
Dünya Çocuk 
Hakları Günü kapsa-

mında 'Beyoğlu Çocuk
Hakları Paneli' düzenlendi.
Panelin açılış konuşmasını
yapan Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıl-
dız, “Savaşlarda en çok
zararı gören, en büyük
tahribatı gören çocuk-

lar. Adaletsizlikler, hatta 
zulümler bütün insanlığın
önünde büyük bir sorun ola-
rak duruyor. Hemen yanı ba-
şımızdaki bir göçte, mülteciler
sorununda onların barınması
eğitimi gibi en önemli konu-
larda yine en büyük sorun 
teşkil eden çocuklarımız” 
açıklamasını yaptı.  I SAYFA 9

16 yaşında iken iklim değişik-
liği ile mücadele konusunda

yaptığı konuşma ile adından söz etti-
ren, sonrasında üst üste 3 kez No-
bel'e aday gösterilen, Time dergisine
kapak olan Greta Thunberg'in öncü-
lüğünde örgütlenen Fridays for fu-
ture üyeleri büyük bir skandala imza
attı. Sözde, “Dünyanın barışçıl ve
çevre dostu olması için mücadele

eden” grup üyeleri, aynı yapının Tür-
kiye kolunun 10 Kasım paylaşımı
hakkında hakaret içerikli saldırı-
larda bulundu. Fridays for future
Türkiye'nin Atatürk'ü anma pay-
laşımına tepki gösteren grup üye-
leri, Ulu Önder'i diktatör ve faşist
olmakla suçladı. Atatürk'e yapı-
lan hakaretlerin ardından Fridays
for future büyük tepki çekti. 
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dikTaTÖR VE FaŞiST 
diyE HakaRET ETTilER

Fridays For Future Türkiye ise
yapılan hakaretlerin ardından

yaptığı açıklamada, derin bir
üzüntü ve kırgınlık içerisinde 
olduklarını belirtti. Açıklamada,
10 Kasım'da Atatürk'ü anmak ve
doğaya olan saygısını vurgula-
mak için yapılan paylaşımın
diğer ülkelerde faaliyet gösteren
bazı üyeler tarafından tepkiyle

karşılandığı belirtilerek, “Gönderinin
kaldırılması talep edildi. Ancak 
Türkiye ekibi olarak bu talebi uygun
görmedik. Daha sonra uluslararası
telegram grubunda tarafımıza ve Ata-
türk'e hakaretler edildi. FFF gibi bir
toplulukta barışçıl ve dayanışmacı bir
ortam olması gerekirken bize yapılan
saldırılar geleceğimiz için hiç de umut
verici değildir” ifadeleri kullanıldı. 

ATATURK’E 
KIN KUSTULAR!

Dünyanın barışçıl ve 
çevre dostu olması için bir

öğrenci hareketi olarak
ortaya çıkan Fridays for

future isimli yapının
Türkiye hesabından

yapılan 10 Kasım
paylaşımı aynı yapının

diğer ülke temsilcilerini
rahatsız etti. Fridays for

future (FFF) grubu
Türkiye'den yapılan

açıklamada, “Ülkemizin
kurucusu Mustafa Kemal

Atatürk’e yapılan 
hakaretleri kabul etmemiz

mümkün değil” denildi

İddiaya göre, Esenyurt
Koza Mahallesi'nde 

bulunan kadın kuaförünün
müdürü, kıyafet satılan sosyal
medya sayfasından çalışan-
ları için kapıda ödeme şek-
linde 700 lira değerinde çeşitli
siparişler verdi. Kuaför çalı-
şanları, açtıkları kargo paketi-
nin içinde bez ve poşet buldu.

Yaşananların üzerine 
kuaförün güvenlik kamerası
kaydını alan çalışanlar, 
görüntüleri SMS mesajı
gelen kargo firmasının
yetkililerine iletti. Kargo
firmasının yetkilisi ise
paketi getiren kişinin
çalışan olmadığını 
söyledi. I SAYFA 3

DEMEK Kİ 

AMAÇ ÇEVRE 

DEĞİLMİŞ!

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Aklınızı sakın
kiraya vermeyin!

Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen
“Meclis Simülasyonu” etkinliğinin 
kapanış programına katıldı. Gençlere

tavsiye veren
Gül, “Bu milletin
geleceğini siz 
belirleyin. Kimse-
nin sizin yaşam
tarzınıza müda-
hale etmesine
izin vermeyin.
Aklınızı kiraya
vermeyin” dedi.
I SAYFA 5

GÜL'DEN GENÇLERE TAVSİYE
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Abdulhamit Gül

850 bin sınıftan 
66'sı kapalı olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, “22 Kasım 2021 tarihi 

itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 
66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar
yüz yüze eğitime devam edecek” dedi.
Özer, “Şimdi, kaldığımız yerden aynı

kararlılıkla ve tüm
sağlık önlemleri-
mize uyarak
devam edeceğiz.
Bu vesileyle tüm
öğrencilerimize
sağlıklı ve başarılı
bir eğitim dönemi
diliyorum” ifade-
lerini kullandı.
I SAYFA 7

BAKAN ÖZER AÇIKLADI

ç

Mahmut Özer

Böyle kafayla  
dolar 20 TL olur

Konya'da açıklamalarda bulu-
nan Memleket Partisi Genel

Başkanı Muharrem İnce, 3 yıl önce
meydanlarda “Erdoğan bir daha ka-
zanırsa dolar 8-10 lira olur” dediğini
hatırlatarak, “Özür diliyorum milleti-
mizden. Bu kadarını ben bile bileme-
dim” ifadelerini kullandı. Yeni
tahminini paylaşan İnce, “Bu kafayla
giderse dolar 20 lira olur. Batırır
memleketi” dedi. I SAYFA 7

İKTİDARA SERT ELEŞTİRİ

ç
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Esenyurt’ta bir kuaförün müdürü, sosyal medya sayfasından 
çalışanları için 700 liralık kıyafet aldı. Paketin içinden bez ve poşet çıktı

ATATÜRK’ÜN
DOĞAYA 
OLAN SAYGISI
Fridays For Future 
Türkiye'nin (FFFT)10 Ka-
sım'daki paylaşımında
Atatürk'ün doğa hassa-
siyetine vurgu yapılarak
yürüyen köşk olayı 
hatırlatıldı. Peki yürüyen 
köşk olayı nedir? Gazi
Mustafa Kemal Atatürk,
21 Ağustos 1929 tari-
hinde Yalova iskelesi 
yakınındaki Millet Çiftliği
içindeki büyük bir çınar
ağacının yanında kendi-
sine bir köşk yapılmasını
istedi. 21 Ağustos 1929
tarihinde inşasına başla-
nan köşk 22 gün sonra
12 Eylül'de tamamlandı.
Atatürk, 1930 yazında
bir gün köşke gittiğinde,
orada çalışanlar, yan-
daki çınar ağacının 
dalının köşkün çatısına
vurduğunu, çatı ve du-
vara zarar verdiğini söy-
leyerek, çınarın köşke
doğru uzanan dalını
kesmek için izin istediler.
Atatürk ise çınar ağacı-
nın dalının kesilmesi 
yerine, binanın tramvay
rayları üzerinde biraz
ileriye alınmasını istedi.

