Sahili'nde düzenlenen etkinliğe, Ulusal Vasküler ve 
Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği üyesi hekimler katıldı.

Av. Deniz
Bakır
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Esenler Belediyesi tarafından
5'incisi düzenlenen Nar, Badem
ve Çiğ Köfte Festivali, bu yıl da

vatandaşlara ziyafet şöleni yaşattı. Festi-
val kapsamında 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar
ve 1 ton badem ikram edildi. Festival ren-
kli anlara sahne olurken, ikramları almak
için vatandaşlar uzun kuyruklar oluş-
turdu. Esenler Belediyesi tarafından orga-
nize edilen Nar, Badem ve Çiğ Köfte
Festivali, bu yıl 5'inci kez düzenlendi. Fes-
tivalde Adıyaman ile bütünleşen çiğ köfte,
işin ustaları tarafından dev tepsilerde yoğ-
rularak vatandaşlara ikram edildi. Çiğ
köfte hazırlayan ustalar, yine Adıyaman'ı
simgeleyen nar, badem ile çeşitli tasarım-
lar yaptı. Festival kapsamında vatandaş-
lara tonlarca çiğ köfte, nar ve badem
ikram edildi. Türk Halk Müziği'nin sevi-
len ismi Kahtalı Mıçe'nin de konser vere-
ceği festivalde Ramazan Garipses, Haşim
ve Gülistan Tokdemir ile Harfane Grubu
da Adıyaman yöresine özgü türküler ses-
lendirdi.
Hamsi ile devam edeceğiz

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik

Göksu, ”Esenler'de geleneksel olarak yö-
relere ait tat lezzet festivalleri düzenleni-
yor. 2 yıldır pandemiden ötürü
yapılamamıştı. İlk Çiğ Köfte, Badem, Nar
Festivali'yle başladık. Biliyorsunuz narın
tam mevsimi, bademin de mevsimi, çiğ
köfte yılın 12 ayında geçerli ama sonba-
har, kışa doğru ayrı bir lezzet sunar.
Bende Adıyaman'lıyım. Adıyamanlı kar-
deşlerimize bugün Adıyaman yöresinin
meşhurlarını tanıtıyoruz. İki şey açısından
kıymetlidir. Birincisi genç nesillerin, genç
kuşakların bu lezzetleri tatması, kendi de-
ğerleriyle iftihar etmesi, ikincisi İstanbul
bir megakent. Anadolu'nun değişik yerle-
rinden gelen kardeşlerimiz de var. Onlar
bu şehrin misafirleri, onların kendi gele-
neksel değerlerini tanıması, bilmesi, bunu
aktarması, tatları burada yaşaması da
farklı bir anlam içeriyor. 12-13 yıldan beri
devam ettiğimiz bu çalışmaya şimdi tek-
rar başladık. Bundan sonra elma, nar,
hamsi devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Başkan Göksu'ya teşekkür eden Bilal Aya-
bakan, “Buradaki etkinlik çok güzel olu-
yor. Her zaman olmuyor tabii ki o yüzden
böyle etkinliklerin olmasını isteriz. Bu

soğuk havaya rağmen çok büyük bir katı-
lım var. Belediye Başkanımız M. Tevfik
Göksu'ya teşekkür ediyoruz. Çiğ köfte da-
ğıtımı varmış, bir dürüm alıp protokole
geçip sanatçıları dinleriz” dedi. Çiğ köfte-
nin milli yiyeceğimiz olduğunu söyleyen

Murat Çelebi, “Bizim çiğköfte milli yiye-
ceğimiz, buna sahip çıkmamız lazım. En
tatlı acı milli değerlerimize sahip çıkalım.
Burada etkinlik varmış, geldik biz de çiğ-
köfte alalım dedik. Maksat kaynaşma
olsun başka bir amacımız yok” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'un
çeşitli noktalarında Umut Biz de
Varız Engelliler Derneği tarafın-

dan düzenlenen Akülü Sandalye Rallisi,
bu yıl Avcılar Belediyesi'nin desteği ile De-
nizköşkler sahilinde gerçekleşti. 6'ıncısı dü-
zenlenen etkinliğe Avcılar Belediye
Başkanı Turan Hançerli, bazı sivil toplum
kuruşu temsilcileri ve siyasi parti yönetici-
leri katıldı. 30 yarışmacının 150 metrelik
parkurda gerçekleştirdiği yarışta, Avcılar
Belediyesi tarafından birinci yarışmacıya
tam altın, ikinci yarışmacıya yarım altın,
üçüncü yarışmacıya ise çeyrek altın hediye
edildi. Derece yapan yarışmacılar ise ödül-
lerini Avcılar Belediye Başkanı Hançer-
li'den aldı. Etkinlik sonunda konuşan
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli,
“Bizim için düzenlenen organizasyon ol-
dukça değerliydi. Birçok kesimden insanı
bir araya getirdik. Engelli arkadaşlarım her
koşulda yaşama tutunduklarını, sporda,
kültürde ve sanatta olduklarını bir kez
daha gösterdiler. Kıran kırana geçen bu
yarışta birinci, ikinci ve üçüncü arkadaşla-

rımızı ödüllendirdik. Diğer tüm yarışma-
cılarımıza ise madalyalarını verdik. Birlik
ve beraberliğin ispatlandığı çok önemli bir
etkinlikti. Engelli vatandaşlarımız engel ve
zorluk tanımadığını bir kez daha herkese
gösterdiler. Engelli kardeşlerimin yaşadığı
çok ciddi zorluk ve sıkıntılar var. Biz bu
zorlukları el birliği ile aşacağız” dedi.

Bir başarı hikayesi

Geçtiğimiz aylarda tekerlekli sandalyesini
bankadan kullandığı kredi ile aldığını
ifade eden yarışmanın birincisi Aydın Ça-
lışkan, “Ben buraya Kartal'dan geldim.
Asıl amacım birinci olmak değildi. Buraya
sosyal bir aktivite gerçekleştirelim diye
geldim. Derneğimizin yarışmayı düzenle-
mesindeki amacı ise engelli arkadaşları-
mızın engellerini kaldırmaktı ve bunu bir
nebze de olsun başardık. Ben veya arka-
daşlarımdan herhangi birinin kazanması
önemli değildi. Tabii kazanmak güzel bir
duygu ve daha nice yarışlara katılmak isti-
yorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür
ederim” ifadelerini kullandı.

Beykoz Çayırı
korunacak

Beykoz Belediye Başkanı Murat
Aydın, İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun veto ettiği Beykoz

Çayırı ve Millet Bahçesi Projesi’yle ilgili
mecliste önemli açıklamalarda bulundu.
Beykoz Çayırı ile ilgili konunun yeniden
meclis gündemine gelmesi üzerine, İBB
ekim ayı olağan toplantısında konuşan
Beykoz Murat Aydın,
Çayır’da yeşilin artaca-
ğını, yeni yapılaşma ol-
mayacağını, yalnızca
spor alanları, yürüyüş
ve dinlenme alanları
yapılacağını söyledi.
Başkan Murat Aydın
yeşilin artacağı Beykoz
Çayırı’yla ilgili: “ Mev-
cut çayır 38 bin m2’lik
bir alan. Burası aynen
kalacak. Hatta çayırın
üzerinde bazı olumsuzluklar var onlar da
kaldırılacak ve 55 bin m2’lik yeşil alan ola-
rak düzenlenecek. Toplam yeşil alanınız 38
bin m2’ den, 93 bin m2’lik alana çıkmış
olacak. Yani 2,5 kat yeşil alan artacak.”
dedi.
Yer altı otopark olmayacak

Yapılaşma iddiaların da yanıt veren Başkan
Murat Aydın:  “Kesinlikle böyle bir şey yok.
Çayır’ın altına otopark yapılmayacak. Ça-
yır’a zaten dokunulmayacak, olumsuz bir
şey varsa o düzeltilecek. Böyle bir şey ke-
sinlikle söz konusu değil. İktidar grubunu
Beykoz Çayırı’na davet etmiştim. Buyurun
görelim,  olumsuz manzaralardan yüzler-
cesi çıkacak. Biz buranın Beykoz halkının,
Yalıköy Mahallesi’nin Ortaçeşme’nin, To-
katköy’ün, kullanımına açılmasını, İstan-
bulluların kullanımına açılmasını arzu
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Rami’de yıkım
devam ediyor

Eyüpsultan’da
korkunç kaza

Eyüpsultan'da bulunan Rami Kış-
lası'nın restorasyon çalışmaları
çerçevesinde, Rami Kuru Gıda

Hali'nin Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde
inşa edilen İstanbul Gıda Toptancıları Çarşı-
sı'na taşınmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz
aylarda bazı esnafın boşalttığı dükkanlarda
yıkım başlatıldı. Taşınmak için ek süre isteyen
esnaf, yıkımın durdurulması için mahkemeye
başvurdu. Mahkeme, binden fazla dükkânın
bulunduğu halde yalnızca 16 dükkan için yı-
kımı durdurma kararı verdi. Esnafa verilen
sürenin dolmasının ardından yıkım çalışma-
larına başlandı. Sabah saatlerinde zabıta ve
belediye ekipleri iş makineleri ile yıkıma
devam etti. Daha önce boşaltılan dükkanlar
yıkılırken boşaltılmayan dükkanlardaki mal-
lar ise esnaf tarafından kamyonlar ile taşındı.
Maddi açıdan zarar gördüğünü belirten
esnaf duruma tepki gösterdi. Öte yandan
çevrede yine çevik kuvvet ekipleri tarafından
geniş güvenlik önlemi alındı.
Yüzde doksanı yıkıldı

15 yıldır Rami toptancılar pazarında toptan-
cılık yapan Muhittin Mutlu, " Dükkanlarımızı
boşaltmaya çalışıyoruz. Yıkım kararından
sonra yapacak bir şey kalmadı. Dükkanların
yüzde 90'ı yıkıldıktan sonra yapacak hiçbir
şey yok. Biz boşaltmaya çalışıyoruz ama tek
yerden nasıl boşaltacağız? Yetkililere rica edi-
yoruz boşaltıncaya kadar bize süre verin"
dedi. Muhammet Çoğalmış, "Dükkanları-
mıza dokunmaya müsade vermediler. Kendi
mallarımızı alamıyoruz. 'Her şey bize ait biz
el koyduk' diyorlar. Demirleri kepenkleri sök-
memize izin vermiyorlar. Otomatik kepenkle-
rimizi almakta sıkıntı yaşıyoruz. Demirleri
başka hurdacılara satıyorlar" diye konuştu.20
bin lira zarara uğradığını belirten Engin
Güneş, "Kesinlikle bizi artık burada istemi-
yorlar. Bugün pazar olmasına rağmen esnafa
hiçbir şekilde haber vermeden dükkanlarımızı
yıktılar. Bakın gördüğünüz gibi içeride eşyala-
rımız var. 20 bin lira zararımız var. Bu zarar
hiçbir şekilde karşılanmayacak" dedi.

EYÜPSULTAN'da, yolun karşı-
sına geçen çocuğa otomobil
çarptı. Çarpmanın etkisiyle yakla-

şık 10 metre ileri savrulan çocuk yaralandı.
Otomobilin çocuğa çarptığı anlar, güvenlik
kamerasına yansıdı. Kaza, saat 14.00 sırala-
rında, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana
geldi. Akşemsettin Bulvarı üzerinde yokuş
aşağı inen otomobil, o sırada yolun karşısına
geçmeye çalışan yaklaşık 10 yaşlarındaki ya-
bancı uyruklu bir çocuğa çarptı. Çarpmanın
etkisiyle çocuk, yaklaşık 10 metre savrularak
yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, yaralı
çocuğun yardımına koştu. İhbar verilmesi
üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ambulans ile hastaneye kaldı-
rıldı. Suriye uyruklu çocuğun sağlık durumu-
nun iyi olduğu, hayati tehlikesinin
bulunmadığı öğrenildi.

İ stanbul Boğazı'nda özellikle Kireçbur-
nu'nda kıyıya yakın avlanılan onlarca
balıkçı teknesi tartışma konucu oldu.

İstanbul Boğazı'nda 24 metre derinliğe
kadar endüstriyel balıkçılığa izin veriliyor.
Sahilde olta balıkçılığı yapan balıkçılar, bazı
balıkçı teknelerinin sahile çok yanaşmala-
rından ve ağ atılmasından şikayetçi.  Balık
tutmak için boğaza gelen Mehmet Ali Çak-
mak "Boğazda lüfer akını var dediler biz de
geldik .Ama bizde hiçbir şey yok. Gördüğü-
nüz gibi tekneler yüzünden balık kıyıya ya-
naşmıyor. Boğazın önünü kestikleri için

kıyıdaki balıkçıların kovasında bir şey yok.
Tekneler burada balığın önünü kesiyor.
Balık burada koya girmeye çalışıyor. Gire-
meyince de biz tutamıyoruz. Tekneci arka-
daşlar tutuyor. Burada balığın popülasyonu
git gide azalacak. Bunlara bir çözüm bulun-
ması gerekiyor. Şu an açıktalar ama siz gel-
meden önce hemen kıyıdalardı. Olta atış
mesafesinde tekne oluyor. Onların ağı olu-

yor. Onların ağı dolarken bizim kovalar boş
kalıyor" dedi.

Balık geçişine izin verilmiyor

Boğazda balık tutmaya çalışan bir olta ba-
lıkçısı da "Boğazda lüfer de var çinekop da
var. Çinekopların boyları çok küçük. Şu an
çinekop giriyor. Ama bu gördüğünüz gırgır-
lar bunların geçişlerine izin vermiyorlar.

