
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
yeniden düzenledikleri ve İstan-

bul’un en büyük alanlarından biri haline
getirdikleri Bağcılar Meydanı’nı hizmete
açtı. Açılış için düzenlenen törende 
konuşan İmamoğlu, “Şu anda mevki
sahibi olan arkadaşlarımız, emanetçidir,
temsilcidir. Mevki ne olursa olsun, hiç-
bir hizmetin siyasi parti sahipliği yoktur.

Ben, Cumhuriyet Halk Partili olmaktan
onur ve gurur duyuyorum. Ama bilinsin
ki; bizim hizmetimizin, bizim ortaya
koyduğumuz bütçenin, bizim ortaya
koyduğumuz projelerin sahibi 
Cumhuriyet Halk Partisi değildir. 
Halktır, millettir. Bu, gerçekten siyaseti
daha kurumsal, siyaseti daha itibarlı
hale getirir” açıklamasını yaptı. I SAYFA 5

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Savunulacak
bir yanı yok!

Ataşehir'de samuray kılıcıyla
Başak Cengiz'i (28) katleden

Can Göktuğ Boz'un (27) avukat olan
annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu yazılı
açıklama yaptı. Yomralıoğlu, oğlunun
avukatlığından istifa edeceğini belirtti.
Yomralıoğlu, “Ne oğlumu savunacak
ne de eylemlerini savunacak değilim.
Zira yaşananların savunulacak bir yanı
yok. Bunu olayın faili olan oğlum da
açıkça ikrar ediyor” dedi. I SAYFA 4

ANNESİ BİLE BIRAKTI
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Kandilli verilerine göre dün
saat 15:40'da Düzce’de 

5.2 büyüklüğünde deprem ya-
şandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) ise depremin büyüklü-
ğünü 5.0 olarak açıklarken, depre-
min merkezde gerçekleştiğini
duyurdu. Sarsıntı, İstanbul, Sa-
karya, Kocaeli, Bolu ve Bursa’da

da hissedildi. Düzce ve Boluda
halk, panikle sokaklara döküldü.
Düzcede polis ve jandarma ekip-
leri, bölgede devriye görevinde bu-
lunurken, şu ana kadar herhangi
bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Düzcede bazı evlerde sarsıntı ile
eşyaların devrilerek, hasar gör-
düğü belirtildi. Depremin ardın-
dan artçı sarsıntılar, devam etti.

ç
HALK PANİKLE SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Artçı sarsıntılar devam eder-
ken Deprem bilimcisi Prof.

Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik
bir açıklama geldi. 1999 yılındaki
depremden boşalan enerjinin bo-
şalmamış kısmı olduğunu dile geti-
ren Prof. Dr. Ercan “Bu alanın bu
tarz bir depreme gebe olduğunu
belirtmiştim” dedi. Prof. Dr. Ercan,
yeni büyük bir deprem beklemedi-

ğini ifade etti. Deprem Uzmanı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise “Mutlaka
İstanbul'un altında depremin 
olması gerekmiyor. Bursa'daki bir
deprem de İstanbul'da da etkili 
olabilir. Kaçınılmaz gerçekle ilgili
hazırlıklı olmamız gerekiyor” diye
konuştu. Prof. Dr. Naci Görür de
endişe edilecek bir durum olmadı-
ğını açıkladı. I SAYFA 9
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DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Düzce'nin Yayakbaşı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde 
deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem
derinliği 13.3 kilometre olarak belirlendi. Sarsıntı, 
İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa’da da
hissedildi. Deprem bilimcisi Prof. Dr. Övgün Ahmet
Ercan, yeni büyük bir deprem beklemediğini ifade etti

DuZCE SALLANDI
ISTANBuL HISSETTI

TEK CARE ERKEN SECiM
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MEVKİ SAHİPLERİ EMANETÇİDİR

DEPREMİN ARDINDAN UZMANLAR'DAN “ENDİŞE ETMEYİN” ÇAĞRISI YAPILDI

BU PROJELERiN
SAHiBi HALKTIR

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri
Akşener bir araya geldi. Görüşme sonrası

açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “TL'nin
değer kaybıyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Kar-
şımızda duvar var. Biz de bu durumu görüşmek
için iki lider bir araya geldik” dedi. Erdoğan'a
çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, “Yönetemiyorsun,
ülkeyi seçime götür” dedi. İYİ Parti lideri Akşener
ise, “Seçimden başka yapacak çare yok” dedi. İYİ
Parti lideri Meral Akşener ise “Sayın genel başka-
nımızın acil seçim çağrısına katılıyorum. Seçim-
den başka yapacak çare yok. Artık yolun sonu
görünmüştür” açıklamasını yaptı. 
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Meral
Akşener

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantı-
sı'nda konuştu. CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresinin 

oylamasındaki ve sonrasındaki tutumunun, doğrudan Türkiye'yi
hedef aldığını belirten Erdoğan, daha vahiminin, bu tutum

değişikliğinin CHP'nin kendi iradesiyle değil, ülke sınırları
dışından verilen talimatlarla gerçekleşmesi oldu-
ğunu söyledi. Erdoğan, “Bu oylamadan sonra
CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyor, CHP'ye 
kimler teşekkür ediyorsa ipini de onlar
tutuyor demektir” diye konuştu. I SAYFA 7
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CHP’NİN SIRTINI 
KİM SIVAZLIYOR?

Recep 
Tayyip 
Erdoğan

Açıklamaları magazin
gündemine damga

vuran, iddialı
pozları sosyal

medyayı sallayan
Burcu Esmersoy'dan
şaşırtan itiraf geldi.
Magazin dünyasında

adından sıkça söz 
ettiren sunucu Burcu 
Esmersoy, önceki gün
Etiler'de elinde para
dolu zarf ile döviz bü-
rosu-banka arasında
koşuştururken objek-

tiflere takıldı. Ünlü su-
nucu Burcu Esmersoy, 

"Kazandıklarınızla bir
yatırım yapıyor

musunuz?" soru-
suna yanıt verir-
ken, özellikle
tüketim çılgın-
lığının önüne
geçmek için
ikinci elden
giyindiğini

itiraf etmesi
şoke etti. I SAYFA 2
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BURCU İKİNCİ EL

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI
Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri deprem anında bazı binaların çatılarından kiremitlerin düşmesi 
üzerine çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, Düzce Atatürk Bulvarı’nda binalardan kaldırımlara ve yollara 
dökülen kiremitleri topladı. Sarsıntı esnasında bazı binalarda fayansların da döküldüğü görüldü. 
Depremden korkan vatandaşlar ise uzun süre sokaklarda bekledi. 

FETÖ elebaşı için
zehirlendi iddiası

FETÖ elebaşı Fethullah Gü-
len'in zehirlendiği iddia edildi.

Ayrıca, Pensilvanya’daki çiftlikte bu-
lunan örgütün mollalarından biri de
intihar etti. Odatv'nin haberine göre,
örgüte konuşmama talimatı verildiği
ifade edildi. FETÖ'ye yakınlığıyla
bilinen TR724'ün konuyla ilgili habe-

rinde ise Gülen'in
sağlığının yerinde
olduğu iddia
edildi. Öte 
yandan avukat
Burak Bekiroğlu
da sosyal medya
hesabından ko-
nuya ilişkin id-
diaları gündeme
getirmişti.

FARKLI AÇIKLAMALAR GELDİ
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Fethullah Gülen

Anne ve babasını
ateş ederek öldürdü

Küçükçekmece Halkalı Merkez
Mahallesi'nde sitede yaşayan

Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sa-
kine Ekici (43) ve babası Yusuf Eki-
ci'yi (43) silahla ateş ederek öldürdü.
Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetler-
den sonra yatağına gidip zehir içerek
intihar etti. Ekici intihar etmeden

önce 'Vasiye-
timdir' dediği
notu sosyal
medyadan
paylaştı. Ekici
ailesinin cena-
zeleri incelen-
mek üzere
Yenibos-
na'daki Adli
Tıp Kuru-
mu'na gönde-
rildi. I SAYFA 3

TÜYLER ÜRPERTEN CİNAYET

ç

Şair, yazar Sezai Karakoç,
Şehzadebaşı Camii'nde

düzenlenen törenin ardından
son yolculuğuna uğurlandı. 
Törene, Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay, TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, Cum-
hurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, bakanlar ve çok sayıda

kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Oktay, “Söyleyeceğimiz
her şeyin özeti vuslata kavuştu.
Kendi ifadesiyle 'dünya zinda-
nından' kurtuldu. Sevgilisine ka-
vuştu. Allah rahmet eylesin”
dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül ise, “Milletimizin, ülkemizin
başı sağ olsun” ifadelerini 
kullandı. 
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SEZAİ KARAKOÇ
UĞURLANDI

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “Mevki ne 
olursa olsun, hiçbir 
hizmetin siyasi parti
sahipliği yoktur. Ben, 
CHP ile gurur duyuyorum. 
Ama bilinsin ki; bizim ortaya
koyduğumuz projelerin
sahibi CHP değildir; halktır,
millettir” dedi

Sokağa çıkamıyorlar!
Sultangazi'de, sokakta
oynayan kız çocuğu id-

diaya göre kimliği belirsiz bir
kişi tarafından taciz edildi. Ola-
yın yaşandığı mahallede esnaf
olan Savaş Sen, “Bu tarz olay-
lar sık sık olur hale geldi. İnsan-

lar tacizciler yüzünden sokağa
çıkamıyor. Üzücü bir olay. 
Sıkıntılı bir dönemden geçiyo-
ruz. Çocuklarımıza sahip 
olmamız lazım. Çocuk kapının
önünde oynuyor ve bu olay 
gerçekleşiyor” dedi. I SAYFA 3

ç

Mahkumlarla 
ilgili düzenleme

Açık cezaevinde bulunan mah-
kumlar, cezasının en fazla bir yıl

olması ve suça karışmama şartıyla de-
netimli serbestlikten yararlanabilecek-
ler. Düzenlemenin, yeni madde
ihdasına ilişkin önerge veri-
lerek beşinci yargı paketine
eklenmesi öngörülüyor. 

ç
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Sağlığın ve güzelliğin en
önemli göstergelerinden sayı-
lan ve vücudumuzu tüm dış

etmenlere karşı bir zırh gibi koruyan cilt
tabakası, mevsim koşullarından doğrudan
etkilendiği için özellikle kışın özel bir ba-
kıma ihtiyaç duyuyor. Öyle ki sadece ha-
vaların soğuması değil nem oranının
düşmesi, su tüketiminin azalması, rüzgar,
hava kirliliği, güneş ışığını daha az aldığı-
mız için duygu durumumuzun da stresli
hale gelmesi gibi nedenler de çeşitli deri
hastalıklarını tetikliyor. Bunların başında
da halk arasında deri kuruluğu olarak bi-
linen kseroz sorununun geldiğini ifade
eden Acıbadem Kayseri Hastanesi Der-
matoloji Uzmanı Dr. İnci Sak, “Kışın cilt
sağlığımızı korumak için banyo ve duşta
kullandığımız ürünlere dikkat etmeli, cil-
dimizi nemlendiren ürünler kullanmalı,
bol su içmeli ve sağlıklı beslenmeliyiz.
Doymamış yağ asitlerinden (zeytin yağı)
zengin beslenme de cilt kuruluğunu önle-
mede fayda sağlar. Yemeklerde yeterli
miktarda zeytin yağı tüketmekte fayda
var” diye konuştu. Bebekler ve yaşlıların
risk altında olduğuna değinen Sak, "Özel-
likle bebek ve çocuklar ile ileri yaşta olan-
lar, çok sık duş alanlar, yüzme havuzuna
gidenler, kuru ve sert iklim bölgelerinde
yaşayanlar deri kuruluğu sorunuyla daha

çok karşılaşıyor. Mevsimsel etkinin yanı
sıra kışın kalorifer, soba ve ısıtıcıların etki-
siyle ortam nemi azaldığı için ciltte ku-
ruma da kaçınılmaz hale geliyor. Kuruluk
özellikle kollarda ve bacaklarda daha be-
lirgin oluyor.  Bu bölgelerde daha az yağ
bezi bulunur. Yüz, diğer vücut bölgelerine
göre daha su geçirmezdir. Deri geçirgenli-
ğinde ise lipitlerin (yağların) kritik rolü
vardır. Sık duş alındığında doğal deri li-
pitlerinin yeniden oluşabilmesi için yeterli
süre olmadığı için kuruluk özellikle yağ
bezleri daha az olan kol ve bacaklarda be-
lirgin olur" ifadelerini kullandı.

Rastgele nemlendirici
kullanılmamalı

Ciltteki kuruluğun, soyulma ve kaşın-
maya neden olduğunu söyleyen Sak, "Te-
davi edilmeyen cilt kuruluğu pullanma,
soyulma, kaşıntıya sebep olabiliyor. Kuru-
luk bu evreye gelmeden önce dermatoloji
uzmanına danışmak gerekir. Kişinin şika-
yetleri, belirtilerin süresi ve şiddetinin te-
davi şeklini belirliyor.  Bazen sadece
nemlendirici yeterli olurken kimi durum-
larda antihistaminik ilaçlar, topikal korti-
kosteroid kremler kullanmak gerekir.
Rastgele nemlendirici kullanmak doğru
değil. Hastanın deri tipine ve şikayetlerine
uygun nemlendiriciler kullanılmalı” şek-

linde konuştu. Pandemide şikayetlerin
arttığına değinen Sak, "Mevsimsel neden-
lere bağlı olarak gelişen cilt kuruluğunun
yanı sıra pandemi döneminde çok sık
sabun ve dezenfektan kullanımı nedeniyle
kontakt egzama şikayetlerinde artış yaşa-
nıyor.  Bu rahatsızlık deride kuruluk ile
başlıyor. Tedavi edilmezse kaşıntı, kızarık-
lık, çatlaklar ve soyulmalar ile ilerliyor.
Kuruluğu önlemek için soğuk havalarda
açıkta kalan bölgeleri, özellikle ellerimizi
eldivenle korumamız gerekir. Sık duş
almak vücut hijyeni için gerekli olsa da
uzun süren, banyo köpükleriyle yapılan ve
çok sıcak suyla alınan duşlar deri kurulu-
ğunu artırır. Bu nedenle banyo ve duş sü-
resi kısa tutulmalı, duştan çıktıktan sonra
mutlaka cilt tipine uygun nemlendiriciler
kullanılmalı. Sabunlar deriyi kuruttuğun-
dan pH’ı 5.5 sabunsuz temizleyiciler veya
yağ ve gliserin oranı yüksek sabunlar kul-
lanılmalı. Özellikle Covid 19 pandemisi
nedeniyle hayatımıza dahil olan dezen-
fektanların aşırı kullanımından, deterjan,
aseton ve kimyasallarla aşırı temastan ka-
çınılmalıdır. Fazla dezenfektan kullanımı
da cildi kurutuyor. Çok dar giysiler sür-

tünmeye bağlı deride kuruluk ve tahrişe
neden olabileceğinden kıyafet seçimine de
dikkat edilmelidir" diye konuştu.

Nem oranına özen göstermeli

Sözlerini sürdüren Dr. Sak şöyle konuştu:
"Özellikle ofis ortamında çalışanlar, kli-
manın neden olduğu düşük neme bağlı
cilt kuruluğundan korunmak için ortamın
nem oranına özen göstermelidir. Güneş
koruyucu ürünler kış aylarında da ihmal
edilmemeli, özellikle kayak yapanlar mut-
laka kullanmalıdır, hem cildi korur hem
nemlendirir. Cilt kuruluğunu engellemek
için dikkat edilmesi gereken en önemli
nokta bol su tüketimidir. Sadece suyla
değil, bitki çayları ya da meyve sularından
da gerekli sıvı ihtiyacı karşılanabilir. Su dı-
şında yediğimiz besinler de cilt kurulu-
ğuna etki eder. Hızla oluşan kilo kayıpları,
dengesiz beslenme deride kuruluğa neden
olur. Özellikle bol meyve ve sebze tüke-
timi cilt sağlımız için gereklidir. Doyma-
mış yağ asitlerinden (zeytin yağı) zengin
beslenme de cilt kuruluğunu önlemede
fayda sağlar. Yemeklerde yeterli miktarda
zeytin yağı tüketmekte fayda var." DHA

ASI KARSITLARINA
TAVIR KONULMALI

Topuk ağrısını
ihmal etmeyin

Medical Park Antalya Hastane Kom-
pleksi Ortopedi ve Travmatoloji Bölü-
mü'nden Op. Dr. Fırat Oruç, sabahları

uyanınca atılan ilk 10-15 adımda ortaya çıkan ve
yürüdükten biraz sonra rahatlayabilen topuk ağrı-
larının, kişilerin yaşamını dayanılmaz hale getire-
bildiğini söyledi. Topuk ağrılarının daha çok uygun
olmayan ayakkabı kullanımında, bozuk ve sert ze-
minlerde yüründüğünde, hızlı kilo artışının olduğu
zamanlarda ortaya çıktığını ifade eden Op. Dr.
Fırat Oruç, “Özellikle kilo artışlarında vücut ağrıya
bir süre sonra adapte olabilir, hatta ağrı geçebilir
ancak hastalık giz-
lice ilerlemeye
devam eder. Hasta-
lık ilerledikçe kişi-
nin hareketliliği
azalır ve buna bağlı
kilo artışı söz ko-
nusu oldukça iyi-
leşmek gittikçe
daha güç bir hal alır" diye konuştu. Topuk ağrısına
genellikle yetişkinlerde, uzun süre ayakta kalma,
uzun mesafe yol yürüme, uygunsuz ayakkabı gi-
yimi ve uygunsuz egzersizlerin neden olduğunu
belirten Op. Dr. Oruç, çocuklarda ise sıklıkla hızlı
büyüme, kilo ve aşırı spor aktivitelerinin bu ağrıları
tetikleyebileceğini vurguladı. Op. Dr. Oruç, topuk
ağrısı sebeplerini ise şöyle sıraladı; Topuk dikeni,
plantar fasiit, topuk yağ yastığı yaralanması, pesp-
lanus, pescavus (arkçökmesi, arkyükselmesi), tar-
sal tünel sendromu (bilek düzeyinde sinir
sıkışması), tümör ve enfeksiyonlar, stres kırıkları,
aşil tendon ve yapışma yeri problemleri
(tendinit,tendinozis, rüptürü).

Uzman görüşüne başvurulmalı

Ağrının lokalizasyonunun tespitinin önemli oldu-
ğunun altını çizen Op. Dr. Oruç, “Polikliniğe baş-
vuran hastaların fiziksel muayenesinin
yapılmasının ardından ön tanıya göre belirli tetkik-
leri (direk grafi, seroloj, EMG ve MRI) istenmekte-
dir. Tedavi hastaya ve tanıya göre değişmekle
beraber konservatif ve cerrahi tedavi olmak üzere
iki alt grupta toplanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Op. Dr. Oruç, konservatif ve cerrahi tedavi seçenek-
leri hakkında ise şu bilgileri paylaştı: “Ayak taba-
nına uygun ortopedik ayakkabı tercihi yapılmalıdır.
Beslenme düzeni yapılmalı ve kilo kontrolü göz
önünde bulundurulmalıdır. Aşırı kilo durumunda
diyetisyen eşliğinde mutlaka bir uzman görüşle kilo
verilmelidir. Uzun süre ayakta durulmamalı, sert
sporlardan uzak durulmalıdır. Yoğun tempoya
maruz kalındığı durumlarda kaslar belirli süre din-
lendirilmelidir. Magnezyum ve kalsiyum oranı den-
gelenmelidir. Pilates, yoga gibi strengthening
(güçlendirme) egzersizleri yapılabilir. Topuk ve
ayak tabanını destekleyici tabanlıklar kullanmak
gerekebilir. Buz tedavisi uygulanabilir. Doktor tavsi-
yesiyle antiemflamatuvar ilaçlar, fizik tedavi yön-
temleri, ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Dirençli
hastalarda düşük doz lokal anestezi, steroid enjek-
siyonu ya da ESWT (şok dalga tedavisi) yapılabilir.
Cerrahi olarak yumuşak doku ve kemik ameliyat-
ları spesifik hasta grubunda yapılmaktadır."

Burcu Esmersoy, elinde para dolu bir
zarfla döviz bürosu ve banka arasında
koştururken objektife yansıdı. Akmer-

kez’de görüntülenen Burcu Esmersoy, “Kazandıkla-
rınızla yatırım yapıyor musunuz?” sorusuna “Ben
oldum olası gayrimenkule yatırım yaparım. Ev alı-
yorum bildiğiniz üzere” yanıtını verdi. Ünlü sunucu,
“Döviz bürosunda bir işlem trafiği vardı, görmeniz
lazım. Bir yandan para, diğer taraftan altın alıyor
herkes. Ben de euro bozdurdum, bankaya yatıraca-
ğım şimdi ödemelerim için” dedi. Giyim tarzıyla
dikkat çeken Burcu Esmersoy, artık ikinci el giydiğini
söyledi. “Üzerimdeki, ikinci elden aldığım bir erkek
takımı” diyen sunucu, şöyle konuştu: “Bir süredir
ikinci el kıyafetler kullanıyorum. Tüketim çılgınlığı-
nın önüne geçmek için bu şekilde ilerliyorum. Eko-
nomimi de iyi yönetiyorum bu vesileyle.”

S ağlık Bakanı Fahrettin Koca, yakla-
şık 3 milyon kişinin, zamanı gelen
3'üncü doz aşısını henüz yaptırma-

dığını açıkladı. İzmir Tabip Odası Başkanı
Opr. Dr. Lütfi Çamlı, düşüşü değerlendi-
rerek, "Resmi açıklamalara göre Türki-
ye'de 18 yaş üstünün yüzde 79'unun 2 doz
aşı olduğunu anlıyoruz ancak burada he-
saplama sadece 18 yaş üstü olmamalı,
tüm topluma göre yapılmalı. Böyle hesap-
landığında ise toplumda yüzde 59'lık bir
kesimin 2 doz ve üstü aşılandığını görüyo-
ruz. 2 doz aşılamaların en az 3 milyonu 2
doz Sinovac olup 3'üncü dozunu yaptır-
mayanlar var. Bu kesimin delta varyantına
karşı yeterince korunduğunu da söyleye-
meyiz. Son 15 günde aşılama oranlarının
tüm çabalara rağmen yüzde 1 arttığı gö-
rülmekte. Geçen haziran ayında günlük 1-
1,5 milyon doz aşılama yapılırken, bugün-
lerde aşılamaların 100 binlere kadar indiği,
ilk aşılamaların da 50 binin altına indiği
günler yaşıyoruz. Kısacası aşılama tüm
çabalara rağmen bir türlü ilerlemiyor" diye
konuştu.

Bilime daylı bilgiler paylaşılmalı

Aşılama oranlarında artış görmediklerini
belirten Opr. Dr. Çamlı, bunun nedeninin
ise aşı tereddüdü yaşayan kişilerin ikna
edilememesi olduğunu söyleyerek, şöyle
devam etti:"Artık aşı olmak isteyenler oldu
ancak tereddüt yaşayan kesim, aşı olma-
dığı için aşılama oranlarında bir artış or-
taya çıkmıyor. Oysa bugünlerde 4'üncü
pikin uzamış süreciyle karşı karşıyayız.
Toplumsal bağışıklık için aşılama oranla-
rını yüzde 85'lik seviyeye ulaştırmak gerek-
mektedir ancak bir ilerlemenin olmadığını
görüyoruz. Bu nedenle tereddüt yaşayan
vatandaşlarımıza ikna edici söylemlerin ve
çabaların arttırılması gerekmekte. Aşı kar-
şıtlarının medyada, sosyal medyada ve tel-
evizyonda yaptıkları çarpıtılmış bilgilere

karşı tavır konulmalıdır. Bu konuda kamuo-
yunu aydınlatıcı ve bilime dayalı bilgilerin
paylaşılması gerekmekte. Bunun yanında
aşı olmamak için ısrar eden kesimler varsa
toplum sağlığını korumak açısından kamu-
sal alanda bu kişilere yönelik birtakım dü-
zenlemelerin getirilmesinin şart olduğunu
düşünüyorum. Aşı olmak bireysel bir öz-

gürlükten öte, toplum sağlığını korumak
adına diğer kişilere hastalığın bulaştırılma-
ması ve pandeminin uzamaması açısından
mutlaka toplumsal sorun olarak ele alın-
malıdır. Bu konuda ısrar varsa gerekli dü-
zenlemeler yapılmalıdır."ifadesini kullandı.
Pandemi kurallarına da yeteri kadar uyul-
madığına dikkat çeken Opr. Dr. Çamlı,

"Sokak, kafe ve restoranlarda maskesiz ve
fiziksel mesafeye uymayan vatandaşları-
mızı görmek bizleri ciddi bir şekilde kaygı-
landırmaktadır. Pandeminin geçmediğini,
delta varyantının bulaştırıcılığının çok daha
etkin olduğunu bilmeliyiz. Aşı olsak bile
mutlaka pandemi kurallarına uymamız 
gerektiğini hatırlatayım" dedi. DHA

Topuk ağrılarının ciddi hastalıkların
habercisi olabileceğini söyleyen Op.
Dr. Fırat Oruç, “Hastalar genellikle
topuk etrafında oluşan ağrıyla polik-
liniğe başvurur. Genellikle ihmal
edilebilen topuk ağrısının arkasında
topuk dikeni, plantarfasiit, tümör ve
enfeksiyonlar ve stres kırıkları gibi
ciddi sorunlar olabilir” dedi

İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı, tereddüt yaşayan kesimin aşı olmaması nedeniyle aşılama oranlarında
artış olmadığını belirterek, "Bugünlerde 4'üncü pikin uzamış süreciyle karşı karşıyayız. Toplumsal bağışıklık için aşılama
oranlarını yüzde 85'lik seviyeye ulaştırmak gerekir. Aşı karşıtlarının çarpıtılmış bilgilerine karşı tavır konulmalıdır" dedi

Dermatoloji Uzmanı Dr. İnci Sak,
cilt kuruluğuna değinerek, "Özel-

likle Covid-19 pandemisi nede-
niyle hayatımıza dahil olan

dezenfektanların aşırı kullanımın-
dan, deterjan, aseton ve kimyasal-
larla aşırı temastan kaçınılmalıdır.