EKREM
HACIHASANOĞLU

ÖZEL
HABER

ç

BU SaldıRılaR HiÇ dE
UMUT VERiCi dEĞil!

ADALETSIZLIK
BUYUK SORUN!

CHP İl Başkanı Dr. Canan Kaftancı-
oğlu; İş Dünyasından Sorumlu İl Baş-

kan Yardımcısı Mahir Doğan ve Esenyurt
İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ile birlikte Esen-
yurt Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİ-
DER) ile bir araya gelerek sanayi sektörünün
sorunlarını dinledi. Kaftancıoğlu, önceliklerinin
demokrasi olduğunu belirterek, “İlk olarak tek
adam sultasından kurtulmak ve yargı bağımsız-
lığını sağlayacağız” dedi. I SAYFA 9
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Önceliğimiz
demokrasi

Yargıdan
tokat gibi
bir karar!

CHP İstanbul Milletve-
kili Gürsel Tekin, Çevre

Şehircilik ve İklim Bakanlığı-
nın, İstanbul Tuzla Tepeö-
ren'de, 240 dönüm arazinin
yapılaşmaya açılmasını
amaçlayan plan değişikliği-
nin yargı tarafından iptal edil-
diğini duyurarak, “Yargıdan
tokat gibi bir karar daha.
Artık, Bakanlık İstanbul’un
planlarından
ve yaşam
alanların-
dan derhal
elini çek-
melidir”
dedi. I SAYFA 7
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SiPARiS TUZAGI
İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik
operasyonda 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş

ve Mustafa Kemal Y. 
yakalandı. Polisteki 

işlemlerinin ardın-
dan adliyeye 

sevk edilen
Güniz Akkuş
ve Mustafa
Kemal Y.
tutuklandı.
I SAYFA 3
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Hanımağa
yakalandı

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

Gürsel
Tekin
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SÖZDE ÇEVRECİ BİR HAREKET OLAN FRİDAYS FOR FUTURE
ÜYELERİ 10 KASIM’DA ATATÜRK’E HAKARETLER YAĞDIRDI

Greta Thunberg
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Süper Lig'in 13. haftasında 
Galatasaray ile Fenerbahçe, 

kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-laci-
vertliler 2-1'lik skorla kazandı. Galatasa-
ray, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile
öne geçerken yanıt 31. dakikada Mesut
Özil'den geldi. Fenerbahçe'de Tisserand,
Kerem'e yaptığı müdahalenin ardından
ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve sa-
hada 10 kişi kaldı. Galatasaray'da Mbaye
Diagne'nin 84. dakikada bulduğu gol, VAR
incelemesinin ardından faul gerekçesiyle
iptal edildi. Dakikalar 90+4'ü gösterdi-
ğinde sahneye Miguel Crespo çıktı ve 
takımını galibiyete taşıyan golü attı.
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OLAYLI DERBİNİN
KAZANANI 
FENER
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Türkiye’de düzenlenen Kapalı ve 
Atravmatik Rinoplasti kursunun 
3’üncüsü gerçekleştirildi. Birçok 
ülkeden yabancı doktorun ka-
tıldığı kursta Doç. Dr. Süleyman 
Taş ve önde gelen cerrahlar canlı 
yayında kapalı burun ameliyatı 
gerçekleştirdi. Yüzlerce doktor 
operasyonu izlerken Doç. Dr. 
Taş, “Düzenlediğimiz kurslar ve 
yaptığımız üst düzey ameliyatlar 
ile İstanbul’u burun estetiğinin 
başkenti yaptık” şeklinde konuştu

SON 5 yıldır uluslararası camiada kurslar 
düzenleyen Doç. Dr. Süleyman Taş, yurt 
dışından birçok hastanın en iyi burun 

estetiği sonucunu almak için doktorların ise 
bu sonuca nasıl ulaşılır öğrenmek için çaba 
gösterdiğini söyledi. Bu yüzden yabancı dok-
torların düzenlenen burun estetiği kursları için 
Türkiye’ye artarak gelmeye devam ettiğini de 
belirtti. Dün ‘Kapalı ve Atravmatik Rinoplasti’ 
kursunu İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde 
gerçekleştirmeye başladıklarını belirten Doç. 
Dr. Taş, 2 gün sürecek olan kursa 27 ülkeden 
350’den fazla cerrahın katılacağını, pandemi 
nedeniyle Türkiye’ye gelemeyen doktorların ise 
kursa online katılım sağladığını söyledi. Her yıl 
düzenlenen kursta ayrıca Doç. Dr. Süleyman 
Taş’ın ürettiği yüzde yüz yerli ameliyat ekipma-
nı da sergileniyor.

İstanbul 1 numara
Kursta beş farklı cerrahi operasyon gerçekleş-
tireceklerini vurgulayan Doç. Dr. Taş, ameliyat 
esnasında yaşanan güçlükleri ve bunlarla nasıl 
baş edileceğini öğrettiklerini söyledi. Düzenlenen 
kurs ve yapılan üstün ameliyatlarla Türkiye’yi İs-
tanbul’da burun estetiğinin başkenti yaptıklarını 
ifade eden Doç. Dr. Taş, “Dolayısıyla insanların 
aklına burun estetiği deyince direkt İstanbul ge-
liyor. En fazla ve kaliteli veri neredeyse doktorlar 
ona koşuyor. Bu tarz organizasyonlar da ancak 

İstanbul’dan çıkıyor” açıklamasını yaptı.

Yüzde yüz yerli aletler
Ameliyat yaptıkça ve kendini geliştirdikçe 
aletlerinin de doktorlara yetmediğini belirten 
Doç. Dr. Taş, “Sıra dışı bir sonuç için sıra dışı 
aletler de gerekiyor. Biz de dizaynır ve mühen-
dislerimizle ameliyat aletleri ürettik. Aletlerimiz 
yerli ve patenti bize aittir. Aletlerimiz de yaban-
cı cerrahların kullanımına sunuldu. Özellikle 
yüzleriyle ilgili farkındalık arttıkça buruna olan 
odakları da artıyor. Tabii burunlarını değiştir-
me çabaları gün geçtikçe körükleniyor. Burada 
da biz devreye giriyoruz. Onlara hayal ettikleri 
burunları vermeye çalışıyoruz” dedi.