Onun için balık bir sonraki nesle kalmıyor.
Palamut bitti. Çinekopun da bitmesi yakın-
dır. Çok yakına ağ atıyorlar. Zaten kenara
atıyorlar. Bu kadar yakına gelmeleri nor-
malde yasak. Boğazda bile yasak olması
lazım ama artık kenara bile ağ atıyorlar.
Onlara yasak masak yok. Serbest. Burada
balık boğazda sıkışıyor. Burada balık tut-
ması rahat" diye konuştu. DHA

İstanbul Boğazı'nda kıyıya
yakın avlanılan balıkçı tek-
neleri olta balıkçılarını isyan
ettirdi. Boğazda avlanılan
balıkçı teknelerinin balıkla-
rın göç yollarını kapattıkla-
rını ve balık popülasyonuna
zarar verdiklerini söyleyen
olta balıkçıları, kıyıda balık
tutamadıklarını söyledi

OLTA BALIKCILARININ
TEKNE ISYANI

İstanbul'da Avcılar Belediyesi'nin de desteğiyle 6. Akülü Sandalye Rallisi düzenlendi.
Derece yapan yarışmacılara ödülü Belediye Başkanı Turan Hançerli verdi

Avcılar'da akülü sandalye yarışı

Esenler Belediyesi tarafından 5’incisi düzenlenen Nar, Badem ve
Çiğ Köfte Festivali, bu yıl da vatandaşlara ziyafet şöleni yaşattı

Esenler çiğ köfteye doydu

Boğazda balık tutmaya çalışan bir olta balıkçısı da 
“Boğazda lüfer de var çinekop da var. Çinekopların 
boyları çok küçük. Şu an çinekop giriyor. Ama bu 
gördüğünüz gırgırlar bunların geçişlerine izin 
vermiyorlar” dedi.

Avcılar Belediyesi tarafından birinci yarışmacıya tam altın, ikinci yarışmacıya yarım altın,
üçüncü yarışmacıya ise çeyrek altın hediye edildi. Derece yapan yarışmacılar ise 

ödüllerini Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den aldı. 
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Ö zbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov,
kapıya dayanan yeni durumu bakın nasıl özet-
liyor “Sıfır toplamlı oyun" sahasına dönüşmek

istemiyoruz”
Amerika Birleşik Devletleri'nde George W. Bush’un

ikinci seçimi kazanmasından sonra Dış Politika strate-
jisi bir paradigma değişimi geçirmişti. Dışişleri Bakanlı-
ğı’na atanan Condoleezza Rice 'Yaratcı Kaos' doktirini
ortaya koymuştu. Rice, "Ortadoğu’nun dönüşümü” ko-
nulu makalesinde 22 ülkede yaşanacak köklü değişim-
lerden bahsediyordu.

"Bugün, Amerika ve müttefikleri kendilerini dünyanın
bir başka yerindeki uzun soluklu değişimlerden bir tane-
sine hazırlamalıdır: Orta Doğu. 22 ülkeden oluşan ve
toplamda 300 milyonluk bir nüfusa sahip olan Orta
Doğu, 40 milyon nüfuslu İspanya’dan daha düşük bir
toplam gayri safi yurt içi hasılaya sahiptir. Bu bölge,
Arap aydınların politik ve ekonomik bir “özgürlük açığı
(eksiklikliği)” diye adlandırdığı şeyler dolayısıyla geri
kalmaktadır. Onlarca yıldır devam eden umutsuzluk
duygusu, insanlara üniversitelerini, kariyerlerini ve aile-
lerini dahi bir kenara bıraktıracak nefret ideolojileri için
verimli bir temel oluşturmakta ve bunların yerine kendi-
lerini patlatmayı tercih ettirmektedir – beraberlerinde
olabildiğince çok fazla masum canı da götürerek”

DAHA EDİLGEN AMA OYUN 
DEĞİŞTİRİCİ STRATEJİ

Yaratıcı Kaos doktrini, ABD'nin Ortadoğu'daki stra-
tejisini yeni bir dönüşümü getirdi.  Condoleeza Rice
2006’da “Yeni Ortadoğu” kavramını dillendirdi. Artık
Amerika dış politikada daha edilgen hale gelmiş. Saha-
daki varlık stratejisi kabuk değiştirmişti. 

AFGANİSTAN DÖNÜŞÜMÜ

2021 yılına gelindiğinde ABD, Afganistan’da varlığını
sona erdirdi. Tüm askerini çekeceğini açıklayan ABD,
ülkedeki tüm dengeleri değiştirdi. Taliban tek kurşun at-
madan ülke yönetimine geldi. Yaşanan yeni durum böl-
geye nasıl bir denge getirecek birlikte göreceğiz. Bölge
kazananı olmayan bir gerginliğe mi süreklenecek? Sa-
vaşanların asla kazanmadığı bir garip mücadele mi her-
yeri kuşatacak? Sıfır kazananlı bir oyun mu
gerçekleşecek? Bunu bilmiyoruz henüz. 

ORTA ASYA’DA GÜÇ

SAVAŞLARI İSTEMİYORUZ

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, yeni
döneme ilişkin ipuçları sunan çok çarpçı bir açıklama
yaptı. Kamilov, "Büyük devletler arasındaki küresel re-
kabetin Orta Asya için negatif sonuçlar doğurmasını is-
temiyoruz" dedi. Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz
Kamilov, büyük devletler arasındaki küresel rekabetin
açık ve kararlı bir şekilde devam ettiğini ve bu çatışma-
nın Orta Asya bölgesinde de olduğunu üzüntüyle gör-
düklerini söyledi. 

Kamilov, "Orta Asya sürecine dahil olan büyük güç-
lerin çıkarları farklıdır. Onlar bazen ortak bir noktada
uzlaşır ancak bazı durumlarda çatışır. Bu çıkarlar ne
kadar çeşitli olursa olsun, mevcut olduğu bir gerçek ve
tarihsel, coğrafi faktörler ve küresel eğilimlerle yakından
bağlantılı. Açıktır ki bu tür devletlerin emellerinin çatış-
ması bölge ülkelerinin çıkarına değil, çünkü bazen Orta
Asya devletlerine bir 'jeopolitik seçim' dayatıyorlar. ve
bir tarafa yaklaşmak, başka taraf ile ilişkilerde gerginliğe
yol açabiliyor" diye konuştu.

AFGANİSTAN VURGUSU

Büyük devletler arasındaki küresel rekabetin Orta
Asya için negatif sonuçlar doğurmasını istemediklerini
belirten Kamilov, “Sonuçta tarihe bakarsak Afgan çatış-
masının kökeninin, Soğuk Savaş dönemindeki iki siyasi
sistemin küresel rekabetiyle bağlantılı olduğunu görebi-
liriz” dedi.

ORTA ASYA İÇİN SIFIR TOPLAMLI

BİR OYUN İSTEMİYORUZ

Özbekistan'ın Orta Asya'nın küresel ve bölgesel güç-
ler arasında bir rekabet alanı veya bir "sıfır toplamlı
oyun" sahasına dönüşmek istemediğini kaydeden Ka-
milov, ülke dış politikasının temel ilke ve önceliklerinin
uluslararası alanda egemenlik ve hareket özgürlüğünün
sağlanması olduğunun altını çizdi.

ABD ORTA ASYA’YA YERLEŞİYOR

Evet Asya’da gergin bir bekleyiş sözkonusu. ABD bu
arada başta Ortadoğu ve Orta Asya olmak üzere 20 ül-
kede askeri tesisler yapımına 240 milyon dolar harca-
mayı planladığını açıkladı. Söz konusu 20 ülke
arasında; Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türk-
menistan da yer alıyor. 

Kabil'in düşmesinden sonra ABD 3 dikkat çeken itti-
fak yaptı

1- Aukus : Avustralya, İngiltere ve ABD
2- Dörtlü : (Quad İttifakı) ABD, Hindistan, Japonya

ve Avustralya.
3-Dörtlü Tacikistan, Özbekistan, Pakistan ve

ABD(Afganistan’daki barışı desteklemek için)

BÖLGENİN GELECEĞİ YAZILIYOR

Orta ve Güney Asya'da hiç olmadığı kadar yeni ittifaklar
yaşanıyor. Bölgenin bence geleceği yeniden yazılıyor. ABD,

Çin rekabetinde yeni bir evrilme yaşanacak gibi. Afganis-
tan ve sonrasında Pakistan’ı saracak kaos en çok Çin’in
planlarını altüst edecek. Çünkü Afganistan ve Pakistan
Yüzyılın projesi olarak lanse edilen “Kuşak Yol” girişiminin
Asya’dan çıkış noktası. Burada yaşanacak bir sekme giri-
şime yıkıcı bir etki yapar.

AFGANİSTAN İLE ÇİN YAKINLAŞMASI

Pakistan Çin’in para gücüyle birçok projeyi hayata ge-
çirdi. Şimdi de Afganistan’da Çin parasıyla giriş yapmaya
hazırlanıyor. Taliban yönetime gelmeden önce bir araya
gelen Çin heyeti ile hatta anlaşmalar bile yapıldığı iddia
ediliyor. 

ÇİN’İN GWAAR LİMANI PROJESİ

Pakistan’daki Gwadar Limanı Çinlilerin elinde. Bu li-
mana ulaşacak yeni bir tren hattı projesi var. Çin’in Türk
Bölgesi Uygur-Sincan bölgesinden başlayarak Pakis-
tan’ın Basra Körfezi çıkışındaki Gwadar kıyı şehrine ula-
şan hat Çin’in Kuşak & Yol Girişimi’nin (KYG) de en
önemli ayaklarından biri. Hat, hem “Kuşağın”, yani giri-
şimin Orta Asya kara bağlantısında, hem de “Yolun”
yani enerji naklinin gerçekleştiği deniz bağlantısında kri-
tik bir konuma sahip. 

Hat ile Çin, Güney Asya’dan Hint Okyanusu’na ulaş-
tığı rotadaki önüne çıkan tüm engelleri bertaraf edecek.
Hem yol kısalacak hem de yeni bir yol açılmış olacak.

Koridor Gwadar Limanı ile Çin’in enerji ithalatında
önemli yere sahip Hürmüz ve Bab’ül Mendep boğazla-
rına erişim sağlayacak. Koridorun tamamlanması ile
Çin, Güney Asya, Orta Asya ve Ortadoğu arasındaki ti-
carî entegrasyonun benzersiz biçimde arttıracağı ifade
ediliyor. Gwadar Limanı bu itibarla “girişimin kalbi”
olarak nitelendiriliyor.
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ABD’nin Afganistan’dan çekilme süreci ‘Acaba yeni bir paradigma dönüşümü yaşanıyor?” sorularını akıllara 
getiriyor. Condoleezza Rice’ın 'Yaratcı Kaos' doktirini bu kez Asya’da mı etkili olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz.

RUSYA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ
KAYBETMEK İSTEMİYOR

YENİ DÖNEMİN
EŞİĞİNDEYİZ

Bölgedeki diğer hakim güç Rusya Putin yöneti-
minin stratejik bir hedefi var: Orta Asya ülkele-
rinde Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan'daki
etkisini sürdürmek. Bu nedenle Afganistan'ın is-
tikrarlı olması onun için çok önemli.Rus tank-
ları, yapılacak askeri tatbikatlar ile
Afgan-Tacik-Özbekistan sınırına konuşlandı ve
Moskova, komşu Özbekistan'da daha fazla tat-
bikat yapacağını duyurdu.
Rusya'nın Orta Asya ülke-
leri olan Tacikistan, Özbe-
kistan ve Kırgızistan'daki
güç konumunu korumak
gibi stratejik bir hedefi var.
Bu nedenle, komşu Afga-
nistan'daki istikrarın korun-
ması gerekiyor. Aşırı
cihatçıların Orta Asya'ya
akma riski var. Rusya'ya da yayılma riski yüksek.
Bu durum Rusya içindeki dengeleri fazlasıyla
bozar. Yeni başlayacak hareketlenmeler sınır
içinde Kremlin’i rahatsız eder. Taliban sonrası,
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun yap-
tığı açıklama çok çarpıcıydı. “Türklerin ana
yurdu Orta Asya’yı etkileyecek durum karşısında
yeni Bir Türk Dünyası konsepti ortaya çıkabilir.”
Başkan Vladimir Putin, umutlarını Taliban'ın ik-
tidarda istikrar sağlayıcı bir faktör haline getir-
mesine bağladı. Şubat 2019'da Moskova,
Afganistan'daki savaşa barışçıl bir çözüm ko-
nulu görüşmelere ev sahipliği yaptı.