Fazla dezenfektan kullanımı da
cildi kurutuyor" diye konuştu

Doymamış yağ asitle-
rinden (zeytin yağı)

zengin beslenme de
cilt kuruluğunu önle-

mede fayda sağlar.
Yemeklerde yeterli

miktarda zeytin yağı
tüketmekte fayda

var” diye konuştu.

Dezenfektanın

fazlası zarar

Burcu ikinci
el giyiniyor

Aşılama oranlarında artış görmediklerini belirten Opr. Dr. Çamlı, bunun nedeninin ise aşı tereddüdü yaşayan kişilerin ikna
edilememesi olduğunu söyleyerek, “Toplumun sağlığı için bu hengamenin bir an önce önüne geçmeliyiz” diye konuştu.
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KüçüKçeKmece'de anne ve
babasını mutfakta silahla vura-
rak öldüren kişi intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Halkalı Merkez
Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf
Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici

(43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mut-
fakta silahla ateş ederek öldürdü. 
Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden
sonra yatağına gidip zehir içerek intihar
etti. Ekici'nin intihar etmeden önce ya-
pacaklarını dün saat 21.47'de sosyal

medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Eki-
ci'nin sosyal medya paylaşımını gören
arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete
geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 
3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı 
belirtildi.

O lay, 31 Ekim Pazar günü 16.00 sıralarında,
Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde
meydana geldi. Sokakta oyun oynayan dört

çocuğun yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya
göre 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Durumu fark
eden arkadaşları kız çocuğunu kolundan tutarak olay
yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra kız çocuğu olayı an-
nesine anlattı. Ailesi de polis ekiplerine ihbarda bu-
lundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler
soruşturma başlattı. Kız çocuğunun taciz edildiği iddia
edilen anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına 
yansıdı. 

Olay kapı önünde oluyor

Olayın yaşandığı mahallede esnaf olan Savaş Şen, "2
hafta önce, saat 16.00 sularında dükkâna geldik. Geldi-
ğimizde çocuklar koşturuyordu. Küçük bir kız çocuğuna
taciz olayının yaşandığını söylediler. Annesi ve babası da
geldi. Etrafa baktık ama kimseyi göremedik. Güvenlik
kamerası görüntülerini polise verdik. Taciz olayı, görün-
tülerde net bir şekilde görülüyor. Gördüğümüz kada-
rıyla, kişi 17-18 yaşlarında. Polisler geldi, araştırdılar
ancak bulunduğunu duymadık. Üzücü bir olay. Sıkıntılı
bir dönemden geçiyoruz. Çocuklarımıza sahip olmamız
lazım. İnsanlar çocuklarını dışarıya çıkarmaya korkuyor.
Çocuk kapının önünde oynuyor ve bu olay gerçekleşi-
yor" dedi.

1 ay içinde 2'inci olay

Metin Çelik ise, "Bundan yalnızca bir ay önce aynı olay
yaşandı. Karşı komşumuzun kızı, annesine durumu an-
latıyor. Daha sonra aynı kişi bir ay içerisinde başka bir
kızı taciz ediyor. Belki de buralardan sürekli geçiyor, gör-
müşüzdür. Şikayetçi olundu. İki olay için de polis geldi.
Birinin görüntü kayıtlarını aldılar; ama diğerini bulama-
dılar" diye konuştu. DHA

Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Motosiklete
tahammül
edemedi

esenyurt’ta, aracıyla siteye
girmek isteyen servis şoförü,
motosiklete çarptı. Duruma

kızan şoför, yanlış park edilmiş motosik-
leti tekmeyle devirdi. O anlar güvenlik ka-
merasına yansıdı. Olay, dün akşam
saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahal-
lesi’nde bulunan site girişinde yaşandı.
Aracıyla siteye giriş yapmak isteyen servis
şoförü, yanlış park edilmiş motosiklete
sürttü. Araçtan inen şoför, öfkelenerek,
motosiklete tekme atıp, devirdi. Şoför,
daha sonra aracına binip, olay yerinden
uzaklaştı. Servis şoförünün ardından olay
yerine gelen motosiklet sahibi, arkasın-
dan koştu. O anlar sitenin güvenlik kame-
rasına yansıdı.

Yine kadına
şiddet!

zeytinburnu'nda bir kişi, eşi
olduğu iddia edilen kadını ya-
nında küçük çocuğu varken,

sokak ortasında önce darbetti, sonra yü-
züne tükürdü. O anlar, cep telefonu kam-
arası ile görüntülendi.  Olay, dün akşam
saatlerinde, Beştelsiz Mahallesi’nde mey-
dana geldi. İddiaya göre, küçük kız ço-
cuğu ile sokakta yürüyen kadın, eşi
olduğu öne sürülen kişi ile tartışmaya
başladı. Kadına sokak ortasında bağıran
kişi, daha sonra fiziksel şiddet uygula-
maya başladı. Çocuğunun yanlarında ol-
masına aldırış etmeyen kişi, bir süre
yürüdükten sonra kadının yüzüne tü-
kürdü.  O anlar cep telefonu kamerası ile
saniye saniye kaydedildi.  Kayıtta, kadına
şiddet uygulayan kişinin, "Şeytan senin
kolunun altına girmiş. Uyma şeytana.
Allah seni ıslah etsin" dediği anlar da yer
aldı.

Sultangazi'de, sokakta oynayan kız çocuğu iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi
tarafından taciz edildi. Olayın yaşandığı mahallede esnaf olan Savaş Sen, “Bu tarz
olaylar sık sık olur hale geldi. İnsanlar tacizciler yüzünden sokağa çıkamıyor” dedi

TACIZCILER YUZUNDEN
SOKAGA CIKAMIYORLAR

Olayın yaşandığı mahallede esnaf
olan Savaş Şen, “2 hafta önce, saat
16.00 sularında dükkâna geldik.
Geldiğimizde çocuklar koşturuyordu.
küçük bir kız çocuğuna taciz olayının
yaşandığını söylediler. annesi ve 
babası da geldi. 
Etrafa baktık ama
kimseyi 
göremedik.
Güvenlik
kamerası
görüntüle-
rini polise
verdik. taciz
olayı, görün-
tülerde net
bir şekilde 
görülüyor” dedi.

Burada ölüm olmasını

istemiyoruz!
Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa, otomobil çarptı. Yaşananlar
güvenlik kamerasına yansırken, mahalleli kazaların olduğu caddeye kasis yapılmasını istiyor.
Vatandaşlar, “Biz burada ölüm olmasını, kaza olmasını istemiyoruz” dedi

Kaza, dün öğle saatlerinde
Esenyurt İncirtepe Mahalle-
si'nde yaşandı. Edinilen bilgiye

göre, Mustafa İzbero bakkala gitmek
için çalıştığı iş yerinden çıktı. Yolun kar-
şısına geçmek isteyen İzbero'ya, o sırada
seyir halinde olan bir otomobil çarptı.
Kafasını otomobilin camına vuran
çocuk, çarpmanın etkisi ile yere sav-
ruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve
sağlık ekipleri geldi. Kazada hafif şekilde
yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin mü-
dahalesinin ardından hastaneye kaldı-

rıldı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik ka-
merasına yansıdı. 

Ölümle burun buruna geldim

Otomobilin çarptığı Mustafa İzbero, "İş
yerinden çıktım, bakkala gidecektim.
Büyük araba geçti, diğerini görmedim.
Diğer araba çarptı. Kafam cama çarptı.
Orada korktum. Normal hızındaydı,
frene basınca kaydı. Bana öyle vurdu.
Bir şey olmasından korktum. Ölümle
burun buruna geldim. Başkası da olabi-
lirdi. Ölebilir" dedi. Kazanın yaşandığı

caddeye trafik ışığı veya kasis yapılması
gerektiğini söyleyen Yunus Kaya isimli
mahalle sakini, "Bir buçuk yıla yakındır
bu mahallede oturuyorum. Bu caddede
insanlar bazen ölümle burun buruna ka-
lıyor. Burada sadece bu arkadaşa çarp-
maları yok. Burada defalarca kaza oldu.
Biz bunu büyükşehir ve Esenyurt Beledi-
yesi'ne bildirdik ama hiçbir şekilde bu-
nunla ilgilenilmedi. Bize UKOME
kararını ilettiler. Buraya ya ışık yada
kasis yapılsın. Biz burada ölüm olmasın
istiyoruz." DHA

Güpegündüz silahlı çatışma
Beyoğlu'nda, motosikletli 

4 kişi ile kimliği henüz 
belirlenemeyen bir kişi
arasında silahlı çatışma

yaşandı. Ölen ya da
yaralanın olmadığı çatışma

sırasında, kurşun isabet
eden bir iş yerinin camı
patladı, park halindeki 

otomobile çok sayıda
kurşun isabet etti. Çatışma
anının güvenlik kamerası

görüntüleri ortaya çıktı

Kasımpaşa Dereyolu
Caddesi Fırın Sokak'ta
15.00 sıralarında mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre,
kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi
sokak üzerinde yürüdüğü sırada, iki
motosikletteki 4 kişi yanına geldi.
Motosikletteki kişilerin bellerinden
tabanca çıkardığını gören kişi, koşa-
rak bir bina duvarının çıkıntısına sı-
ğındı. Motosiklettekiler
kendilerinden kaçan kişiye ateş et-
meye başlarken, saklanan kişi de ta-

bancasıyla ateş ederek karşılık verdi.
Birkaç dakika süren çatışmada ölen
ya da yaralanan olmazken, seken
kurşunlardan biri caddedeki bir iş
yerinin giriş camına isabet ederek
patlamasına neden oldu. Saldırıya
uğrayan kişinin bulunduğu yerde
park halindeki bir otomobile de çok
sayıda kurşun isabet etti. Çatışma-
nın ardından, saldırganlar motosik-
letleri olay yerinde bırakarak yaya
olarak kaçarken, saldırıya uğrayan
kişi de caddeye doğru kaçarak izini

kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların
haber vermesi üzerine olay yerine
polis ekipleri sevk edildi. Polis çev-
rede güvenlik önlemi alırken, olay
yeri inceleme ekipleri sokak ve moto-
sikletler üzerinde incelemelerde bu-
lundu. Çevredeki güvenlik kamera
görüntülerini inceleyen polis, eşkali
belirlenen saldırganlar ve saldırıya
uğrayan kişiyi bulmak için çalışma-
lara başladı. Caddede esnaflık yapan
bir kişi "Silahlı çatışma olmuş dedi-
ler. Geldik, karşı komşunun camı kı-

rılmış. Buradaki eczacı komşunun
arabasında 4-5 tane kurşun var. Ya-
ralı yok şu anda" diye konuştu.

Kameralara yansıdı

Öte yandan saldırının güvenlik ka-
merası görüntüleri ortaya çıktı. Ça-
tışma esnasında saldırganların park
halindeki otomobilin arkasına sakla-
narak  kurşun yağdırdığı bu sırada
bir seyyar satıcının sürünerek tezga-
hının altına girip canını son anda
kurtardığı görülüyor

Çocuk pornocuları
tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde müstehcen çocuk videosu
paylaşan, 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan
16 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 7 şüpheli adli ma-

kamlarca serbest bırakıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bili-
şim Suçları Bürosu'nca yürütülen iki farklı soruşturma
kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekip-
leri, sosyal paylaşım uygulamasında gruplar kuran ve müsteh-
cen çocuk videoları paylaşan şüphelilere yönelik harekete geçti.
Ekipler, 9 Kasım Salı günü İstanbul merkezli, Bursa, Kocaeli, Te-
kirdağ, Edirne, Ordu, Mersin, Kahramanmaraş ve Erzurum
olmak üzere toplam 9 ilde 18 adrese operasyon düzenledi. Ope-
rasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan arama-
larda, 13 cep telefonu, 11 sim kart, 2 hafıza kartı, 2 hard disk,
10 hafıza kartı ve 10 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Ekiplerce,
yakalanan 16 şüpheliden 7'sinin işlemlerin tamamlanmasının
ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 9 şüpheli sevk
edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda ele geçiri-
len malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşke-
sinde sergilendi.
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2 020 yılında 248 kadın cinayeti işlendi
2021 yılında bu rakam katlanarak
arttı. Bahaneler, isimler, şehirler de-

ğişti ama kaçınılmaz son asla değişmedi. Öy-
lece hayattan koparıldı bu kadınlar hem de
hiç suçları yokken, hatta tek suçları o an o
caddede tesadüfen savunmasız şekilde görül-
meleriydi.  Sadece kadın cinayetleri değil üs-
telik yan baktın, yol vermedin diye işlenen
yüzlerce hatta binlerce cinayet var.

O sebeptendir ki bugün ki köşemde toplum-
sal bir sorun haline gelen cinayetlerin sebeple-
rini ve çözümünü kaleme aldım.

Esenyurt  bir diğer adı Las vegas ya da
Texsas olarak bilinen Türkiye’nin en büyük il-
çesidir.

Herkes artık Esenyurt ilçesini biliyor çünkü
olaysız kavgasız cinayetsiz tek günü olmayan
bir hal aldı. Ee tabi sadece Esenyurt diye dü-
şünürsek buda ilçemize haksızlık olur. Benzeri
durumda olan bir çok il ve ilçe ne yazık ki yol
verme kırmızı ışıkta geçme yan bakma düz
bakma kaşının üstünde göz, gözünün üstünde
kaş var gibi saçma sapan konularla  her gün
onlarca insanın evi yıkılıyor. Yıkılan enkazın
altında çocuklar yetim, eşler kimsesiz annele-

rin ciğeri yanmış bir şekilde
kalıyor. Ölende öldürende ağır bedeller ödüyor
biri kara toprağa biri mahpusa  hatanın sonu-
cunda kazanan yok herkes kaybediyor.

Madem ki herkes kaybediyor, nedir bu kin
bu nefret  neyi paylaşamıyorsunuz nedir alıp
veremediğimiz? Nedir bu öfke ya Allah aş-
kına gelin kardeşçe bir birimizin hakkını hu-
kukunu koruyarak insan gibi hep birlikte
yaşamayı öğrenelim öğretelim. Kimse kusura
bakmasın bir çocuğu babasız bırakmak kim-
senin hakkı da hukuku da değil olamazda

insan gibi yaşam için haklarımıza saygı duy-
mak zorundayız. Birlikte dünyayı paylaşmayı
öğrenmek zorundayız  çünkü yaşamak her
canlının hakkıdır.

Kimsenin çocuğu babasız kalmasın. Ya ne
olur biraz empati kurun babasız kalan sizin
çocuğunuz olduğunu düşünün ve öfkenize
hakim olmayı öğrenin.

İnsanlarımızın ne yazık ki psikolojisi ol-
dukça gergin trafikte seyir ederken beklenme-
dik düzeyde tepkiler veriyor ve bu duruma biz
hep şahit oluyoruz. Bu duygu durum bozuk-
luğu çok kişide görülüyorsa mutlaka bir
çözüm aranmalı ve bu durumdan insanları-
mız bir şekilde arındırılmalı bu şekilde devam
ederse günlük cinayet sayısı covid19’u geçe-
ceğe benziyor. Hal böyle olunca ülkenin 

Devlet millet ele ele verip  bu tür sorunların

çözümü noktasında ortak akıl ve işin uzman-
ları ile bir çözüm üretilmeli. Eğitimse eğitim
tedaviyse tedavi ya da cezaysa en ağırından
olsun. Aile Bakanlığı bu hususta acilen bir ça-
lışma yürütmelidir.

Bakanlık bir şey yapmıyorsa millet olarak
kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz artı
kendimizi tedavi etmeliyiz bunun içinde em-
pati kurmak yeterli olmalıdır.

Mutlaka bir yol olmalı diye düşünüyorum.
Ya hiçbir şey yapamazsak bile insanlarımı-

zın ruh halini işe başlarken ya da devam eder-
ken tespit edip mutlaka tedavi edilmesini ön
gören çalışmalar yapabiliriz diye düşünüyo-
rum. Artık çocuklar yetim kalmasın gelin bir-
lik olalım kardeşçe yeni bir dünya inşa
edelim.

Kalın selametle.

Cinayetlerin son bulması
İçin ne yapmalıyız?

Ataşehir'de 
samuray kılıcıyla
Başak Cengiz'i (28)
katleden Can 
Göktuğ Boz'un 
(27) avukat olan 
annesi Ayşe Necla
Yomralıoğlu yazılı
açıklama yaptı.
Yomralıoğlu,
oğlunun
avukatlığından istifa
edeceğini belirtti.
Yomralıoğlu, “Ne
oğlumu savunacak
ne de eylemlerini
savunacak değilim.
Zira yaşananların
savunulacak bir yanı
yok” dedi

SAVUNULACAK
BIR YANI YOK!

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

A taşehir'de hiç tanımadığı 28 ya-
şındaki Başak Cengiz'i yolda yü-
rürken samuray kılıcıyla

öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Can
Göktuğ Boz'un (27) avukat olan annesi
Ayşe Necla Yomralıoğlu yazılı açıklama
yaptı. Yomralıoğlu açıklamasında "Gün-
lerdir basında yer alan ve kamuoyunun
vicdanını derinden sarsan, bu elim olayın
tarafı olmak, evladımın böyle vahim bir
olaya sebebiyet vermiş olması sebebiyle
çok büyük bir utanç duyuyorum. Gence-
cik bir kız çocuğunun hayatını böylesine
vahim bir olay neticesinde kaybetmiş ol-
ması beni kahrediyor. Ömrüm boyunca
Başak Cengiz ve ailesinin acısını vicda-
nımda taşıyacağım. Hayatını kaybeden
yavrumuz ve ailesi için hiç dinmeyecek
bir acı içindeyim. Ne bedenen ne de psi-
kolojik olarak ayakta duracak gücü ken-
dimde bulamıyorum" ifadelerini
kullandı.

Kendine zarar veriyordu

Oğlu Boz'un bebekliğinden yetişkinliğine
kadar hep yanında olduğunu belirten
Yomralıoğlu, oğlunun ergenlik sonra-
sında ciddi bir psikolojik sorunları oldu-
ğunu ve tedavisi için elinden geleni
yaptığını iddia ederek, "Uyuşturucu

madde bağımlılığı nedeniyle yalnızca
kendine zarar veriyordu. Bu bağımlılık-
tan da gördüğü tedavi neticesinde kur-
tuldu. Göktuğ'un babası Ali Boz ile
boşanma kararı almamız akabinde sağ-
lıklı düşünememesi nedeniyle Göktuğ
benimle olan tüm irtibatını ve diyalo-
ğunu kesti hatta beni görmek ona iyi gel-
memeye başladı" dedi.

Babayı suçladı

Eşiyle boşanmasının ardından oğlunun
babasıyla yaşamaya başladığını, Baba
Ali Boz'un da yeni bir hayat kurmasının
ardından oğlunun tüm ısrarlarına rağ-
men kendisiyle yaşamayı reddettiğini
kaydeden Avukat Yomralıoğlu açıklama-
sını şu şekilde sürdürdü: "Göktuğ be-
nimle yaşamayı da beni görmeyi de
reddetti. Ben 3 yıldır evladıma hasret ya-
şıyorum. Ne sesini duymama ne de onu
görmeme müsaade etmedi. Defalarca
kez ikamet ettiği sitenin önüne gittim ve
site güvenliğinden geçemediğim için site-
nin önünde bekleyerek onu görmeye ça-
lıştım. Göktuğ'un babası Ali Boz ile
Göktuğ'un durumu ve hayatı ile ilgili
bilgi almak amacıyla her gün görüşüyor-
dum. Psikolojik durumu, sağlığı, beslen-
mesi, sporu tümüyle ne durumda olduğu

hakkında her gün ama her gün irtibat
halindeydik. Göktuğ'u içinde kaldığı yal-
nızlık durumunda çıkartabilmek adına
defalarca kez onunla aynı evi paylaşmak
istediğimi en azından onu görmeme izin
vermesini, ona erişemediğim için babası
Ali Boz aracılığıyla talep ettim"

Aklıma bile gelmezdi

"Kendimi, evladıma kalan ömrüm bo-
yunca bir kere daha sarılamasam da yü-
zünü bir kere daha göremesem de olur
yeter ki o iyi olsun şeklinde telkin ettim"
denilen açıklamada Yomralıoğlu, oğluyla
en son Eylül ayında görüşebildiklerini ve
söz konusu görüşmenin ardından oğlu-
nun hem bedenen hem de ruhen kötü
durumda olduğunu gözlemlediğini be-
lirtti. Bu gözlemin ardından babasının
oğluyla daha fazla vakit geçirmesini ve
onunla uyumasını rica ettiğini öne sürü-
len açıklama şöyle devam etti: "Ancak
tüm bu durum içerisinde Göktuğ'un bi-
rine zarar verme ihtimali bir kez dahi ak-
lıma gelmedi. Zira çocukluğundan
bugüne canlı cansız hiçbir varlığa zarar
veren bir tavrı olmadı tam tersine olabil-
diğine ürkek bir çocuktu. Ben yalnızca
kendini yapayalnız hissetmesinden ve
kendine ruhen ve bedenen zarar vermesi

durumundan korktum. Benimle yaşama-
sını sağlamak ve tedavi sürecini devam
ettirebilmek için sürekli doktorlar, tedavi
yöntemleri ve çıkış yolları aradım ve hiç
pes etmedim. Göktuğ'un evinde yer alan
yazıları, notları, yaşadığı evin durumunu
basında yer alan haberlerden gördüm.
Ben çocuğumun evine adım atıp bu du-
rumu görebilseydim bu halde yaşama-
sına müsaade etmezdim, gerekirse kolluk
kuvvetleriyle de olsa tedavi görmesini
sağlardım"

Avukatı olarak katıldım

Oğlunun yaşadığı zihin karmaşasının ve
psikolojik durumunun bu denli bir hal al-
dığını görememesi nedeniyle Can Gök-
tuğ Boz ve Başak Cengiz'in hayatını
koruyamamış olmamasının kendisini
kahrettiğini belirten Yomralıoğlu, "Olayın
vahimliği ve yaşadığım duygu durumu-
nun karışıklığı nedeniyle Göktuğ'un tu-
tuklanmasına karar verilen Sulh Ceza
Hâkimliği sorgusuna ceza hukukçusu
olamamama rağmen avukatı olarak ka-
tıldım. Ne oğlumu savunacak ne de ey-
lemlerini savunacak değilim. Zira
yaşananların savunulacak bir yanı yok;
bunu olayın faili olan oğlum da açıkça
ikrar ediyor" ifadelerini kullandı. DHA

Kasada 50 milyon var
Lüleburgaz Belediyesi’nin 2022 Yılı Mali Bütçesi’nin onaylandığı belediye meclis
toplantısında konuşan Başkan Gerenli, “Lüleburgaz Belediyesi bütçedeki denkliği dışarıdan
aldığı borçla, faiz giderleriyle sağlamıyor. Belediyemiz kasasındaki şu anda 50 milyon
TL’nin üzerinde olan ve yıl sonunda 40 milyon TL devredecek parayla sağlayacaktır” dedi.

TÜrkiye’nin nadir borçsuz
belediyelerinden biri olan ve
kasasında bulunan 40 milyon

TL’yi bir sonraki yıla devreden Lülebur-
gaz Belediyesi’nin 2022 Yılı Mali Büt-
çesi meclis kararıyla onaylandı. Alınan
kararla birlikte Lüleburgaz Belediye-
si’nin gelir-gider bütçesi 299 milyon 500
bin TL olarak onaylandı. Bütçedeki
denklik ise dışarıdan borç ya da faiz gi-
derleriyle değil, Lüleburgaz Belediye-
si’nin kasasında bulunan 40 milyon TL
ile sağlandı. Lüleburgaz Belediyesi gelir
gider bütçesinin oylandığı meclis top-
lantısının sonucunda Türkiye’de yaşa-
nan ekonomik buhrana rağmen borçsuz
ve yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla
yapabilen belediye özelliğini sürdürdü. 

Çalışmaya devam edeceğiz

Meclis toplantısının sonunda konuyla il-

gili konuşan Lüleburgaz Belediye Baş-
kanı Dr. Murat Gerenli, Lüleburgaz Be-
lediyesi’ni yatırımlarını kendi öz
kaynaklarıyla yapmaya devam eden,
güçlü mali yapısından taviz vermeyen
bir belediyecilik anlayışıyla yönetmeye
devam edeceklerinin vurgusunu yaptı.
Başkan Gerenli, “Meclis üyelerimize,
Lüleburgaz  Belediye Meclisi’ne bize
gösterdikleri güven ve bütçemizi büyük
bir ekseriyetle kabul ettikleri için çok te-
şekkür ediyorum. Emin olun ki bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da asla
mali disiplinden ödün vermeyeceğiz.
Şeffaf, hesap verebilir belediyecilik anla-
yışıyla çalışmaya devam edeceğiz.
Bütün harcamalarımızı zaten gözünüz
önünde yapıyor ve şeffaf bir şekilde
gerek meclisimizle, gerek ihalelerimizle
gerek belediyemizin sitesinde paylaşıyo-
ruz” dedi. 

Öğrencilere
eğitim yardımı 
Bağcılar Belediyesi, devlet veya özel üniversitelerin ön lisans
ve lisans programlarında örgün eğitime bu sene yerleşen 
2 bin 986  gence 1000 TL yardım yapıyor. Online sistem 
üzerinden istenen belgelerini teslim eden öğrencilerin
hesaplarına paraları yatırılmaya başlandı

Bağcılar Beledi-
yesi’nin üniversite
sınavını kazanan

gençlere yönelik uygulamaya
koyduğu sosyal destek yardı-
mında son aşamaya gelindi.
Devlet veya özel üniversiteleri
kazanmış ön lisans veya lisans
programlarında örgün öğre-
time yerleşen öğrencilerin baş-
vurularına bakıldı. Yapılan
inceleme sonucunda 2 bin 986
öğrenciye para yardımı yapıl-
masına karar verildi. www.bag-
cilar.bel.tr internet sitesine
girerek ÖSYM Yerleştirme
Sonuç Belgesi ve Okul Kayıt
Belgesi’ni yükleyen öğrencilerin

hesaplarına 1000’er TL yatırıl-
maya başlandı. Öğrencilere tek
seferde yapılacak ödemeler sa-
yesinde aileler rahat edecek.
Gençlere bundan sonra da her
türlü desteği vermeye devam
edeceklerini söyleyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı, “Öğrencilerimizin bir
kısmı İstanbul’da bir kısmı da
farklı şehirlerde eğitim görecek-
ler. Onların daha iyi eğitim al-
maları için gücümüz yettiğince
yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Sözünü verdiğimiz yardım
miktarlarını hesaplarına yatır-
maya başladık. Şimdiden ha-
yırlı olsun” dedi.