Adım adım gösteriyorlar
Kulak Burun Boğaz alanında üçüncü sınıf 
öğrencisi Malik Yılmaz, kurs alabilmek için 
Bulgaristan’dan İstanbul’a geldiğini söyledi. 
Doç. Dr. Süleyman Taş’ın estetik konusunda 
çok iyi bir cerrah olduğunu belirten Malik Yıl-
maz, “Cerrah canlı şekilde ameliyatta yapılma-
sı gerekenleri tek tek anlatıyor. Her adıma şahit 
oluyoruz. Kendisi Bulgaristan’da baya tanını-
yor. Hatta kursa yurt dışından gelen bir sürü 
uzman doktor var. Onların eğitim almak için 
Türkiye’ye gelmesi büyük bir başarıdır. Burada 
öğreneceğim bir sürü şey var. Bu yüzden çok 
mutluyum” diye konuştu.  DHA

CANLI YAYINDA
OPERASYON!

20 KASIM tarihi, Birleşmiş Milletler’in 
(BM) kararı doğrultusunda 1989 yılından 
beri “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak 
kutlanmaktadır. Amaç, çocuk hakları konu-
sunda toplumdaki farkındalığı arttırmaktır. 
BM Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1989’da 
imzaladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleş-
me’yi Türkiye 27 Ocak 1995 tarihinde yü-
rürlüğe koymuştur. Bu sözleşme, çocukların 
eğitim, sağlık hizmetlerine erişim, yaşama ve 
gelişme; ekonomik, fiziksel, psikolojik veya 
cinsel sömürüye karşı korunma, ifade ve dü-
şünce özgürlüğü gibi pek çok alanda çocuk 
haklarını güvence altına alıyor. “Bebeklikten 
itibaren çocuğun yüksek yararının gözetilme-
si, onların temel ihtiyaçlarının karşılanması, 
sevgi ve güven ortamında yetiştirilmesi 
ebeveynlerin en önemli sorumluluklarından 
biri olmalıdır” diyen Doç. Dr. Münevver 
Mertoğlu konuya ilişkin açıklamasında şu 
ifadeleri kullandı: “Ailelerin öncelikle ço-
cukların, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer 
alan hakları konusunda bilgi sahibi olmaları 
gerekmektedir. Bu sözleşmeye göre yaşamsal 
haklar, çocuğun uygun yaşama standartla-
rına sahip olma, tıbbi bakım, beslenme ve 
barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılan-
masını öngören haklardır. Gelişme hakları, 
çocuğun kendini gerçekleştirebilmesi için 

gerekli olan eğitim, oyun ve dinlenme, bilgi 
edinme, vicdan ve düşünce özgürlüğü gibi 
hakları içermektedir. Korunma hakları ise, 
çocuğun her türlü ihmal, istismar ve sömü-
rüye karşı korunmasını sağlayan haklardır. 
Ayrıca, çocuğun ailede ve toplumda görüşle-
rini açıklama, kendisini ilgilendiren konular-
da kararlara katılma haklarının bulunduğu 
ve bu hakların yaşama geçirilmesi gerektiği 
konusunda bilinçlendirilmesi gerekir.”

Bilinmesi gerekenler
Çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, 
kendisinin ve başkalarının haklarına saygı 
duyan bir birey olarak yetiştirilebilmesi için 
ailede başlayan eğitimin okulda da sürmesi 
gerektiğini söyleyen Mertoğlu, “Öğretmen ve 
yöneticilerin çocuk hakları konusunda bilinçli 
olmalarının önemi büyüktür. Okulda öğretmen 
ve yöneticilerin çocuklar için sevgi ve güven 
ortamını sağlamaları çocuk haklarının hayata 
geçirilmesinin en temel koşuludur. Ayrıca ço-
cuk hakları konusunda öğrencilerin bilinçlen-
dirilmesi, okulda çocukların haklarını öğren-
mesine ve kullanmasına izin verilmesi, fikrini 
özgürce ifade edebilmesine olanak tanınması, 
davranışlarını kontrol edebilme yeterliliğinin 
kazandırılması, aynı zamanda demokratik bir 
ortamın sağlanmasının da gerekliliğidir” dedi.

Türkiye’de çocuk haklarının korunması ve takibini içeren yasal düzenlemeler açısından son 25 
yılda önemli çalışmalar yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Münevver Mertoğlu, “Çocuk hakları ile ilgili 
ihlallerin önlenmesi, çocuk hakları konusunda anne-babadan başlayarak çocuğun fiziksel, sos-
yal, duygusal gelişiminden ve eğitiminden sorumlu olan kişilerin eğitimi ile mümkündür” dedi

Aile eğitimi
çok önemli

ELEKTRONİK sigaraların satışı 
ülkemizde yasak. Ancak internet 
kanalı ile bu sigaralara ulaşıla-
bilmektedir. Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa 
Salepçi, her geçen gün zararlı 
etkileri ortaya çıkan e-sigarayla 
ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle 
anlattı: Elektronik sigara kulla-
nımının yasal olduğu Batı ülke-
lerinde hiç sigara içmeyi düşün-
meyen genç ergenlerde elektronik 
sigara kullanım oranı 2011’de 
yüzde 2-3’lerde iken şu anda yüz-
de 40’lara ulaşmış durumdadır. 
Bir yandan da tütün endüstrisi 
tarafından zararsız diye piyasa-
ya sunulan elektronik sigaranın 
sağlığa zararları ile ilgili bilimsel 
kanıtlar da birikmektedir.

Farkı nedir
Elektronik sigarada kartuş içine 
yerleştirilen tütünden elde edil-
miş sıvı nikotin bir pil aracılığı ile 
ısıtılıp buhar oluşturularak siga-
ra gibi içilmektedir. Patlayarak 
yangınlara ve kullanıcılarında 
ciddi yanıklara sebep olan elekt-
ronik sigara içerdiği kimyasallar 
nedeniyle de ciddi sağlık zarar-

larına yol açmak-
tadır. Dumanı ve 
şekli ile sigaraya 
çok benzeyen bu 
tütün ürününün 
içinde propilen 
glikol, gliserol, 
etilen alkol, 
polietilen glikol, 
civa, kurşun gibi 
pek çok kimyasal 
maddenin yanı 
sıra nitrozamin-
ler, formaldehit 
ve asetaldehit 
gibi pek çok kan-
serojen madde de mevcuttur.