Afganistan tarih boyunca Bölgesel ve Küresel
güç olma uğruna ihtiraslı politikalar güden ülke-
lerin iştahını daima kabartmıştır. Ülkenin jeos-
tratejik konumunun barındırdığı stratejik
avantajlar diplomatların, stratejistlerin kafaları
karıştırdığı gibi siyasi ittifakların ve düşmanlıkla-
rın kaderini de belirlemiştir. Fakat dünyaya
hakim olmak isteyen tüm emperyal güçler ro-
mantik ortamda yaptığı hesaplar Afganistan’da
tutmadı. Tarihsel açıdan bakıldığında Afganis-
tan geleneksel impara-
torlukların mezarı aynı
zamanda onların kim-
liklerini belirlemede
önemli bir etken olmuş-
tur. İlerki dönemde nasıl
bir süreç yaşayacağız
bunu göreceğiz. Hesap-
lar bakalım tutacak mı?
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K ORONAVIRÜS En-
feksiyonu Kontrol ve 
Önleme Merkezinden 

yapılan açıklamaya göre, son 24 
saatte 34 bin 303 kişide virüsün 
tespit edilmesiyle salgının baş-
lamasından bu yana en yüksek 
günlük vaka kaydedilirken, 
toplam vaka sayısı 7 milyon 992 
bin 687’ye çıktı. Ülkede, son 24 

saatte virüsten hayatını kaybe-
denlerin sayısı 997 artarak 223 
bin 312, sağlığına kavuşan sayısı 
ise 18 bin 717 artışla 7 milyon 
624 oldu. Başkent Moskova’da 
son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 
740 artarak 1 milyon 719 bin 
414’e, virüs kaynaklı ölü sayısı 
da 70 artışla 30 bin 163’e yük-
seldi. Kovid-19’a karşı kitlesel 

aşılama sürecinin 18 Ocak’ta 
başladığı Rusya’da 47 milyon 
500 binden fazla kişi aşılanırken, 
toplumsal bağışıklık oranı yüzde 
45 oldu. İlk Kovid-19 vakasının 
31 Ocak 2020’de, virüs kaynaklı 
ilk ölümün de 19 Mart 2020’de 
kaydedildiği ülkede, dün vaka 
sayısı 33 bin 208, can kaybı ise 
1002 olarak açıklanmıştı.

YUNANISTAN ve Tür-
kiye arasında yaklaşık 
iki yıldır artan tansiyo-

nun düşürülmesi için diyalog 
çabaları devam ederken, 
Yunanistan “Türkiye’ye kar-
şı” caydırıcı gücünü artırmak 
adına Fransa’nın “nükleer 
gücüne” sırtını dayayıp silah-
lanmaya yönelik yeni hamle-
lerde bulunuyor. Bu hamleler 
çerçevesinde Yunanistan 
ve Fransa’nın 28 Eylül’de 
Paris’te imzaladığı Savunma 

ve Güvenlik İş Birliğine Yönelik Strate-
jik Ortaklık Anlaşması, Yunan hükü-
metinin “dış politika başarısı” olarak 
yansıtılmasına rağmen ülke içinde de 
tartışmaya yarattı. Son yıllarda Yuna-
nistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
(GKRY), İsrail ve Mısır başta olmak 
üzere birçok ülkeyle imzalanan iş bir-
liği ve ittifak anlaşmalarının ardından 
her defasında “bu anlaşma üçüncü bir 
tarafa karşı değildir” açıklaması yapar-
ken Yunan parlamentosunda anlaşma-
ya ilişkin görüşmeler sırasında “savaşa 
ve hatta nükleer güce” vurgu yapılan 
açıklamalar dikkati çekti. Yunanistan 
Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in 
parlamentoda “Kimin kimi ‘casus belli’ 
ile tehdit ettiğini biliyoruz.” ifadesini 
kullanarak Türkiye’nin “casus belli” 
kararına gönderme yapması, ardından 
da Fransa ile varılan anlaşmayı “Bir 
saldırı halinde Avrupa’nın tek nükleer 
gücü ve BM Güvenlik Konseyi’nin 
daimi üyesi olan tek Avrupa Birliği 
(AB) ülkesi, ülkemizin yanında olacak” 
sözleriyle yorumlaması, Atina’nın an-
laşmayı tehdit olarak algılanan Türkiye 
karşısında caydırıcı bir unsur olarak 
yorumladığı izlenimini veriyor. Türkiye 
ve Yunanistan arasında pozitif gün-
dem oluşturmak için çaba harcandığı 
bir dönemde Atina’nın “nükleer güç 
olan Fransa’yı yanına aldığını” belirt-
mesi, ikili ilişkiler gündeminde yeni bir 
tartışmaya yol açtı. Uzmanlar da Doğu 
Akdeniz’de Orta Doğu’dakine benzer 
bir projenin yürütülmeye çalışıldığını, 
Yunanistan ile Fransa arasında imza-
lanan bu anlaşmanın gözdağı niteliği 
taşıdığını belirtiyor.

Anlaşmanın gerçekte  
hiçbir karşılığı yok

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Nail Alkan, gelecek yıllarda 
çok daha önemli hale gelecek Doğu 
Akdeniz’deki kaynakları Türkiye ile 
paylaşmak istemeyen Yunanistan ve 
Fransa’nın, sık sık bölgede kışkırtıcı 
eylemlerde bulunduğunu ifade etti.

Orta Doğu projesine benzer bir 
projenin Doğu Akdeniz’de de yürü-
tülmeye çalışıldığını ifade eden Alkan, 
“Dünya kaynaklarının hızla azaldığı 
bir dönemde son birkaç yıldır Doğu 
Akdeniz, çok daha önemli hale geldi. 
Fransa, Yunanistan ve diğer müttefikleri 
buradaki kaynakları Türkiye ile paylaş-
mak istemiyorlar ve her fırsatta bölgede 
Türkiye’ye yönelik hamlelerde bulunu-
yorlar. Yunanistan ve Fransa’nın, 28 
Eylül’de Paris’te yaptığı Savunma ve 
Güvenlik İş Birliğine Yönelik Stratejik 
Ortaklık Anlaşması’nı da bu bağlamda 
değerlendirmek mümkün.” dedi. Alkan, 
Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs Rum 
Kesimi’nin (GKRY) Türkiye’ye karşı za-
man zaman büyük devletlerin şemsiyesi 
altına girdiğini vurgulayarak bu noktada 
en büyük desteği Fransa’nın verdiğini 
belirtti. Yunanistan’ın Türkiye ile Fran-
sa arasındaki gerilimden faydalanmaya 
çalıştığını söyleyen Alkan “Fransa, 

Almanya’dan sonra Avrupa Birliğinin 
(AB) en büyük ve önemli lokomotif ül-
kesi. Türkiye ise AB’ye aday bir ülke. Şu 
anda karşımızda duran Fransa, bu an-
laşma ile Yunanistan’ı büyük oynuyor 
gibi gösteriyor ama bu sadece kendine 
güvenmeyen Yunanistan’ın yanına bü-
yük bir gücü almasıdır.” diye konuştu. 
Alkan, Yunanistan ile Fransa arasında 
imzalanan anlaşmanın gerçekte hiçbir 
karşılığının olmadığını, sadece gözda-
ğı niteliğini taşıdığını aktararak şöyle 
devam etti: “Yunanistan bu anlaşma ile 
‘arkamda ağabeyim var bana ona göre 
davranın’ mesajı vermeye çalışıyor. Bu 
anlaşma Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi 
sıkıştırmaya yönelik bir hamle. Aksi 
bir durum düşünülemez, çünkü Fran-
sa ve Türkiye NATO üyesi iki ülke ve 
aynı tarafta. Anlaşmada dikkati çekici 
olan ikinci maddenin gerçekleşmesi 
söz konusu olamaz. NATO da ABD 
de buna izin vermez.”

Fransa güç gösterisi peşinde
Fransa’nın bu anlaşmayı imzalama-
sının tamamen göstermelik olduğunu 
dile getiren Alkan şöyle devam etti: 
“Fransa aslında bu anlaşmayla ‘Ben 
çok yönlü bir dış politika yapıyo-
rum’ demeye çalışıyor. Bunu derken 
amacı Doğu Akdeniz’de biraz ön 
plana çıkmak. Fransa’da maalesef 
Türkiye karşıtı ciddi bir kamuoyu var. 
(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) 
Macron, mayıs ayında yapılacak se-
çimlerde biraz daha puan toplamaya 
çalışıyor. Salgında çok başarılı olma-
yan Fransa, dış politikada gücünü 
göstermeye çalışıyor diyebiliriz.” Al-
kan, kötü ilişkilere rağmen iki NATO 
üyesi Türkiye ile Fransa’nın karşı 
karşıya gelecek bir hamlede bulun-
mayacağını savunarak “Ben ilişkiler 
ne kadar kötü olursa olsun, Yuna-
nistan’ın tüm kışkırtmalarına rağmen 
Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Fran-
sa’nın karşı karşıya geleceğini tahmin 
etmiyorum. Çünkü Paris, Türkiye’nin 
askeri gücünün farkında. Türkiye, 
Yunanistan değil. Türkiye güçlü bir 

ülke. Hava savunması güçlü bir ülke.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Fransızlar rahatsız oluyor
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen 
de Akdeniz’de soğuk savaş dönemine 
benzer yeni bir jeopolitik denge oluş-
maya başladığını belirtti. Özen, Tür-
kiye’nin Libya’da askeri, siyasi varlık 
oluşturmaya başlamasından itibaren 
Fransa’nın Türkiye’yi ciddi bir tehdit 
olarak algılamaya başladığını belirterek 
şunları kaydetti: “Türkiye ile Fransa 
arasında Libya üzerinden derinleşen 
gerilim, Doğu Akdeniz’de Fransız jeo-
politiği ile Türkiye jeopolitiğinin karşı 
karşıya gelmesine neden oluyor. Türki-
ye’nin Libya’da Cezayir’de, Mali’de ar-
tan ekinliği, Fransa’yı rahatsız ediyor. 
Türkiye’nin etkisinin Libya ve Doğu 
Akdeniz’den başlayıp Batı Afrika’ya 
kadar yayılmasını tehlike olarak görü-
yorlar ve artan bu potansiyelinden çok 
ciddi şekilde tedirginler. Dolayısıyla 
bunu dengelemek için Türkiye’yi Doğu 
Akdeniz’de meşgul etmeye çalışıyorlar. 
İmzalanan anlaşma sadece kışkırtma. 
Siyasi rekabet olarak ciddiye alınabilir 
ama askeri anlamda hiçbir geçerliliği 
yok.” Özen, Fransa’nın Yunanistan’ı 
Türkiye’ye karşı kışkırtarak kullanmaya 
çalıştığını vurgulayarak “İki ülke de 
Türkiye ile sıcak bir çatışmaya gire-
mez. İmzalanan anlaşma ile Türkiye’ye 
gözdağı vermeye çalışmaları da söz ko-
nusu olamaz. 3 ülke de NATO üyesi. 
Anlaşmanın ‘Taraflardan birinin, kendi 
egemenlik alanında silahlı saldırıya 
uğraması halinde, diğer tarafın yardım 
etmesi’ni öngören ikinci maddesine 
benzer bir madde NATO’da da var. 
Dolayısıyla bu anlaşma Türkiye’ye 
karşı ve sıcak bir çatışma ihtimali 
gözetilerek yapılmış bir anlaşma değil. 
Pratikteki amacı, açıklaması sadece 
Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı kışkırt-
mak, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye ra-
hatsızlık vermek.” değerlendirmesinde 
bulundu.      n HABER MERKEZİ

CGIL ve diğer işçi sendikalarının orga-
nizasyonuyla başkentin San Giovanni 
Meydanı’nda düzenlenen, organizatörlere 
göre 200 bin, emniyet kaynaklarına göre 50 
bin kişinin katıldığı mitingde CGIL Genel 
Merkezi’nin saldırıya uğramasına ve faşiz-
me tepki gösterildi. CGIL Genel Sekreteri 
Maurizio Landini, mitingde yaptığı konuş-
mada, “Bu, herkes için demokrasiyi savunan 
bir gösteri. Temamız bu. CGIL’e saldırı, 
tüm sendikalara ve aslında tüm ülkenin ça-
lışma onuruna yapılmış bir saldırıdır. Ve biz 
burada birini savunmak için değil, demok-
rasiyi savunmak ve genişletmek için bura-
dayız.” dedi. Mitingde faşist grup FN’nin 
kapatılması çağrıları da yapılırken “Faşizme 
hayır”, “Faşizm bir daha asla” ve “Daha 
fazla iş” yazılı dövizler dikkati çekti.

Faşizm karşıtı mitinge ülkenin önde gelen 
siyasi isimleri de katılarak destek verdi. Dışiş-
leri Bakanı Luigi Di Maio, 5 Yıldız Hareke-
ti’nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, Demok-
ratik Parti (PD) lideri Enrico Letta, PD’nin 
Roma Belediye Başkan Adayı Roberto Gual-
tieri de mitinge katıldı. Salgınla mücadelede 
yürürlüğe konulan aşı veya test yaptırmayı 
ya da kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş 
olmayı belgelendiren “Yeşil Geçiş” sertifikası, 
geçen hafta pek çok kentte protesto edilmiş, 
başkentteki protesto gösterileri olaylı geçmişti. 
Aşırı sağcı FN liderlerinin de olduğu bir grup, 
CGIL binasına saldırarak hasara yol açmıştı. 
Aynı grup, daha sonra başbakanlık önünde 
polisle çatışmıştı. Olaylarda aralarında FN 
liderleri Roberto Fiore ve Giuliano Castelli-
no’nun da olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

YUNANiSTAN
YANLIŞ YOLDA

Rusya’da 8 milyon koronavirüs vakasıRusya’da 8 milyon koronavirüs vakası
Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 milyon 992 bin 687’ye, virüs kaynaklı can kaybı 223 bin 312’ye yükseldiRusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 milyon 992 bin 687’ye, virüs kaynaklı can kaybı 223 bin 312’ye yükseldi

Uzmanlar, Yunanistan ile Fransa’nın imzaladığı stratejik ortaklık anlaşması gibi adımlarla 
Doğu Akdeniz’de Soğuk Savaş dönemine benzer bir ortama zemin hazırlandığını düşünüyor

Yunanistan ile Fransa arasında savunma, dış politika ve si-
lahlanma konularında iş birliğini içeren Savunma ve Güven-
lik Iş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması, Yunan 
kamuoyunda büyük bir heyecanla karşılanmış ve hükümetin 
“dış politika başarısı” olarak yansıtılmış, aynı zamanda bir-
çok tartışmaya da neden olmuştu. Anlaşmanın ikinci maddesi, 
taraflardan birinin, kendi egemenlik alanında silahlı saldırıya 
uğraması halinde, diğer tarafın yardım etmesini öngörüyor.