Savunma sanayi
masaya yatırıldı

Ümraniye Beledi-
yesi tarafından ha-
zırlanan kasım ayı

kültür ve sanat etkinlikleri devam
ediyor. Bu kapsamda düzenle-
nen Ayın Gündemi programının
konuğu Güvenlik Uzmanı ve
Yazar Mete Yarar oldu. Doç. Dr.
Veysel Kurt moderatörlüğünde
düzenlenen programda, Türki-
ye’nin savunma sanayisi ve bu
alandaki stratejileri mercek altına
alındı. Yarar, Ümraniye Kültür
ve Sanat Merkezi’nde düzenle-
nen etkinlikte izleyicilere, sa-

vunma sanayisinin öneminden
ve Türkiye’nin stratejik konu-
mundan bahsetti. “Türkiye’nin
Yükselen Yıldızı Savunma Sa-
nayisi ve Stratejisi” adlı panelde;
son yıllarda savunma sanayi-
sinde yapılan atılımlara dikkat
çekildi. Programda; Türkiye’nin
savunma sanayisinde kendi tek-
nolojisini üretmesi, bu alanda
birçok ülkeye ihracatta bulun-
ması, jeopolitik ve stratejik ko-
numu sebebiyle dünya
siyasetinde etkinliğini artırdığının
altı çizildi.  

Usta ustasından ödül aldı
Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Tam Bana Göre Festival” kapsamında düzenlenen yarışmada
gençlere yönelik çalışmalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödül aldı. Gaziosmanpaşa
Sanat Akademisi, en iyi fiziki belediyecilik yatırımı ödülüne layık görüldü

Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Tam
Bana Göre Festival” Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gençlere kapı-

larını açtı. Erdoğan, açılış programı kapsamında “Yerel
Yönetimler ve Gençlik Projeleri” yarışma-
sında ödüle layık görülen belediyelere ödül-
lerini verdi. Türkiye’nin dört bir yanından
belediyelerin projelerinin değerlendirildiği
yarışmada Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Fi-
ziki Belediyecilik Yatırımları” kategorisinde
ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta ödülü, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın elinden aldı. 16-21 Kasım tarih-

leri arasında düzenlenen festival kapsamında gençlere
yönelik, konserler, sergi alanları, deneyim alanları, atöl-
yeler, VR etkinlikler, sertifikalı eğitimler, e-learning eği-
timlerine giriş imkanı, etnospor, sürpriz yazarlarla

söyleşiler, sahaflar ve yayıncılar, girişimci-
likten edebiyata konferanslar, özel lezzet-
ler yer alıyor. Belediyelerin stant açtığı
festivalde Gaziosmanpaşa Belediyesi de
kültür, sanat ve spor alanında gençlere yö-
nelik hizmetlerinin tanıtımını yapıyor.
Standı ziyaret edenlere, Gaziosmanpaşa
Sanat Akademisi öğrencileri piyano dinle-
tisi ile müzik ziyafeti sunuyor.
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Ü zülürüm…
İçim yanar…
Bilirim ki ardında gözü yaşlı emekçiler or-

dusu bırakacaktır.
İşsizlik açlığı, açlık çaresizliği tetikleyecektir.
Çaresizlik ise mutsuz insanlar yaratacaktır.
Aile içi şiddeti, toplumsal patlamayı beraberinde

getirecektir.
Geleceği olmayan çocuklar, gençler…
Bir fabrika susarsa üzülürüm…
Bilirim ki her susan fabrikanın yerine üretmeyen,

tüketen, borçlanmayı teşvik eden bir sistem gelecektir.
Bilirim ki susan bir fabrikanın yerini küresel ser-

maye alacak, alışveriş merkezleri yükselecektir…
Bir fabrika susarsa bilirim ki köleleştirileceğiz…
Siz hiç susan bir fabrika gördünüz mü?
Ben gördüm…
Önce üretim düşürülür, ardından masraflarda 

kısıntıya gidilir.
Yavaş yavaş çalışanların işine son verilir.
Ağlayanlar, kahrolanlar…
Çaresizlikle ovuşturulan nasırlı, boyalı emekçi

elleri…
Geride kalanlar için;
Endişe ile geçen günler…
Dibine kadar içilen sigaralar…
Acaba bana ne zaman sıra gelecek…
Ne zaman işime son verilecek…
Bugün mü, yarın mı?
Bu sabah evden çıkarken, akşam eve işsiz olarak

döner miyim?
Birer birer bölümlerin şalterleri indirilir.
Makineler susar…
Alacaklılar kapılarda birikir…
Hacizler, tacizler, batan gemide ne varsa

paylaşılır…
En son kalanlar da gözleri yaşlı, yüreklerinde çare-

sizlikle ayrılırlar.
Ve fabrikanın kapıları bir daha açılmamak üzere

kapanır…
Sessizlik…
Kapanan bir fabrikayı mutlaka gezin…
Suskun makinelerini ya da geride ne kalmışsa…
Gezerken düşünün, hayal edin…
Bir zamanlar neşeli sohbetlerin çatal bıçak sesle-

rine karıştığı yemekhaneyi, kapısındaki levhayı:
“Artsın, eksilmesin, taşsın dökülmesin, Allah olma-

yanlara da versin! Hepimize yarasın, afiyet olsun!”
Cıvıl cıvıl insan sesleriyle dolu sosyal paylaşım 

bölümünü…
Zaferle gülümseyen fotoğrafların ve formaların 

sergilendiği, masa tenisi turnuvalarının yapıldığı spor
salonunu…

“Elektrikte tasarruf et! Suyu israf etme!” levhala-
rının asılı olduğu koridorlarını…

Otlarla kaplanmış bahçesini…
İçinde boş masaların ve kitaplıkların üst üste yığıl-

dığı kütüphaneyi…
Bir fabrika kapanırsa üzülürüm…
Eğitimsiz kalırız…
Bir fabrika susarsa kahrolurum…
Çünkü hayatımızın çok önemli bir dönemi kapan-

mıştır ve bir daha asla yerine gelmeyecektir; tıpkı
Cumhuriyet’in fabrikaları gibi… Sümerbank gibi…

“Sümerbank, sözcüğün gerçek anlamıyla, Ana-
dolu’nun paçavralar içindeki çilekeş halkını giydirdi,
çıplak ayağını çamurdan kurtardı. Yoksul insanların
giyim kuşamını, çocuklarının bayramlıklarını, okul
çantalarını, defter kalemini sağladı. Orduya postal,
kaput üretti. Memura takım elbiselik yün kumaş
verdi. O denli başarılı oldu ki, emperyalizmi ciddi dü-
zeyde rahatsız etti. Şimşekleri üzerine çekti. Batı’nın
Anadolu üzerindeki hesaplarını kökünden bozuyordu.
Türkiye’nin gereksinim duyduğu her alanda üretim ya-
pıyor, çorak kalmış Anadolu’yu fabrikalarla donatı-
yordu.  Halka bulunduğu yerde iş ve aş veriyor, iç
göçünü önlüyordu. Sermayesi, ham maddesi ve ürü-
nüyle yerliydi. Üretmekle kalmıyor, üretim yapanlara
katılarak destek veriyordu. Yurtdışına öğrenci yollu-
yor, çağdaş gelişmelerden geri kalmıyordu.”*

Bir fabrika susarsa üzülürüm…
Bilirim ki yerine yenisi gelmeyecektir ve biz 

köleleşiriz…

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, yenilenen
Bağcılar Meydanı’nın

açılışını, Bağcılar
Belediye Başkanı 

Lokman Çağırıcı ile 
birlikte gerçekleştirdi. 

39 ilçeye eşit hizmet
verme konusunda
kararlı olduklarını

vurgulayan İmamoğlu,
“Şu anda mevki sahibi

olan arkadaşlarımız,
emanetçidir. Mevkii ne

olursa olsun, hiçbir
hizmetin siyasi parti

sahipliği yoktur. Ben,
CHP'li gurur duyuyorum.

Ama bilinsin ki; bizim
ortaya koyduğumuz 

projelerin sahibi 
CHP değildir; halktır,

millettir” dedi. 

Bir fabrika susarsa…
PROJeLeRImIZIn 
SAHIBI HALKTIR

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden
düzenledikleri ve İstanbul’un en büyük

alanlarından biri haline getirdikleri Bağcılar
Meydanı’nı hizmete açtı. Açılış için düzen-
lenen törende konuşan İmamoğlu, Bağcılar
Meydanı’nın düzenlenmesi sürecinde
emeği geçenleri andı. “Başından bugüne
kadar; Bağcılar Belediye Başkanımız olsun,
rahmetli Sayın Kadir Topbaş Beyefendi
olsun, emeği geçen herkese yürekten teşek-
kür ediyorum” diyen İmamoğlu, “Esas
olan; hizmetin sürdürülebilirliği, sürekliliği
ve kalıcılığı, iyi bir iş yapmanın keyfi. Onu
paylaşabilmek, onu hissedebilmek, bir
arada üretebilmek, doğruyu hep birlikte
takdir edebilmek, doğruyu hep birlikte al-
kışlayabilmek, bir arada olabilmek” ifadele-
rini kullandı. Meydanların, insanların bir
arada olabilmesinin simgesi olduğunun al-

tını çizen İmamoğlu, “Eğer bir şehirde,
meydan inşa edememişseniz, parkları, yeşil
alanları olgunlaştıramamışsanız, siz, o şe-
hirde barışı, huzuru, bir arada olabilmeyi,
birbirine hoşgörüyle davranabilmeyi, insan-
ların birbirine bakarken insan olabilme un-
suru üzerinden birbirini sevebilmesini
sağlamayı gerçekleştiremezsiniz” dedi. 

Detaylı bilgiler paylaştı

Bu anlamda Bağcılar’a böylesi bir meydanı
kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını
kaydeden İmamoğlu, düzenlenen alanla il-
gili detaylı bilgiler paylaştı. Hem ilçe beledi-
yesinin hem de İBB’nin yaptığı hizmetlerle
Bağcılar'ın erişim açısından çok kuvvetli bir
ilçe haline geldiğini aktaran İmamoğlu,
“Özellikle hizmete açtığımız Mahmutbey-
Mecidiyeköy hattı ve inşallah bunun Beşik-
taş- Kabataş kısmının da bitirilmesiyle
beraber, İstanbul'un merkezine direkt erişim
noktasında hizmete soktuğumuz bu hatla
beraber, Bağcılar, çok olağanüstü bir hiz-
meti elde etmiş oldu. Eksiklerini de tamam-
layacağız. Çok istemediğimiz bir biçimde,
özellikle geçmişte yapılmış bir sıkıntılı ima-
lattan dolayı, tünelde çıkan sıkıntıyı da be-
lirtmek isterim. Yaklaşık 1-1 buçuk ay
içerisinde sonuçlanınca, şu anda Okmey-
danı'nda sona eren bu metronun yolculu-
ğunu, yine Mecidiyeköy'e kadar getirecek
hizmeti bu tekrar vatandaşlarımıza kavuş-
turmuş olacağız” bilgilerini paylaştı. Teme-
lini attıkları Mahmutbey-Esenyurt hattının
da Bağcılar başlangıçlı olduğuna dikkat

çeken İmamoğlu, bu anlamda ilçenin gele-
cekte ulaşım merkezi konumuna geleceği-
nin müjdesini verdi. 

Sahibi CHP değil

İBB olarak, kentin 39 ilçesine eşit hizmet
verme konusunda kararlı olduklarını vurgu-
layan İmamoğlu, şunları söyledi: “Bunun
ülkemiz sathında da aynı şekilde algılan-
masını ve anlaşılması şarttır” diyen İma-
moğlu, “Bir şeyin altını çizmek istiyorum:
Şu anda mevki sahibi olan arkadaşlarımız,
emanetçidir, temsilcidir. Mevkii ne olursa
olsun, hiçbir hizmetin siyasi parti sahipliği
yoktur. Her birimiz, toplumun bize verdiği
yetkiyi, milletimizin bize sağladığı vergisin-
den, kaynaklarından oluşan parayı, kaynağı
en sağlıklı ve en doğru biçimde vatandaşa
ulaştırma ve vatandaşa sunma görevini ye-
rine getirmekteyiz. Bu anlayış ülkemizin ta-
mamında ve şehirlerimizde oturursa,
ülkemizin huzuru bir başka olur. Hepinizin
huzurunda söylüyorum ki; ben, örneğin
Cumhuriyet Halk Partili olmaktan onur ve
gurur duyuyorum. Ama bilinsin ki; bizim
hizmetimizin, bizim ortaya koyduğumuz
bütçenin, bizim ortaya koyduğumuz proje-
lerin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi değil-
dir. Halktır, millettir. Bu, gerçekten siyaseti
daha kurumsal, siyaseti daha itibarlı hale
getirir. Siyasetçileri de daha itibarlı hale 
getirir.”

Yeşil alanları büyüteceğiz

Dünyanın ortak gündeminin iklim krizin-

den kaynaklı çevre sorunları olduğunu be-
lirten İmamoğlu, “Küresel ısınmanın, iklim
değişikliğiyle mücadelenin ana merkezinin
de şehirler olduğunu buradan hatırlatmak
isterim. Çünkü Türkiye'mizde, yüzde 80’in
üzerinde insanlarımız şehirlerde yaşıyor. O
zaman biz bu şehirlerde ne yapacağız?
Suyu tasarruflu kullanacağız. Çevreyi kir-
letmeyeceğiz. Atık ayrıştırma konusunda
evimizden başlayan bir ahlakla süreci des-
tekleyeceğiz. Bizler ne yapacağız? Kentsel
alanları, özellikle yeşil alanları güçlendire-
ceğiz, büyüteceğiz. Aynı zamanda İstan-
bul'un su kaynaklarını oluşturan alanları,
vadileri, su toplama havzalarını koruyaca-
ğız, geliştireceğiz ve büyüteceğiz. Bu insan-
ların varlığı için şarttır. En büyük
sorumluluğumuz nedir biliyor musunuz?
Dünyayı, yaşadığımız şehirleri, çevreyi gele-
ceğe hazırlamaktır. Koruyarak hazırlamak-
tır, geliştirerek hazırlamaktır. O bakımdan,
şu dönemde en büyük sorumluluğumuz,
küresel ısınmaya karşı, iklim değişikliği sü-
recine mücadeleyle bakabilen bireyler ve in-
sanlar olmaktır. Bu konu; bir devletin, bir
hükümetin, bir belediyenin ya da bir kuru-
mun işi değildir. Topyekun vatandaşların
bilinçlenmesiyle mümkündür. Soluk aldığı-
mız bu güzel meydandan herkese çağrı ya-
pıyorum: Evinizde, çevrenizde, yaşamınızın
her anında çevreyi koruyan, yeşili koruyan,
özellikle kentimizdeki atık sistemine katkı
sunan bireyler olmayı mutlaka sağlayınız,
en çocuğumuzdan en yetişkin insanımıza
kadar” dedi. 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı da konuşmasında, hizmete açılan
Bağcılar Meydanı’nın imalat süreciyle il-
gili bilgiler paylaştı. Meydanın imalat
sürecinin eskiye dayandığını aktaran
Çağırıcı, bölgedeki istimlak çalışmala-
rından metronun hizmete alınmasına
kadar olan sürecin özetini yaptı. Bu sü-
reçte emeği geçen eski İBB başkanla-
rından merhum Kadir Topbaş’a ve
İmamoğlu’na teşekkürlerini sunan Çağı-
rıcı, “Yapılan hizmet, Bağcılar’a, yapılan
hizmet, insanımıza ve yapılan hizmet,
İstanbullulara. Metrolarıyla gerçekten
çok farklı bir Bağcılar. Her mahallede
yürüme mesafesinde metro istasyonla-
rının olduğu bir Bağcılar. İstanbul, en
fazla metronun olduğu bir kent ve Bağ-
cılar da İstanbul'da en fazla metronun
olduğu bir ilçe. Bunun için de ayrıca çok
çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan
Alpay ise konuşmasında meydanla ilgili
detaylı bilgiler paylaştı. 
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Konuşmaların ardından kesilen kurdele
ile Bağcılar Meydanı, resmi olarak ilçe
halkının ve tüm İstanbulluların kullanı-
mına açıldı. İmamoğlu, beraberindeki
Çağırıcı, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, Küçükçekmece Belediye Kemal
Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık ve CHP İBB Meclis
Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile bir-
likte meydana konumlandırılan Atatürk
anıtını, çocuk oyun gruplarını, İstanbul
Kitapçısı’nı ve Çözüm Noktası’nı gezdi.
Bu sırada meydanda bulunan bir grup
genç, İmamoğlu’na, “Z kuşağına bir
mesajınız var mı” sorusunu yöneltti.
Gençler, kendilerini, “Z kuşağı iktidar”
şeklinde yanıtlayan İmamoğlu’na, alkış-
larla karşılık verdi. 
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Z KUŞAĞI İKTİDAR

İndirimsiz 11 yıl hapis
Maçka Parkı'nda bir psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Emrah
Danışman, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında
eylemden sonraki ve yargılamadaki davranışlarını dikkate alarak herhangi bir takdiri indirim uygulamadı

İstanbul 38. Ağır Ceza Mah-
kemesi'nde görülen duruşmaya
tutuklu sanık Emrah Danışman

getirilirken, şikayetçi psikiyatri asistanı Sü-
leyman Dönmezler de katıldı. Şikayetçi Sü-
leyman Dönmezler, "Olay günü sanıkla
aramızda bir tartışma geçmedi. Sadece ya-
nımızdan geçerken yanımızdakilere dikkatli
bakması sebebiyle 'İşine git' dedim. Sanık
kısa bir süre sonra arkamdan gelerek kırık
şişiyle boynumu, boğazımı yaraladı. Şayet
olay anında bana tampon yapılmasaydı
belki yaşamayacaktım. Muhtemelen sanık
beni ölmüş olacağımı düşündüğü için bı-
raktı. Zaten saldıracak birini arıyordu gelip
beni buldu.  Olay nedeniyle 4 saat ameliyat
geçirdim. Yoğun bakımda yattım, uzun
süre tedavi gördüm. Bu herkesin başına ge-
lebilir. Toplumun bunu yaşamasını istemi-
yorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını
istiyorum" dedi. Dönmezler'in avukatı ise
müvekkilinin vücudunda 10 adet kesici yer
tespit edildiğini, hayatini tehlikeye atacak
şekilde eylemde bulunduğu için sanığın
adam öldürmeye teşebbüs suçundan ceza-
landırılmasını talep etti. 

Özür diledi

Sanık Emrah Danışman ise "Karşı taraftan
özür dilerim. Böyle bir olayın içinde oldu-
ğum için özür dilerim. Ama ben durup du-
rurken saldırmadım. İlk kelimeyi, ilk
saldırıyı onlar yaptı. Ben yanlarına gidince
de 'tacizci' damgası yapıştırdılar. O anki
can havliyle elimdeki şişeyi kırarak saldır-
dım" dedi. Sanık son sözünde ise "Pişma-
nım" dedi. Sanık avukatı ise "Müvekkilin
olay yerinde durduk yere şikayetçiyi yarala-
dığını düşünmek hayatın olağan akışına
aykırıdır. Şikayetçi sinkaflı küfür ettiği için
müvekkilim elindeki içki şişesini kırarak o
anki öfkeyle rastgele şişeyi sallamıştır.

Olayda adam öldürmeye teşebbüs suçu
yoktur. Taraflar arasında husumet yoktur,
olay aniden gerçekleşmiştir. Arbede olduğu
müvekkilin raporunda da bellidir. Eylemi
iradi olarak sonlandırmıştır. İstediği sonuç
öldürmeye yönelik değildir. Olay yerinde
ayrılırken ambulans çağırmıştır. Yaralama
suçundan ceza verilmesini talep ediyorum"
diyerek tahliyesini talep etti.

Tutukluluk hali devam

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Danış-
man'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" su-
çunun sabit olduğunu belirterek önce
müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme,
suçun teşebbüs aşamasında kalması
nedeniyle cezayı 11 yıla indirdi.
Mahkeme, sanık hakkında eylem-
den sonraki ve yargılamadaki
davranışlarını dikkate alarak
takdiri indirim uygulamaya-

rak sanığın 
tutukluluk 
halinin 
devamına
karar
verdi.
DHA

İçişleri Ba-
kanlığı tarafın-

dan 81 ile
gönderilen ge-

nelge ile birlikte tak-
sicilere yönelik

denetimler arttırıldı. İs-
tanbul Emniyet Müdür-

lüğü Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler,

Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üze-
rinde denetim gerçekleştirdi. Tra-

fikte taksiler durdurularak gerekli
evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekip-

ler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep
telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç

yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik
kontrollerde yapıldı. Emniyet kemeri takma-

yan 3 taksi şoförüne 144 TL den toplamda 432
TL ceza işlemi uygulandı.

Taksilere
deneTİm



2 021 yılının ilk dokuz ayında satılık ve kiralık
gayrimenkule olan talep CK Enerji Boğaziçi
Elektrik’in yeni abonelik rakamlarına da yan-

sıdı. Okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçilmesinin
de etkisi ile 24 yaş altı yeni abonelerin sayısı arttı. 2020
yılının ilk dokuz ayında 24 yaş altı yeni abone sayısı 26
bin 474 iken, bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 45,2 ar-
tışla bu sayı 38 bin 449’a ulaştı. CK Enerji Boğaziçi
Elektrik’in 2016 yılından bu yana düzenli olarak hazır-
ladığı Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2021 yılı
dokuz aylık sonuçları açıklandı. Rapora göre yılın ilk
dokuz ayında pandemiyle mücadele kapsamında sınır-
lamaların devam etmesine rağmen İstanbul Avrupa
Yakası’nda taşınma sayısı geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 16 artarak 426 bin 408’e ulaştı. Elektriğe
olan talebin de yükseldiği bu dönemde okullarda yüz
yüze eğitime geçilmesinin de etkisi ile 24 yaş altı yeni
aboneliklerdeki artış dikkat çekti.

Rakamlar arttı

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki taşınma hareketi, tüke-
tim rakamları ve şehirdeki doluluk oranı gibi pek çok
değerli veriyi kapsayan Gayrimenkulün Enerjisi Rapo-
ru’nu değerlendiren CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel
Müdürü Halit Bakal, “Teknolojiye yaptığımız yatırımla
abonelerimizin taşınma hareketlerini yakından takip
ederek onların talep ve şikayetlerine hızla yanıt veriyo-
ruz. Gayrimenkulün Enerjisi Raporumuz, bu yılın ilk
dokuz ayında pandemiye rağmen taşınma hareketinin
yeniden canlanırken elektrik tüketim rakamlarında da
artışlar gözlendi. Avcılar, Bağcılar dışında Avrupa Ya-
kası’ndaki tüm ilçelerde elektrik tüketimi yükseldi. Bu
raporumuzda ilk kez yeni abonelerimiz içinde yer alan
gençlerin ev sahipliği ve kiracılık durumları ile en çok
hangi ilçeleri tercih ettiğini gösteren veriler de yer ver-
dik. 24 yaş altı abonelerimizin sayısında bu yılın ilk
dokuz ayında geçen yıla göre hem ev sahipliği hem de
kiralamada büyük bir artış yaşandığını gördük. Bu ge-
lişmede okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçilmesi
ve pandemi sürecinde memleketlerine giden gençleri-
mizin geri dönüşünün etkili olduğunu düşünüyoruz”
diye konuştu.

Yüzde 21 yükseldi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in Gayrimenkulün Enerjisi
Raporu’nda geçen yıl ciddi oranda gerileyen taşınma
sayılarının yeniden artışa geçtiği gözlendi. Rapora göre
İstanbul Avrupa Yakası’nda 2020 yılının ilk dokuz
ayında 367 bin 408 olan toplam taşınma hareketi
yüzde 16 artarak 426 bin 408’e çıktı. Yılın ilk dokuz
ayında ikinci el gayrimenkulde yoğun bir hareket ya-
şandı. 2020 yılının ilk dokuz ayında pandeminin etki-
siyle 274 bin 580’de kalan ikinci el gayrimenkuldeki
taşınma sayısı yüzde 21 artışla 332 bin 267’ye ulaştı.
Yeni konuta geçişte ise 2020 yılının ilk dokuz ayına
göre yüzde 1,3’lük bir artış gözlenirken 94 bin 141 ko-
nutun kapısı ilk kez açıldı. İstanbul Avrupa Yakası’nın
son yıllarda hızla büyüyen ilçelerinden olan Esenyurt
taşınma hareketinde yine birinciliği kimseye kaptırmaz-
ken raporda öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Esenyurt kaptırmıyor

Yılın ilk dokuz ayında taşınmalarda en hareketli ilçe
Esenyurt oldu. 40 bin 242’si ikinci el olmak üzere top-
lam taşınma hareketi 54 bin 599’u buldu. Esenyurt’u
Küçükçekmece ve Bağcılar izlerken en az taşınma ha-
reketi Çatalca’da gözlendi. Meskenlerde doluluk oranı
en çok artan ilçeler yüzde 3,10 ile Şişli, yüzde 2.28 ile
Arnavutköy ve 1,59 ile Kağıthane oldu. Bu dönemde
doluluk oranında en büyük düşüş yüzde 5,63’lük geri-
leme ile Güngören’de yaşandı. Onu yüzde 4,34 geri-
leme ile Küçükçekmece, yüzde 3,32 ile Beşiktaş takip
etti.

Tüketimde artış başladı

Pandemi ile mücadele kapsamında getirilen kısıtla-

malar Şubat ayından itibaren mesken abonelerinde
elektrik tüketimine yansımaya başladı. 2021’de bir
önceki yılın aynı dönemine göre Avcılar ve Bağcılar
dışında tüm ilçelerde elektrik tüketimi yükseldi. Yılın
ilk dokuz ayında elektrik tüketiminin oransal olarak
en çok arttığı ilçe yüzde 19’luk yükseliş ile Beylikdüzü
oldu. Onu yüzde 15 ile Büyükçekmece izledi.