60 ölüm bildirildi
İçerdikleri zehirli maddeler nedeni 
ile e-sigaralar, bağışıklık sistemini 
zayıflatarak enfeksiyonlara karşı 
direnci azalttığı gibi solunum 
yollarında ve akciğerlerde hücre 
yıkımı, ciddi akciğer hasarı ve 
solunum yetmezliğine de yol 
açabilmektedir diyen Salepçi, “ 
2019 Ekim ayında FDA ve Ame-
rikan Hastalık Kontrol Merkezi 
tarafından Amerika’nın pek çok 
eyaletinde 18-35 yaş arası çoğun-

luğunu genç erkeklerin 
oluşturduğu 2500’den fazla 
solunum yetmezliği vakası 
ve 60 ölüm bildirildi. Bu 
kişilerin hepsinde hastane 
başvurusundan önceki bir 
hafta içinde yoğun elektro-
nik sigara kullanımı olduğu 
tespit edildi. Daha sonra 
da elektronik sigara ile 
ilişkili akut akciğer hasarı 
(EVALI) ismi ile hastalık 
tanımlandı. Sorumlu olarak 
da içimi kolaylaştırmak için 
e-sigara içeriğine katılan E 
vitamini bulundu. Görül-

düğü gibi sağlık zararı olmayacağı 
zannedilen E vitamini bile solu-
num yolu ile alındığında yaşam 
kaybına sebep verebilmektedir. 
Daha önce deneysel hayvan ça-
lışmalarında elektronik sigaranın 
pıhtılaşma riskini artırdığı göste-
rilmiş olup geçtiğimiz eylül ayında 
Avrupa Solunum Derneği Kong-
resi’nde sunulan bir çalışmada 
e-sigara kullanımının insanlarda 
da pıhtılaşma eğilimini artırarak 
kalp krizi ve beyin damar tıkanık-
lığına bağlı felçlere yol açabileceği 
bildirildi” açıklamasında bulundu.

Elektronik sigara
kullanımına dikkat

Göğüs Hastalıkları Uzma-
nı Prof. Dr. Banu Musaffa 
Salepçi, “Deneysel hayvan 
çalışmalarına göre elektro-
nik sigara pıhtılaşma riskini 
artırmaktadır. Bu nedenle 
özellikle kalp için büyük bir 
tehdittir. Üstelik her geçen 
gün zararlı etkileri ortaya 
çıkmaktadır” dedi

Banu Musaffa 
Salepçi

DİZİLERDEKİ başarılı performansıyla dik-
kat çeken ünlü oyuncu Elçin Sangu, bir prog-
ramda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine 
topladı. Sangu, televizyon dünyasındaki bazı 
kişiler hakkında adeta açtı ağzını yum-
du gözünü. “Yolda yürürken kar-
şıma çıksa yolumu değiştiririm 
dediğin ünlü var mı?” sorusunu 
cevap veren Sangu “Sokakta 
görsem yolumu değiştireceğim 
çok insan var. ‘Allah belasını 
versin, sektörden silinir inşallah. Bu 
niye böyle paralar kazanıyor’ dediğim 
ünlüler de var” yanıtını verdi.

İnşallah
sektörden
silinirler

ENDOKRİN Cerrahi-
si Uzmanı Prof. Dr. 
Yeşim Erbil, TÜİK’in 
araştırmasını değer-
lendiren Endokrin 
Cerrahisi Uzmanı 
Prof. Dr. Yeşim Er-
bil, kadınların yüzde 
25’i obez, yüzde 30’u 
fazla kilolu olarak 
tespit edilirken, er-
keklerde bu oranlar 
yüzde 17 ve yüzde 40 
olarak belirlendiğini 
açıkladı.

Yüzde 25’i obez 
yüzde 30’u kilolu
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İstanbul’da bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda ‘Hanı-
mağa’ lakaplı Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Y. yakalandı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü 
Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin 
deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının 
belirlenmesi ve aralarındaki yapının 
ortaya konulabilmesi için yürütülen 
çalışmalar kapsamında önceki gün 
operasyon düzenledi. “Kasten öl-
dürme, kasten öldürmeye teşebbüs, 

kasten yaralama, mala zarar verme 
ve yağma” gibi olaylarıakarıştığı iddia 
edilen suç örgütüne yönelik operas-
yonda, örgütün elebaşılığını yaptığı 
belirlenen ‘Hanımağa’ lakaplı Güniz 
Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa 
Kemal Y. gözaltına alındı. Şüphelile-
rin, emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Hanımağa yakalandı

15 YAŞINA kadar ailesiyle Almanya’da yaşanan 
Güniz Akkuş, tatil için gittiği Antalya’da gördü-
ğü motorlu polis ekipleri ‘yunuslara’ özenerek 
polis olmaya karar verdi. Tatil sonrası Alman-
ya’daki ailesinin yayına dönerek polis olabilmek 
için ailesini ikna ettikten sonra Türkiye’ye geldi 
ve İzmir’deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yükse-
kokulu’ndan mezun olarak polis memuru oldu. 
2000 yılında yunus timinde göreve başlayan 
Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdür-
lüğü’nde görev aldı. Akkuş, amirini tehdit ettiği 
için meslekten ihraç edildi. ‘Hanımağa’ lakaplı 
Güniz Akkuş, polislikten atıldıktan sonra İstan-
bul’a gelerek 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu.

15 YAŞINA15 YAŞINA kadar ailesiyle Almanya’da yaşanan kadar ailesiyle Almanya’da yaşanan 

Güniz Akkuş kimdir?

İDDİAYA göre, Esenyurt Koza 
Mahallesi’nde bulunan kadın ku-
aförünün müdürü, 9 Kasım Salı 

günü kıyafet satılan sosyal medya 
sayfasından çalışanları için kapıda 
ödeme şeklinde 700 lira değerinde 
çeşitli siparişler verdi. Siparişi, 16 
Kasım Salı günü akşam saatlerinde 
kimliği bilinmeyen bir kişi getir-
di. Parasını alan kişi, daha sonra 
kayıplara karıştı. Kuaför çalışanla-
rı, açtıkları kargo paketinin içinde 
bez ve poşet buldu. Yaşananların 
üzerine kuaförün güvenlik kamerası 
kaydını alan çalışanlar, görüntüleri 
SMS mesajı gelen kargo firmasının 
yetkililerine iletti. Kargo firmasının 
yetkilisi ise paketi getiren kişinin 
çalışan olmadığını söyledi. Durum 
üzerine hem kargo firması hem de 
kuaför çalışanları güvenlik kamera-
sı kayıtları ile beraber polis merke-
zine giderek şikayetçi oldu.