Yunanistan ile Fransa arasında savun-
ma, dış politika ve silahlanma konu-
larında iş birliğini içeren Savunma ve 
Güvenlik Iş Birliğine Yönelik Stratejik 
Ortaklık Anlaşması, Yunan kamuoyun-
da büyük bir heyecanla karşılanmış ve 
hükümetin “dış politika başarısı” olarak 
yansıtılmış, aynı zamanda birçok tar-
tışmaya da neden olmuştu. Anlaşmanın 
ikinci maddesi, taraflardan birinin, 
kendi egemenlik alanında silahlı sal-
dırıya uğraması halinde, diğer tarafın 
yardım etmesini öngörüyor. Ancak bu 
yardımın hangi koşullarda yapılacağı ve 
nasıl bir karar alma sürecinden geçeceği 
muhalefetin anlaşmaya yönelik eleştiri-
lerinin merkezinde yer alıyor. Türkiye 
ile Yunanistan arasında, hem Ege Denizi 
hem de Doğu Akdeniz’de deniz yetki 
alanlarının belirlenmesine ilişkin süren 
anlaşmazlığı hatırlatan ana muhalefet 
partisi SYRIZA, Münhasır Ekonomik 
Bölge (MEB) ve kıta sahanlığına bağlı 
anlaşmazlıklardan ötürü, deniz yetki 
alanlarında çıkacak herhangi bir çatış-
ma halinde Fransa’nın yardıma gelip 
gelmeyeceği sorusunu gündeme getirmiş-
ti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos 
Panayotopulos, SKAI TV’ye verdiği 
röportajda anlaşmanın öngördüğü yar-
dımın, sadece karada değil, deniz alanla-
rında yaşanacak bir saldırıda da geçerli 
olacağını söylemişti.

Bu açıklamadan birkaç gün sonra 

Yunan parlamentosundaki görüşmelerde 
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçota-
kis benzer hiçbir uluslararası anlaşma-
da kıta sahanlığı ve MEB’e ilişkin özel 
bir ifade olmadığını, ancak “egemenlik 
alanının” kara kadar deniz ve hava 
alanlarını da kapsadığını savunmuştu. 
Miçotakis’in anlaşmayı “Bir saldırı 
halinde Avrupa’nın tek nükleer gücü ve 
BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi 
olan tek Avrupa Birliği ülkesi, ülkemizin 
yanında olacak” sözleriyle yorumlama-
sı, Atina’nın anlaşmayı tehdit olarak 
algılanan Türkiye karşısında caydırıcı 
bir unsur olarak yorumladığı izlenimini 
verirken Yunanistan Dışişleri Bakanı 
Nikos Dendias Türkiye’nin Doğu Ege 
adalarının uluslararası hukuk ve an-
laşmalar temelinde silahlandırılmasına 
ilişkin talebini hatırlatarak, bu görüşlere 
sahip bir Türkiye varken “Yunanistan’ın 
nükleer bir süper güçle, Avrupa’nın en 
büyük askeri gücü ile anlaşma yapmama 
lüksü olmadığını” ifade etmişti.

Yunanistan’ın bu anlaşmayla Fran-
sa’dan 3 adet Belharra sınıfı fırkateyn 
alma kararı, ekonomik krizden yeni 
çıkmış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını sürecinde aldığı yaraları sar-
maya çalışan, orman yangınları ve sel 
felaketlerinin ardından iklim krizi ile 
mücadeleye ağırlık vereceğini söyleyen 
Yunanistan’a yeni bir ekonomik yük de 
getiriyor.

Anlaşma Yunanistan’da da tartışıldı

İtalya’da faşizm 
protestosu

Yunanistan’a imtiyaz
Başkent Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası ilişkiler 
Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Haluk 
Karadağ, Yunanistan ile Fransa 
arasında yapılan anlaşmanın asıl 
dikkati çekici noktasının Atina’nın 
Fransa’dan daha fazla silah ve 
askeri teknoloji satın almasının 
önünün açılması olduğunu söyledi. 
Fransa’nın Avustralya ile yaptığı 
denizaltı modernizasyonu projesi-
nin, ABD’nin aynı ülkeye nükleer 
kapasiteye sahip denizaltı satma 
girişimiyle suya düştüğünü, Fran-
sa’nın bu durum karşısında büyük 
maddi kayıp yaşadığını hatırlatan 
Karadağ, “Bu anlaşma Fransa’nın 
duyduğu kızgınlığın, dışa vurum 
biçiminde tezahür etmesidir. Fran-
sız hükümeti, Yunanistan’a silah 
ve askeri malzeme satarak uğradı-
ğı kaybın bir kısmını telafi etmeye 
çalışıyor.” diye konuştu. Karadağ, 
siyası bir güç olma kompleksi 
içinde olan Fransa’nın Yunanis-
tan’dan gelen anlaşma teklifine 
hayır demediğini, Yunanistan’ın 
da Fransa gibi bir aktörü yanına 
çekerek kendisine bölgesel rakip 
olarak gördüğü Türkiye’ye karşı 
silah tedarik etmeye çalıştığını 
söyledi. Karadağ, şöyle devam etti: 

“Fransa ve Yunanistan, Türkiye 
gibi NATO üyesi konumunda. Bu 
bağlamda NATO içerisinde bir 
çatlağın meydana gelmesini ABD 
başta olmak üzere diğer NATO 
üyesi devletler de istemeyecekler-
dir. Bunun dışında uluslararası 
ilişkiler disiplininde temel bir 
kuramsal yaklaşım biçiminde 
demokratik barış teorisi olarak 
ifade edilen kavram da bu gerçeği 
doğrular niteliktedir. Teorinin 
ortaya koyduğu gerçekliğe göre 
demokrasi ile yönetilen devletler 
tarihte hiçbir zaman birbirleri ile 
savaşmamışlardır. Bu durumun 
tek istisnası olarak Kıbrıs Barış 
Harekatı işaret edilmiş ancak Yu-
nanistan’ın söz konusu dönemde 
demokrasiden uzak şekilde, askeri 
darbe sonucunda Albaylar Cuntası 
tarafından yönetiliyor olması ne-
deniyle bahse konu istisna, mevcut 
kaideyi bozamamıştır.” Karadağ, 
Yunanistan’ın kendisine rakip 
olarak gördüğü Türkiye’ye karşı 
silahlanma yarışına girmek yeri-
ne Türkiye ile iş birliği yapması 
gerektiğine vurgu yaparak aksi du-
rumda içinde bulunduğu ekonomik 
krizin daha da derinleşebileceğini 
dile getirdi.
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Merhum sanatçı Kayahan’ın 
eski eşi İpek Acar ile yaşadığı 
‘soyadı’ polemiği ile gündeme 
gelen Beste Açar, estetik mo-
dasına uydu. Yüzünü gerdiren 
ve kaş şeklini değiştiren Açar, 
son görüntünü Instagram’dan 
paylaştı. Beste Açar’ın deği-
şimini takipçilerini şaşırttı. 
Ünlü isim, sosyal medya hesa-
bından yayınladığı gönderi ile 

değişimini gözler önüne serdi.

Soyadı polemiği
Şarkıcı Kayahan’ın kızı Beste 
Açar ile İpek Açar, yine karşı 
karşıya gelmişti. Daha önce 
mal paylaşımında sıkıntı yaşa-
yan ikili, bu kez ‘soyadı’ pole-
miği yaşamıştı. Sosyal medya 
hesabından oğlunun, dedesi 
Kayahan’ın mezarı başındaki 

duygusal anlarını paylaşan 
Beste Açar, rüyasında babası 
ile iletişim kurduğunu ifade 
etmişti. 47 yaşındaki Açar, 
Kayahan’ın kendisine, “İpek 
Hanım soyadımı evlendiği için 
hiçbir yerde ne tek başına, ne 
de şimdiki beyefendinin eşinin 
soyadının önünde kullanma-
sın, iznim yoktur.” dediğini 
dile getirmişti.

O eski halinden eser yok şimdi
2015 yılında hayatını 

kaybeden şarkıcı Kaya-
hanʼın kızı Beste Açar, 

geçirdiği estetik operas-
yonlar sonrası son halini 
Instagramʼdan paylaştı

İp
ek

 A
ca

r

AÇILIŞ nedeniyle Diyarbakır’da 
verilen özel davete İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ekrem İma-

moğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Mehmet Kaya, Pilevneli Galery 
Kurucusu Murat Pilevneli, Leyla Alaton, 
Gülden – Yılmaz Yılmaz, Başak Sayan, 
Zeynep Demirel, Emin Hitay, Evin-Selçuk 
Tümay, Feryal Gülman, Sedef Orman, Ayşe 
Boyner, Emek Külür, İnci Aksoy, Fulya 
Nayman, Erol Özmandıracı-Naz Elmas gibi 
iş, sanat ve medya dünyasının önde gelen 
isimleri katıldı. Hafıza Odası isimli sergi, 
sanatçının nesnelere biçim verişini gösteren 
çeşitli mecralardan çalışmalarını bir araya 
getiriyor. Hafıza Odası sanatsal hatırla(t)ma 
biçimlerini araştırıyor ve başka türlü sesi hiç 
duyulmadan kalacak, tamamen unutulacak 
olanların silinmiş seslerini duyulur kılma 
yollarını gösteriyor. Güneştekin’in çalışma-
ları epistemik direniş tarzlarını göstererek 
resmî söyleme meydan okuyan karşı hafıza-
lara yer açıyor, geçmişin parçalara ayrılmış 
hatıralarıyla dayanışma geliştiriyor. Sergi, 31 
Aralık 2021 tarihine kadar sürecek. Açılışta 
yaptığı konuşmasında İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstan-
bul’la Diyarbakır arasında sıkı bir kültür-sa-
nat köprüsü kuracağız. Bu köprüyle, İstan-
bul’da var olan, yapılan hangi etkinlik varsa 
uygun olanlarını Diyarbakır’la pekiştirmek 
ve burda da hem Diyarbakırlı dostlarımızla 
buluşturmak, hem de İstanbul’da izleyeme-
yen insanlarımızın Diyarbakır’a gelmelerine 
vesile olabilecek birçok sanat etkinliğini 
müşterek yapmak istiyoruz” dedi.  İmamoğ-
lu, Keçi Burcu’nda açılan Ahmet Güneşte-
kin’in Hafıza Odası sergisiyle ilgili kadim 
kültürlerin kenti Diyarbakır’ın böylesine bir 
kültürel etkinliğe ev sahipliği yapması beni 
çok mutlu etmiştir. Çünkü Diyarbakır ülke-
mizin içinde bulunduğu atmosferlerden belki 
de en çok etkilenen şehirlerimizden biridir. 
Bu sebeple Ahmet Güneştekin dostumuzun 
sanatından süzülen ve ülkenin hafızasına 
ışık tutacak olan Hafıza Odası sergisinin 
açılmış olması vesilesiyle, hem ülkemiz hem 
de Diyarbakır adına kendisine teşekkürlerimi 
sunuyorum” diye konuştu.

Sanatımda ailemin katkısı var
Ahmet Güneştekin açılışa özel yaptığı ko-
nuşmasında “Takdir edersiniz ki her sergi-
min bende yeri ayrı. Ama bu sergim benim 
için başka, çok özel bir anlamı var. Çocuklu-
ğumda resim yapmayı çok severdim. Her-
kesten önce de ailemin görmesini isterdim. 
Onlar onaylıyorsa başkalarına gösterirdim. 
Şu anda çocukluğumdaki gibi, sanatımı her-
kesten önce aileme gösterdiğimi hissediyo-
rum” dedi. Diyarbakır Keçi Burcu’nda açılan 
sergisinin önemini vurgulayan Güneştekin, 
“Bugün tarihi bir ana tanıklık için buradayız. 
Altı yıldır kapalı olan Keçi Burcu, bugün 
yeni yüzüyle yeniden açılıyor. Böyle bir anda 
Diyarbakır’ı sanatla buluşturan ev sahibi-
miz, Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası’nın 
kıymetli Başkanı Mehmet Kaya ve yardımcısı 
Fadıl Oğurlu ayrı bir teşekkürü hak ediyor. 
Bir teşekkürüm de, uluslararası projelerimi 
en başından beri başarılı bir şekilde sürdüren 
Pilevneli Galeri’nin kurucusu Murat Pilev-
neli ve ekibine… Çok teşekkür ediyorum. 
Bu serginin oluşumunda sponsorluklarıyla, 
emekleriyle destek olan bütün kurum ve 
kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Ahmet Güneştekin’in “Hafıza Odası” 
sergisi Pilevneli tarafından, Diyarba-
kır Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sa-
hipliğinde Diyarbakır Keçi Burcu’nda 
açıldı. Açılışa özel gerçekleştirilen 
davete iş, sanat ve cemiyet dünyasın-
dan ünlü isimler bir araya geldi