35-49 yaş aralığında

Avrupa Yakası’nda elektrik abonelerinin yaş dağılı-
mına bakıldığında en yüksek oranın yüzde 36 ile 35-
49 yaş aralığına ait olduğu görüldü. 64 yaş ve üstü
abone sayısı yüzde 6 iken 18 ve 24 yaş arası abone sa-
yısı ise yüzde 10’luk bir orana sahip. 64 yaş abonenin
en çok ikamet ettiği ilçe yüzde 27,8’lik oranla Bakır-
köy, 30 yaş altı aboneler ise yüzde 29 gibi oldukça
yüksek bir oranda Esenyurt’ta yaşıyor. 164 ülkeden
abonesi bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in yılın
ilk dokuz ayında yabancı abone sayısı geçen yıla göre
yüzde 16,30 artarak 159 bin 914’ten 185 bin 989’a
ulaştı. DHA
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verilerini kullanarak hazırladığı ekim ayı
konut piyasası görünümü raporunu paylaştı.
Geçen yılın ekim ayına göre Türkiye gene-
linde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı
yüzde 47,5 artarak 4.940 TL oldu. Böylece
Türkiye genelinde 100 m2 bir evin ortalama
fiyatı 494 bin TL’ye yükseldi.

Yüzde 50’yi aştı

Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dö-
nemde İstanbul'da yüzde 50,3, Ankara'da
yüzde 39,5 ve İzmir'de yüzde 34,6 arttı. Böy-
lece, ortalama satılık konut m2 fiyatları İstan-
bul'da 6.736 TL, Ankara'da 3.230 TL,
İzmir'de ise 5.782 TL oldu. Enflasyondan

arındırılmış (reel) satış fiyatları da ülke gene-
linde ve üç büyük ilde artmaya devam etti.
Aynı şekilde ucuz ve lüks konutların satılık
ilan m2 fiyatlarında da artış devam etti ve sa-
tılık konut ortalama m2 fiyatı ucuz konut-
larda 2.541 TL'ye, lüks konutlarda ise 15 bin
290 TL'ye yükseldi.

Konut talebi artıyor

Konut piyasasındaki canlılığın bir göstergesi
olarak izlenen, satılan konutların satılık ilan
sayısına oranı önceki aya göre gerek ülke ge-
nelinde gerekse üç büyük ilde arttı. Bu artışın
satılık konut talebindeki yükselişten kaynak-
landığı görülüyor. Konut piyasasındaki canlı-
lığı ölçen bir diğer gösterge olan kapatılan
ilan yaşı geçen aya göre hem ülke genelinde
hem de üç büyük ilde düştü. Kapatılan ilan

yaşı ülke genelinde 66,5 gün, İstanbul'da 68
gün, Ankara'da 50,9 gün ve İzmir'de 77,5 gün
oldu.

Kadıköy artışta birinci

İlk kez bu ayki raporda incelenen İstanbul'un
ilçelerindeki satış fiyatı artış oranları, en yük-
sek artışın yüzde 95,3 ile Kadıköy'de, en
düşük satış fiyatı artışının ise yüzde 24,5 ile
Fatih'te olduğunu gösterdi. Şile yüzde 80,3,
Sarıyer yüzde 66,5 ve Çatalca yüzde 66 ile en
yüksek satış fiyatı artışlarının hesaplandığı il-
çeler olurken, Adalar yüzde 34,8, Beyoğlu
yüzde 34,4 ve Güngören yüzde 33,1 en düşük
satış fiyatı artışlarının görüldüğü ilçeler oldu.

Üç  büyükşehirde düştü

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut

ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı ekimde
yüzde 57,1 olurken, ortalama kiralık konut
ilan m2 fiyatı 24 TL'ye yükseldi. 
Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 70,
Ankara'da yüzde 40,8 ve İzmir'de yüzde
46,1 oldu. Bu gelişmeler sonucunda orta-
lama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstan-
bul'da 36 TL, Ankara'da 16 TL, İzmir'de

ise 24 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış
(reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde
hem de üç büyük ilde arttı. Kiralık konut
piyasasında bir canlılık göstergesi olarak
kullanılan kiralanan konut sayısının top-
lam kiralık ilan sayısına oranı geçtiğimiz
aya göre hem ülke genelinde hem üç bü-
yükşehirde düştü.

2020’nin ilk dokuz ayında pandeminin etkisi ile büyük ölçüde ertelenen taşınma hareketi bu yılın
ilk dokuz ayında yeniden canlandı. İstanbul Avrupa Yakası’nda taşınma sayısı geçen yılın ilk dokuz
ayına göre yüzde 16 artışla 426 bin 408’e ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında elektrik tüketiminde de 
canlanma görüldü. En büyük artış yüzde 19 ile Beylikdüzü, yüzde 15 ile Büyükçekmece’de yaşandı

Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum, Mar-

mara Denizi Eylem Planı Bilim ve
Teknik Kurulu ile Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) ortak girişimiyle dü-
zenlenen 'TÜBİTAK Müsilaj Araş-
tırmaları Çağrısı Projeleri Sanal
Konferansı'na video konferans yön-
temiyle katıldı. Bakan Kurum, ba-
kanlık olarak denizlerde yaşanan kirlilik türlerine ve
çözümlerine dair çalışmalara müsilaj probleminden önce
başladıklarını, haziran ayında açıkladıkları 22 maddelik
Marmara Denizi Eylem Planını ise ortak bir akılla hazır-
ladıklarını söyledi. Kurum, "Geçen ay yaptığımız koordi-
nasyon kurulu toplantımızda kısa, orta ve uzun vadeli
faaliyetlerimizi içeren Bütünleşik Stratejik Planımızı 18
stratejik hedef, 43 ana faaliyet, 132 alt faaliyetle ortaya
koyduk. Stratejik Planımızı 168 kurum temsilcimizle,
300'den fazla katılımcıyla çalıştay ve toplantılar düzenle-
yerek hazırladık. Stratejik Planımızın hayata geçirilmesi
hususunda adımlarımızı sahada hızlı bir şekilde atıyoruz.
İnşallah yapacağımız tüm çalışmaları 3 yılda tamamlaya-
cak, Marmara'da bir daha müsilaj gibi bir sorunla karşı
karşıya kalmayacağız" dedi.

Yükü azalmış olacak

Bakan Kurum, Marmara Denizi Havzası'ndaki 7 ilde bu-
lunan 70 OSB'den 44'ünün atık sularının doğrudan ya da
dolaylı olarak Marmara Denizi'ne ulaştığını belirterek,
"Bu nedenle de Marmara Denizi, endüstriyel tesislerden
kaynaklanan ciddi bir kirlilik baskısı altındadır. Marmara
Bölgesi'nde atık sularını, belediye kanalizasyonuna deşarj
eden münferit sanayi ve organize sanayi bölgelerinden
çıkan endüstriyel nitelikli atık suların, belediye kanallarına
bağlantı standartlarına bir kısıtlama getiriyoruz. Büyükşe-
hir belediyeleri kanalizasyona deşarj yönetmeliklerini en
kısa zamanda revize edecekler. Böylece Marmara Deni-
zi'ne ulaşan endüstriyel atık su kaynaklı kirlilik yükü azal-
mış olacak" diye konuştu.

En COk ElEktrIGI 
BEYlIkdUzU harCadI

İstanbul’da kira artışı yüzde 70

Yeşil OSB’yi
hedefliyoruz

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı ekimde yıllık yüzde 47,5 arttı. Kiralardaki artış yüzde 57,1'e
ulaştı. İstanbul'da kira artışı yüzde 70'i buldu. Kadıköy'de satılık konut fiyat artışı yüzde 95,3'e ulaştı

Avrupa Yakası’nda elektrik abonelerinin yaş dağılımına bakıldığında en yüksek oranın yüzde 36 ile 35-49
yaş aralığına ait olduğu görüldü. 64 yaş ve üstü abone sayısı yüzde 6 iken 18 ve 24 yaş arası abone sayısı
ise yüzde 10’luk bir orana sahip. 64 yaş abonenin en çok ikamet ettiği ilçe yüzde 27,8’lik oranla Bakırköy,
30 yaş altı aboneler ise yüzde 29 gibi oldukça yüksek bir oranda Esenyurt’ta yaşıyor. 

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Gayri-
menkulün Enerjisi Raporu’na bu
kez yeni bir veri daha ekledi.
Buna göre 2021 yılının ilk dokuz
ayında, geçen yılın aynı döne-
mine göre 24 yaş altı yeni abone
sayısında yüzde 45’lik bir artış
yaşandı. 2020 yılının ilk dokuz
ayında 24 yaş altı yeni abone sa-
yısı 26 bin 474 iken, bu yılın ilk
dokuz ayında yüzde 45,2 artışla
bu sayı 38 bin 449’u ulaştı. 2020
yılının ilk dokuz ayında 24 yaş altı
26 bin 474 yeni abonenin 1.910’u
ev sahibi 24 bin 564’ü kiracı idi.
Bu yılın aynı döneminde 24 yaş
altı yeni abonelerin 3 bin 268’i ev
sahibi 35 bin 181’i ise kiracı ola-
rak kayıt yaptırdı. Gençlerin kiracı
olarak en çok tercih ettiği ilçe 5
bin 831 ile Esenyurt olurken onu

2 bin 840 ile Kağıthane, 2 bin
435 ile de Şişli izledi. Bir önceki
yıla göre oransal olarak en yük-
sek artışlar ise Beyoğlu, Bayram-
paşa ve Beşiktaş’ta yaşandı. Ev
sahibi olarak kayıt yaptıran 24
yaş altı yeni abonelerde ilk sırayı
566 ile Esenyurt aldı. Onu 277 ile
Sarıyer, 197 ile Başakşehir izledi.
Kentsel dönüşüm rakamlarına da
ışık tutan rapora göre, bu yılın ilk
dokuz ayında Avrupa Yakası’nda
24 bin 260 abone kentsel dönü-
şüm için tahliye talebinde bu-
lundu. En çok tahliye talebi
Avcılar, Bahçelievler ve Küçük-
çekmece’den geldi. 2015 yılın-
dan bu Eylül 2021’e kadar
kentsel dönüşüm nedeniyle tah-
liye edilen abone sayısı 209 bin
65’e ulaştı."

24 YAŞ ALTI ŞEHiRLERi TERCiH ETTi

Katar-Türk hacmi büyüyor!
Katar & Türkiye Ticari İş Birliği Toplantısı gerçekleştirildi. Katar firmalarının Türkiye’ye ilk defa geldiğini 
belirten Grant Thornton Türkiye Partneri Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu, bu vesileyle faklı sektörlerdeki Katar
ve Türk firmalarının bir araya gelerek iş birliği yapabileceğini söyledi. Hatipağaoğlu, “2025’te Katar-Türk
ticaret hacmini, 5 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz” açıklamasını yaptı

İkİ ülke arasındaki tica-
ret hacminin büyütül-
mesi için ‘Katar &

Türkiye Ticari İş Birliği Toplantısı’
gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen et-
kinlikle teknoloji odaklı, katma de-
ğerli ürün ve hizmetleriyle
Türkiye’de iş birliği yapacak güçlü
ortaklar arayan Katarlı işletmeler ile
yatırımlarını ve ürün portföylerini
güçlendirmek isteyen Türk şirketle-
rini bir araya getirmek amaçlanıyor.
Türkiye’ye ilk defa Katarlı KOBİ’leri
getirdiklerini belirten Grant Thorn-
ton Türkiye Partneri Dr. Aziz Murat
Hatipağaoğlu, bu toplantının iki

ülke arasındaki ticaret ilişkisinde bir
ilk olma özelliği taşıdığını ve böyle
organizasyonların devam edeceğini
söyledi. Katar Kalkınma Bankası'nın
sponsorluğunda, Grant Thornton
Türkiye’nin ev sahipliğinde, Swisso-
tel The Bosphorus’ta gerçekleştirilen

toplantıya; T.C. Ticaret Bakanlığı
Uluslararası Hizmet Dairesi Genel
Müdür Yardımcısı Ömür Atılgan,
Türkiye Dış Ekonomik İşler İlişkiler
Kurulu Türk-Katar İş Konseyi Baş-
kanı Başar Arıoğlu da katıldı. 8 farklı
sektörde, 15 Katar firmasının katıl-
dığı ifade edilen toplantının 16-17
Kasım’da gerçekleşeceği belirtildi.
Etkinlikte özellikle aradaki ticaretin
‘petrol ve doğalgaz’dan ibaret olma-
masını hedeflediklerini vurgulayan
Hatipağaoğlu, toplantıda çok faklı
sektörlerden firmalar olduğunu, bu
sayede petrol ve doğalgaz ticareti sı-
nırının dışına çıkılacağını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum, "Önümüzdeki süreçte, sanayi tesislerinin iklim ve
çevre dostu üretim yapmalarına yönelik ilave tedbir ve
teşvikleri artıracağız. Ortak hedefimiz; Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımızla, organize sanayi bölgelerimizle,
üniversitelerimizle, iş insanlarımızla tüm organize sanayi
bölgelerini 'Yeşil OSB'ye dönüştürmek" dedi
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A K Parti'nin haftalık olağan grup
toplantısı, Cumhurbaşkanı Er-
doğan'ın, 88 yaşında vefat eden

şair, yazar ve mütefekkir Sezai Kara-
koç'un, "Sürgün Ülkeden Başkentler Baş-
kentine" adlı şiirini seslendirdiği videonun
gösterimiyle başladı. Daha sonra kürsüye
gelerek milletvekillerine hitap eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'a Al-
lah'tan rahmet dileyerek "Yakınlarının,
sevenlerinin, bir medeniyet tasavvuru
olarak gördüğü diriliş davası yolunda
kendisini takip edenlerin, okuyucularının,
tüm milletimizin, tüm İslam aleminin ve
tüm insanlığın başı sağ olsun" dedi.

Yılmaz'a başarılar diledi

AK Parti TBMM Grup Başkanlığına se-
çilen Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'a
yeni görevinde başarılar dileyen Erdoğan,
"Prof. Dr. Naci Bostancı Hocamız, 2023
seçimleri hazırlıklarında önemli sorumlu-
luklar üstleneceği için görevinden affını
istedi. Naci Hocamıza, Grup Başkanı sı-
fatıyla bugüne kadar yaptığı hizmetler
için şahsım, grubum adına ayrıca teşek-
kür ediyorum. Kendisiyle yeni vazife
alanlarında yakın çalışmayı İnşallah sür-
düreceğiz" dedi. AK Parti Grup Başkanı
İsmet Yılmaz'ın, geçmişte kamuda ve
özel sektörde başarılı hizmetleri olan,
2011'den bu yana milletvekili, bakan,
Meclis Başkanı, komisyon başkanı olarak
görev üstlenen tecrübeli biri olduğunu
belirten Erdoğan, "Bütçe görüşmeleri ve
sonrasında çok önemli yasa çalışmaları-
nın gündeminde olduğu grubumuzun,
İsmet Yılmaz kardeşimizin riyasetinde
ahenkli ve verimli şekilde çalışmayı sür-
düreceğine inanıyorum" değerlendirme-

sini yaptı. Milli iradenin tecelligahı olan
Meclis'in lokomotifinin, Cumhur İttifa-
kı'nı oluşturan partilerin milletvekilleri ol-
duğunu ifade eden Erdoğan, “Sizler ne
kadar iyi çalışır ne kadar hayırlı hizmet-
lere imza atarsanız demokrasimizin üç
sac ayağından biri olan yasamanın gücü
ve itibarı o derece artar.  Hukuki süreç
nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, şehit ya-
kınlarına hakaret edenlerin, bizim de mil-
letimizin de gözünde milletvekilliği sakıt
olmuştur. Bu küfürbaz, terbiyesiz, yüz-
süz, erdemsiz kişiliklere hak ettiği dersin,
gittikleri her platformda ve sandıkta mut-
laka verileceğine inanıyorum. Hele hele
Genel Başkanı bir bayan olanın, küfrü
asla yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağ-
zından 'yavşak, yavşaklar' diye bir ifade
çıkar mı? Ne yazık ki bu çatı, bu çatının
altı bunu da gördü. Ben diyorum ki mil-
letim, işte bu tür bir bayana gereken
dersi, cevabı inşallah 2023'ün hazira-
nında verecektir. Zira bu çatının altı, bu
tür kadınlara asla müsaade etmez” dedi.

Bu millete hayır gelmez

Meral Akşener'i sert sözlerle eleştiren Er-
doğan, “Karşınıza geçip bölücü örgüt
propagandası yapana, mahcup bir
edayla mukabele ediyorsunuz. Buna kar-
şılık şehit yakınının hiçbir hakaret içerme-
yen isyanına, bacısına söverek, hani
bacıydı kendisi de öbür tarafta bu karde-
şimizin bacısına söverek ve kendisini tek-
meleyerek cevap veriyorsunuz.
Milletimizin değer dünyasında bu iki tav-
rın yeri de adı da bellidir. Şehitlerinin
emanetlerine ve gazilerine saygı göster-
meyenden, ülkesinin milli güvenlik çıkar-
larına öncelik vermeyenden bu millete

hayır gelmez. Meclis'imiz, bölücü terör
örgütünün payandasından kurtulmayı
başaramamış bir kesimin özellikle yü-
künü zaten uzunca bir süredir çekmekte-
dir. Ülkenin ikinci büyük partisinin de
kısır siyasi hesaplarla ve geçmişte verdiği
oyları inkar pahasına bölücü örgütün çiz-
gisine dümen kırması hepimizi üzmüş ve
öfkelendirmiştir. Biz bunların yüzleri kı-
zarmadan aynı yalanları sürekli tekrarla-
malarına alıştık. Kendileri ile hukuk
önünde hesaplaşıyor, attıkları iftiraların
bedelini ödetiyorduk ama bu defa doğru-
dan ülkemizin güvenliği, milletimizin hu-
zuru, insanlarımızın geleceği hedef
alınmıştır” diye konuştu.

Talimatla karar aldılar

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Top-
lantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin
Suriye ve Irak tezkeresinin oylamasındaki
ve sonrasındaki tutumunun, doğrudan
Türkiye'yi hedef aldığını; daha vahimi-
nin, bu tutum değişikliğinin CHP'nin
kendi iradesiyle değil, ülke sınırları dışın-
dan verilen talimatlarla gerçekleşmesi ol-
duğunu söyledi. "Bu oylamadan sonra
CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyor, CHP'ye
kimler teşekkür ediyorsa ipini de onlar
tutuyor demektir" diyen Erdoğan, Türki-
ye'nin, Suriye'de oluşturduğu güvenli
bölgeler vasıtasıyla terör tehdidini kendi
topraklarından ve vatandaşlarından uzak
tutmasına tahammül edemeyenlerin
karın ağrılarını herkesin bildiğini ifade
etti.

Ülkemiz için zararlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde
Akdeniz'de, Kuzey Afrika'da, Ege'de

Türkiye'nin çıkarlarına uygun politika-
lara yönelmelerinin kimleri çileden çı-
kardığını da bildiklerini belirterek,
şunları kaydetti: "CHP, işte bu yeminli
Türkiye düşmanlarının ülke içindeki ta-
şeronluğuna talip olmuştur. Son tezkere
oylamasıyla ve yatırımcılar başta olmak
üzere pek çok kesime yönelik tehdit di-
liyle CHP, artık fiilen de pozisyon değiş-
tirmeye başlamıştır. Önceleri ülkemizi
yabancılara şikayetle, yalan yanlış ifade-
lerle milletimizin gündemini fuzuli yere
işgalle başlayan süreç, bir süredir milli
çıkarlarımıza somut darbeler vurma saf-
hasına geçmiştir. Ülkenin ve milletin ya-
şadığı felaketlerden kendilerini iktidar
çıkarma hevesiyle çıktıkları yolun, bun-
ları ülkeyi felakete sürükleyerek iktidarı
değiştirme stratejisine kadar getirdiği
anlaşılıyor. Bir yanlarına güya milliyetçi,
güya memleket seven bir partiyi, diğer
yanlarına bölücü örgütün güdümündeki
partiyi alan, arkalarına da kırık dökük
kim varsa takan CHP'yi yönlendirenler,
kendileri için görünüşte karlı ama ülke-
miz için bir o kadar zararlı bir oyun oy-
nuyorlar. Eğer başarırlarsa, Türkiye,
sadece son 19 yıldaki kazandıklarını
kaybetmekle kalmayacak, sonu belirsiz
bir kaosa sürüklenecektir."

ERDOĞAN BİZİ TEHDİT ETTİ!
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan'ın 'ahlak yoksunu' sözlerine
yanıt verdi. Akşener, “Kendisi bana 'ahlak yoksunu' demişti. Hızını
alamayıp dün de artık suyumuzun kaynadığını söyleyip beni ve sizleri
tehdit etti. Bitlere fısıldayan adamı durdurabilene aşk olsun” dedi

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, partisinin TBMM’deki grup top-
lantısında konuştu. Akşener, geçen

haftaki grup konuşmasında kullandığı ifadelere
ilişkin, “Sen bir partinin lideri olarak, bayansın
bayan. Meclis’te o nasıl bir küfürdür? Ahlak
yoksunu. Nasıl sen böyle bir küfrü yaparsın?”
ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
yanıt verdi. “Son olarak geçen haftaki grup top-
lantımızda arkadaşlarının ilçe ziyaretlerimize
gönderdiği provokatörler için söylediklerimi ne-
dense üstüne alınmış” diyen Akşener, “Kendisi
bana ‘ahlak yoksunu’ demişti. Hızını alamayıp
dün de artık suyumuzun kaynadığını söyleyip
beni ve sizleri tehdit etti. Bitlere fısıldayan adamı
durdurabilene aşk olsun. Bu sefer ‘bayan’ deme-
miş, ‘şu kadın, bu kadın’ demiş. Az da olsa iler-
leme var. Hanımefendiler yavaş da olsa
öğretiyoruz. Sayın Erdoğan unutma bir gün he-
pimizin suyu ısınacak. Biz Allah’ın emri olan o
güne hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.

Senin kendine hayrın yok

Erdoğan'a seslenen ve “Düştü-
ğün bu durumda artık sen bizi
ahlak konusunda ahkam kesecek
durumda değilsin. Senin kendine
hayrın yok” eleştirisinde bulunan
Akşener, “Elindeki patlak am-
pulle aklın sıra güneşi aydınlat-
maya çalışıyorsun. Madem bizim
için teneşiri hazır etmişsin, gel sen
ve arkadaşlarının kardeşine bir-
likte bakalım. Asıl ahlak yoksunu
kimdir biliyor musun? Gerçek ol-
madığını bile bile, bir kişiye iftira
atan, ve bu iftiraları yaymak için,
karanlık odalarda, trol besleyen-
dir. Asıl ahlak yoksunu; sarayına,
yılda 3 milyar lira masraf eder-
ken, şehit ve gazilere, sadece 18

milyon lira bütçe ayırandır! Asıl ahlak yoksunu;
bir yandan, dindar pozları takınırken, diğer yan-
dan, milletin hakkını, hukukunu, ayaklar altına
alan, ve kul hakkı yiyip, kıs kıs gülendir! Asıl
ahlak yoksunu; teröristbaşının mektubunu oku-
tup, kardeşini de devletin televizyonuna çıkar-
tan, ve ondan sonra da, pişkin pişkin, önüne
geleni terörist ilan edendir” dedi.

Ahlak dersi almayız

Akşener, “Asıl ahlak yoksunu; Yüce Türk Mille-
ti'ne küfredenin, vergi borcunu silip, bir de üs-
tüne, ihale üstüne ihale verendir! Asıl ahlak
yoksunu; onlarca belgeli, bilgili, yolsuzluk var-
ken; Savcılara, “soruşturma yapmayın” diye,
baskı yapandır! Asıl ahlak yoksunu; yandaşla-
rına, yüzlerce milyarlık ödeme yaparken, öğret-
mene, emekliye, ETY'liye gelince, “kaynak yok”
diyendir! Asıl ahlak yoksunu; Yabancı devlet
başkanlarının hakaretlerini, sineye çekip, havuz
medyası eliyle, kendini kahraman ilan ettirendir!
Sayın Erdoğan; asıl ahlak yoksunu; Ülkenin ya-
rısı, açlık sınırı altında yaşarken, dolar 10 lira 42

kuruş olmuşken, utanmadan, sı-
kılmadan, yüzü bile kızarmadan,
ekonominin kitabını yazdığını
söyleyebilendir! Biz ahlakı,
kadim tarihimizden, şanlı ecdadı-
mızdan, ve bizden önce bu kutlu
yola çıkıp, “önce millet önce
memleket” diyerek, dimdik yürü-
müş, nice büyüklerimizden öğ-
rendik. Ruhları şad, mekanları
cennet olsun. İşte o yüzden
bizim; sen ve yandaşların gibi, ül-
kenin başına bela olmuşlardan,
milletin zenginliğine, bitler gibi
dadanmışlardan, memleketi,
güve gibi kemirenlerden, alacağı-
mız, en küçük ahlak dersi ola-
maz” eleştirilerinde bulundu.

CHP’NIN SIRTINI
KIM SIVAZLIYOR?
CHP’NIN SIRTINI
KIM SIVAZLIYOR?
CHP’NIN SIRTINI
KIM SIVAZLIYOR?
CHP’NIN SIRTINI
KIM SIVAZLIYOR?
CHP’NIN SIRTINI
KIM SIVAZLIYOR?
CHP’NIN SIRTINI
KIM SIVAZLIYOR?