İçinde çöp vardı
Kuaför çalışanı Volkan Zaman, 
güvenlik kamerası kayıtlarını sipariş 
verdikleri sayfaya mesaj atarak, pa-

rayı geri istedi. Kıyafet satan sayfa-
nın yöneticisi bir süre sonra kuaför 
çalışanlarını engelledi. Yaşananları 
anlatan kuaför çalışanı Volkan Za-
man, “Genel müdürümüz, iş yerinde 
kullanmamız için sipariş verdi. Bir 
haftalık bir bekleme sürecimiz oldu. 
İnternetten üzerinden aldığımız için 
başka bir firma aracılığıyla geldi. 
Saat 18.00 sıralarında bir kişi geldi. 

Ödemesini nakit yaptığımız kargoyu, 
teslim etti. Kargoyu açtığımız da için-
de sadece çöp unsurları vardı” dedi.

Çöpe 700 lira verdik
Çöpe 700 lira verdiklerini söyleyen 
Zaman, “Geç saat olduğu için şirket 
bize hiçbir şekilde dönüş yapmadı. 
İkinci gün tekrar aradık. Böyle bir 
çalışanları olmadığını söylediler. 

Kamera kayıtlarını istediler. Kargo 
firmasının yetkilisi, gönderdikten 
sonra böyle bir çalışanlarının olma-
dığını söyledi. 700 lira gibi bir ücret 
verdik. İçinden sadece çöp unsurları 
çıktı. Kısacası çöpe 700 lira verdik. 
Bu durumla ilgili de gerekli yerlere 
şikayette bulunduk” şeklinde ko-
nuştu. Polis ekiplerinin çalışması 
devam ediyor. DHA

Esenyurt’ta bir kuaförün müdürü, sosyal medya sayfasından çalışanları için 700 liralık kıyafet aldı. Siparişi, akşam saatle-
rinde geldi. Paketi kontrol etmeden parayı veren kuaför, paketi açtığında ise şok oldu. Paketin içinden bez ve poşet çıktı

iNTERNETTEN
SiPARiŞ TUZAĞI

Kör noktada

KAZA saat 14.45 sıralarında Bağcı-
lar Kazımkarabekir Mahallesi Hoca 
Ahmet Yesevi Caddesinde meydana 
geldi. Anne Feyza Gül ve 5 yaşındaki 
kızı Melike Gül, Hoca Ahmet Yesevi 
Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmek 
istediği sırada O. Ş.’nin kullandığı 
kamyonun kör noktasında kaldı. 
Kamyonun çarptığı anne ve kızı yere 
düştü. Anne kamyonun altındaki boş-
luktan kendisi sürünerek çıktı ancak 
5 yaşındaki çocuk kamyonun ön sağ 
lastiğinin altında kaldı. Çevredekilerin 
uyarıları sonrası şoförün kamyonu 
geri manevra yapmasıyla lastik altın-
da ezilen çocuk çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekip-
leri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay 
yerine gidene kadar kaza bölgesine 
yakın olan tıp merkezinde çalışan bir 

doktor ağır yaralı çocuğa ilk müda-
hale bulundu. Daha sonra hemen 
hastaneye kaldırılan çocuk hastanede 
hayatını kaybetti. O. Ş. isimli şoförü 
ise polis ekipleri tarafından gözaltına 
alındı. Kaza anı caddede bulunan bir 
işyerinin güvenlik kamerası tarafın-
dan kaydedildi.

Bağcılar’da alışveriş sonrası eve dönen anne ve 5 yaşındaki kızı 
gelen kamyonun kör noktasından karşıya geçmeye çalışırken 

kamyonun altında kaldı. Anne, kamyon altındaki boşluktan kendi 
imkanlarıyla çıkarken lastiğin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

büyük acı!

KUMBURGAZ ve Selimpa-
şa’da 14 Kasım 2021 tarihinde 
polise başvuran bir büfe ve 
bir de telefon bayii sahibi, 
dükkanlarının soyulduğunu 
söyleyerek polisten yardım 
istedi. Aynı gün içinde başka 
biri de Esenler’de otomo-
bilinin plakasının çalındığı 
ihbarında bulundu. Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri çalışma 
başlatarak güvenlik kamerala-
rını da inceledi. Polisler gü-
venlik kameraları görüntüleri 
sayesinde 3 hırsızlığın da aynı 
kişiler tarafından yapıldığını 
belirledi. Hırsızlık Büro Amir-
liği ekipleri kimliklerini tespit 
ettikleri şüphelilere yönelik 
operasyon düzenledi. Baskın 
yapılan adreslerde hırsızlığı 

gerçekleştiren Muhammet 
G.(21), Timur G.(18), Hamza 
E.(18), Fatih İ.(19) ile Ha-
mit D.(22) gözaltına alındı. 
Şüphelilerin daha önceden de 
hırsızlık, dolandırıcılık, yara-
lama, yağma gibi suçlardan 
polis tarafından gözaltına 
alındığı öğrenildi. Öte yandan 
Asayiş Şube Müdürlüğü’nde 
işlemleri tamamlanan zanlı-
ların, büfeden çok miktarda 
sigara ile telefon bayiinden 
elektronik eşya çaldığı tespit 
edildi. Şüphelilerin çaldıkları 
plakayı da olay yerine gelirken 
kullandıkları kendi araçlarına 
taktıkları anlaşıldı. İşlemle-
rinin ardından adliyeye sevk 
edilen şüpheliler tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. DHA

İstanbul’da bir gün içinde girdikleri 2 iş yerinden sigara ve elektronik 
eşya çalan 5 hırsız polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak 
cezaevine gönderilirken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