HAFIZA ODASI 
SiZi BEKLiYOR

Hafıza Odası, yokluğa tanıklık ediyor
Sanatçının nesne yerleştirmelerinden ve 
videolarından oluşan Hafıza Odası’nda bu 
eserler sessizlikleri ve eşsizlikleri, görülme-
mişlikleriyle bir yokluğa tanıklık ediyor, bu 
yokluktan ortaya çıkan tarihi anlatıyor ve 
yokluğun, noksanlığın, inatçı bekleyişiyle bu-
günün peşini kovalamasını, hatırlanıp anla-
tılmadıkça bu hafıza alanına talip olmaktan 
vazgeçmeyeceğini daima hatırlatma görevi 
yapıyor. Sanatçının mitolojiyi ve ikonografik 
unsurları kullanarak yeni bir anlatı olanağı 
oluşturduğu boyutlu çalışmaları, heykelleri 
ve kırkyamaları da sergilenecek işler arasında 
yer alıyor. Hafıza Odası, sanatçının ses ve 
görüntüleri yeniden düzenleme biçimlerine 
odaklanarak şu soruları soruyor: Tanığı 
olmayan tarihsel olayların hafızası nerede-
dir? Olaylara tanık olmuş kişiler öldüğünde 
anıları nereye gider? Fotoğrafı çekilmeyen 
görüntüler nerede saklıdır? Kamera ile kay-
dedilmeyen olayların arkalarında bıraktığı 
izler nelerdir?  Peki ya yas imkânı tanınmaz-
sa ne olur? Başka bir ifadeyle, eksiklik bir 
imge aracılığıyla telafi edilemiyorsa, çünkü 
eksik olan ölmüş bir kişi değil de ölümün 
kendisiyse, o zaman ne olur? Olay, bekletil-
me vasfında sağ kalıyor. Tam olarak hatırla-
namayan, ama hesaplaşılmamış bir geçmiş 
olarak inatla direnç gösteren bir şey o; henüz 
hatırlanmamış, tarihi henüz yazılmamış olan 
bir geçmiş. Yaşanmış bazı şeylerin görün-
tüleri sadece onları o anda görmüş olanla-
rın zihinlerinde mevcutken, bazı olayların 
artık ölülerin ruhlarından başka gözlemcisi 
kalmamıştır. Onları nasıl işitilir kılabiliriz, 
deneyimin, hafızanın ve tarihin alanların-
da nasıl kapsayabiliriz onları? Sanatçının 
Hafıza Odası’nda sergilenen işlerinin mater-
yali belleğinde taşıdığı bu imgesiz geçmişin 
görünümleridir.

Bir taştan fazlası
Güneştekin’in yerleştirmeleri, olayların si-
linmesine, bunların zorunlu tarihsel tekerrü-
rüne ve unutulmaya direnirken gösterdikleri 
dikbaşlılığa tanıklık edebilecek bir gramer 
yerleştiriyor. Unutuluşa direniş, ortaya çıkar-
maktan çok sessizce eşlik etme görevi gören 
bir hafızanın çatlaklarına, ara boşluklarına 
sığınıp orada yaşayabilme becerilerine bağlı. 
Bu yüzden o olaylar tam da yas tutma ve 
hatırlama imkânlarının tanınmadığı yerlerde 
başka bir dil konuşuyorlar. Sanatçının ensta-
lasyonları, sesi duyulmamışların adına konuş-
maya yeltenmiyor. Bunlar susturulmuş yok 
oluşun elle tutulamayan, taşan fazlasını temsil 
ediyorlar. Fakat burada söz konusu olan, yok-
luğu eserde kuvvetli bir şekilde ortaya konan, 
henüz anlatılmamış bir tarihin var olma talebi 
değil yalnızca. Mesele bu sessizliğin yaratma-
ya devam ettiği ve resmî olarak, kurumsal ola-
rak silindikçe gelecekte de yaratmaya devam 
edeceği tekrar eden, süren etkiler. 

Sanatçı için bellek, amorf, sürekli deği-
şen bir görüntü alanıdır. Şekillendiril-
meye ve tekrar tekrar müzakere edilmeye 
açık, kişisel olanla müşterek olanın, 
geçmiş ile geleceğin kesiştiği noktada 
durmaktadır. Hafıza Odası’ndaki işlerin 
ortaya çıkardığı, sanatsal hatırla(t)ma 
biçimlerinin, henüz çözüme ulaşmamış 
bir geçmişi yeniden yazmanın yollarını 
açabileceğidir. Sergiye Pilevneli’nin ya-
yınladığı kapsamlı bir kitap eşlik ediyor. 
Yayın, Şener Özmen’in sanatçının siyasi 
ve kültürel tarih bağlamlarıyla iç içe 
geçmiş araştırma ve uygulamalarına çok 
katmanlı bir okuma sunduğu makale-
sini içeriyor. Kitapta ayrıca, Özmen ile 
Güneştekin’in serginin teorik çerçevesini 
ele aldıkları ve günümüz çağdaş sanat 
politikalarıyla ilgili önemli konuları 
tartıştıkları kapsamlı bir söyleşiye de yer 
veriliyor. Sergiye sponsor olan kurumlar 
arasında Deniz Bank, Arçelik, Tatko 
1926 ve Lokal Enerji alıyor.  DHA

GEÇMiŞi 
YENiDEN 
YAZMAK

İSTİKLAL Marşı şairi 
Mehmet Akif Ersoy’un to-
runu Selma Argon, “Akif” 
dizisinin setini ziyaret etti.
Mehmet Akif Ersoy’un 
hayatının önemli bir döne-
mini anlatan 13 bölümlük 
mini dizinin TRT’nin yeni 
açılacak dijital platformun-
da yayınlanması planlanı-
yor. Çekimleri İzmit Seka 
Plato’sunda devam eden 
dizinin yapımcılığını Kirli 
Kedi, tasarımcı yapım-
cılığını Uğur Uzunok, 
yönetmenliğini Selahattin 
Sancaklı, senaristliğini ise 
Uğur Uzunok, Nurullah 
Sevimli ve Tacettin Girgin 
üstleniyor. Mehmet Akif 
Ersoy’u Fikret Kuşkan’ı 
canlandırdığı yapımda, 
Akif’in eşi İsmet Hanım’ı 
ise Özge Borak oynuyor. 
Dizinin oyuncu kadrosun-
da Ertan Saban, Erdem 
Akakçe, Adnan Biricik, 
Taha Boran Özbek, Gökçe 
Akyıldız, Şifanur Gül ve 
Sevgi Temel de yer alıyor. 
Selma Argon, İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 
100’üncü yılında, Ersoy’un 
böyle yapımlarla gençlere 
ulaşmasını sağladığı için 
TRT’ye teşekkür ederek, 
“Gençlerimizin Mehmet 
Akif Ersoy’un hayatını çok 
iyi öğrenmesi lazım. Çün-

kü o, bir döneme damga 
vurmuş insanlardan 
biridir. Bilhassa manevi 
liderlik yapmıştır. Bugün 
onun için çok mutluyum.” 
dedi. Argon, dedesiyle ilgili 
çalışmaların kendisini çok 
memnun ettiğinin altını 
çizerek, özellikle son 15-20 
senede Ersoy’un isminin 
yanı sıra yaptıklarının da 
ortaya çıktığını vurguladı.

Akif’in yolu güzeldir

Dedesinin özelliklerine de 
değinen Argon, şunları 
aktardı: “Mehmet Akif’in 
yolu güzel bir yoldur. Asla 
doğruluktan vazgeçme-
miş, daima sözünün eri 
olmuş, verdiği sözü tut-
muş, samimi bir insandır. 
Bana gençler hep ‘Neyzen 
Tevfik’le nasıl arkadaşlık 
etti?’ diye sorar. O ka-
dar güzel ve uzun süren 
bir dostlukları var ki. 
Birbirlerini değiştirmeye 
çalışmamışlardır. Neyzen 
bambaşka bir dehadır, ney 
ve hiciv ustasıdır. Birbir-
lerini değiştirmeye çalış-
madıkları için çok uzun 
dostlukları var. Dedemin 
bütün dostlukları sami-
miyetle ilerlemiştir. Çok 
dostu vardı. Ne mutlu onu 
görenlere ve onun yolun-
dan gidebilenlere.”

Mehmet Akif Ersoy’un hayatının önemli bir dönemini 
anlatan 13 bölümlük mini dizinin TRT’nin yeni açılacak 

dijital platformunda yayınlanması planlanıyor

Akif dizisine 
TRT desteği

DİYARBAKIR’IN Çınar 
Kaymakamı Güher Sinem 
Büyüknalçacı, mesaisinden 
arta kalan zamanında Roma 
İmparatorluğu döneminde 
askeri yerleşim olarak kul-
lanılan 3 bin yıllık Zerzevan 
Kalesi’nde yürütülen kazı 
çalışmasına katılarak, kazı 
ekibine destek oluyor. Çınar 
ilçesine 13 kilometre uzak-
lıktaki Demirölçek Mahal-
lesi yakınlarında bulunan, 
Roma İmparatorluğu döne-
minde askeri yerleşim olarak 
kullanılan Zerzevan Kalesi’nde, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
koordinesinde Valilik, Türkiye 
İş Kurumu, Diyarbakır Müzesi, 

Büyükşehir Belediyesi, Çınar 
Kaymakamlığı, Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği, Dicle Üniver-
sitesi (DÜ), Karacadağ Kalkın-
ma Ajansı ve Safir Tuz’un des-
teğiyle 2014 yılında başlatılan 
kazı çalışmaları devam ediyor. 

Yaklaşık 60 dönüm alanda Dic-
le Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Aytaç Coşkun başkan-
lığında yürütülen kazı çalışma-
larına, Kaymakam Büyüknal-
çacı da zaman zaman gönüllü 
katılarak, tarihin gün yüzüne 
çıkarılması için kazı ekibine 
destek veriyor. Yöre halkıyla 
daha iyi iletişim kurmak için 
Kürtçe öğrenen, bisiklet tut-
kunlarını ilçeye çekmek için bi-
siklet turları düzenleyen, sanat-
sal etkinlikleri arttırmak için 
tiyatro ve orta oyunu faaliyetleri 
tertipleyen Büyüknalçacı, arta 
kalan vakitlerinde de Zerzevan 
Kalesi’ndeki kazı çalışmalarına 
katılıyor.

Diyarbakırʼda Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, çalışmalarından arta 
kalan zamanında Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanı-
lan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesiʼnde yürütülen kazılarda gönüllü olarak yer alıyor

Hem kaymakam hem arkeolog
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İTALYA Serie A’nın 8’inci hafta 
mücadelesinde Lazio, konuk ettiği 
Inter’i 3-1 mağlup etti. Roma 
Olimpiyat Stadı’nda oynanan 
karşılaşmanın 12’nci dakikasında 
Ivan Perisic, penaltıdan bulduğu 
golle takımı Inter’i öne geçirdi. İlk 
yarı Inter’in 1-0’lık üstünlüğü ile 
sona ererken, 64’üncü dakikada 

kullanılan penaltı atışında Ciro 
Immobile topu filelere göndererek 
durumu 1-1’e getirdi. 81’inci da-
kikada Lazio Felipe Anderson go-
lüyle mücadelede farkı 1’e çıkardı: 
2-1. 90+1’inci dakikada ise Sergej 
Milinkovic-Savic’in golüyle farkı 
2’ye çıkaran Lazio sahadan 3-1’lik 
skorla ayrıldı. Inter’de forma giyen 

milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 
ise mücadeleye 86’ncı dakikada 
Nicolo Barella’nın yerine dahil 
oldu. Bu skorla Lazio puanını 
14’e yükseltirken Inter 17 puanda 
kaldı. Inter bu sezonki ilk yenilgi-
sini Lazio karşısında eski teknik 
direktörü Simone Inzaghi’ye karşı 
almış oldu.

M İLLİ ara sonrasında eksiklerin takı-
ma dönmesiyle birlikte Başakşehir 
karşısına kadro derinliği yüksek bir 

ekiple çıkan Kara Kartal’da teknik ekip, bek-
lentilerin aksine; Atiba Hutchinson ve Oğuz-
han Özyakup’u birlikte ilk 11’d e görevlendir-
mişti. Ek olarak Sivasspor maçının kahramanı 
Güven Yalçın’ı da sol kanat hattında sahaya 
süren teknik direktör Sergen Yalçın, bu 3’lüden 
istediği verimi alamaması sonrasında ikinci 
yarıda değişikliğe gitmişti. Yapılan hamlelere 
rağmen maçı çeviremeyen Siyah-Beyazlılar, 
salı günü oynayacakları Sporting mücadelesi-
ne bambaşka bir kadroyla çıkacak.

Hata yaptı, kulübeye geçiyor
Değişime kaleden başlayacak olan teknik 
ekip, Başakşehir karşısında etkili bir per-
formans sergilemesinin yanında özellikle 
ilk goldeki hatası sebebiyle taraftarını üzen 
Mert Günok’u, Sporting karşısında yedek 
kulübesine çekecek. Son yılların yükselen 
değeri Ersin Destanoğlu; Rosier, Vida, We 
linton ve Rıdvan’lı savunma dörtlüsünün 
gerisinde görev alacak.

Hücumda sadece 2 isim
Orta alanda Oğuzhan ve Atiba ikilisinin 
yerine Alex Teixeira ve Miralem Pjanic’in 
forma giymesi bekleniyor. Sol kanatta 
Güven Yalçın’ın performans düşüklüğü 
sonrasında forma, Cyle Larin’e geçecek. 6 
numara hattında Josef yerini korurken, sağ 
kanatta Rachid Ghezzal ve forvette de Michy 
Batshuayi ilk 11’de yer alacak.