BU SIKLET BU
YÜKÜ KALDIRIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti destekleyerek
"Türkiye'de yönetimi değiştirmeliyiz." diyenlerin
derdinin, ülkenin demokrasisini, insanların hak ve
özgürlüklerini geliştirmek olup olamayacağını sora-
rak, "Eğer buna inanan varsa, ya ülkesinden ve
dünyadan bihaberdir ya hırsı ve kini gözünü kör et-
miştir ya da aynı projenin bir parçasıdır. CHP'nin

öncülüğünde hayata geçi-
rilmeye çalışılan bu proje,
eski Türkiye'yi hortlatma,
demokrasimizi yıkma, eko-
nomimizi çökertme, insanı-
mızı esir alma projesidir.
Hiç merak etmeyin başara-
mayacaklar. Çünkü Tür-
kiye, eski Türkiye değil.
Gençleriyle, kadınlarıyla,
her kesimden insanıyla
milletimiz olup biten her
şeyin farkındadır. Bu sıklet
bu yükü kaldırır. Kaldır-
makla kalmaz, yere çalıp
paramparça eder." değer-
lendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NA
HELALLEŞME YANITI
“Evet, dün helalleşme kavramında böyle bakan bir
zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derecelik
bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar
garip değil mi?” diye soran Erdoğan, “Ey Kılıçdaroğlu
sen önce başörtülü kızlarımızdan, bacılarımızdan he-
lallik iste. Utanmadan, sıkılmadan, hala diyorsun ki
onların hukukunu biz koruduk. Hayatın yalan! Biz bu
işin gerisindeki niyeti görmesek, diyeceğiz ki olabilir,
insan değişebilir. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazan-
dığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bun-
ların kıymetini anlamadın. Sende bunu anlayacak bir
yüz de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçda-
roğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen
rol değişti” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresinin oylamasındaki
ve sonrasındaki tutumunun, doğrudan Türkiye'yi hedef aldığını belirten Erdoğan, daha vahiminin, bu tutum değişikliğinin
CHP'nin kendi iradesiyle değil, ülke sınırları dışından verilen talimatlarla gerçekleşmesi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu oyla-
madan sonra CHP'nin sırtını kimler sıvazlıyor, CHP'ye kimler teşekkür ediyorsa ipini de onlar tutuyor demektir" diye konuştu
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İTÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞK BAĞLI YEMEK İŞLT ŞUB MÜD YEMEKHANELERİNDE, YURTLAR ŞUB MÜD YURTLARINDA VE YILMAZ AKDORUK
ÖĞRENCİ KONUKEVİNDE KULLANILMAK ÜZERE 95000 ADET DAMACANA SU(19 LT) İLE 520000 ADET BARDAK İÇME SUYU SATIN ALINMASI İŞİ 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

E debiyatçı Yazar Gülsüm
Cengiz’in kaleminden ‘Bir
Edebiyat Durağı Küçükçek-

mece’ isimli kitap, Küçükçekme-
ce’ye bir şekilde iz bırakmış Türk
edebiyatının kıymetli şahsiyetlerinin,
buradaki yaşanmışlıklarına ışık tu-
tarken, onların yazınsal ve yaşamsal
serüvenlerine de değiniyor. Edebiyat
dünyası için başvuru kaynağı olabi-
lecek önemli bir kitabı okurlarla bu-
luşturduklarını ifade eden
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Küçükçekmece; Ana-
dolu’nun çok kültürlü, çok renkli
yapısına cömertçe ev sahipliği
yapan, tüm yaşanmışlıklarıyla İs-
tanbul’un özgün ilçelerinden biridir.
Özellikle Menekşe ve Basınköy ede-
biyatımızın önemli simalarına ev sa-
hipliği yapmıştır. Bizler, bu kıymetli
şahsiyetlerin izlerini bir kitapta top-
layarak, ilçemizin bir anlamında
edebiyat envanterini bu kitapla oku-
yucuya sunuyoruz. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Usta kalemler bir kitapta

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Er-
soy’un Küçükçekmece yıllarıyla
başlayan 399 sayfalık kitap, Hasan
İzzettin Dinamo’dan Zihni Ana-
dol’a, Dinamo’nun Menekşe’deki
gecekondusuna konuk olan Kemal
Tahir’den Tahir Alangu’ya, Yaşar
Kemal’den Orhan Kemal ve Ara
Güler’e Küçükçekmece’ye iz bırak-

mış pek çok şair ve sanatçının
yaşamı, yaşanmışlıkları ve bilin-
meyen yönlerine ışık tutuyor. Ya-
zarların yaşamına ilişkin bazı
bilgilerin ve fotoğrafların ilk kez
bu kitapta yer alması ise kitaba
özgünlük katıyor.

Özgün bir kitap

Yayın yönetmeni Küçükçekmece
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü Güney Özkılınç, “Okur
bu kitapta, ismi Çukurova ile
özdeşleşmiş olan usta kalem
Yaşar Kemal'in, en az Çukurova
kadar Küçükçekmece’yi de yaz-
dığına ve nice yazarların bilinme-
yenlere şahit olacak” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece ve çevresinde
yaşamış ve Küçükçekmece’yi yazmış usta kalemleri
topluca değerlendiren ilk çalışma özelliğine sahip,
önemli bir kaynağı okurlarla buluşturdu

İTÜ Sağlık kültür ve Spor Daire Başk bağlı Yemek İşlt Şub Müd Yemekhanelerinde, Yurtlar Şub 
Müd Yurtlarında ve Yılmaz Akdoruk Öğrenci Konukevinde kullanılmak üzere 95000 adet Damacana
su(19 lt) ile 520000 adet Bardak içme suyu satın alınması işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik 
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/719726
1-İdarenin
a) Adı : SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi : AYAZAGA KAMPÜSÜ 34469 MASLAK SARIYER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2122853983 - 2122857155
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : İTÜ Sağlık kültür ve Spor Daire Başk bağlı Yemek İşlt Şub Müd 

Yemekhanelerinde, Yurtlar Şub Müd Yurtlarında ve Yılmaz Akdoruk 
Öğrenci Konukevinde kullanılmak üzere 95000 adet Damacana 
su(19 lt) ile 520000 adet Bardak içme suyu satın alınması işi

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Damacana Su (19 lt'lik polikarbon damacana)- 95.000 Adet 
2.Bardak Su (200 ml)- 520.000 Adet.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mallar sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 
taahhüt edilen mallar, istenen günlerde ve istenen miktarlarda 
partiler halinde İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek 
işletmeleri Şube Müdürlüğü Ayazağa Yerleşkesi 75.Yıl Öğrenci 
Sosyal Merkezi, Maçka Atrium Binası, Gümüşsuyu Makina 
Fakültesi, Taşkışla Mimarlık Fakültesi, Tuzla Denizcilik Fakültesi 
ve Vadi Erkek Öğrenci Yurdu Yemekhanelerinde idare 
tarafından gösterilen alanlara ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yurtlar Şube Müdürlüğü 
Vadi Yurtları B, C, D, E Blok Erkek Öğrenci Yurdunun 
su deposuna, Arıoğlu Kız Öğrenci Yurdunun su deposuna, 
Gök Kız Öğrenci Yurdunun su deposuna, Ayazağa Kız 
Öğrenci yurdunun su deposuna, Prof.Dr.Ali İhsan Aldoğan 
Kız Öğrenci Yurdunun katlarına, Altan Edige Kız Öğrenci 
Yurdunun katlarına, Gümüşsuyu Erkek Öğrenci Yurdunun 
katlarına, Gümüşsuyu Kız Öğrenci Yurdunun su 
deposuna, Yılmaz Akdoruk Öğrenci Konuk Evinin su deposuna, 
Mezunlar erkek öğrenci yurdunun katlarına, Zeynep Birkan kız 
öğrenci yurdunun su deposuna ve Geçici kız konukevinin 
katlarına iş günü ve iş saatlerinde en geç sabah saat 10.00'da 
teslim edilerek istiflenecektir. Mal teslimatının gecikmesi 
nedeniyle alınan düzeltici eylem kararlarının masrafları 
yüklenici firmaya ait olacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanıp,365 takvim 
gününe kadar Teknik Şartnamenin 6.2. maddesine göre 
teslimat yapılacaktır

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanması müteakip işe başlanacaktır. 
31.12.2022 bitecektir

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.12.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası Ayazağa 
Yerleşkesi Rektörlük Binası Maslak/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:
1)İhaleye katılan istekli firmada, üretici firmaya ait Valilik'ten alınmış Üretim İzni aranacaktır.
2)İhaleye katılan istekli firma üretici ise su nakil aracı izin belgesi; satıcı ise üretici firmadan aldığı
yetkili bayilik belgesi, su satış yeri izin belgesi ve su nakil aracı izin belgesi aranacaktır.
3)İhaleye katılan istekli firma ambalaj malzemesi olarak kullanılan damacana, damacana kapağı,
bardak su ve bardak su kapağı için üretici firmaları tarafından T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan
alınmış olan gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere ait işletme kayıt belgelerini
ibraz edecektir.
4)İhaleye katılan istekli firma Ambalajlı Kaynak Suyu Tesisinde/Doğal Mineralli Su Tesisinde,
ihaleye son teklif verme tarihinden önceki 1 (bir) yıl içerisinde yapılmış olan denetleme izleme 
sonuçlarını gösteren analiz raporlarını ve ihaleye son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay 
içerisinde yapılmış olan kontrol izleme sonuçlarını gösteren analiz raporlarını ibraz edecektir. 
Kontrol ve Denetleme izlemeleri yürürlükte olan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetme-
likte/yürürlükte olan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak
yapılmış olacaktır.
5)İhaleye katılan istekli firma ambalajlı kaynak suyu veya ambalajlı doğal mineralli sulardan birini
teklif edecektir. Teklif edilen ambalajlı suların (damacana ve bardak su) üretici firması ve markası
aynı olacaktır.
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.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir 
ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye
ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Damacana su ve Bardak Su satışlarını gösterir belgeler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
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, işin tamamı için teklif verilecektir.
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 istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BIR EDEBIYAT DURAGI
KUCUKCEKMECE

YAKUP TEZCAN

Başakşehirlilere
sinema okulu
Başakşehir Belediyesi, sinema sektörüne genç
yetenekler kazandıracak Sinema Okulu’nu
başlatıyor. Sektörün usta isimlerinin eğitim vereceği
okulda, kursiyerlerin yazacağı 2 senaryo Başakşehir
Belediyesi’nin sponsorluğunda filme çekilerek
Başakşehir Film Festivali’nde yer alacak

Başakşehir Belediyesi’nin hayata ge-
çirdiği Yeni Medya ve Radyo akademi-
leri, Gazetecilik ve Yeni Medya ile Dublaj

okullarının ardından Başakşehir Sinema Okulu da
kapılarını açıyor. Sinema sektörüne genç yetenekler

kazandırma hedefi olan Sinema Okulu’nda yönetmen-
lik, senaryo, görüntü yönetmenliği, ses tasarımı ve kurgu

alanlarında eğitimler verilecek. Eğitim kadrosunda si-
nema sektörünün başarılı isimlerinden Raşit Çelikezer,

Görkem Katmer, Koray Sevindi, Mehmet Ağbaba ve İsmail
Kara yer alıyor. Bir eğitim döneminin 16 hafta süreceği Si-

nema Okulu’nda, 4 farklı derste toplam 100 saat eğitim verile-
cek. Kursiyerler,  eğitimler süresince sinema sektörünün son

teknoloji ürünü teknik ekipman ve altyapısını kullanabilecek.
Okulda; 4K kamera setleri, 5D Mark4, DavinciResolve renk ma-

sası, profesyonel ses kayıt cihazları, kurgu odaları ve ses kayıt stüd-
yosu bulunuyor.

Kursiyerleri festival fırsatı bekliyor

Eğitim programının sonunda öğrencilerin yazmış olduğu 2 senaryo, Ba-
şakşehir Belediyesi sponsorluğunda filme çekilecek. Çekilen bu filmler ilerle-

yen tarihlerde Başakşehir Film Festivali’nde seyirci ile buluşma fırsatı
yakalayacak. Sinema Okulu, kursiyerlere ilk film ve festival deneyimi sağlama-

nın yanında sektörün profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatı da verecek.

Başvurular internet üzerinden yapılacak

Eğitime katılmak isteyenler www.basaksehir.bel.tr adresi üzerinden oluşturulan
formu doldurarak, Türkiye’nin her yerinden başvuru yapabilecek. Başvuru yapan

adaylar, doldurmuş oldukları formlarda belirttikleri özelliklerine göre, en az 5 gün önce
aranarak mülakata davet edilecek. Eğitimlerin verileceğin Başakşehir Living Lab İnovas-

yon ve Teknoloji Merkezi’ndeki mülakatların ardından yapılan değerlendirmeler sonu-
cunda, söz konusu dönemde eğitim alacak kursiyerler belirlenecek. 16 haftalık eğitim

sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun
da katıldığı özel bir program ile sertifikalarını alacak.

Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz Aydınlar Mahal-
lesi’nde ziyaretler gerçekleştirdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poy-
raz, Çekmeköy’e Hoş Geldiniz ve Çek-
meköy’e Hoş Geldin Bebek Projeleri
kapsamında Aydınlar Mahallesi’nde
ziyaretler gerçekleştirdi. İlçeye yeni
taşınan  Cankaya ve Çetin ailele-
rine hoş geldiniz diyen Başkan
Poyraz, Aydoğdu ve Can ailele-
rini de yeni doğan bebekleri
için tebrik etti. Ziyaretler son-
rası esnafı da dinleyen Baş-
kan Poyraz gelen istek ve
talepleri not aldı.

Belediye başkanı
hoşgEldinE gitti

Eşsiz bir
deneyim

Küçükçekmece
ile ilgili böyle
bir çalışmayı 

hazırlamaktan
keyif aldığını

ifade
eden Edebiyatçı
Yazar Gülsüm

Cengiz, 
kitabın 

hazırlanmasına
öncülük eden,
Küçükçekmece

Belediye 
Başkanı 

Kemal Çebi’ye
teşekkür etti.
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K andilli verilerine göre dün saat
15:40'da Düzce’de 5.2 büyük-
lüğünde deprem yaşandı. İçiş-

leri Bakanlığı Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise dep-
remin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklar-
ken, depremin merkezde gerçekleştiğini
duyurdu. Sarsıntı, İstanbul, Sakarya,
Kocaeli, Bolu ve Bursa’da da hisse-
dildi. Düzce ve Boluda halk, panikle
sokaklara döküldü. Düzcede polis ve
jandarma ekipleri, bölgede devriye gör-
evinde bulunurken, şu ana kadar her-
hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Düzcede bazı evlerde sarsıntı ile eşya-
ların devrilerek, hasar gördüğü belir-
tildi. Depremin ardından artçı
sarsıntılar, devam etti.

Soylu’dan açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Düz-
ce'de, saat 15.40’ta gerçekleşen 5,0 bü-
yüklüğünde depremin ardından
Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine
ulaşan herhangi bir olumsuz durum
bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk bilgilere
göre, depremde can kaybı olmadığını,
yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin
sahada olduğunu bildirdi. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İstanbul’da herhangi bir
olumsuz gelişme olmadığını söyledi.
İmamoğlu, “Düzce merkezli gerçekle-

şen depremden etkilenen bütün illeri-
mize geçmiş olsun. İstanbul’da şu ana
kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadı”
ifadelerini kullandı. Depremin merkez
üssüne yakın Yayakbaşı köyünün
muhtarı Hayrettin Koç, DHA muhabi-
rine verdiği bilgide, “Depremi çok şid-
detli olarak hissettik. Köyümüzde
herhangi bir hasar, yıkım söz konusu
değil. Çevre köylerden de olumsuz bir
şey duymadık şu ana kadar” dedi.
Düzce’de meydana gelen 5.2 büyüklü-
ğündeki depremin ardından, yaklaşık
15 dakika sonrasında Kandilli Rasat-
hanesi verilerine göre 4.1 büyüklü-
ğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Enerji boşalması
Artçı sarsıntılar devam ederken Dep-
rem bilimcisi Prof. Dr. Övgün Ahmet
Ercan'dan kritik bir açıklama geldi.
1999 yılındaki depremden boşalan
enerjinin boşalmamış kısmı olduğunu
dile getiren Prof. Dr. Ercan "Bu alanın
bu tarz bir depreme gebe olduğunu be-
lirtmiştim" dedi. Prof. Dr. Ercan, yeni
büyük bir deprem beklemediğini ifade
etti. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü
Ersoy ise "Mutlaka İstanbul'un altında
depremin olması gerekmiyor. Bur-
sa'daki bir deprem de İstanbul'da da
etkili olabilir. Kaçınılmaz gerçekle ilgili
hazırlıklı olmamız gerekiyor” 
açıklamasını yaptı. DHA

DUZCE SALLANDI
ISTANBUL HISSETTI
Düzce'nin Yayakbaşı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem
derinliği 13.3 kilometre olarak belirlendi. Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da 
hissedildi. Düzce'de meydana gelen depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı

Silivri Belediyesi tarafından 
ressam İnci Aydar anısına düzen-

lenecek olan Aşkın, Emeğin ve
Muhabbetin Resmedilmesi ko-

nulu 1. Uluslararası Silivri Resim
Çalıştayı 22 Kasım’da başlıyor. 12

ülkeden 45 ressamın katılacağı
çalıştay 30 Kasım’da sona erecek

Silivri Belediyesi, ilçenin uluslar-
arası düzeyde kültür ve sanatla
anılması amacıyla 1. Uluslararası

Resim Çalıştayı düzenliyor. 22-30 Kasım
2021 tarihleri arasında, geçtiğimiz günlerde
aramızdan ayrılan Silivrili ressam İnci
Aydar anısına organize edilen, Türkiye ve
yurtdışından 45 ressamın katılımıyla gerçek-
leşecek çalıştayda; dünyaca ünlü ressamlar,
resmettikleri eserleri Silivri Belediyesi’nin
kültür arşivine bırakacaklar. Silivri’nin tanıtı-
mına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan

çalıştay programı için Silivri Belediyesi
Önder Yılmaz Sahnesinde 22 Kasım Pazar-
tesi günü saat 10.00’da tanıtım toplantısı ve
Sergi Salonunda 26 Kasım Cuma günü
saat 14.00’te ise sergi açılışı yapılacak.
Kapsamlı bir etkinlik

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe-
nin uluslararası sanat camiasında isminin
duyurulması ve ilçenin tanıtımı için büyük
öneme sahip olan Resim Çalıştayı ile ilgili
yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2021 yılının Cumhurbaşkanlığı ve
UNESCO tarafından Hacı Bektaşı Veli,
Yunus Emre ve Ahi Evran yılı olarak ilan
edilmesi nedeniyle Ekim ayında söyleşi yap-
mıştık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy,
Sanatçı Ahmet Şafak ve devlet tiyatrosu sa-
natçılarından Osman Nuri Ercan’ın katılım-
ları ile ‘Aşkın, Emeğin ve Muhabbetin
Türkçesi’ temalı bir program gerçekleştir-
miştik. Şimdi de kültür sanat etkinliklerimizi
uluslararası arenaya taşıyıp kapsamlı bir et-

kinlik daha gerçek-
leştiriyoruz. Türkiye
ile birlikte 11 farklı
ülkeden 45 ressa-
mın katılacağı bir
Resim Çalıştayı ya-
pıyoruz. Her biri bi-
rinden değerli resim
sanatçılarını Silivri’mizde ağırlamanın se-
vincini yaşayacağız. Silivri’miz için çok
önemli ve değerli bir organizasyon olacak.
Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle eşsiz bir
şehir olan ilçemize sanatsal yönden değer
sağlayacak. 22 Kasım Pazartesi günü çalış-
tayımızın tanıtım toplantısını yapacağız, bu
yüzden heyecanlıyız.”

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

İnsanlar doğayı
kirletme yarışında

D eniz kıyılarında, göl kıyılarında, orman-
larda her yerde kirlilikleri görünce çok
sinir oluyorum. Bir sürü hayvan cinsinin

yaşadığı bu yerlerde tüm kirlilik insan ürünü. Özel-
likle hava kirliliğinde lider olan ABD ve ÇİN konu-
sunda araştırmalar yaparken Sam Geall ve Isabel
Hilton’un bir araştırma yazısına ulaştım. Özetleye-
rek size sunuyorum. Çin’in tüm şehirlerinde afişler
ve pankartlar üzerinde yeni yönetimin öne çıkan iki
sloganı yazılıdır. “Ekolojik Medeniyet” ve “Güzel
Çin”. Fakat bu moda sözcüklerin altında yatan
karmaşık, özenilmeyecek ve gittikçe kötüleşen bir
sorun var. Çin’in çevresel ve iklim yönetişimi kriz
noktasındadır. Çin daha sürdürülebilir bir kal-
kınma modeline geçiş yapmaya teşebbüs ediyor.

Bu, dünya nüfusunun beşte biri için zor bir
süreç. Çin’in siyasi yapılarının mirası ve bağlantılı
güçlü çıkar grupları, gerekli reformları işler hale
getirmek yerine kısıtlıyor ve doğa korumasına 
vatandaş katılımı gittikçe zorlaşıyor. Çin Çevre Ko-
ruma Bakanlığı 2012 değerlendirmesine bakılırsa,
“Güzel Çin” yaratmak çok zor. Kırsal kesimde
doğa “korkunç” durumda. Şehirler ve suyolları da
daha iyi sayılmaz. 2012 yılında inceleme yapılan
198 şehirde, yüzde 57’den fazla yer altı suyu ya
“kötü” ya da “aşırı kötü” şeklinde değerlendiril-
miş, ülkenin yüzde 30’dan fazla nehri “kirletilmiş”
ya da “aşırı ciddi kirletilmiştir”. Hava, 113 şehir-
den 86’sinda, standart hava kalitesine ulaşamıyor.
The Lancet’in çalışmasında, 2010 yılında, Çin’deki
hava kirliliğinin 1.2 milyon erken doğumla bebek
ölümüne sebep olduğu belirtiliyor. Çin, kısa süre
önce ABD’yi geçerek karbondioksit salımında
dünya lideri oldu. Bu dehşet verici değerler,
Çin’deki insanlar için şaşırtıcı sayılmaz. Kirliliğin
görünen etkileri her yerde var. Çin hükümeti yetki-
lileri, şimdi kirliliğin ülkedeki en büyük sosyal 
huzursuzluğun sebebi olduğunu söylüyorlar.

Halk protestolara başlamış, 2013 yılında,
30.000 ile 50.000 arası “kitle olayları” ya da 
protestolar yaşandığı belirtiliyor. “Bunların en
büyük sebebi çevre şimdi herkes çevre konusuna
önem veriyor”. Güney Çin Normal Üniversitesi’nde
akademisyen olan Tang Hao, durumu kavratacak
bir üslupla özetliyor: “Hoş bir şekilde yaşama or-
tamı bulmak giderek zorlaşıyor ve bunun az bulu-
nur olması da rekabet ve çatışmalara yol açıyor.”
Ülkenin halihazırda, bu tür bir rekabeti idare ede-
bilecek hiçbir mekanizması yok ve “neticesi de
başa çıkılmaz bir çatışma” ortamıdır diye yazıyor.
Peki tüm bunları araştırıp neden okurlarımıza 
sunuyorum? Olanlardan ders almayıp tedbirlerini
almayan bizim halkımız da Çin’e benziyor. 
Cumartesi, pazar günleri ardından sahili gör-
dünmü aklım çıkıyor. Her yer şişe, plastik torba,
madeni içecek kutuları dolu her yerde. Halbuki 50
metrede bir torbalar asmış belediyemiz ama 
insanlar zahmet etmiyor.

Belediyemize öneriyorum. Sahildeki düzenleme
bitince oluşacak güzellik çevre ilçeleri de çekecek,
kirlenme bir misli artacak. Belediyemiz bir hanım.
bir erkekten oluşan birkaç ekip yapsın yazın onlar
sahilde yürüsün ve insanları çöplerini bırakmama-
ları için uyarsın. Biz öyle bir milletiz ki hırsız 
girmeden kapımızı emniyete almayız. Deprem 
olmadan önlemlerimizi almayız…. Tüm ülke 
insanları olarak ÇEVRECİ olalım. Yarın çocukla-
rımız, torunlarımız susuz, kötü havada, hastalıklı,
beslenme bozukluklarıyla yaşamasın. Sağlıklı 
kalmanız dileklerimle.

BAŞKA DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR
Düzce’de Richter ölçeğine göre
5.2 büyüklüğünde meydana
gelen depremi değerlendiren
Neotektonik ve Deprem Uzmanı
Prof. Dr. Haluk Selim, “Bu dep-
rem 12 Kasım 1999 depremini
meydana getiren Kuzey Anadolu
Fay sisteminin kuzeyinde ger-
çekleşmiştir. Eğer 6 ile 8 saat
arasında artçıları olmazsa bir
başka depremin habercisi olabi-

lir. Bu durum tehlike arz eder.
Ama artçılar olursa tehlikeli bir
durum söz konusu olamaz” dedi.
Selim, “Deprem yaklaşık 15 km
uzunluğa sahip olan bu fayın et-
kisiyle olmuştur. Bu fay Düzce
çek-ayır havzasının hemen ku-
zeyinde yer alır. Çilimli Fayı lite-
ratürde bilinin ve Kuzey Anadolu
Fayı’na paralel olarak uzanan
aktif bir faydır” diye konuştu.

Beşiktaş’taki öğrencilere üc-
retsiz yemek imkanı sağlayan
‘Öğrenci’Ye’ uygulaması ger-

çekleşen lansman ile hayata geçti. Beşik-
taş Belediyesi ve TURYİD (Turizm
Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İş-
letmeleri Derneği) iş birliğiyle gerçekleşti-
rilen proje kapsamında Beşiktaş’taki
öğrenciler ‘’Öğrenci’Ye’’ uygulamasıyla il-
çedeki anlaşmalı restoranlardan ücretsiz
yararlanabilecek.

Şikayetlerini dinledik

Etkinlikte konuşan Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat, “Beşiktaş’ta göreve
geldiğimiz 2 buçuk yılın son 1 buçuk yılı
pandemi mücadelesiyle geçti. Zor koşul-
lara rağmen, komşularımızı yalnız bırak-
madık, ihtiyaçlara yanıt vermek için
elimizden geleni yaptık. Belediyemizin
tüm imkanlarını seferber ettik. Standart

belediyecilik hizmetlerinin çok ötesine ge-
çerek, 'Saha Çözüm Hareketi'miz saye-
sinde Beşiktaş’ta çalınmadık kapı
bırakmadık. Komşularımızla bire bir ileti-
şime geçip binlerce vatandaşımızın şika-
yetlerini dinledik, sorunlarını çok hızlı bir
şekilde çözmeye gayret ettik ve diyaloğu-
muzu güçlendirdik” diye konuştu.