5 KiŞiLiK ÇETE
yakayı ele verdi

D-100 Karayolu 
Maltepe mevkii An-
kara istikametinde 
sürücüsünün makas 
atarak ilerlediği oto-
mobile çarpmamak için 
manevra yapan diğer 
otomobil sürücüsü aynı 
yönde seyir halindeki 
cipe çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle savrulan cip 
takla attı. Takla atan 
cipin sürücüsü hafif 
şekilde yaralandı. Kaza 
saat 02.30 sıralarında 
D-100 Karayolu Mal-
tepe Gülsuyu Mevkii 
Ankara istikametinde 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre sürücü-
sünün makas atarak 
ilerlediği öne sürülen 
beyaz bir otomobilin, 
Fransa plakalı otomobil 
sürücüsüne direksiyon 
hakimiyetini kaybettir-
mesiyle kaza meydana 
geldi. Fransa plakalı 
otomobilin çarptığı 
Tevhide Ç. yönetimin-

deki 34 UZ 0093 pla-
kalı cip takla attı. Takla 
atan cipin sürücüsü 
hafif şekilde yaralan-
dı. İhbar üzerine olay 
yerine itfaiye, sağlık ve 
polis ekipleri sevk edil-
di. Yaralı olay yerinde 
yapılan ilk müdahalenin 
ardından hastaneye kal-
dırıldı. Kaza sebebiyle 
D-100 Karayolu Ankara 
istikametinde uzun bir 
süre trafiğe kapanırken 
kazaya sebep olan be-
yaz otomobilin sürü-
cüsünün kaçtığı iddia 
edildi. Ters duran cip 
çevredekilerin çabalarıy-
la bir süre düzeltilmeye 
çalışıldı. Ancak başarılı 
olunmayınca cip ters şe-
kilde çekiciye yükleyerek 
otoparka götürdü. Yol 
bakım ekipleri tarafın-
dan kumlama çalışması 
yapıldı. Kazaya karışan 
araçların çekilmesinin 
ardından trafik normal 
seyrine döndü.

KÜÇÜKÇEKMECEʼDE 
kafe sahibiyle müteah-
hittin kavgasının görün-
tüleri ortaya çıktı. Da-
kikalarca süren kavgaya 
ikilinin yakınları da dahil 
olurken kavgada 2 kişi 
yaralanmıştı. 
Güvenlik kamerası 
görüntüleri ortaya 
çıkan olay 8 Kasım’da 
saat 15.00 sıralarında 
Küçükçekmece Atakent 
4. Cadde’de meydana 
geldi. İddiaya göre cadde 
üzerindeki kafe sahi-
biyle müteahhit olduğu 
öğrenilen kişi arasında 
tartışma çıktı. Tartışma-
nın büyümesinin ardın-

dan müteahhittin olduğu 
grupla kafe sahibinin 
olduğu iki grup kavga 
etmeye başladı. Kafe 
sahibi kavga sırasında 
yaralanınca yanındaki 
silahı karşı gruba doğ-
ru ateşlemeye başladı. 
Silahtan çıkan mermiler 
bir kişiyi ayağından ya-
raladı. İhbar üzerine olay 
yerine polis, özel harekat 
ve sağlık ekipleri geldi. 
Çevrede geniş güvenlik 
önlemi alınırken ambu-
lansa alınan yaralılar 
hastaneye götürüldü. 
Defalarca ateşlenen silah 
nedeniyle çevrede panik 
oluştu.  DHA

Lüks cip takla attı

DAKiKALARCA 
SÜREN KAVGA
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H elalleşmek "insanların birbirleri üze-
rindeki haklarını karşılıklı olarak
helâl etmeleri; o hakkı bir diğerine

bağışlamaları, haktan vazgeçmiş olduklarını
bildirmeleri" anlamına geliyormuş. Helalleş-
medeki helâl kelimesi 'haram'ın karşıtı olan
helâl ile aynıdır. Ancak 'haram'ın karşıtı olarak
kullanıldığında helâl kesin bir durum belirttiği
halde, helalleşme olayında bir izâfîlik, göreceli
bir özellik belirtir. 

Helalleşmeden sonra kulun hakkı ortadan
kalkmakla birlikte, helâllik dilemeğe yol açan
fiil helâl hale gelmiş olmaz. Yani ortada bir
haramı helâl haline getirme durumu yoktur,
yalnızca kişinin yapılan şeyden dolayı kendi
hakkından vazgeçmesi hadisesi vardır. Helal-
leşme ile, zâlim, mazlumdan üzerindeki hakkı
bağışlamasını dilemiş olur. 

Deniz Baykal’lı yıllarda ne zaman Taha
Akyol CHP ve Baykal hakkında methiyeler
düzen bir yazı yazsa eyvah gidişat iyi değil di-
yordum ve hiçbir zaman yanılmadım. Şimdi
Kılıçdaroğlu  sağa yaslandıkça buna benzer
övgüleri AKP’nin en etkili savunucusu Cem
Küçük ve güç merkezine göre rahatlıkla kıble-
sini değiştiren Nagehan Alçı Kılıçdaroğlu’na
yapıyorlar. Yanılacağımı sanmıyorum.

Fidel Castro’nun bu gibi durumlar da tarihi
sözü geldi aklıma “Düşmanın” seni övüyorsa
sen de bir puştluk var demektir.” Baykal Ana-
dolu Solu diyerek sağa yaslanıp, parti yöneti-

minden  solu, solcu Kürtleri ve Alevileri bir şe-
kilde tasfiye etti. İş çarşaflı bacılarımıza rozet
takma kepazeliğine kadar gitti.

Şimdi sağcı danışmanlarının verdiği buram
buram ucuz algı kokan akılla, şekli farklı olsa
da içeriği bakımından aynı olan refleksleri Kı-
lıçdaroğlu yapıyor. Adnan Menders’in kabrini
ziyaret etti, otobüste kurt işareti yaptı olmadı.
Öteki mahalleye açılıyoruz dedi nafile. Her ko-
nuşmasında Ak Parti’li kardeşlerime sesleniyo-
rum dedi kimse umursamadı. Mehmet
Bekaroğlu’nu transfer etti, cinsiyet kotasından
PM’ye oradan da MYK’ya aldı bir işe yara-
madı. Abdul Latif Şener’i Konya’dan milletve-
kili yaptı yine olmadı. Seval Türkeş’i ziyaret
etti, Anıtkabir ile ilgili hakaretamiz sözleri
sarf eden Cihangir İslam'ı bile partiye aldı
sonuç yok. Ankara ve İstanbul belediye baş-
kanlıklarını sağcılara teslim edip, hem partinin
hem de ülkenin geleceğini sağcılara ipotek etti
yine yüzde 25’in üzerine çıkılamadı. Eh o da
ne yapsın yine çok kıymetli sağcı danışmanları
ve giz dolu akıl hocaları bu sefer de “Helal-
leşme” mottosu ile çık sahaya dediler.

Peki kimle helalleşilecekti? Önce dindar-
larla helalleşeceğiz dedi, bu işin sonunun siya-
sal İslamcıların ekmeğine yağ süreceğini görüp
tepkiler başlayınca, Maraş Katliamı’ından Ro-
boski’ye, Ali İsmail Korkmaz’dan kumpas ku-
rulan askerlere kadar yelpazeyi genişletti. 