KONYA’DA yaşayan milli atıcı 
Deniz Üstündağ, skeet branşında 
elde ettiği uluslararası başarı-

larla dikkati çekerken, tam burslu eğitim 
gördüğü üniversitesinde de çift ana dal 
yapıyor. Sporcu bir ailede yetişen 21 
yaşındaki Üstündağ, 6 yaşında cimnas-
tikle başladığı spor hayatına 12 yaşından 
sonra atıcılıkla devam etti. Takım ha-
linde Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü, 
Dünya Kupası üçüncülüğü ve Tüm 
Dallar Dünya Kupası şampiyonluğu 
sahibi Üstündağ’ın onlarca madalya ile 
kupası bulunuyor. Spordaki başarılarını 
eğitim hayatında da sürdüren Üstündağ, 
ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini tam 
burslu tamamladı. Ay-yıldızlı sporcu, 
bölüm 3’üncüsü olduğu üniversitesinde 1 
kez “şeref öğrencisi” ve 2 kez de “yüksek 
şeref öğrencisi” seçildi. Konya Ticaret 
Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde 
de tam burslu okuyan Üstündağ, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Bölümünde gördüğü 

eğitimin yanında İşletme Bölümünde çift 
ana dal yapıyor.

İlk senemde derece elde ettim
Bir arada yürüttüğü spor ve eğitim haya-
tındaki başarılarıyla örnek olan 4. sınıf 
öğrencisi Üstündağ, hedefinin olimpiyat 
şampiyonluğu olduğunu söyledi. Skeet 
branşına geçmeden önce bir altyapıya 
sahip olmanın kendisine avantaj sağladı-
ğını belirten Üstündağ, cimnastik, tenis, 
yüzme gibi dallarla spora başlanabilece-
ğini dile getirdi. Yaptığı sporda en önem-
lisinin dikkat olduğunu ve saliselerle 
yarıştıklarını kaydeden Üstündağ, “Skeet 
tüfekle yapılan bir spor. 19’ar metrede 
iki tane kule var. Oralardan atılan ve 140 
kilometre hızla uçan porselen tabakları 
vuruyoruz. Bunlara plak diyoruz. 25 atış 
yapınca bir seri elde ediliyor. 125 atış 
üzerinden yarışmalara katılıyoruz. En 
yüksek atıp ilk 6’ya girenler finale kalıyor 
ve bunun üzerinden dereceler belirleni-
yor.” diye konuştu. Atıcılığa, amcasını 

izlemeye gittiği turnuvada başladığını ak-
taran Üstündağ, şöyle konuştu: “Benim 
amcam skeet atıcısıydı. Konya’da Tür-
kiye Şampiyonası vardı. Onu izlemeye 
geldiğimde antrenörü Ali Rıza Bilgin’le 
tanıştım. Birkaç deneme yaptık ve baş-
ladım. Düzenli çalışma, azim, kararlılık 
ve sabırla bir yıl boyunca 6’şar saatten, 
haftada 3-4 gün antrenman yaparak ya-
rışmalara katıldım. İlk senemde dereceler 
elde ettim ve milli takıma girdim. Birçok 
Türkiye derecem var. Onun dışında yurt 
dışında Avrupa şampiyonası, üçüncü-
lüğüm, dünya kupası üçüncülüğüm ve 
dünya şampiyonluğum var.” Ailesinde 
birçok sporcu bulunduğunu aktaran Üs-
tündağ, “Dedem güreşçi, babam futbol-
cuydu. Ağabeyim yine futbolcuydu ama 
şu an o da atıcı. Bir amcam ve kuzenim 
atıcı, diğer amcam atlet. Ben de atıcılık-
tan önce 6 sene cimnastik yaptım. Cim-
nastiği bıraktıktan sonra üç ay voleybolla 
ilgilendim. 12 yaşımdan beri de atıcılık 
yapıyorum.” ifadelerini kullandı.

SAMPiYONLAR LiGi
iCiN FARKLI KADRO

Beşiktaş’ta teknik ekip, Başakşehir karşısında sahaya sürdüğü 11’d en 4 değişiklikle Sporting karşısına çıkmayı düşünüyor. Salı 
günkü Devler Ligi maçında kalede Ersin’ in, orta sahada Alex ve Pjanic ikilisinin, kanatta ise Larin’ in görev yapması bekleniyor

Inter ilk yenilgisini Lazio’dan aldı

BU yıl 21’incisi düzenlenecek 
Uluslararası Ölüdeniz Hava 
Oyunları Festivali, hava spor-

larının farklı branşlarındaki en iyi 
akrobasi pilotlarını Muğla’nın Fethiye 
ilçesinde bir araya getirecek. Fethiye 
Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum 
kuruluşlarının destekleriyle düzenle-
necek festival, her yıl dünyanın en iyi 
akrobasi pilotlarına ev sahipliği yapı-
yor. Kuş adam, base jump ve yamaç 
paraşütü branşlarındaki pilotlar, 20-24 
Ekim’de gerçekleştirilecek festivalde 
izleyenleri heyecanlandıracak gösteri-
ler sunacak. Fethiye Belediye Başkanı 
Alim Karaca, estivale yaklaşık 60 
ülkeden 2 bin sporcunun katılmasını 
beklediklerini söyledi. Etkinlikte gökyü-
zünde birçok akrobasi gösterisinin ya-
pılacağını aktaran Karaca, “Fethiye ve 
bölgemizi daha fazla tanıtabilmek için 
bu tür aktiviteleri yapıyoruz. Festivalin 
son gününde Türk Yıldızları gösteri su-
nacak. Birinci amacımız tanıtım, ikinci 
amacımız da bölgedeki konaklama te-
sislerimiz ve esnafımızın hareketliliğini 
ekim sonuna kadar sağlamak. Etkinlik, 
turizm sezonunun sonunda can suyu 
oluyor.” ifadesini kullandı. Babadağ 
Teleferik Tesisi’nin Genel Müdürlüğü-
nü yapan aynı zamanda base jump ve 
wingsuit sporcusu Cengiz Koçak ise 
Babadağ’dan uçuş yapacak olan yüz-
lerce sporcuya festival boyunca destek 
vereceklerini belirtti.

Hem spor hem şov
Yıllarca Uluslararası Ölüdeniz Hava 
Oyunları Festivali’ne sporcu olarak ka-
tıldığını, etkinliğe gelen sporcuların se-
zon boyunca geliştirdikleri becerilerini 
Fethiye’de sergilediklerini anlatan Ko-
çak, şunları kaydetti: “Etkinlik, sezon 
boyunca yeteneklerini keskinleştirmiş 
sporcuların gelip burada şov yapmala-
rına fırsat veriyor. Festivalde belki yeni 
dünya rekoru denemeleri yapılacak. 
Buraya yurt dışından gelen sporcular 
aynı zamanda bizim için tanıtım elçisi. 
Burada yaşadıkları tecrübeleri, uçuşları 
ve edindikleri arkadaşlıkları ülkeleri-
ne götürecekler. Türkiye’nin tanıtım 
yüzü olan Ölüdeniz, Babadağ, Lagün 
ve Kumburnu Plajı’nın dünyanın her 
yerine daha anlamlı, becerilerle süslen-
miş şekilde dünyaya kendini bir kere 
daha gösterecek. Bu, Fethiye, Muğla 
ve Türkiye’nin dünya turizmine kendini 
ifade etmesi için büyük bir fırsat. Bu 
yüzden festival, her yıl bölgenin gün-
cellenmiş görüntüsünü dünyaya bir kez 
daha sunma biçimimiz.”

GALATASARAY Kulübü’nün 
koronavirüs salgını nede-
niyle yapılamayan 2019 yılı 

olağan genel kurul toplantısı Lütfi 
Kırdar Kongre Merkezi Anadolu 
Oditoryumu’nda gerçekleştirdi. Ko-
ronavirüs salgını önlemleri nedeniy-
le sadece kulüp üyelerin katılımıyla 
yapılırken, basın mensupları veya 

misafirler alınmadı. Yapılan oylama 
sonucunda Metin Aslan, oy birliğiy-
le Galatasaray’da Genel Kurul Di-
van Başkanı olarak seçildi. Sarı-kır-
mızılılarda eski başkan Mustafa 
Cengiz ile yönetiminin görev yaptığı 
2019 yılının mali ve idari ibra oyla-
masının oy birliği ile kapalı olarak 
yapılması kararlaştırıldı. Toplantıya 
rahatsızlığı bulunan eski başkan 
Mustafa Cengiz katılmazken, döne-
mi görüşülecek yönetim kurulundan 
ikinci başkan Abdurrahim Albay-
rak ile başkan yardımcıları Yusuf 
Günay ve Kaan Kançal, yönetim 
kurulu üyeleri Okan Böke ve Do-
rukhan Acar katıldı. 4 masadaki 8 
sandıkta toplamda 636 oy kullanılır-

ken sandıklardan mali 
olarak 306 ibrasızlık, 

310 ibra ve 20 çekimser 
oy çıktı. İdari olarak ise 

384 ibrasızlık, 247 ibra, 
4 çekimser ve 1 iptal 

oy çıktı. Bu sonuçların 

ardından  Mustafa Cengiz başkanlı-
ğındaki yönetim kurulunun faaliyet-
leri mali yönden ibra edilirken, idari 
yönden ibra edilmedi.

Her çalışmayı dikkate alacağız
Sonuçların açıklanmasının ardın-
dan kürsüye çıkan Okan Böke, 
“İdari açıdan başaramadık. Mali 
açıdan ibra olduk. 2019 yılında na-
sıl çalıştıysak 2020’de de aynı şekil-
de çalışmıştık. Verdiğiniz karardan 
dolayı teşekkür ediyorum. Bundan 
sonraki yaptığımız çalışmalarda 
dikkate alacağız” dedi. Abdurrahim 
Albayrak ise yaptığı açıklamada, 
“Hepinize teşekkür ediyorum. Mali 
yönden ibra ettiniz. Yönetim olarak 
hatalarımızı gördünüz ibra etme-
diniz. Saygı ile cevap veriyorum. 
Başka Galatasaray yoktur. İşte he-
pimizin gönül verdiği sarı-kırmızı 
renkler. İnanıyorum ki mali yönden 
ibranız bütün Galatasaraylıları 
mutlu etmiştir” ifadelerini kullandı.

Cengiz yönetimi ibra edilmedi
Galatasaray Kulübü’nün 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki 
yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi

Deniz Üstündağ, “Profesyonel spor ile eğitim bir arada zorluyor ama cimnastiğe göre atıcılık 
daha rahat. Ayrıca sporun derslere de konsantrasyon ve sakinlik yönünden faydaları var” dedi

SPORUN eğitim hayatını olumlu etkilediğine 
dikkati çeken Üstündağ, “Ben ilkokuldayken 
cimnastik yaptığım için hem de okuldaki ba-
şarımdan dolayı tam burslu öğrenim gördüm. 
Ortaokul ve lisede de hem atıcılık hem de 
okuldaki başarılarımdan dolayı tam burslu 
okudum. Yine KTO Karatay Üniversitesinde 
de tam burslu okuyorum. Profesyonel spor ile 
eğitim bir arada zorluyor ama cimnastiğe göre 
atıcılık daha rahat. Ayrıca sporun derslere de 
konsantrasyon ve sakinlik yönünden faydaları 
var. Sınavlarda ya da normal ders çalışırken 
çok etkisi oluyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

Spor 
sağlığa 
faydalı

HEM ATICI HEM ÖĞRENCİ

Şimdi 
paraşüt 
zamanı
Bu yıl 21’incisi düzenlenecek Ulus-
lararası Ölüdeniz Hava Oyunları 

Festivali, 60 ülkeden 2 bin sporcunun 
katılımıyla 20-24 Ekim’de yapılacak

HEM ATICI HEM ÖĞRENCİHEM ATICI HEM ÖĞRENCİ
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5 YIL önce lisedeyken boksla 
tanışan 20 yaşındaki Gül-
can Arga, bu sporda henüz 

yeni olmasına rağmen ilk yılında 
yıldız kadınlarda Türkiye şampi-
yonu ve aynı kategoride Avrupa 
3’üncüsü oldu.
Boksta 3 Türkiye şampiyonluğu 
ile 3 Avrupa üçüncülüğü bulu-
nan ve milli takıma seçilen Arga, 
aralık ayında İstanbul’da gerçek-
leştirilecek Büyük Kadınlar Dün-
ya Boks Şampiyonası’nda altın 
madalyaya uzanmayı hedefliyor. 
Milli sporcu Gülcan Arga, lise 
yıllarında beden eğitimi öğret-
menin sayesinde boksa başla-
dığını söyledi. Yaklaşık 6 aylık 
bir çalışmanın ardından Türkiye 
şampiyonu olduğunu hatırlatan 
Arga, “3 Türkiye şampiyonlu-
ğum, 3 Avrupa üçüncülüğüm 
var. Iğdır’dan büyük kadınlar 
boks müsabakalarında şampiyon 
olan ve dünya şampiyonasına 
giden ilk ve tek kadın boksörüm. 
Hedefim dünya şampiyonasın-
da, Avrupa ve olimpiyat müsa-
bakalarında İstiklal Marşı’mızı 
okutup bayrağımızı dalgalandır-
mak.” diye konuştu. Boks Antre-
nörü Burhan Özen ise Gülcan’ın 
boks dalında kız çocukları için 
güzel bir örnek olduğunu anlattı. 
Gülcan’ın çok yetenekli bir spor-
cu olduğunu dile getiren Özen, 
“Gülcan’la 2016 yılında arkada-

şım olan beden eğitimi hocası 
vasıtasıyla, yönlendirmesiyle 
boksa başladık. 2016 yılından 
bu yana birçok şampiyonluğu 
ve Avrupa’da dereceleri var. 
Hedefimiz olimpiyatlar ve dünya 
şampiyonluğu. Burada bizi en 
çok mutlu eden şey kız çocuğu 
birisinin bu seviyelere gelmesi-
dir.” ifadelerini kullandı.