Herkese dokunduk

Toplumsal birlik ve ortak gelecek için da-
yanışma ağları ördüklerini kaydeden Ak-
polat, “Daha dayanıklı bir kent, temiz bir
çevre için uğraş verdik; katılımcı ve kapsa-
yıcı bir yönetim anlayışıyla toplumun tüm
kesimlerine dokunduk. Yeri geldi, kadınla-
rın kazanılmış haklarını savunmak için,
yeri geldi ekonomik koşullar altında ezilen
esnafımız için kampanyalar düzenledik.
Çocuklar hep önceliğimiz oldu. Onların
mutlu, sağlıklı bireyler olarak yetişebilme-

sine katkı vermek ve üstün yararları için
çaba gösterdik” ifadelerini kullandı. Baş-
kan Akpolat sözlerine şöyle devam etti:
“Beşiktaş, kalbi gençlerle atan bir ilçe.
Ben de bu ilçenin belediye başkanı olarak
gençleri duymaya, dinlemeye, anlamaya
özen gösteriyorum. Sorunlarla mücadele
ederken gençlerimizden ilham ve enerji
alıyorum. Gençlerle her bir araya geldi-
ğimde şunu görüyorum. Gençlerimizin
dertleri ortak ve bu dertlerin çoğu onların
yaşından büyük. Onlar özgürce, insanca
ve gerçekten genç olarak yaşamak istiyor-
lar” ifadelerini kullandı.

7 üniversite bulunuyor

Başkan Akpolat, “Gençlerimiz, öğrencile-
rimiz Beşiktaş’ta hak ettikleri imkanlara
kavuşsun diye çalışıyoruz. Üniversiteli
gençler ülkemizin nüfusunun yüzde
10’unu oluşturuyor. Pandemi zaten haya-

tın tümünü etkilediği gibi, öğrencilerimi-
zin hayatını da yakından etkiledi. Eğitim-
öğretimin aksamasının yanında
gençliklerini yaşayabilecekleri sosyal or-
tamlardan da mecburen uzak kaldılar. Ar-
dından pandemi kısıtlamalarının
kalkması üzerine yüz yüze eğitime ge-
çişle beraber, Türkiye’nin dört bir ya-
nından öğrenciler İstanbul’a geldi"
dedi. Beşiktaş’ın 7 üniversiteye ve
toplam 9 üniversite kampüsüne ev
sahipliği yaptığını belirten Akpolat,
“Bu üniversitelerde öğrenim gören
yaklaşık 200 bin öğrenciye hizmet
veren bir belediyeyiz; sorumluluğumuz
çok büyük. Göreve geldiğimiz ilk günden
itibaren, eğitimde fırsat eşitliğini yakala-
yabilmek, hiçbir genci sosyal statüleri ba-
kımından ayrıştırıcı politikaların mağduru
etmemek için elimizden gelenin fazlasını
yaptığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

Çalınmadık kapı kalmadı
Beşiktaş Belediye Başkanı

Rıza Akpolat, Karaoğlan
Gençlik Merkezi’nde öğren-

cilerle bir araya gelerek 
Beşiktaş Öğrenci Politikaları
Hareketinin detaylarını pay-
laştı. Belediye Başkanı Rıza

Akpolat, “Standart belediye-
cilik hizmetlerinin çok öte-
sine geçerek, 'Saha Çözüm

Hareketi'miz sayesinde 
Beşiktaş’ta çalınmadık kapı
bırakmadık” diye konuştu.

İnci Aydar anısına çalıştay

‘Hoş Geldin Bebek Uygulaması’ ile ai-
lelerin sevincine ortak olan Bayrampaşa
Belediyesi, kültürümüzü zengin kılan

‘bebek görme geleneğini’ devam ettiriyor. Uygu-
lama kapsamında, yeni doğum yapmış

anneler belediyeye bağlı ekipler tara-
fından evlerinde ziyaret ediliyor.
Ziyaretler sırasında, bebekler için
özenle hazırlanan ve içerisinde
çeşitli hediyeler ile Başkan Atila
Aydıner’in tebrik mesajı bulu-
nan sepetler ailelere veriliyor.

Günümüzde yalnız birinci derece
akrabalar arasında uygulanan bu zi-

yaretlerden oldukça memnun olan aile-
ler, ekibe teşekkür ederek memnuniyetlerini dile
getiriyor. Projeye Bayrampaşa Belediye Başkanı
Atila Aydıner’in eşi ve Hayır Kapısı Onursal Baş-
kanı Melahat Aydıner öncülük ediyor.

Hediyeler
belediyeden

Beşiktaş Belediyesi ve TURYİD iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Beşiktaş’taki öğrenciler
‘’Öğrenci’Ye’’ uygulamasıyla ilçedeki anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yararlanabilecek.

Rıza
Akpolat
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Akçansa komşu
konseyi düzenledi

Şirket, halihazırda devam
eden ve planladığı çalışmaları
hakkında paydaşlarına bilgi

verirken, karşılıklı görüş ve öneriler ma-
saya yatırıldı. Sürdürülebilir kalkınma-
nın paydaşlarla bir arada uyum içinde
çalışmaktan geçtiği anlayışıyla faaliyet-
lerini sürdüren Akçansa, Komşu Kon-
seyi toplantısını 17 Kasım tarihinde
Büyükçekmece Fabrikası’nda düzen-
ledi.  Şirket, bölgesi için değer yaratan,
sürdürülebilirlik odağında yürüttüğü
faaliyetlerinin yanı sıra planladığı sos-
yal sorumluluk çalışmaları hakkında da
paydaşlarına bilgi aktardı, onların gö-

rüşlerini aldı. Akçansa’nın komşuları ile
bilgi ve deneyim paylaşımı sayesinde
Büyükçekmece bölge halkına fayda
sağlayan proje ve faaliyetlere öncelik
verdiğini belirten Akçansa Genel Mü-
dürü M. Zeki Kanadıkırık şöyle devam
etti; “Faaliyet gösterdiğimiz tüm bölge-
lerde paydaşlarımızla yakın ilişki kur-
maya, onları dinlemeye, fikir
alışverişinde bulmaya büyük özen gös-
teriyoruz. Bu amaçla gerçekleştirdiği-
miz Komşu Konseyi Toplantısı ile
paydaşlarımızla çözümler üretmeyi, ge-
leceğe birlikte güçlü şekilde ilerlemeyi
amaçlıyoruz”.

DEVA Partisi Manisa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Siyasette Kadının Rolü
ve Önemi” isimli panele katılan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen
“Kadın değişimin öncüsü olmalı. Kaybettiği haklarını yeniden kazanmak, yeniden
adalet ve yeniden geleceğe umutlu bakabilmek için çözümün parçası olmalı.
Bunun için de siyasi mekanizmalara mutlaka bir noktadan dahil olmalı” dedi

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, gelenekselleşen
‘Komşu Konseyi’ etkinliğini Büyükçekmece’de düzenledi

Kadınlar gelecek
icin umut verecek

D EVA Partisi'nin “DEVA KADINDA
ZİRVESİ” programı kapsamında
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde düzen-

lenecek olan panellerin ikincisi Trabzon'un ar-
dından DEVA Partisi Manisa İl Başkanlığı'nın
gerçekleştirdiği etkinlikle Manisa'da yapıldı. Pa-
nele; DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Elif Esen, DEVA Partisi Disiplin Kurulu Üyesi
Abdürrahim Aksoy, Av. Gül Didem Pakuz ka-
tıldı. DEVA Partisi Manisa İl Başkanı Prof. Dr.
Süreyya Sakınç'ın ev sahipliği yaptığı ve mode-
ratörlüğünü üstlendiği panelin konuşmacıları
ise Av. Arife Yüksekdağ, TOBB Manisa Kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz
Uslu, 2.Anafartalar Mahalle Muhtarı Nilüfer
Özkan ve Manisa Kadın Politikaları Başkanı
Cansın Tunçdirek oldu.

Kadınlar mücadele süreci içinde

Paneldeki konuşmacıların ardından söz alan
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif
Esen, kadının bugün Türkiye'de kendilerini gü-
vende hissetmediğini ve geleceğe dair endişeleri

olduğunu söyledi. Esen, “Bugün panelimizde 3
ilham veren kadın dinledik. Kadın bugün ülke-
mizde toplumda kendini güvende hissetmiyor.
Ülkenin gidişatı, yönetilemeyen kurumlar, liya-
katsiz kadrolar ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık
başta olmak üzere pek çok alanda kadını zorlu-
yor. Ekonomik, psikolojik, fiziksel ve siber şid-
det yaşıyor kadın. Doğada tüm dişi varlıklarda
olan içgüdü ile kadın çocuğu, ailesi, ülkesi için
endişeli ve adeta bir varolma mücadelesi içinde.
Kadın evdeki bütçeyi dengelemeye çalışıyor.
Gelirini giderlerine yetiştirmeye çalışan kadın,
fırsat bulabilirse ailesini desteklemek için ça-
lışma hayatında kalarak çocuklarını geleceğe
taşımak için gayret gösteriyor. Ayrıca kadın
bugün siyasete dahil olarak da, kötüye gidişatı
durdurmak ve değişimin parçası olarak kaybet-
tiklerini geri almak, yeniden umudu, huzuru ya-
şamak istiyor” dedi.

Kadınlar hayata fayda sağlıyor

Özellikle yerelde görev alan muhtarlık gibi mev-
kilerde sorumluluklar üstlenen kadınların top-
lumsal hayata fayda sağladığının altını çizen
Esen, “Kadının yerel yönetimlerde özellikle

muhtarlıklarda, mahallede kadın ve çocuğun
sosyal hayatına, yaşadığı zorluklara kadın has-
sasiyeti ile yaklaşarak çözüm ürettiği ve çalış-
malarını planlandığı ifade edildi. Bu
farkındalığın toplum hayatına önemli faydalar
sağladığı, kadın hassasiyetiyle birçok konunun
çözüme ulaştığı görüşüldü” diye konuştu.

Çalışmak bir gereklilik

Türkiye'deki ekonomik süreç göz önünde bu-
lundurulduğunda ve kadının toplum içinde belli
bir noktaya ulaşabilmesi düşünüldüğünde ka-
dınların çalışmasının bir zorunluluk olduğunu
da vurgulayan Esen, “İş hayatında kadının var-
lığını sürdürmesi de son derece önemli. Kadın-
ların iş hayatında yönetim süreçlerinde olması
verimlilik ve karlılığı arttırıyor. Ancak bugün ge-
linen noktada pek çok kadın iş hayatından çe-
kildi. Kadının evi ve işi arasında sıkışıp kaldığını
gördük. Özellikle evdeki sorumluluklar, kadının
güvenilir ve nitelikli kreş desteğine ulaşamaması
kadının iş hayatından çekilmesi ile sonuçlanı-
yor. Halbuki öncelikle gelinen bu ekonomik
yoksunluk sürecinde birçok kadın için çalışmak
bir zorunluluk.” ifadelerini kullandı.

Kadınlar değişimin öncüsü olmalı
DEVA Partisi olarak kadınların siyasette,
toplumsal hayattaki varlığının önemini ka-
nıksadıklarını ve desteklediklerini de belir-
ten Esen, “Kadının bir ülkede yaşarken
kendini güvende hissetmesi hukuk ve ada-
let sisteminin etkin işlemesi ile mümkün-

dür. Ancak bugün kadın fiziksel, ekono-
mik, psikolojik, siber pek çok şiddeti çoklu
yaşıyor. Şiddetin hiçbir türü kabul edile-
mez. Her türlü şiddete karşı caydırıcı ön-
lemler alınması gerekiyor. İşte bunun için
de sistem ve zihniyet dönüşümüne ihtiyaç

var. Kadın değişimin öncüsü olmalı ve
kaybettiği haklarını yeniden kazanmak,
yeniden adalet ve yeniden geleceğe umutlu
bakabilmek için çözümün parçası olmalı,
siyasi mekanizmalara bir noktadan dahil
olmalı” açıklamasını yaptı.

Akçansa, Komşu Konseyi toplantısını 17 Kasım tarihinde Büyükçekmece 
Fabrikası’nda düzenledi. Toplantıda deneyim paylaşımı üzerinde duruldu.

DEVA  Partisi
Genel Başkan Yardımcısı
Elif Esen, kadınların
sosyal hayatta, iş hayatında
ve siyasette aktif rol
oynaması için DEVA Partisi’nin
sorumluluk alacağını söyledi.
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DÜNYA çapında İngilizce konuşan ülkeler ve
İngilizce öğrenenler tarafından yaygın olarak
kullanılan Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini
açıkladı. NASA'nın Mars misyonuna artan kü-
resel ilgiye dikkat çeken sözlük editörleri 2021
yılının sözcüğünü, Türkçe'de azim anlamına
gelen “perseverance” olarak duyurdu.  NTV'de
yer alan habere göre, Cambridge Sözlüğü tara-
fından yapılan açıklamaya göre, Perseveran-
ce’ın 18 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e son inişinden
sonra kelime aramaları arttı.  

250 bin kez arandı

Bu yıl 19 Şubat ile 25 Şubat arasında 30 bin 487
“perseverance” araması yapıldı. Ayrıca, sözcü-
ğün sözlüğün web sitesinde 2021 boyunca
dünya çapında 243 binden fazla kez arandığı be-
lirtildi. Bununla birlikte, “Perseverance” (azim)
Cambridge Sözlüğü tarafından "zor veya uzun
sürse bile bir şeyi yapmak veya başarmak için
gösterilen sürekli çaba" olarak tanımlanıyor.

Azim gerekiyor

Cambridge Sözlüğü’nün yayın müdürü Wen-
dalyn Nichols, editörlerin 2021'in zorlukları
göz önüne alındığında bunun uygun bir ke-
lime olduğunu düşündüklerini söyledi:
"Mars'a bir araç indirmek için azim gerektiği
gibi, Covid-19, iklim felaketleri, siyasi istik-
rarsızlık ve çatışmalardan kaynaklanan zor-
luklarla ve hayatımızdaki aksamalarla
yüzleşmek de azim gerektirir. Bu bağlantıyı
takdir ettik ve Cambridge Sözlüğü kullanıcı-
larının da beğeneceğini düşünüyoruz.' Diğer
taraftan, bu yılın Ocak ayında, ABD başkan-
lık seçimleri dünyanın dikkatini çekerken,
Cambridge Sözlüğü’nün web sitesinde
"isyan", "görevden alma", "görev töreni" ve
"beraat" aramaları da arttı. Editörler, bu du-
rumun  Cambridge Sözlüğü’nde aranan keli-
melerin genellikle güncel dünya olaylarını
yansıttığına dair daha fazla kanıt sağladığını
söyledi. Öte yandan, bu ayın başında

Türkçe’de aşı anlamına gelen “vax”, Oxford
İngilizce Sözlüğü’nün (OED) yazarları tara-
fından yılın kelimesi olarak seçilmişti. Oxford
İngilizce Sözlüğü'nü üreten Oxford Langua-
ges adlı şirket,  geçen yıl 2020'yi tek kelimeyle
özetlemenin imkansız olduğuna karar verdik-
ten sonra, aşının kısaltmasının bu yıl Covid
pandemisi sırasında "kendini İngilizce'nin
kan dolaşımına enjekte ettiğini" aktarmıştı.

GÖRÜŞME ORDUYU
GÜÇLENDİRECEK

Japonya'yı kuş
gribi sardı!

İklim değişikliği
troposferi genişletti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği
telefon görüşmesinin ardından ikili ilişkilerin iki ülkenin
de ordularını daha güçlü hale getirdiğini ifade etti

Japonya’da etkisini artıran kuş gribi
salgınının Hyogo eyaletine sıçraması üzerine
155 bin tavuğun öldürüleceği açıklandı

Oxford İngilizce Sözlüğü’nün ardından Cambridge Sözlüğü de yılın
sözcüğünü açıkladı. İngiliz kuruluş, son yıllardaki artan uzay girişimlerine
atıfta bulunarak yılın kelimesini “perseverance” (azim) olarak açıkladı

İki ülke arasındaki ortaklığın gelişti-
ğini söyleyen Zelenskiy Twitter üze-
rinden yaptığı açıklamada "Bu
durum halihazırda ülkelerimizin as-
keri birliklerini güçlendiriyor. İmza-
lanması beklenen Serbest Ticaret
Anlaşması (FTA) da ekonomik bü-
yümeye katkı sağlayacak" dedi. Tür-
kiye Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı tarafından dün gece yapı-
lan yazılı açıklamada, görüşmede
Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştire-
cek hususlar ve bölgesel meselelerin
ele alındığı ifade edilmişti. Ukrayna,
ülkenin doğusundaki ayrılıkçı birlik-
lere karşı verdiği mücadelede ordu-
sunu güçlendirmek için Türk

savunma sanayi şirketi Baykar'dan
İHA'lar satın almış ve Eylül so-
nunda bu İHA'lar için ortak eğitim
ve bakım merkezleri kurulmasına
ilişkin mutabakat zaptı imzalamış,
bu hamle Rusya'yı kızdırmıştı. Rus-
ya'nın Ukrayna sınırına son günlerde
yaptığı asker yığınağı da Batı'nın
tepkisini çekmişti. Ukrayna'nın Don-
bass bölgesinde Rusya'nın destekle-
diği ayrılıkçı gruplar hükümet
güçleriyle 2014'ten beri savaşıyor.
Bölgedeki çatışmalar Rusya'nın Kı-
rım'ı ilhak etmesinin hemen ardın-
dan çıkmıştı. Ukrayna, çatışmalarda
şu ana kadar en az 14 bin kişinin öl-
düğünü belirtiyor.

Japonya’da geçtiğimiz hafta bir
tavuk çiftliğinde ortaya çıkan ve etki-
sini giderek arttıran kuş gribi salgını
ülkenin bir eyaletine daha sıçradı.
Hyogo eyaletindeki Himeji şehrinde
bir kanatlı hayvan üretim tesisinde
kuş gribi salgını olduğu doğrulandı.
Çiftlikte şüpheli şekilde anormal sa-
yıda tavuğun ölmesi üzerine yapılan
genetik testler sonucu ortaya çıkan
salgın nedeniyle bölgede geniş çaplı
dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı
bildirildi. Eyalet yönetimi, alınacak
tedbirlere karar vermek üzere bir kriz
masası kurdu.

Üç eyalete sıçradı

Japonya’da yılın ilk kuş gribi salgını
geçen hafta Akita eyaletindeki bir
tavuk çiftliğinde doğrulanmış, tedbir
amacıyla 143 bin tavuk öldürülm-
üştü.  Ardından Kagoshima eyale-
tindeki iki farklı tavuk çiftliğine
sıçrayan salgın nedeniyle toplam 49
bin 500 hayvan telef olmuştu. Ka-

goshima eyaletinde patlak veren
ikinci salgında virüsün oldukça bu-
laşıcı olan ve geçen yıl ülkenin 2005-
2006 sezonundan beri gördüğü en
büyük kuş gribi salgınına neden olan
alt tipi H5N8’in tespit edilmesi endi-
şeleri artırmıştı. Son gelişme ile bir-
likte Japonya’da bu yıl kuş gribi
salgını doğrulanan eyaletlerin sayısı
üçe yükselmiş oldu.

Rekor kırmıştı

Japonya’da kuş gribi salgını geçen
yıl ülke genelinde birçok eyalete ya-
yılmış, öldürülen kümes hayvanları-
nın sayısının rekor kırarak 6 milyonu
geçtiği açıklanmıştı. Salgının ülke
geneline yayılması nedeniyle Ja-
ponya Öz Savunma Kuvvetleri
(SDF) de itlaf çalışmalarına destek
vermişti. Önceki rekorun ise virüsün
daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle
toplam 5 milyon 78 bin tavuğun öl-
dürüldüğü 2005-2006 sezonuna ait
olduğu kaydedilmişti.

B irçok Avrupa ülkesi güncel corona vi-
rüsü verilerini kamuoyu ile paylaştı.
Avusturya, Polonya, Rusya, Slovakya,

Macaristan ve Çekya’da hem vaka hem de
Covid-19’a bağlı ölüm sayısında rekor kırıldı.

Avusturya

Nüfusunun yaklaşık yüzde 65’i tam aşılı olan
Avusturya’da aşısızlara uygulanan sokağa
çıkma yasağının üçüncü gününde vaka sayı-
sında rekor kırıldı. Corona virüsü aşılama ora-
nının en düşük olduğu batı Avrupa ülkesinde
14416 insanda corona virüsü tespit edildi. Bu
verilerle birlikte ilk kez 14.000 seviyesinin üze-
rine çıkıldı. Ülkede daha önceki en yüksek co-
rona virüsü vaka sayısı 1 yıl önce ülke tam
kapanmaya girdiği dönemlerde açıklanan
9586’ydı. Aşı olmayanların restoran, otel ve
kayak tesislerine alınmadığı ülkenin dokuz böl-
gesinden Salzburg ve Almanya-Çekya sınırın-
daki Yukarı Avusturya bölgelerinde vaka
sayılarının çok yüksek olduğu ve Salzburg’da
hastanelerde sıkıntı yaşanmaya başlandığı
açıklandı.

Polonya

Corona virüsü salgınının tırmandığı bir ülke de
Polonya… Polonya’da bugün 24.239 insanda

corona virüsü tespit edildi. Bu sayı Nisan ayın-
dan beri ülkede tespit edilen en yüksek vaka sa-
yıları olarak kayıtlara geçti. 38 milyon nüfuslu
ülkede 463 insanın son 24 saat içerisinde Covid-
19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtilir-
ken ülkede salgının başladığı günden beri
3.254.875 vaka ve 79.624 ölüm kayıtlara geçti.

Slovakya

5.5 milyon nüfuslu Slovakya’da Sağlık Bakan-
lığı güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamada
ülkede son 24 saat içerisinde 8342 insanda co-
rona virüsü tespit edildiği belirtildi. Slovak-
ya’daki bu sayı salgının başladığı günden beri
ülkede kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı
olarak dikkat çekti.

Macaristan

Macar hükümeti, güncel corona virüsü vaka
sayılarını açıkladı. Corona virüsü ile ilgili resmi
internet sitesinde paylaşılan verilere göre ül-
kede son 24 saat içinde 10265 insanda corona
virüsü tespit edildi. Bu sayı Mart ayının sonun-
dan beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.
Ülkede üçüncü dalga sırasında 11.265 insanda
corona virüsü tespit edilmiş ve salgının başla-
dığı günden beri en yüksek sayı olarak açıklan-
mıştı. Ülkede aşılama oranının AB

ortalamasının altında olduğu belirtildi.

Rusya

Hem düşük aşılama oranı hem de Delta var-
yantı dolayısıyla corona virüsü salgınının mer-
kez üslerinden biri haline gelen Rusya’da son
24 saat içerisidne 1.247 insanın Covid-19’a
bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı.
Rusya’da corona virüsü tedavisi olan bir kadı-
nın başucuna ailesinden, “Anneciğim, seni çok
ama çok seviyoruz ve seni bekliyoruz! İyileş”
mesajı yapıştırıldı. Geçen dönemde bir haftalık
sokağa çıkma yasağına rağmen vaka sayıları-
nın artış göstermesi yetkilileri endişelendiriyor.
Ülkede son 24 saat içerisinde 36.626 insanda
corona virüsü tespit edildiği belirtilirken bu va-
kaların 2.966’sı Moskova’da kayıtlara geçti.

Çekya

Çekya’da son 24 saat içinde 22.749 insanda
corona virüsü tespit edildi. Sağlık Bakanlı-
ğı’nın verilerine göre 10.7 milyon nüfuslu ül-
kede bu oran salgının  başladığı günden beri
en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
Günlük vaka bazında, vakaların bir hafta ön-
ceye göre yüzde 54 arttığı kaydedilirken Ocak
ayında ulaşılan 17.778 vaka sayısını da geride
bıraktığı belirtildi.

YILIN KELİMESİ AZİM

AVRUPA’DA
KABUS!

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen Avrupa'da peş peşe günlük vaka ve ölüm sayısında rekor kırıldı

İsrail’in eski başbakanı Binyamin
Netanyahu’nun eşine verilen on
binlerce dolar değerindeki takıların
dökümü ortaya çıktı. Duruşma kilit
bir tanığın ifşasından sonra erte-
lendi. Yapılan açıklamada Netanya-
hu’nun arkadaşı da olan iş insanları
Arnon Milchan ve James Packer ta-
rafından Sara Netanyahu’ya verilen
46.500 dolarlık bileziğin de dahil ol-
duğu takılar İsrail’de gündem oldu.
Packer’ın asistanı tarafından
Aspen’de satın alınan ve Netanyahu
çiftinin evlilik yıldönümünde verilen
bu hediye karşılığında Netanya-

hu’nun bu iş insanları için yolsuz-
luk yaptığı öne sürüldü. Milchan ve
Packer gibi birçok milyarderin Ne-
tanyahu çiftine el yapımı İtalyan
takım elbise, takı, puro, kasalarca
şampanya gönderdiği iddia edil-
mişti. Daha önce yapılan hesaplara
göre çifte yaklaşık 175.000 dolarlık
hediye verildiği aktarılırken, dün ya-
pılan ifşa ile bunun 200.000 doları
geçtiği açıklandı. 15 yıl ülkeyi yöne-
ten Netanyahu’nun sözcüsü bu yeni
kanıtlarla ilgili olarak, “Bunlar
yalan ve adaleti yolundan saptır-
mak için yapılmış şeyler” dedi.

ABD Ulusal Atmosferik Araştırma
Merkezi (NCAR) uzmanları, iklim
değişikliği nedeniyle atmosferin en
alt tabakası olan troposferin son 20
yılda 53 metre genişlediğini tespit
etti. Aralık 2019'da ortaya çıkan co-
rona virüsü iki yıldır dünyadaki en
büyük kriz olarak görülse de, geze-
geni tehdit eden iklim değişikliği her
geçen gün ciddiyetini daha da his-
settiriyor. Uzmanlar, iklim değişikli-
ğinin Dünya’ya etkileriyle ilgili
önemli çalışmalara imza atmaya
devam ediyor. ABD’de bulunan
Ulusal Atmosferik Araştırma Mer-

kezi (NCAR) uzmanları, iklim deği-
şikliğinin atmosfer üzerindeki etki-
sini inceledi.

Yüksekten uçabilir

Atmosferin en alt tabakası olan tro-
posferdeki değişimleri mercek altına
alan NCAR uzmanları, 2001-2020
yılları arasında katmanın 174 feet
(53 metre) genişlediğini gözlemledi.
1980-2000 yılları arasında genişle-
menin 164 feet olduğunu belirten
uzmanlar, bu değişimlerin mevsim-
ler ve sıcaklık üzerinde etkisi olabi-
leceğini öne sürdü. 