Yukarı da açıkladığım üzere helalleşme

kavramının en belirgin anlamı.
"Helalleşme ile, zâlim, mazlumdan üzerindeki
hakkı bağışlamasını dilemiş olur.” Şimdi bu-
rada sormak lazım. Zalim kim? Mazlum kim?
Sayın Kılıçdaroğlu bir kurum olan CHP Genel
Başkanı olduğuna göre oranın temsilcisidir.
Zaten CHP Tüzüğü 19. maddenin 2 numaralı
bendinde de “Partiyi, Genel Başkan temsil
eder, parti örgütünü yönetir.” diye açıkça
yazar.  

Peki şimdi sormak lazım: 1950’den bu ta-
rafa bir iki koalisyon dışında tek başına iktidar
olamamış bir parti ne zaman kimlere zulmet-
miş de Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel                                                     

Başkan’ı sıfatı ile helalleşme yolculuğuna
çıkmış? Grup toplantısında saydığı bu katliam-
ları ve zulümleri CHP’mi yapmış da helalleşe-
cek? Maraş, Çorum, Sivas katliamını CHP
yapmadı. Roboski’de çocukların katliam em-
rini de CHP vermedi. Diyabakır’da Kürt ço-
cuklarına işkence yapanlar, Ali İsmail
Korkomaz’ı vahşice döverek öldürenlerin ağa-
babları da CHP’li değildi. Bilakis Diyarbakır
Cezaevi’nde işkence edilenleri o zaman CHP’li
avukatlar savundu, Sivas’ta 36 canı yakanları
da dönemin Adalet Bakan’ı Şevket Kazan avu-
kat sıfatı ile savundu. O zaman belediye baş-

kanı olan “Gazanız mübarek olsun” diyen zat
da Kılıçdaroğlu’nun dostlarından biri oldu!

Teşbihte hata olmaz; ama Ben Baykal ve
Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı’ndaki CHP yö-
netimlerini içinde tek tek bazı kişiler hariç,
okulda derslerine zamanında çalışmayan;
sınav zamanı gelip çatınca, önden-arkadan,
sağdan-soldan kopya çekip, sınavı geçmek iste-
yen öğrencilere benzetiyorum. Zira bu sınav
iktidar olmaksa onu da hiçbir zaman başara-
madılar. Sadece koltuklarını korumak için
“Düşmanımın düşmanı dostumdur” mantığı
ile tarihsel olarak  siyasal erk içinde her türlü
rezalete ortak olanların, aralarında ilke ve de-
ğerlerden ziyade, siyasi  ve ekonomik rant pay-
laşımından çıkan kavgadan dolayı dün övüp
bugün sövenlerle iş tuttular.

Baykal ve Kılıçdaroğlu koltuklarını koruma
adına “her şey” oldular ama asla solcu olma-
dılar. Sağı ve solu sınıf, emek-sermaye, ezen-
ezilen, varsıl-yoksul üzerinden tarif etmek
yerine, sağcılara oy veren yoksul halk yığınla-
rını sağcı, sağcılara oy verdikleri için de biz de
iki tane sağcı dinci bezirgan transfer edelim,
bir de biz size zulmettik gelin helalleşelim di-
yerek günah çıkarınca bu işin olacağı sığlığına
düştüler. Oysa ki; solun sermayesi insanların
dili, dini, mezhebi, inancı, rengi, cinsiyeti ve
milliyet değil. Sol eğitim yolu ile bilim ve tek-
noloji üretmeden, sadece toplumun ortak de-
ğerlerini konjonktürel siyaset malzemesi yapıp,
cepheleşme yolu ile iktidar olunduğunda sonun
ne olacağını bilir. Ülkede bugün yaşanan
somut durum bunun tipik örneğidir. 

Sol demek tarih ve sınıf bilinci demektir.
Emek ister, mücadele ister. Solcu çakma de-
mokratlık yapmaz, solcu  solculuk kisvesi al-
tında siyaseti meslek edinmez,
başaramadığında koltuğu yeni bir kadroya ra-
hatlıkla bırakır.   

Kılıçdaroğlu bu gibi gereksiz çıkışlardan yol
alacağını düşünüyorsa bence fena halde yanılı-
yor. Daha doğrusu yanıltılıyor! Şahsen  birle-
rine zulmetmişse kişisel olarak helallik
istemesi tamamen kendi tasarrufudur. Ve çok
saygın bir şeydir. Özeleştiri yapmak, özür dile-
mek çok  erdemli bir davranıştır. Ama CHP
adına helalleşecekse, bence işi zora soktu. Zira
yakında birileri de CHP adına bunu yapıyorsan
1921-1924 arasında kazık atılan  Kürtlerden,
1938’de dedelerine ninelerine katliam yapılan
Dersimlilerden, Varlık Vergisi adı altında
ölüme gönderilen azınlıkların torunlarından, 6
Mayıs 1972’de asılan Deniz Gezmiş, Yusuf
Aslan ve Hüseyin İnan’ın ailelerinden helalleş
diyecekler. (Zira Üç Fidan’ın asılmasına onay
verenlerden birinin oğlu her dönemin konten-
jan milletvekili ve  şu anda CHP’de  eşrafın
oğlu  formatında parti sözcülüğü yapıyor!)
Nazım Hikmet’e ve Sebahattin Ali’ye yapılan-
lardan dolayı özeleştiri yapsın denilecek.
Lağım medyasının tetikçi kalemşörleri, bunlar
üzerinden saldırdığında ne cevap verecek doğ-
rusu ben de merak ediyorum? Ki dün gece bir
televizyon kanalında Lütfü Türkkan fezlekesi
ile ilgili TBMM’de görüşüleceği zaman tutumu
sorulduğunda, cevaplama da zorlanıp, topu
taca atması gibi…  

Helalleşme yolculuğu...

Türkiye’nin önde gelen isimlerinin yer alacağı ve 100’den fazla yayınevinin olduğu 2. Ümraniye
Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılımıyla Santral Meydanı’nda açıldı.
Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Şehirlerin
meydanlarında artık çöp, çukur, çamur yok. Kitap var, kültür var, sanat var” dedi

K itapları sevdirmek, kitap okuma
alışkanlığı kazandırmak, kitapsever-
leri yazar, şair ve yayınevleriyle bu-

luşturmak amacıyla düzenlenen Ümraniye
Belediyesi 2. Kitap Fuarı Santral Meyda-
nı’nda açıldı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gös-
terdiği fuarın açılışı Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılımıyla gerçek-
leşti. Açılış konuşmasını yapan Yayımcı
Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED)
Başkanı Münir Üstün, “Türkiye’de kitap
okunmuyor algısının yanlış olduğunu” söy-
leyerek, "2011’de 289, 2012’de 293, 2013’te
330, 2014’te 344, 2015'te 384, 2016’da 405,
2017'de 408, 2018’de 411, 2019'da 424,
2020'de 434 milyon adet bandrollü kitap ya-
yınlandı. Kitap görülmez düşünceye can ve-
riyor" dedi.