Rol model oluyoruz
Gençlik ve Spor İl Müdürü Gök-
han Yavaşer de boksun kentte sevi-
len ve büyük rağbet gören spor dalı 
olduğuna işaret etti. Kentte erkek 
ve kadınlarda başarılı boksörlerin 
bulunduğunu anımsatan Yavaşer, 
şunları kaydetti: “Annelerimiz, 
bacılarımız, eşlerimiz ve kızlarımız 
olan kadınlar, hayatımızın bir par-
çasıdır. Şükürler olsun ki onların 
böyle sporda da başarılı olması 
ilimizi de mutlu ediyor. Judoda 
Özlem gibi, boksta Gülcan gibi ve 
diğer sporcularımız gibi başarılı 
kadın sporcularımız, ilimizde rol 
model oluyor. Sporcularımızın 
bu örnek kişilikleri sayesinde kız 
çocuklarımız da spora yöneliyor-
lar. Bu sayede antrenörlerimiz 
de kızlarımızın yeteneklerini 
keşfediyor ve böylelikle güzel bir 
sinerji oluşuyor. Erkeklerimiz gibi 
kadınlarımızın da sporda başarılı 
olmaları hem ilimizi hem de ülke-
mizi mutlu ediyor.”

Türkiye ile Avrupa’da dereceleri bulunan Iğdırlı 
milli boksör Gülcan Arga, aralık ayında İstanbul’da 
gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şam-

piyonası’na sıkı antrenmanlarla hazırlanıyor

VURDUĞUN NAKAVT 
OLSUN

Hobi olarak güreşirken
şampiyonluğa ulaştı

ALMANYA’NIN Kuzey Ren Vestfalya 
(NRV) Eyaleti’nde çiçek toptancılığı 
yapan Atila Türker’in 13 yaşındaki kızı 
Zeyneb Türker, hem futbol oynuyor, 
hem de güreş sporuna devam ediyor. 
Geçtiğimiz hafta Almanya’nın Dorma-
gen kentinde yapılan güreş turnuvasında 
Zeyneb Türker, Almanya şampiyonu 
olarak kulübüne tarihinin kadınlardaki 
ilk madalyasını kazandırdı. Aynı müsa-
bakada yarışan Zeyneb’in ablası Emine 
Türker de (16) Almanya dördüncüsü 
oldu. Köln’ün Mülheim semtinde bulu-
nan AC Mülheim am Rhein von 1892 
e.V. Kulübü, “125 yıllık tarihimizde bize 
kadınlarda ilk şampiyonluğu yaşatan 
Zeyneb Türker’e teşekkür ederiz” mesajı 
yayınladı.  

Herkes spor yapsın
Zeyneb Türker, bu başarısıyla ilgili De-
mirören Haber Ajansı’na (DHA) duygu-
larını anlattı. 
Başarılı sporcu, şunları söyledi: “Alman-
ya’nın Köln kentindeki AC Mülheim 
takımında güreşiyorum. Geçen hafta 
Almanya şampiyonu oldum. Çok sevinç-
liyim. Aynı zamanda Bayer Leverkusen 
U16 takımında da futbol oynuyorum. 
Gençlere mutlaka herhangi bir sporu 
yapmalarını tavsiye ediyorum.” Kızının 
güreş sporuna dört yıl önce başladığını 
ifade eden baba Atila Türker de, “’Kız 
çocuğu güreşir mi’ diye başlangıçta 
tepki aldık. Antrenörümüz, Zeyneb’in 
gelecek vadettiğini gördü. Zeyneb de 
güreşi istiyordu ve biz de destek verdik. 
Güreşe başladığından dört sene sonra da 
Almanya şampiyonu oldu. Aileler çocuk-
larını spora göndersinler. Bizler özellikle 
yabancı bir ülkede yaşıyoruz. Burada 
Türk çocuklarının başarılı olmaları hepi-
mize gurur veriyor. Kulübümüz Köln’de-
ki tek güreş kulübü. Kulübümüz sosyal 
medyadan 125 sene sonra ilk kez kadın-
larda şampiyon olduklarını duyurdu, 

bu da bizim için çok gurur verici oldu” 
diye konuştu. Anne Rakibe Türker de, 
“Zeyneb’in Almanya şampiyonu olması 
bizim için gurur verici. Zeyneb’in annesi 
olmaktan öte bir Türk kızının orada 
şampiyon olarak isminin söylenmesi bizi 
gururlandırdı. Bütün anne ve babalar 
çocuklarını sporun pek çok branşına 
göndersinler. Benim üç çocuğum da 
güreş yapıyor. Zeyneb aynı zamanda 
futbol da oynuyor. Çok şükür Zeyneb 
Almanya şampiyonu oldu, büyük kızım 
da Almanya dördüncüsü oldu. Biz spor 
yönünden her zaman çocuklarımızın 
arkasındayız.” Almanya 4’üncüsü olan 
abla Hilal Emine Türker de, “Kardeşimle 
gurur duyuyorum, bizi çok sevindirdi” 
ifadelerini kullandı.

Büyük gurur sebebi
Antrenör Yaşar Yavuz da, “Yaklaşık 40 
yıldır bu kulüpteyim, uzun süre güreştim 
ve şimdi antrenörlük yapıyorum. Kızımız 
Zeyneb çok çabaladı, çok antrenman 
yaptı ve Almanya şampiyonu olduk. Zey-
neb, Alman rakiplerinin  hepsini yendi. 
Şimdiye kadar Zeyneb gibi bu kulüpte 
kadınlarda hiç şampiyon çıkmadı. İlk kez 
bir Türk kızı bu kulüpte şampiyon oldu. 
Türk aileleri çocuklarını kız olsun oğlan 
olsun güreşe yollasınlar. Alman toplumu 
içerisinde böyle bir şeyi başarabildik, çok 
sevinçliyiz” dedi. AC Mülheim Güreş 
Kulübü Başkanı Thomas Nettesheim, 
Zeyneb sayesinde 125 yıllık kulüp ta-
rihinde kadınlarda ilk altın madalyayı 
kazandıklarını vurgulayarak, “Zeyneb fi-
nale kadar bütün maçlarını teknik üstün-
lükle aldı.  Bizim için çok özel bir gün, 
çok mutluyuz ve çok sevinçliyiz. Ben 
inanıyorum ki Zeyneb’in Almanya’da ve 
uluslararası müsabakalardaki başarıları 
devam edecek” şeklinde konuştu. Kulüp 
yönetiminin altın madalya alan Zeyneb’e 
önümüzdeki günlerde özel bir ödül vere-
ceği öğrenildi.  DHA

Almanya’nın Köln Kentinde yaşayan ilk kuşak gurbetçi torunu 
Zeyneb Türker, futbolun yanında ilgilendiği güreşte de tüm 

müsabakaları kazanarak Almanya şampiyonu oldu

TÜRKİYE şampiyonu 
işitme engelli Merve ve Yasin 
Çimen kardeşler, İran’da 
yapılacak dünya şampiyo-
nasından altın madalyayla 
dönmeyi hedefliyor. Doğuş-
tan işitme engelli iki kardeş, 
sporla engelleri aşıp, kazan-
dıkları madalyalarla daya-
nışma ve rekabetin en güzel 
örneğini sergiliyor.
Tekvandoya kardeşinden 
önce başlayan fakat 4 yıl 
ara veren Yasin Çimen 
(21), kendisini örnek alıp 
tekvando yapan ve dört kez 
Türkiye şampiyonu olan 
kardeşi Merve Çimen’in (16) 
başarılarından etkilenip bu 
spora geri dönmeye karar 
verdi. Yaklaşık bir yıllık 
çalışmanın ardından katıldığı 
İstanbul’daki İşitme Engeliler 
Tekvando Türkiye Şampiyo-
nası’nda olimpiyat şampiyo-
nu rakibini yenen Yasin, altın 
madalyaya uzandı. Yasin, bu 
başarısıyla kardeşi Merve gibi 
İran’daki dünya şampiyona-
sına katılma hakkı kazandı. 
Milli takım antrenörü Yavuz 
Sayan, Merve ve Yasin’i 
işitme engeliler okulunda 
yaptıkları sporcu tarama-
sında keşfettiklerini söyledi. 
Çimen kardeşleri kendisi gibi 
antrenör olan 
eşi Arzu ve oğlu 
Yunus Emre ile 
özel ilgi göste-
rip çalıştırmaya 
başladıklarını 
anlatan Sayan, 
şunları kaydetti: 
“19-24 Kasım ta-
rihlerinde İran’da 
yapılacak dünya 
şampiyonasına 3 

sporcu ile katılacağız. Bun-
lardan ikisi de Çimen kardeş-
ler. Çocuklarımızın başarılı 
şekilde ülkemizi temsil edip 
İstiklal Marşı’mızı okuta-
caklarına güvenim sonsuz. 
Başarılar tesadüf olmuyor. 
Bize destek olan Melikgazi 
Belediye Başkanı Mustafa 
Palancıoğlu’na, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Ali İhsan 
Kabakçı’ya şükranlarımız 
sunuyorum. Bu şekilde des-
tek olunduğu sürece başarı 
kaçınılmaz oluyor.”

İstiklal Marşı’mızı 
okutmayı arzu 

ediyoruz
Milli sporcu Merve Çimen de 
tekvandoyu 5 yıldır yaptığını 
ve 4 kez Türkiye şampiyonu 
olduğunu aktardı. Ağabeyinin 
de Türkiye şampiyonu olması-
nın kendisini gururlandırdığını 
dile getiren Merve, “Abim 
tekvando yapıyordu ben başka 
bir spor branşıyla uğraşıyor-
dum. Ondan etkilenerek ben 
de tekvando branşına geçtim. 
İran’da yapılacak dünya şam-
piyonasında abimle beraber 
ülkemizi temsil edeceğiz. 
Orada şampiyon olup İstiklal 
Marşı’mızı okutmayı arzu 
ediyoruz” diye konuştu.

Yasin Çimen, “İlk kez böyle bir şampiyonada 
ülkemi temsil edeceğim. İnşallah kardeşimle 
beraber bu turnuvada başarılı olacağız” dedi

Başarı için
engel yok

SAKARYA Büyükşehir Belediye-
sinden yapılan açıklamaya göre, 30 
ülkeden 250 sporcu Ayçiçeği Bisiklet 
Vadisi’nde pedal çevirecek. “Cross” 
ve “MTB” kategorilerinde gerçekleşti-
rilecek yarışlar için vadideki parkurlar 
boyandı, katılımcılar için özel alanlar 
oluşturuldu. Vadi içindeki fuar ala-
nı, yarış boyunca gerçekleştirilecek 
EXPO ve fuarlar için hazırlanırken, 
organizasyonu takip edecek çocuklar 
ile gençler için oyun ve gösterilerin 
yapılacağı platformlar montajlanıyor. 
Sakarya Büyükşehir Belediye baş-
kanı Ekrem Yüce, Türkiye’deki tüm 
sporseverleri yarışları takip etmek için 
kente davet etti. Şehrin son dönemde 
herkesi heyecanlandıran organizas-
yonlara imza attığını vurgulayan 
Yüce, şunları kaydetti: “Yaptığımız 
çalışmalar, Türkiye’de bisiklet sporu-
na önemli değer kattı. Avrupa’nın en 
kapsamlı bisiklet tesisimiz Ayçiçeği 
Bisiklet Vadisi, bu kez Türkiye’de ilk 
kez BMX Dünya Kupası’na ev sahip-
liği yapacak. Nefeslerimizi tuttuk, dağ 
ve parkurlarda yapılacak yarışların 
başlamasını bekliyoruz. Türkiye’nin 
dört bir yanındaki bisiklete gönül 
vermiş vatandaşlarımızı davet ediyo-
rum. Gelin bu heyecana ortak olalım. 
Yarışların yapılacağı 9 gün boyunca 
burada heyecan ve eğlence bir arada 
olacak, festival havası esecek.”

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 
onayıyla “Bisiklet Şehri” unvanı 
alan Sakarya, 23-24 ve 30-31 
Ekim’de 2021 BMX Dünya Şampi-
yonası’na ev sahipliği yapacak

Bisiklet dünyası
için geri sayım

MİLLİ motosikletçi Toprak Razgat-
lıoğlu, Dünya Superbike Şampiyo-
nası’nın Arjantin’deki 12. ayağında 
koşulan ilk yarışta birinci olarak en 
yakın rakibi Jonathan Rea ile puan 
farkını 29’a yükseltti ve şampiyonluk 
için büyük avantaj elde etti. Toprak 
Razgatlıoğlu, Arjantin’in 4,2 kilometre 
uzunluğa sahip San Juan Villicum 
Pisti’nde bugünkü ilk yarış öncesi 
sıralama yarışında mücadele etti. Pata 
Yamaha with Brixx WorldSBK takımı 
adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, sı-
ralama yarışında damalı bayrağı ikinci 
sırada geçerek, ilk yarışa ikinci cepten 
başlama hakkı elde etti.