Yolsuzluk
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Takılar ortaya çıktı!
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Okan Üniversitesi
Fazıl Say'ı ağırlıyor

İstanbul Okan Üniversitesi dünyaca
ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ı kam-
püsünde ağırlayacak. Bundan iki yıl önce
üniversitenin 20’nci yılında sahneye çıkan
Say, bu defa Üniversitenin Mütevelli
Heyet Başkanı Bekir Okan’ın iş yaşamın-
daki 50. yıl konserini verecek. 25 Kasım
2021 Perşembe günü gerçekleşecek etkin-
lik, Bekir Okan'ın hayatını anlatan belge-
sel gösterimi ile başlayacak. Fazıl Say’ın
Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştireceği piyano re-
sitaline Bekir Okan’ın iş dünyasından ar-
kadaşları, üniversitenin öğrencileri ve
çalışanları katılacak

Frida Kahlo'nun 1949 tarihli “Diego ve
Ben”i,  Sotheby's müzayedesinde 34.9
milyon dolara satıldı. Dünyaca ünlü sa-
natçı Frida Kahlo’nun otoportresi, Salı
gecesi Sotheby’s Müzayede Evinde 34.9
milyon dolara satıldı. Bu satış ile birlikte
rekor kıran Kahlo’nun eseri, Latin Ameri-
kalı bir sanatçının satılan en pahalı resim
unvanına kavuştu.1954’te ölümünden
beş yıl önce tamamlanan yağlı boya
“Diego ve Ben”, Frida'nin son resimlerin-
den biri olarak biliniyor. Eser, sanatçının
gözlerinin hemen üzerinde tasvir edilen
Meksikalı muralist Diego Rivera ile çal-
kantılı evliliğine bir pencere sunuyor.
1907’de Mexico City’de doğan Frida
Kahlo, 1926’da kendisini kronik ağrılar
bırakan bir otobüs kazasından sonra iyi-
leşirken resim yapmaya başladı. Yaşam
ve ölüm alemlerine dokunan zengin bir
ikonografi geliştirdi, şiddeti ve kırılgan-
lığı, toplumsal cinsiyet normlarını zorla-
yarak seyredenleri  sık sık şok eden
şekillerde karıştırdı. Kahlo, 47 yaşında
öldü ve hem modern sanata hem de po-
püler kültüre büyük etki yarattı.

İzmİt Belediyesi, Yeşilçam’ın tatlı,
sert ve babacan karakteri Hulusi
Kentmen’in İzmit’te yaşadığı evini
rekonstrüksiyon çalışmalarıyla ye-
niden kazandıracak. 15 yıldır kulla-
nılmayan ve zamanla harabeye
dönen evde rölöve projesinin
onaylanmasının ardından çalışma-
lara başlayan İzmit Belediyesi, ça-
lışmalara el ile söküm işlemiyle
devam edecek. Can ve mal güven-
liğinin üst düzeyde tutulduğu çalış-
malarda sökülen ve yeniden
kullanılabilir nitelikteki yapı malze-
meleri titizlikle ayıklanarak uygun
koşullarda muhafaza edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,
Devlet Tiyatroları’nın farklı bölgelerindeki 12 oyunu, 24-25 Ka-
sım’da ücretsiz olarak öğretmenlerle buluşacak. Öğretmenlik
mesleğine farkındalığın artırılması ve eğitimcilerin mesleki moti-
vasyonlarının yükseltilmesine katkı sağlamak üzere ülke gene-
linde düzenlenecek etkinliklerde, 4 bin 300 öğretmenin ücretsiz
olarak tiyatro izlemesi sağlanacak. Biletler, Devlet Tiyatroları’nın
gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden öğretmen kartları göste-
rilerek, temin edilebilecek.

Oyunlar ve sahneler

Ücretsiz izlenebilecek oyunlar ve sahneleri ise şöyle: Ankara Dev-
let Tiyatrosu ‘Vişne Bahçesi’ni Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde, İs-
tanbul Devlet Tiyatrosu ‘Seneye Bugün’ü Mecidiyeköy Büyük
Sahne’de, İzmir Devlet Tiyatrosu ‘Oyuncu Ben Feuerbach’ı Kar-
şıyaka Sahnesi’nde, Bursa Devlet Tiyatrosu ‘Sırça Kümes’i AVP
Sahnesi’nde, Adana Devlet Tiyatrosu ‘Definename’yi Hacı
Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde, Trabzon Devlet Ti-
yatrosu ‘Kuyucaklı Yusuf’u Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde,
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu ‘Kürk Mantolu Madonna’yı Orhan

Asena Sahnesi’nde, Antalya Devlet Tiyatrosu ‘Yastık Adam’ı
Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesinde, Erzurum Devlet
Tiyatrosu ‘Ölümcül Oyun’u Erzurum Devlet Tiyatrosu Sah-
nesi’nde, Konya Devlet Tiyatrosu ‘Işıltılı Haşerat’ı Konya Devlet
Tiyatrosu Sahnesi’nde, Sivas Devlet Tiyatrosu ‘Yirmibeşonbeş
Treni’ni AKM Sahnesi’nde ve Van Devlet Tiyatrosu ‘Erkek Geze-
geni’ni Kültür Merkezi Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturacak.

DÜNYANıN EN DAR
SOKAĞı AÇıLıYOR

Çorum Üçtutlar’da bulunan 1,5 metre
genişliğinde ve 30 metre uzunluğundaki,
Dikiciler sokağı büyük ilgi görüyor. Tu-
ristlerin de ilgisini çeken sokakta, üni-
versite öğrencileri ile gelin ve damatlar
fotoğraf çektiriyor. Eskiden 40’ı aşkın
esnafın faaliyet gösterdiği sokakta,
Çorum Belediyesi tarafından başlatılan
restorasyon çalışmalarıyla tarihi sokak,
yıl sonunda kent turizmine kazandırıla-
cak. Belediye Başkanı Halil İbrahim
Aşgın, 4 yıl önce başlatılan restorasyon
çalışmasında artık sona gelindiğini be-
lirterek, “Bu tarihi arastayı, tüm doku-
sunu koruyarak restore ediyoruz. Hem
şehrimizin tarihine ve kültürüne sahip
çıkmış hem de esnafımızın kullanımına
açmış olmayı hedefliyoruz” dedi. Aras-
tada 42 sene ayakkabı tamirciliği yapan
esnaf Kemal Ceyhan, 1957’deki halinin
birebir aynısı olduğunu aktardı.

SAıT FAıK
115 YASıNDA
SAıT FAıK
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Doğayı, hayvanları, insanların toplum
içindeki varoluş biçimlerini şairane ve

samimi bir tarzla ele alan, modern
Türk öykücülüğünün öncü isim-

lerinden Sait Faik Abasıyanık 115’inci
doğum yıl dönümünde anıldı

H ayatta olduğu dönemde, mal var-
lıklarını ve kitaplarının telif hakla-
rını Darüşşafaka Cemiyeti’ne

bağışlanmasını arzulayan ve bu arzusu ve-
fatından sonra annesi tarafından yeri getiri-
len Abasıyanık’ın bu bağışı, 1964 yılından
bu yana Darüşşafakalı öğrencilerin eğiti-
mine kaynak yaratıyor. 18 Kasım 1906 tari-
hinde Adapazarı’nda dünyaya gelen ve 48
yılık ömrü boyunca Türk edebiyatına son-
suz katkılar sunan Sait Faik Abasıyanık,
doğumunun 115’inci yıl dönümünde
anıldı. Yaşadığı dönemde klasik öykücülü-
ğün kurallarını yıkarak; samimi, içten ve
doğal anlatım tarzıyla Türk edebiyatında
bir devrim gerçekleştiren Sait Faik, edebiya-
tımızın mihenk taşlarından biri olarak
kabul ediliyor. Sarnıç, Lüzumsuz Adam,
Kumpanya, Semaver, Hişt…Hişt… gibi
çok sayıda esere imza atan sanatçı, edebi-
yat tutkunluğunun yanı sıra eğitim sevda-
sıyla da biliniyor.

İstanbul öykücüsü

Gerçek bir İstanbul aşığı olan ve kendine
has üslubuyla İstanbul’u çok sayıda ese-
rinde nakış gibi işleyen Sait Faik, pek çok
kişi tarafından İstanbul Öykücüsü olarak
da anılıyor. Sait Faik’in edebiyat dünyasına
kazandırdıkları tartışılmaz. Fakat onun çok
bilinmeyen diğer bir yanı da eğitime olan
tutkusu. Hayatı boyunca eğitime ve öğren-
cilerin gelişimine önemli katkılar sunan Sait
Faik’in Darüşşafaka ile buluşma hikayesi
de son derece ilginç.Ömrünün son günle-
rinde çeşitli edebiyat matinelerine katılan
Sait Faik Abasıyanık, Fazıl Hüsnü Dağlar-
ca’nın teşvikiyle, 1954 yılında Darüşşafaka

Lisesi'nde düzenlenen bir edebiyat matine-
sine katılır ve ortamdan çok etkilenir. Mati-
neden sonra, o dönemde İstanbul’un Fatih
semtinde bulunan Darüşşafaka’yı gezen
Sait Faik, orada okuyan çocuklarla ilgilenir
ve onları çok takdir eder.  Eve döndüğünde
annesi Makbule Abasıyanık’a mal varlıkla-
rını, babası hayatta olmayan çocuklara çok
güzel olanaklar sağladığını düşündüğü Da-
rüşşafaka'ya bağışlamayı teklif eder. Mak-
bule Hanım, yazarın ölümünden sonra, 8
Kasım 1954'te hazırladığı vasiyetinde mal
varlıklarının çoğunu, yazarın eserlerinin
telif haklarını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bı-
rakır.  Bu mirası bırakırken, Makbule Aba-
sıyanık vasiyetnamesinde Darüşşafaka
Cemiyeti’ne iki ödev verir. 1955’te kurduğu
“Sait Faik Hikâye Armağanı”nın sürdürül-
mesi ve 1959 yılında açtığı “Sait Faik Aba-
sıyanık Müzesi”nin yaşatılması.
Darüşşafaka Cemiyeti de 1964 yılında ken-
disine intikal eden bu vasiyetnamenin ge-
reklerini o yıldan beri yerine getirmektedir.

Vasiyete sahip çıktı

Darüşşafaka Cemiyeti, kendisine 1964 yı-
lında intikal eden bu vasiyete sahip çıkarak,
Sait Faik Abasıyanık Müzesi adıyla 22 Ağus-
tos 1959’da halka açılan müze evin bakım,
onarım gibi sorumluluklarını üstlenir. Darüş-
şafaka’nın bağışçılarına duyduğu vefa duy-
gusunun simgelerinden biri olan Sait Faik
Abasıyanık Müzesi, Sait Faik’in yaşamına ta-
nıklık etmiş eşyaları, fotoğrafları, yazarın el
yazması öykülerini, mektupları, kartpostal-
ları, eserlerine konu olan sayısız hatırasının
izlerini taşıyan nice eşya ve belgeyi barındırı-
yor ve ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Ayrıca, Sait Faik Abasıyanık’ın anısına
Darüşşafaka Lisesi tarafından 2006’dan
beri her yıl Türkiye çapında düzenlenen
“Hişt Hişt, Genç Sait Faik!” Liseler
Arası Öykü Yazma Yarışması düzenleni-
yor. Serbest konulu yarışmada, her
yıl dereceye girenlere çeşitli
ödüller verilirken, aynı
zamanda yarışmada
dereceye giren ve ön
elemeden geçen
öyküleri içeren bir
de anı kitabı ya-
yımlanıyor. Da-
rüşşafaka
Yönetim Kurulu
Başkanı M. Tay-
fun Öktem Sait
Faik’in doğum gü-
nünü, “Eserleriyle
ölümsüzleşen, Sait

Faik’in kıymetli mirasını Cemiyetimize
bırakmasının onurunu Darüşşafakalılar
olarak yaşıyoruz. 1964’ten beri Darüşşa-
faka’da okuyan her çocuğun aldığı eği-
timde Sait Faik’in öykülerinden gelen

telifin katkısının olduğu bilinciyle
usta öykücüye vefa borcu-

muzu yerine getirmeye
çalışıyoruz. Öğrencile-

rimiz Sait Faik'i oku-
yor, öğreniyor,
yaşıyor, onun
adına yarışma
düzenliyor. Bu-
güne kadar ol-
duğu gibi bundan
sonra da büyük

yazarımızın ismini
yaşatmaya devam

edeceğiz." sözleriyle
kutladı.

SAİT FAİKLERİN
YOLU AÇILIYOR!

Çorum'da 1,5 metre genişliği ile 'dün-
yanın en dar sokaklarından biri' olan

'Dikiciler Sokağı', tarihi dokusunun
korunup, ön plana çıkarıldığı resto-

rasyon çalışmalarının tamamlanma-
sıyla kent turizmine kazandırılacak

Yeşilçam aktörü Hulusi Kentmen'in İzmit'te büyüdüğü
ev, aslına uygun olarak restore edilecek

Devlet Tiyatroları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oyunlarını öğretmenlere ücretsiz sunacak
Kentmen'in evi restore ediliyor Öğretmenlere ücretsiz olacak

Frida'nın
otoportresi
rekor fiyatta
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
BEYOĞLU BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/740383
1-İdarenin
a) Adresi :ŞAHKULU MAHALLESİ MEŞRUTİYET CADDESİ 121 

34433 BEYOĞLU BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2122515139 - 2122937630
c) Elektronik Posta Adresi :saglik@beyoglu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :3 Kalem İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı

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

b) Yapılacağı yer :Teknik Şartname Tablo 1 - Hizmet Birimleri 
Listesi'nde belirtilmiştir.

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No:50 Tepebaşı- Beyoğlu/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 09.12.2021 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel ola-
rak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye, gerekli donanım ve personele sahip, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kuru-
lan ve Bakanlıkça yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB’ler) katılabilecektir.
İhaleye katılacak OSGB’ler, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre, İstanbul ili sınırları
dahilinde hizmet vermeye yetkili olduğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetki verildiğine ilişkin belgenin aslı veya noter onaylı sure-
tini teklif kapsamında sunmaları gerekmektedir.
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 edi-
len hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 

belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ya da Özel Sektörde gerçekleştirilen İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti Benzer İş Olarak Kabul
Edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
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 Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Trabzonspor kalecisi Erce Kardeşler, Gaziantep FK maçında ilk kez iç saha ma-
çında ilk 11’de oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, “Kimsenin yüzünü
kara çıkarmayacağım. Yine kazanacağımız ve galibiyet serisini sürdüreceğimiz
maç olur. Hayallerimizi inceden inceden kendi içimizde yaşıyoruz” dedi
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S por Toto Süper Lig’in 13'üncü haftasında sa-
hasında Gaziantep FK ile karşılaşmaya hazır-
lanan Trabzonspor’da kart cezalısı Uğurcan

Çakır’ın yerine sahaya çıkacak olan kaleci Erce Kar-
deşler, antrenman öncesinde basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. Daha önce de son olarak Ga-
ziantep FK karşısında görev yaptığını hatırlatan Erce
Kardeşler, “Uğurcan’ın kırmızı kart görmesi aslında
kötü bir şey. En son Gaziantep maçında oynamıştım.
Bu gidişle hep Gaziantep maçlarında oynayacağım
galiba. Tabi ki uzun bir süredir oynamıyorum, bu bir
dezavantaj gibi gözükebilir ama çok özledim maç oy-
namayı. Maç oynamak her zaman çok özeldir, çok ke-
yiflidir. Bir de şöyle bir durum var, ilk defa içerdeki bir
lig maçında ilk 11’de başlayacağım. Bunun da heye-
canı var. Taraftarımızın önünde ilk defa bir lig maçına
ilk 11 olarak başlayacağım. Tabi ki hocamız şans ve-
rirse, kesin konuşmayalım, ne olur ne olmaz. Kendimi
hazır tutmaya çalışıyorum, tüm arkadaşlarım da sağ
olsunlar çok destek oluyorlar bana. İnşallah bana gü-
venen insanların yüzünü kara çıkarmam ve yine bir
kazanacağımız ve galibiyet serisini sürdüreceğimiz
maç olur” ifadelerini kullandı.

Aramızda sanki kan bağı var

Takım arkadaşlarıyla iyi anlaştığını söyleyen Kardeş-
ler, "Trabzon’a geleli 2 buçuk yıl oldu. Bu zaman süre-
cinde gerçekten çok güzel bir ortam var. Geldiğimden
beri art niyetli kötü niyetli diyebileceğimiz bir tane
oyuncu bile olmadı. Takımda herkesi çok sevdiğiniz
için onların başarılarıyla mutlu olabiliyorsunuz sa-
hada. Ha Uğurcan kurtarmış ha ben kurtarmışım, ha
Cornelius gol atmış ha ben atmışım. Ben onu o şe-
kilde düşünüyorum. Aslında ortamdan dolayı bu şe-
kilde oluyor. Takımda herkesle bir aile ortamındayız.
Sabahları tesislere geliyoruz 4-5 saat, idman bitiyor,
oturuyor, sohbet ediyoruz. Birlikte yemek yiyoruz. Ar-
kadaş, dost ne derseniz… O şekilde olduğu için takım
arkadaşlarımızla aramızda sanki kan bağı var. O

kadar samimi bir ortam var. Milli takımlara gidenleri
özlüyoruz. Abdüşü, Uğurcan’ı, Berat’ı özledik, ya-
bancı arkadaşlarımızı özledik. Böyle olduğunda takım
arkadaşlarınız sahada mücadele ediyor, sizin yapabi-
leceğiniz tek şey onlara destek olmak, onların mutlu-
luklarını veya üzüntülerini paylayabilmek. Ben de
elimden geldiğince onlara bu şekilde yardım etmek is-
tiyorum. Sanıyorum küçüklüğümde bilinçaltımda bir
Trabzonspor sevdası varmış, çok fazla seviyorum bu-
rayı, şehri ve kulübü. İnşallah böyle devam eder ve
uzun yıllar burada forma giyinebilirim” diye konuştu.

Ayaklarımızı yerden kesemezler

Takımın ligdeki durumunu değerlendiren Kardeşler,
"İyi bir başlangıç yaptık bu sene. Şu an bence tek he-
defimiz Gaziantep maçı olmalı. Yani bizim için as-
lında Salı günü yok Pazartesi günü var. Her maça bu
şekilde hazırlanıyoruz. Tabi ki bizim de hedeflerimiz
ve hayallerimiz var. Ama bu hayaller çok fazla düşü-
nülmeye başlandığında maalesef ayaklarımızı yerden
kesebilir ki bu da bizim istemediğimiz bir şey. Çok çok
uzun bir süreç var önümüzde. Biz sadece tek tek bakı-
yoruz maçlara ve öyle hazırlanıyoruz. Her rakibi ayrı
ele alıyoruz. Kendi aramızda da bunu çok fazla konu-
şuyoruz. Hiçbir şekilde havaya girmeden sadece işi-
mize odaklanmak istiyoruz. Ama iyi bir başlangıç
yaptık, taraftarımız bize destek olmaya devam etsin.

Ancak çok fazla hayal içine girmek bize zarar verebilir.
Çünkü insanlar bir şekilde bizim ayaklarımızı yerden
kesmek istiyorlar. Biz de buna müsaade etmek iste-
miyoruz. Bizim şu andaki tek hedefimiz Gaziantep
maçını da kazanıp seriyi devam ettirmek” şek-
linde konuştu.

Gaziantep maçına özel hazırlanıyorum

Yaklaşan Gaziantep FK maçına özel olarak ha-
zırlandığını aktaran Kardeşler, şöyle devam etti:
"Tabi ki uzun bir süre oynamadığım için biraz
daha hazırlanmak gerekiyor. Çünkü rutin biraz
daha farklı oluyor. Ama oynadığımız zaman maçı
kafanızda da oynamak zorundasınız. Çünkü çok ani
şeyler olabiliyor. Ben de uzun süredir oynamadığım
için biraz daha maçı kafamda oynamaya çalışıyorum.
Çünkü uzun süredir oynamamış olmanın verdiği form
seviyesi var o da oynadıkça artıyor. Her idmanı maç gibi
yaparak ve her akşam yattığımda kafamda maçta neler
yapabilirim, karşıma neler çıkabilir diye düşünüyorum.
Maçta olası iyi ve kötü senaryolarda da neler yapabilece-
ğimi düşünüyorum. Maçta da başıma geldiğinde en
azından beynim hazır olduğu için anında reaksiyon vere-
biliyorum. Ben bu şekilde hazırlanıyorum. Ancak herkes
farklı şekilde hazırlanabilir. Ancak tabi ki Gaziantep ma-
çına biraz daha özel hazırlanıyorum. Çünkü çok uzun
süredir maç oynamıyorum." DHA

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, Uğur-
can Çakır ve Berat Özdemir’in A Milli Ta-
kım’a çağrılmasını da değerlendiren
Kardeşler, "Milli Takımla alakalı, benim gö-
zümde kulüp bazında bir şey yoktur. Orası
Milli Takım, 80 milyonun temsil edildiği sa-
dece 11 kişi oynuyor kalan yedek arkadaşla-
rımız da var. Ancak kendi arkadaşlarımızın
oynaması ve onlar oynarken de takımın ka-
zanması ayrıca gurur verici bir şey. Uğurcan
olsun,  Abdülkadir Ömür uzun bir aradan

sonra ilk defa oynadı. Berat yeni gitti ve oy-
namaya başladı. Tabi ki onlar oynadığında
biz çok daha mutlu oluyoruz. Çünkü arka-
daşlarımız sevdiğimiz insanlar, onlarla
gurur duyuyoruz. Orada bizi ve Trabzons-
por’u temsil ediyorlar. Ama orada önemli
olan Milli Takımın başarısı. Kim oynarsa
burada önemli olan Milli Takım’ın başarısı.
İsimlere veya kulüplere takılmıyorum.
Benim için Türkiye hassas bir konu. Bence
herkes o şekilde bakmalı" diye konuştu.

Türkiye benim için hassas
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Erce Kardeşler, Beşiktaş maçının
ardından takım arkadaşlarının

taraftarların sevinçlerini yan-
sıtan görüntüleri sosyal
medya hesaplarından
paylaşması ile ilgili ola-
rak şöyle konuştu: "Be-
şiktaş maçı bence bizim
için normal bir maçtı.
Ama son dakika golü ol-

ması bizi ekstra mutlu
etti. Çünkü son dakika gol-

leri her zaman ayrıdır. Hangi
takıma karşı olursa olsun bu

böyledir. Derbi maçı olması da bizi
çok ayrı mutlu etti. Hem de rakibimizle ara-

mızdaki farkı korumak açısından önemliydi. Hem ikili
averaj açısından da önemliydi. Çünkü geçen sezona bak-
tığımızda bir golle ligin şampiyonu belli oldu. Ligin so-
nucu tayin edildi. Bizim için de özel bir gündü,
deplasmanda oynamak daha keyifli oldu. Çünkü karşı-
nızda bir 11 var tribünde ise 30-40 bin kişi size karşı ka-
zanmak için her şeyi yapıyor. O yüzden bizim için
sıradan bir maçtı ama son dakika golü olması tabi ki bizi
çok mutlu etti. Aramızda ufak ufak fısıltılar oluyor. Ha-
yallerimizi inceden inceden kendi içimizde yaşıyoruz."



A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası
Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplas-
manda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve grubunu ikinci
sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı ka-
zandı. Ay-yıldızlı ekip, Mart 2022'de oynanacak
play-off maçlarıyla, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarih-
lerinde Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Ku-
pası için son biletlerden birini almaya çalışacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart 2022, final
maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak. Play-off yarı
final maçları, seribaşı takımların ev sahipliğinde oy-
nanacak.

Ay-yıldızlı ekip seribaşı değil

Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım
Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentin-
deki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek. Play-off
etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci
sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen
2 ekip mücadele edecek. Seribaşı uygulamasının
olacağı kura çekimi sonunda 12 takım, 4'erli 3 gruba
ayrılacak. Milli takım, kura çekiminde seribaşı ol-
mayacak. Milli takımın muhtemel rakipleri, seribaşı
takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve
Galler oldu. Kura çekiminde Türkiye ile birlikte

ikinci torbada yer alacak takımlar ise Polonya,
Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avustur-
ya'dan oluştu. Çekya ve Avusturya, Uluslar Li-
gi'nden play-off'a katılma hakkı elde etti. Takımlar
gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final
maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3

takım daha Katar biletini alacak.

Stefan Kuntz ile 4 maçta 3 galibiyet

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yöneti-
minde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde
etti, mağlubiyet yüzü görmedi. Kuntz idaresinde oy-

nadığı ilk maçta İstan-
bul'da Norveç ile 1-1 bera-
bere kalan ay-yıldızlı ekip,
ikinci müsabakasında dep-
lasmanda Letonya'yı 2-1,
üçüncü karşılaşmasında ise sa-
hasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup
etti. Milli takım, grubun son ma-
çında da deplasmanda Karadağ'ı
2-1 yenmeyi başardı. Kuntz yöneti-
minde 4 maçta 11 gol atan Türkiye,
kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü.

Türkiye'nin play-off yolculuğu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya
Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda
Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Ce-
belitarık ile mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, gru-
bun ve bu yılın ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda
ile İstanbul'da oynadı. Milli takım, güçlü rakibini
4-2 mağlup etti. Grubun ikinci karşılaşmasını İs-
panya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-
0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü
maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı ve ilk üç
maçı 7 puanla lider geçti.