Motosiklette 

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

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

eğitiMde fırsat
eşitliği öneMli

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

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

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

Müteahhitler işini yapmıyor

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

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

Önce müteahhit dinlenmeli

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

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

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

bütün binalar karekod örneğin-
den sonra mutlaka daska

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

Halkı bilgilendiren
yok

Kentsel dönüşümün be-
lediyeyi ilgilendi-
ren bir durum

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

çözülmesi gereken
ne varsa hukuki
süreçlerden ge-

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

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

Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Firması'nın sahibi iş insanı 

Burak Yüzbaşıoğlu, Avcılar'da sürdürdükleri çalışmalara ilişkin

konuştu. Kentsel dönüşümde en çok DASK nedeniyle sorunlar

yaşadıklarını anlatan Yüzbaşıoğlu, “Geçmişteki Silivri depremi

sonrası DASK'ı olanlara 70 ila 150 bin lira arasında 

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

alamıyor veya DASK yaptırmamış oluyor. Bu nedenle de 

perişan oluyorlar. Buna çözüm 

bulunmalı” dedi

BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL
HABER

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

Komisyon kurulmalı

Güngören’e hoşgeldiniz

DASK YoKSA 
dönüsüM de yoK

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

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

Kadınların gözünden

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

İnsan bakışı ruh katıyor

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

Burak 
Yüzbaşıoğlu
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BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

AVCILAR Kent Konseyi Başkan 
adaylığını açıklayan Erkan Kılıç, 
mevcut başkanı topa tuttu. Bugüne 

kadar mevcut Kent Konseyi’nin hiç bir şey 
yapmadığını ifade eden Kılıç, “2 senedir 
pandemi ile uğraşıyoruz Kent Konseyi ne 
yaptı hiç bir şey. Kent Konseyi seçimi var. 
Hafta içi akşam saat 19’da burada kasıt 
var. Bugün mevcut başkanı Turgay Halisçe-
lik’ten listeleri istiyorum kendisi benimle bu 
listeleri paylaşmıyor. Avcılar’da 458 dernek 
var. Bunun 200’e yakını konseye üye. Ama 
Turgay beyin bana verdiği listede 55 kişi var. 
Bunun 21 tanesi zaten kamu kuruluşu. 10 
tanesi mahalle muhtarları. Kalanlarıda STK, 
vakıf ve dernekler. Yine başkana geçen seçim 
kaç kişi oy kullandı diye sordum, aklım-
da değil dedi. Geçen seçimde aday Aykut 
Dursunoğlu’na yaptıklarını bu seçimde bana 
yapıyor.  Belediye Başkanı Turan Hançerli 
ile görüştüm. Mevcut sorunlarımızı kendi-
siyle paylaştım. Hayırlı olsun dedi. Listelerle 
alakalı sıkıntıları kendisiyle paylaştım. Ortak 
bir zeminde buluşalım” dedi.

Avcılar için adayım
Kent Konseyi’nin kimsenini arka bahçesi 
olmadığını belirten Kılıç, Avcılar için aday 
olduğunu söyledi. Kılıç, “Sokağa indiği-
mizde görüyoruz ki bu zamana kadar Kent 
Konseyi Avcılar’a hiç bir şey yapmamışlar. 
Mevcut aday gittiği STK’lara da tek aday 
olduğunu söylüyor. Ama tek aday değil, 
bende Kent Konseyi’ne adayım. Yarıştan 

kaçmak doğru değil. Korkunun faydası 
yok. Ben demokratik bir seçimden yanayım. 
Avcılar Kent Konseyi demokratik ve şeffaf 
Avcılar’a hizmet etmek olmalı. Avcılarımız 
gerçekten çok güzel. Hep birlikte el birliğiyle 
daha nasıl güzelleştiririz çabasındayım. Anti 
demokratik bir yarış içerisindeyiz. Hangi 
derneğin ne şekilde oy kullanacağı bilgisi 
bana verilmiyor. Listeler üzerinde ayak 
oyunları yapılıyor. Biz bu oyunu bozacağız. 
Arkadaşımız hala çıraklık dönemini yaşıyor” 
ifadelerini kullandı.  n YAKUP TEZCAN

A vcılar Malatyalılar 
Derneği Başkanı 
ve iş insanı Ad-

nan Çoban’ın oğlu Ömer 
Çoban, Özge Bozca ile 
bir ömür boyu mutluluğa 
evet dedi. Cihangir Ma-
hallesi’ndeki Mira Palas 
Düğün Salonu’nda ger-
çekleştirilen düğün töre-
nine; Avcılar İlçe Kayma-
kamı Kemal İnan, Avcılar 
Belediye Başkanı Turan 
Hançerli, Avcılar Beledi-
ye Başkan Yardımcıları; 
Bülent Zeren, Ali Rıza 
Değirmenci, Zeynel Suna, 
CHP İlçe Başkanı Erdal 
Nas, AK Parti İlçe Başkanı 
Abdullah Küçükmehme-
toğlu, MHP İlçe Başkanı 
Muhammed Nur Kutun, 
Avcılar Şoförler Odası 
Başkanı Kemal Türk, 
Avcılar Esnaf Derneği 
Başkanı Şahin Gültekin, 
MEDEF Başkanı Yılmaz 
Durmuş, İstanbul Malat-
ya Dernek Federasyonu 
yönetimi, Avcılar Belediye 
Meclis üyeleri, mahalle 

muhtarları ve çok sayıda 
STK katıldı.

En mutlu gün
Davetlilerle yakından ilgi-
lenen Adnan Çoban, “Bu-
gün bizim en mutlu günü-
müz” derken; “Oğlumun 
saadetine şahitlik etmek 
yaşadığım en güzel şey-
lerden birisi. Hem oğluma 
hem gelinimize bir ömür 
mutluluklar diliyorum. 
Allah bir yastıkta kocat-
sın” dileklerinde bulundu. 
n YAKUP TEZCAN

“Ata tohumlarını bize unutturan 
kimler? GDO’lu ürünlerin satışı kime 
hizmet ediyor? Hangi 
gıdalarda ve ürünlerde 
GDO mevcut?” gibi 
soruların yanıtlarının 

yer aldığı kitap araştırma alanında ses 
getirecek bir yapıt olarak raflarda yer 

almaya hazırlanıyor. Kitabın geliri 
otizmli çocuklara bağışlanacak. 
Otizmli annelere ithafen hazırla-
nan kitabın tüm gelirini otizmli 
çocuklara bağışlayacağını du-
yuran Demir, GDO’lu ürünlerin 
hayatımızı nasıl etkilediğini merak 
eden herkesi bu kitabı okumaya 
davet etti. Bahattin Demir, “Bu 
kitap nakış nakış işlenmiş ince 
eleyip sık dokunulmuş bilgilerle 
hazırlanan bir eser. Geçmişten 
günümüze beslenme alışkanlık-
larımız çok değişti. Bu değişimin 
nedenini herkese aktarmak is-

tedim. Çünkü gelecek nesil bizim 
kadar da şanslı olmayabilir. Tohum-
larını kaybeden bir ülkenin geleceği 
tehdit altındadır” diye konuştu. 
Demir, “Kitabın tüm gelirini otizmli 
çocuklara bağışlamak istiyorum. 

Çünkü bu özel kardeşlerimizin önce 
sevgiye sonrada bolca eğitime var. 

Onların yoluna bir parça ışık tutabilir-
sen ne mutlu bana. Dilerim ki yüzlerce 
satış olur ve bu kitabın geliri de birçok 
çocuğa ulaşır” dedi.      n BARIŞ KIŞ

13 ŞUBAT 2020’de yayın hayatına 
“mutluluğun sesi” sloganıyla 
başlayan Radyo Başakşehir, 

sadece ilçede değil, İstanbul ve Türkiye 
genelinde de ciddi bir dinleyici kitlesine 
ulaştı. Birbirinden farklı içerik ve prog-
ramlarla dinleyicilerin büyük beğenisini 
toplayan Radyo Başakşehir’e bir ödül de 
Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri’n-
den geldi. Spor, sanat ve iş dünyasından 
birçok ismin ödüle layık görüldüğü gecede 
Türkiye’nin en çok dinlenen internet 
radyoları arasındaki yerini alan Radyo 
Başakşehir, “Yılın İnternet Radyosu” ödü-
lüne layık görüldü. Geleneksel radyodan 
aldığı gücü kamu sorumluluğu ile birleş-
tirip “mutluluğun sesi” mottosuyla dijital 
ortamda dinleyicilerine ulaştıran Radyo 
Başakşehir’in ödülünü Genel Yayın Yö-
netmeni Necip Fazıl Ergüt aldı. 

Günlük dinlenme sayısı 40 bin        
Radyo Sokağı’ndan Murat Çiçek ile Gün-
dem’e kadar birbirinden farklı programla-

rı dinleyiciyle buluşturan Radyo Başakşe-
hir’in günlük dinlenme sayısı ortalama 40 
bine ulaştı. Siyaset ve sanat dünyasından 
yüzlerce konuğun ağırlandığı Radyo Ba-
şakşehir’de, mutluluğun sesine mutluluk 
katmak isteyen genç yetenekler için 5. dö-
nem Radyo Akademi dersleri tüm hızıyla 
devam ediyor. Eğitimlerde kursiyerler usta 
radyoculardan ders alma imkânına sahip 
oluyor. Akademiden mezun olan öğren-
cilere ise Radyo Başakşehir’de program 
yapma fırsatını yakalıyor.

BAŞAKŞEHİR’DE 
kültür sanat sezonu 
yetişkin oyunlarıyla 
devam ediyor. Bahçeşe-
hir Kültür Sanat Mer-
kezi’nde sahnelenen 
“Süt Kardeşler” 
Başakşehirliler 
tarafından 
yoğun ilgiyle 
karşılandı. 
Oyunu 
Başak-
şehir 
Belediye 
Başkanı 
Yasin 
Kartoğlu, 
eşi Kübra 
Kartoğlu 
ile birlikte 
izledi. İlk 
olarak Türk 
tiyatrosunun 
ustalarından Nejat 
Uygur tarafından 
sahnelenen, Süheyl ve 
Behzat Uygur Tiyatrosu 
tarafından günümüz 
yorumuyla izleyiciyle 
buluşan ‘Süt Kardeşler’ 
oyunu, Başakşehirli 
tiyatroseverlerden 
büyük beğeni topladı. 
Bahçeşehir Kültür 
Sanat Merkezi’nde 
sahnelenen oyun kah-
kaha tufanı yaşattı. 
Yönetmenliğini Süheyl 
Uygur ve Behzat Uy-
gur’un yaptığı, kostüm 
ve dekoruyla seyirciyi 
1950’li yıllara götüren 
oyun, danslarıyla da 
keyifle izlendi. Oyunda 
Uygur kardeşlerin yanı 
sıra Emine Ün, Nurten 
İnan, Ömer Yılmaz, 
Hakan Eke, Mesut Yıl-
maz ve Elif Gönlüm rol 
aldı. Oyunu Başakşehir 
Belediye Başkanı Yasin 
Kartoğlu, eşi Kübra 
Kartoğlu ile birlikte iz-
ledi. Kahkahanın eksik 
olmadığı, 7’den 70’e 
herkesi güldüren oyun 
ayakta alkışlandı.

BiZ BU OYUNU
BOZACAGIZ!
Çarşamba günü yapılacak Avcılar Kent Konseyi seçimi öncesi Damga’ya konuşan Avcılar 
Kent Konseyi Başkan Adayı Erkan Kılıç, “Hangi derneğin ne şekilde oy kullanacağı bilgisi 
bana verilmiyor. Listeler üzerinde ayak oyunları yapılıyor. Biz bu oyunu bozacağız” dedi

Bir ömür mutluluğa evet

Bahattin Demir’in
ILK KITABI SATIŞTA

Kent Konseyi seçimi 
öncesi hala bazı listele-
rin kendisine verilme-
diğini kaydeden Erkan 

Kılıç, elindeki liste-
leri göstererek, “Anti 
demokratik bir yarış 
içerisindeyiz. Hangi 

derneğin ne şekilde oy 
kullanacağı bilgisi bana 

verilmiyor. Listeler 
üzerinde ayak oyunları 
yapılıyor. Biz bu oyunu 
bozacağız. Arkadaşımız 
hala çıraklık dönemini 

yaşıyor” ifadelerini 
kullandı.

Avcılar Malatyalılar Derneği Başkanı Adnan Çoban’ın oğlu, Ömer 
Çoban ile Özge Bozca görkemli bir düğünle, dünyaevine girdi

Genç çifte mutluluk-
lar dileyen Avcılar 
Belediye Başkanı 
Turan Hançerli ise 
“Dilerim bir ömür 
boyu yüzünüz gülsün. 
Saadetinizi Allah 
bozmasın” dedi. 
Evliliğin en güzel 
kurumlardan birisi 
olduğunu da kayde-
den Hançerli, “Va-
tana, millete hayırlı 
evlatlar yetiştirmeni-
zi temenni ederim” 
dileklerinde bulundu.

Her zaman 
YÜZÜNÜZ 
GÜLSÜN

Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin 
Demir’in GDO Zehirli Sarmaşık adlı ilk kitabı Dorlion Yayınevi’nden çıktı

Süt Kardeşler’e yoğun ilgi vardı

Radyo Başakşehir ödül aldı
Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir’e bir ödül de Uluslararası Kristal Elmas 

Ödülleri’nden geldi. Türkiye’nin en çok dinlenen internet radyoları arasındaki 
yerini alan Radyo Başakşehir, “Yılın İnternet Radyosu” ödülüne layık görüldü