D ünya ve Türk halter tarihinde unutulmaz isim-
ler arasında yer alan olimpiyat, dünya ve Av-
rupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu,

vefatının 4. yılında anılıyor. Bulgaristan'ın Kırcaali ken-
tinin Ahatlı köyünde 23 Ocak 1967'de hayata gözlerini
açan efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu, hal-
tere başlamasıyla ilgili bir ifadesinde "9 yaşındayken
halter antrenörüm Hilmi (Pekünlü) hoca beni keş-
fetti, böylece haltere başladım." demişti. Halter tari-
hine adını altın harflerle yazdıran Naim
Süleymanoğlu, henüz 15 yaşındayken 1982'de Brezil-
ya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda ilk
dünya şampiyonluğunu elde etti ve "En genç dünya re-
kortmeni" unvanını aldı. 1983 Büyükler Dünya Halter
Şampiyonası'nda birinci olan Naim Süleymanoğlu,
1983-1986 yılları arasında gençlerde 13, büyüklerde 50
rekor kırdı, 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın halter-
cisi seçildi. ABD'de 1983'te düzenlenen 'Rekortmenlerin
Turnuvası'nda dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğ-
lu'na burada "Cep Herkülü" lakabı takıldı. Naim Süley-
manoğlu, 1984 yılında silkme kategorisinde vücut
ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe
geçti.

Türkiye'ye gelişi

Türkiye'ye gelişini 1980'li yıllarda Bulgaristan'da yaşayan
Türklere yapılan zulümlerin dünyaya duyurulması ve bi-
tirilmesine yönelik bir girişim şeklinde açıklayan Naim
Süleymanoğlu, o yıllarda Bulgaristan'da Türklerin asi-
milasyona maruz kaldığını, isimlerinin zorla değiştirildi-
ğini anlatmıştı."Cep Herkülü", Türkiye'ye geliş sürecine
ilişkin, "Türklere karşı yapılan zulümleri kabullenmem
mümkün değildi. Türkleri yok sayanlar için ter dökmek
istemiyordum. Türkiye'ye iltica edecektim. 1985-1986
şubat ayı sonuna kadar bütün Türklerin isimleri değişti-
rildi. Artık adım; Naum Shalamanov'du. 1986'da Avus-
tralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Dünya
Halter Şampiyonası'nda birinci oldum. Şampiyonanın
sonunda akşam yemeğinde beni Türk Konsolosluğuna
götürecek kişilerle tanıştım." demişti. 1986'da Avustral-
ya'da Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica eden Naim
Süleymanoğlu, başarılı bir operasyonla Avustralya'dan
uçakla Londra'ya geçti. Ardından dönemin başbakanı
Turgut Özal'ın gönderdiği özel uçakla Türkiye'ye getiri-
len Naim Süleymanoğlu, Ankara'da coşkulu bir karşı-
lama ve basın toplantısıyla ilk kez Türk halkının
karşısına çıktı. "Cep Herkülü"nün 1988 Seul Olimpiyat-
ları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hüküme-
tince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli
işlemler yapıldı. O tarihten itibaren Naim Süleyma-
noğlu, şampiyonalarda Türkiye adına mücadele etti.
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ödemeyle ilgili,
"Naim bize onu kat kat ödedi. Dünyada Türklerin rekla-
mını yaptı." dediği, böylece engellerin aşıldığı kayıtlara
geçti.

Üst üste 3 olimpiyatta şampiyon oldu

Bulgaristan'da kalan Türklere zulmedildiğini, sünnetin
yasaklandığını, sünnet yaptıranlara hapis cezası verildi-
ğini, mezar taşlarındaki isimler nedeniyle mezarların
dahi yıkıldığını dünya kamuoyuna duyuran Naim Süley-
manoğlu, 1992'de de Uluslararası Halter Basın Komis-
yonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.
Halterde dünyanın efsane sporcuları arasına yerleşen
Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyat Oyunları'nda
9 dünya, 5 olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu.
Ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlasını (190 kilo) kaldıra-
rak 'dünyanın en iyi haltercisi' ödülünü kazandı. Bu ta-
rihte olimpiyatlarda Türkiye'ye güreş dışında ilk altın
madalyayı kazandırdı. Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul,
1992 Barselona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda bi-
rinci olarak, üst üste 3 olimpiyat altın madalyasıyla pod-
yuma çıktı. Naim Süleymanoğlu, kariyerinde ayrıca 7'şer
kez dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 46
dünya rekoruna imza attı. 1996'da haltere ara veren

Naim
Süleyma-
noğlu, sonra-
sında katıldığı 2000 Sydney
Olimpiyatları'nda başarılı olamadı
ve aktif spor hayatına veda etti. Ef-
sane sporcu, Sydney'e kadar 24 yıl
boyunca halterde bir numara olarak
adından söz ettirdi.

Time dergisine 
kapak olan ilk Türk sporcu

1988 Seul Olimpiyatları'nda 9 dünya, 5
olimpiyat rekoru kıran ve 'dünyanın en iyi
haltercisi' seçilen Naim Süleymanoğlu, 3
Ekim 1988'de "Everybody Wins" başlığıyla
Time dergisine kapak oldu.O yıl Avrupa
Halter Şampiyonası'nın ardından dönemin
ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından
Beyaz Saray'a davet edilen Naim Süley-
manoğlu'nun teklif edilen ABD va-
tandaşlığını da reddettiği kayıtlara
geçti. Naim Süleymanoğlu,
2000 yılında Uluslararası Hal-
ter Federasyonunda (IWF)
dünyanın en genç asbaşkanı
oldu. 2012 Londra Olimpi-
yat Oyunları kapsamında
adı, Londra metrosundaki
bir istasyona verildi. 2018 yı-
lında Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından Çankaya'da
bir caddeye de "Naim Süleyma-
noğlu" adı verildi. Efsane milli
halterci, 18 Kasım 2017'de tedavi
gördüğü hastanede karaciğer yet-
mezliği nedeniyle 50 yaşında ha-
yatını kaybetti. 28 Eylül
2017'de hastaneye kaldırı-
lan Naim Süleymanoğlu
ile yakından ilgilenen
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-
ğan, 9 Ekim 2017'de
hastanede efsane
sporcuyu ziyaret et-
mişti. 19 Kasım
2017'de İstanbul
Fatih Camisi'nde kı-
lınan cenaze nama-
zına siyaset, iş ve
spor camiasından çok
sayıda kişinin yanı sıra
aktif spor yaptığı dö-
nemde en büyük rakibi
olan Yunan Valerios Leonidis
de katılırken, Süleymanoğlu,
Edirnekapı Mezarlığı'nda ebedi ha-
yata uğurlandı.
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UNUTULMAZ BIR ISIM
NAIM SULEYMANOGLUBulgaristan'da 1967'de

dünyaya gelen ve 18 Kasım
2017'de İstanbul'da tedavi

gördüğü hastanede 50 yaşında
hayatını kaybeden efsane 

halterci Naim Süleymanoğlu,
vefatının 4. yılında 

anılıyor

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Naim Süleymanoğlu'nun sa-
dece Türk halteri için değil, dünya halteri için de anlamının büyük olduğunu belir-
terek, "Naim Süleymanoğlu, yüzyıllar geçse de her zaman anılacak, benim için
ayrı bir değeri de nikah şahidim olmuştur, hiçbir zaman unutulmayacaktır. Biz

onunla çok tartışırdık ama hiçbir zaman gücenmedik, darılmadık birbirimize. O zor
günlerinde de İstanbul'a ziyaretine 3 kez gittim ama görüşmek mümkün olmadı.

Gönlüm isterdi ki Naim şimdi yanımızda olsaydı, keşke beraber olsaydık, bana kız-
saydı, bağırsaydı, çağırsaydı." ifadelerini kullandı. Her yıl Naim Süleymanoğlu'nu

anma etkinliklerini daha etkili bir şekilde düzenleyeceklerini aktaran Ünlü,
"Naim Süleymanoğlu başarı ödülleri" adıyla Türkiye'nin halterde 'en'lerini be-

lirleyeceklerini, her yıl bunun geleneksel olarak devam etmesini planla-
dıklarını söyledi. "Yılda bir kez Naim Süleymanoğlu semineri" de
düzenleyeceklerini, halter hayatının genç sporculara örnek ol-

ması için işleneceğini dile getiren Ünlü, "Naim Süleyma-
noğlu ile ilgili her şey sporculara anlatılmalıdır."

ifadesini kullandı.

Yüzyıl bile 
geçse unutulmaz

Milli takım yeni
rakibini bekliyor

Milliler, Karadağ 
mücadelesiyle 2021
yılındaki maçlarını 
tamamladı. Bu yıl 
oynadığı 16 maçta 
8 galibiyet alan milli
takım, 4 beraberlik ve
4 de yenilgi yaşadı. 
Bu karşılaşmalarda 
32 gol atan ay-yıldızlı
ekip, kalesinde de 
25 gol gördü.

2021 yılını 
16 maçla
tamamladı

Dünya Kupası play-off
kura çekimi, 26 Kasım

Cuma günü TSİ 19.00'da
İsviçre'nin Zürih kentindeki

FIFA merkezinde
gerçekleştirilecek

Galibiyeti hak ettik
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında
Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenen ve Dünya Kupası'na katılmak 

için play-off oynama hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nın 
teknik direktörü Stefan Kuntz, galibiyeti hak ettiklerini söyledi

Podgorica Şehir Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bu-
lunan Kuntz, "Bugünkü karşılaşmaya iyi başlayamadık. Kötü başladık ve rakibin agresif oyununa
tam reaksiyon gösteremedik. Devre arasında bunu oyuncularıma söyledim. İkinci yarıda du-
rumu düzelttik ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldık. Takımımın ilk yarı performansına şaşır-
dım diyebilirim. Hak edilmiş, güzel bir galibiyet." ifadelerini kullandı. Kuntz, "Maçtan sonra
durgun görünüyordunuz. Hollanda'nın galibiyeti sebebiyle miydi?" sorusunu, "Kesinlikle
üzgün değildim. Daha sık görüşmeliyiz belki, ne zaman üzgün ve ne zaman mutlu oldu-
ğumu daha rahat anlayabilirsiniz. İki maçta 6 puan almak istiyoruz demiş ve bunu ba-
şarmış bir insanın yaşadığı duyguları yaşıyordum." şeklinde yanıtladı. Alman teknik
adam, Karadağlı bir gazetecinin "Letonya maçından sonra göz yaşlarınızı görmüştük.
Bu kez sakindiniz." sözleri üzerine ise, "Ona mutluluktan ağlamak değil, var olan bas-
kının vücuttan çıkması diyebiliriz. Geçen sürede buna alıştım. Sadece mutlu oldum
bu kez, göz yaşı yoktu." diye konuştu. Stefan
Kuntz, "10 gün sonra play-off kura çekimi var.
Hangi takımla eşleşmek istemezsiniz?" soru-
suna, "Büyükannemin söylediği bir sözle yanıt
vermek istiyorum. 'Etki edemeyeceğiniz şey-
lerle alakalı fazla düşünmene gerek yok.'
derdi. Muhtemel rakiplerimizin hepsi
güçlü. Statü gereği ilk maçımızı deplas-
manda oynayacağız. İlla bir yorum yap-
mak icap ederse, Portekiz ve İtalya
deplasmanlarına gitmemeyi tercih
ederim." yanıtını verdi.

Berke Özer motivasyonu
Genç file bekçisi, ilk derbi heyecanını 52 bin rakip taraftarın

önünde yaşayacak. Altay Bayındır ve Vitor Pereira, özel
konuşmalarla genç file bekçisini zorlu maça hazırlıyor

Berke Özer, Altay Bayındır’ın omzundan yaşadığı sakatlık
ve geçirdiği operasyonun ardından kaleyi devraldı. Bu
sezon Alanyaspor , Antwerp ve Kayserispor maçlarında
görev yapan 21 yaşındaki kaleci, pazar günü kariye-
rinde en önemli heyecanlardan birini yaşayacak.
Berke, ilk derbisine Galatasaray karşısında, hem de
52 bin taraftarın önünde çıkacak. Bu kritik müca-
dele öncesinde başarılı file bekçisine en büyük
destek Altay’dan geldi. Milli kaleci, Berke ile sü-
rekli özel görüşmeler yapıp, kendi tecrübele-
rini anlatıyor. Vitor Pereira da öğrencisiyle
yakından ilgileniyor.Sana güveniyorumPor-
tekizli teknik adam, Berke ile yaptığı ko-
nuşmada, “Ne kadar kaliteli bir kaleci
olduğunu biliyorum. Sana ve yetenekle-
rine güvendiğim için transfer döne-
minde başka bir kaleci istemedim.
Derbide sakin kalıp, motive olması
yeterli olaak” dedi.



BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

‘Denize Dönmek İsti-
yorum' isimli Nazım
Hikmet şiir dinletisi
İş Sanat'ın sosyal

medya kanalında ilk gösterimini yapacak.
Çevrimiçi sezonunu 17 Kasım'da başlatan İş
Sanat'ın ilk edebiyat etkinliği, “Denize Dön-
mek İstiyorum” başlıklı Nâzım Hikmet şiir
dinletisi olacak. Dinleti, 22 Kasım Pazartesi
saat 20.30'da İş Sanat'ın sosyal medya kana-

lında ilk gösterimini yapacak. Nâzım Hik-
met'in şiirlerinden kronolojik sıra gözetilerek
derlenen dinletide Vedat Sakman, şairin şiirle-
rinden bu gösteriye özel bestelediği şarkıların
yanı sıra, kendi şarkılarını da seslendirecek.
Atilla Birkiye'nin hazırladığı, müzik yönet-
menliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği, Mehmet
Birkiye'nin sahneye uyarladığı dinletide şiirleri
Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan
Gerçek seslendirecek. 
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Eda Ece küplere
bindi!

Eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazır-
lanan Danilo Zanna'nın, Eda Ece ile yakın-
laştığı iddia edildi. Çıkan haberlerin
ardından oyuncu Eda Ece isyan etti. 2016
yılında bir filmde rol aldıklarını söyleyen
ünlü oyuncu Twitter hesabından yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi: “2016 yı-
lında beraber aynı filmde rol aldığım iş arka-
daşım gayet iyi bir insan olan Danilo'yu film
seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada
gezen "sık sık görüşüyorlar" haberlerini şikâ-
yet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan ha-
beri işini ne olur yapmayın ya. Ne kadar
gereksiz… İnsanı mesleğinden soğutuyorlar.
Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün, bu
yüzden her türlü yalan haber başına gelebilir!
Sette sahne oynarken bir anda haberin
çıkar… Sonra sen açıklama yapmak, avu-
kata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücü-
nün arasında. Ayıp bu ya düpedüz, habercilik
değil. Benim hakkımda yalan haber yapan
her yere her zaman dava açacağım. Sosyal
medya iyi ki var, bu çağda insanları kandır-
mak daha zor. Dünya değişiyor, gelişiyor,
yalan haber işi umarım sona erer. İşinin iyisi,
saygın kişi ve kuruluşlara böyle haberlere yer
vermedikleri için teşekkür ediyorum.”

9 yıllık eşi Tuğçe
Demirbilek'ten
boşanmaya ha-
zırlanan İtalyan
şef Danilo Zanna
ve oyuncu Eda
Ece'nin hakkında
'aşk' iddiası 
ortaya atıldı. 
Eda Ece'den açık-
lama geldi. Ece,
“İnsanı gerçekten
kızdırıyorlar. 
Pes artık” dedi

UMUT BEBEK
MUCIZESI
UMUT BEBEK
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UMUT BEBEK
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MUCIZESI
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İstanbul’da 23 haftalıkken 648 gram ve 28
santim doğan, 3 ay yoğun bakımda kalan
Umut bebek, hayata tutunmayı başardı.
Anne Yasemin Babacan, zorlu geçen süreçte
umutlarını hiç kaybetmediklerini söyledi

İ stanbul’da yaşayan Yasemin (34) ve
Erdal Babacan (34) çifti 1 yıl önce çocuk
sahibi olmak istedi, fakat birtakım sağlık

sorunları nedeniyle erteledi. 7 buçuk yıllık evli
çift, tam yumurta çatlatma iğnesi kullanmaya
başlayacakken Yasemin’in hamile olduğunu
öğrendi. İlk çocuklarına hamile olan finans
uzmanı genç kadın ilk 5 ayında hiç sorun ya-
şamadıklarını ve çocuğunun gelişiminin de iyi
olduğunu söyledi. 5 buçuk ayın sonunda de-
taylı ultrasona giren anne Babacan, “Rahim
ağzı yetmezliğinden dolayı kesenin dışarı çık-
tığını öğrendik. Beni acil ameliyata aldılar, o
zaman bize her şeye hazırlıklı olmamız söy-
lendi. Sıkıntılı süreç aslında burada başladı.
Doktorum operasyonun güzel geçtiğini, ke-
seyi içeri alıp, dikiş attıklarını fakat hamileliği-
min bundan sonra yatarak geçmesi
gerektiğini söyledi. Sadece tuvalete gitmek
için ayağa kalkıyordum” dedi.

Ağır mantar enfeksiyonu geçirdi

3 hafta boyunca evde yatan Babacan
bu sırada ağır mantar enfeksiyonu
geçirdi. Tedaviyle enfeksiyon geçme-
yince, artan ağrıları kendisine zarar
vermeye başladı. Süreci anlatan Ba-
bacan, “En son doktorumla yaptı-
ğım görüşmeden enfeksiyonun bana
zarar verdiğini ve bebeği de kaybede-
ceğimizi, alınması gerektiğini söy-
ledi. Ancak o akşam suyum geldi,
acil operasyona aldılar. Dikişlerimi
açıp suni sancı vererek bebeği ala-
caklarını söylediler. Sabaha kadar
uyumadık, hala umudumuz olsun
istiyorduk. Bol bol dua ettik, bir mu-
cize olsun istedik ve o mucize ger-
çekleşti. Umudumuz doğdu” diye
konuştu.

Yaşayacağına bizi inandırdı

648 gram doğan bebeğini 8 saat
sonra gördüğünü anlatan Babacan,
“Entübasyon yapılmıştı, gördü-
ğümde minicikti, parmakları simsi-
yahtı. Zayıftı sadece kaburgaları
görülüyordu. Yaşayacağına inandık,

bizi inandırdı. Riski fazlaydı, kalıcı bir hasar
olabilirdi. Her gün öğlen ve akşam 10’ar da-
kika yoğun bakıma gidip ziyaret ediyorduk.
Hiçbir şekilde dokunamıyorduk. Yavaş yavaş
ellerine dokunmaya başladık, birkaç ay sonra
kucağıma aldım. Kendi kendine nefes almaya
başladı” dedi.

Umut yaşama sebebimiz oldu

Umut’un 30 gün boyunca mantar enfeksiyo-
nuyla savaştığını söyleyen Yasemin Babacan,
“Çok zor dönemler geçirdi, yüzde 100 oksijen
aldığı zamanlar oldu. Bir şeylerin bittiğini dü-
şündüğümüz zamanlar oldu ama asla umu-
dumuzu yitirmedik. Enfeksiyon kalbine kadar
sıçramıştı ama mucizevi bir şekilde çocuğu-
muz bunu da yendi” diye konuştu.

Dilimizden umut kelimesi düşmedi

Baba Erdal Babacan ise “Biz isim düşünme-
miştik, süreç boyunca o kadar zorluk yaşadık

ki bu dönemde dili-
mizden ‘umut’ kelime-
sini düşürmedik.
‘Umudumuzu yitirme-
yelim’ diyerek birbiri-
mize destek olduk.
Sonra ismini ne koy-
duğumuzu sordukla-
rında herhalde Umut
olacak dedik, bence
çok da anlamlı oldu”
ifadelerini kullandı.

Yaşama şansı
yüzde 10'du

Umut bebeğin dün-
yaya geldikten sonra
sağlıkla yaşamaya
devam etmesi için çalı-
şan ekibin başında bu-
lunan Yeditepe
Üniversite Kozyatağı
Hastanesi Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları, Ye-
nidoğan Uzmanı Prof.
Dr. Filiz Bakar, Umut
bebeğin sağlık duru-

muna ilişkin bilgi verdi. 37 haftadan önce
doğan her bebeğin kendileri için prematüre
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Filiz Bakar, “Ya-
şayabilirlik sınırı 22-23’üncü haftadan sonra
başlıyor. 25- 26’ncı haftadan önce doğan be-
beklere artık ‘mikro prematüre’ diyoruz.
Çünkü o grup daha yüksek risk altında, 22
haftalık bir bebeğin yaşama şansı yüzde 10.
Bebek büyüdükçe bu oran yüzde 60’lara çıkı-
yor. Çünkü prematüre doğuma bağlı, beyin
kanamaları, körlük, sağırlık, ağır enfeksiyon-
lar gibi birçok risk var. Bu riskler bebek ne
kadar erken doğarsa o kadar sık karşımıza çı-
kıyor” dedi.

3 ay yoğun bakımda kaldı

Prof. Dr. Filiz Bakar, Umut bebeğin yaşama
tutunma hikayesiyle ilgili şunları anlattı:
“Bazen anne veya çocuk için riskli bir durum
olduğunda doktor erken doğum kararını ve-
rebiliyor. Umut bebekte de öyle oldu. Annede
ağır mantar enfeksiyonu vardı, eğer bebeği
içeride tutsaydık, annenin hayatını riske atmış
olacaktık. Umut bebek 3 ay yoğun bakımda
kaldı, zorlu bir süreç atlattı. Ama bu haftada
doğan bebeğe göre iyi bir süreç izledik. Şimdi
sağlığı çok iyi, kalıcı hasar gösteren bir belirti-
miz yok. Ama tabi ki takibimize devam ede-
ceğiz. Umudumuz nörolojik açıdan da ileride
sağlıklı olarak bu süreci tamamlaması yö-
nündedir.” 

Aile hijyene dikkat etmeli

Prematüre bebeklerin bağışıklık sistemlerinin
zayıf olmasına bağlı bazı problemlerle karşı-
laşabildiklerini hatırlatan Prof. Dr. Filiz
Bakar, “Umut Bebek 648 gram, 28 santim
dünyaya geldi. Şu anda 2 buçuk kilo civa-
rında boyu da 45 santim oldukça sağlıklı.
Prematüre doğan bebeklerin bağışıklık sis-
temleri zayıf oluyor o nedenle enfeksiyonlara
çok dikkat etmek gerekiyor. Aile hijyene çok
dikkat etmeli, beslenmeye de özen gösterme-
lerini istiyoruz. Umut da ağır mantar enfeksi-
yonu geçirdi o enfeksiyon kalbinde de mantar
topları dediğimiz bulgulara yol açmıştı, 2 ay
kadar damardan bunun için tedavi gördü ve
düzeldi” dedi. DHA

Bebekler
sağlıklı
yaşamalı
17 Kasım Dünya Pre-
matüre Günü, dolayı-
sıyla da mesaj veren
Prof. Dr. Filiz Bakar,
“Artık çok fazla prema-
türe bebek görüyoruz.
Tedavinin yüksek dona-
nımlı merkezlerde sürdü-
rülmesi çok önemli.
Çünkü bu bebekleri sa-
dece yaşatmak değil,
sağlıklı yaşatmak çok
önemli. Hasta bireyler
olarak hayatlarına
devam etmesinler istiyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Pişik önleyici merhemiyle bebeklerin esen-
liğini ve uyku kalitesini artırmayı hedefleyen
Bepanthol Baby, İyiliğe Ninniler projesi
kapsamında bebeklere uykusunda eşlik
eden ninnileri Sertab Erener’in seslendir-
diği bir ninni albümü hazırladı. Projenin
lansmanı, Çırağan Palace Kempinski’de
yapıldı.   Etkinliğe, proje kapsamında ha-
zırlanan ninni albümündeki şarkıları ses-
lendiren Sertab Erener’in yanı sıra
Bepanthol Baby marka elçileri olan ve Ere-
ner’e iki şarkıda eşlik eden Öykü Karayel-
Can Bonomo çifti de katıldı. Etkinlikte
Sertab Erener ayrıca proje kapsamında
okuduğu ikonik
‘Dandini Dandini
Dastana’ ninnisini de
seslendirdi.  Al-
bümde yer alan nin-
nilerin sözlerinde
empati, eşitlik, kap-
sayıcılık gibi değerleri
güçlendirmek için

küçük değişiklikler yapılırken ninnilerin ta-
mamı melodilerine sadık kalınarak yeniden
yorumlandı. 
Ninni söylemek hayalimdi

Projeyi değerlendiren Sertab Erener, ninni
söylemenin hep hayali olduğunu dile ge-
tirdi. Yıllarca cebimde ‘çocuklara ninniler
söyleyeyim’ fikrini hep tuttum. Ne zaman
ki bu hayalimi gerçekleştirmek istedim, bu
proje oldu. Doğal bir akışla bir araya gel-
dik. Ninni kaydedip söylemek çok zor, uy-
kunuz geliyor. Meditasyon gibi uyumak
istiyorsanız siz de dinleyin. Bir şeyi hayal

etmenin ve onu ger-
çekleştirmiş olmanın
mutluluğunu yaşıyo-
rum” dedi.  Erener,
“Ninniler kültürel geli-
şim ve müzikal miras
açısından çok değerli
eserler. Yazı bulunma-
dan önce dahi bebek-

ler ninniler eşliğinde uyuyordu. Bu zaman-
sız eserleri yeniden yorumlayarak bebekle-
rin bu ninnileri benim sesimden dinleyeceği
bir çalışma yapmak dünyada bırakmak is-
tediğim izle de doğru orantılı. Ayrıca deği-
şen dünyanın gerçeklerine de uygun olarak
düzenlenmeleri fikrine ilk başından itibaren
çok sevdim. Bu projenin bir parçası olmak,
ebeveynlerin ve bebeklerin hayatında her
anlamda iyiliğe odaklanan böyle bir çalış-
maya katkı sağlamak beni çok mutlu edi-
yor. Ninnilerin keyifle dinleneceğini
umuyorum” diye konuştu.  
Sertab Erener beni heyecanlandırdı

Can Bonomo ise “Projenin kullanıcı tara-
fındayız. Bebeğin uykusu çok önemli, hu-
zurlu bir şekilde büyümeleri için uyumaları
gerekiyor. Sertap ile bir şeyler yapmak beni
her zaman heyecanlandırıyor, onu çok sevi-
yorum. Ama bana ‘Bir gün Sertab ile ninni
söyleyeceksiniz’ deselerdi, emin misiniz
diye sorardım” dedi. DHA

İyilik için ninniler
Bepanthol Baby ile İyiliğe Ninniler projesinin lansman toplantısı, ninni albümüne sesiyle hayat veren Sertab Erener ve
albümde Erener ile düet yapan markanın yeni yüzleri olan Öykü Karayel ve Can Bonomo’nun katılımıyla gerçekleştirildi

Nazım'ın şiirleri
hayat bulacak