Güzel bir derdimiz var

Konuşmasına geçtiğimiz günlerde vefat
eden fikir ve edebiyat dünyamızın kıymetli
ismi Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet dile-
yerek başlayan Başkan İsmet Yıldırım,
“Bizim, her yaştan insanımıza özellikle de
çocuklarımıza okuma alışkanlığını aşılamak
gibi güzel bir derdimiz var. Bu sebeple Üm-
raniyemize Anadolu Yakası’nın en büyük
kitap fuarını kazandırdık. Bugün pandemi
nedeniyle verilen 1 yıllık aranın ardından, fu-
arda 100'den fazla yayın evi sizleri bekliyor”
dedi.

Seçerek okumak lazım

Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ise ki-
tapların kültürel mirasın gelecek nesillere
ulaşmasını sağlayan önemli bir araç oldu-
ğunu vurguladı. Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı
Prof. Dr. Sadettin Ökten de fuara onur ko-
nuğu olarak katılmasından dolayı çok mutlu

olduğunu belirterek, "Beğendiğiniz bir eseri
hayatınızın farklı safhalarında okuyunuz,
eser sabit kalıyor ama siz yola devam edi-
yorsunuz. Tecrübeleriniz artıyor, aynı esere
farklı bakmaya başlıyorsunuz. Eserin bazı
gizli taraflarını genç yaşlarda fark etmezsi-
niz. Seçerek okumak, külliyat okumak ve
aynı eseri hayatın farklı safhalarında oku-
mak çok mühimdir” dedi. 

Toplum hayatı 3 ayaklı

Bir diğer konuşmacı, Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan,
her şeyin önce okuyarak başladığına dikkat
çekerek, belediyelerin sunmuş olduğu hiz-
metlerden dolayı mutluluğu olduğunu ifade
etti. Demircan, “Toplum hayatı 3 ayaklı. İyi
planlanmış bir şehir, iyi bir kültürel hayat bi-
rikimi sonra da ona dayanarak icra edilecek
bir yaşam sanatı. Belediyelerimiz bunu çok
iyi gerçekleştiriyor. Şehirlerin meydanlarında
artık çöp, çukur, çamur yok. Kitap var, kültür
var, sanat var” dedi.

Gönlünüze sağlık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
yaptığı konuşmada, yaklaşık iki hafta önce
millet bahçesinin açılışı için ilçeye geldikle-
rini belirterek, "Ümraniye'ye her geldiği-
mizde böyle bir güzel hediyeyle
karşılaşıyoruz. Elinize, gönlünüze, emeği-
nize sağlık. Ümraniyeli kardeşlerimizin böyle
bir imkanla bir araya getirilmiş olması, bu-
luşmuş olması ayrıca güzel" dedi. Kitap
okumanın medeniyetin en temel unsurların-
dan biri olduğuna dikkati çeken Kalın, "Biz
hep kitap medeniyeti olmakla övünürüz
ama aslında sözlü ve yazılı kültürü ve mede-
niyeti bir araya getirmiş bir geleneğin men-
suplarıyız. 'Oku' emriyle başlayan ama çok
kısa bir sürede bunu yazıya çevirerek hem
alemdeki ayetleri hem de yazılmış, kaleme

alınmış ayetleri ve işaretleri okuma eyle-
mini en üst seviyelere çıkartmış bir me-
deniyetin mensuplarıyız" dedi.
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Türkiye'de okuma oranlarının arttığına işa-
ret eden Kalın, “Cumhurbaşkanımızın ön-
cülüğünde kurulan millet kıraathaneleri,
yeni kütüphaneler, okuma salonları, bası-
lan kitaplar, kitap ve yayın dünyasına veri-
len destek işte burada, bu tür kitap
fuarlarıyla kendini tekrar tekrar gösteriyor.
Dolayısıyla artık okumamak, kitaba ulaşa-
mamak gibi bir bahanemiz yok. Sadece
şuraya baktığınız zaman bile onlarca kültür
ve sanat etkinliği, söyleşiler, imzalar, bura-

daki yazarlarımız
bu düşünce dünya-
sının zenginliğini
ortaya koyuyor. Bu
vesileyle belediye
başkanına, ekibine
ve fuarda emeği
geçenlere teşekkür
ediyorum. Okuyu-
cusu, meraklısı, ki-
tapseveri bol
olsun” şeklinde 
konuştu. 

KİTAPSEVERİ 
BOL OLSUN!

8 bin ton asfalt döküldü
Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmaları
kapsamında, Gümüşyaka Mahallesi’nde ihtiyaç olan cadde ve sokaklara yaklaşık 8 bin ton asfalt döküldü

Silivri Belediyesi ilçe genelinde as-
faltlama ve kaldırım imalatına yöne-
lik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla
yapılan çalışmalarda yol bozukluğu, kaldırım
sorunu ve aydınlatma ihtiyacı olan bölgeler bi-
rere birer hizmete kavuşuyor. Bu kapsamda Fen
İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Gümüşyaka
Mahallesinde bulunan Fatih Caddesi, Emir

Sultan Caddesi, Sarayburnu Caddesi, Piri Reis
Caddesi, Abdi Ağa Caddesi, Oktar Caddesi,
Çanakkale Caddesi, Dutdere Sokak, Ergazi
Sokak, Kalender Sokak, Dörtkuyu Sokak,
Dörtler Sokak, Umre Sokak, Yiğitcan Sokak ve
Hafızoğlu Sokak asfaltla buluştu. Fatih Cadde-
si’ne 2 bin ton olmak üzere Gümüşyaka Ma-
hallesi’ne yaklaşık 8 bin ton asfalt serimi, 5 bin
metrekare  parke taşı imalatı, 2 biğr  metrekare

kaldırım taşı tamiri, 4 bin metrekare kaldırım
imalatı yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren
Başkan Yılmaz, Gümüşyaka  Mahallesi’nde ye-
nileme ve imalat çalışmalarının yeni yılda da
devam edeceğini ifade ederken, mahalle sakin-
leri yapılan çalışmalar için Başkan Yılmaz’a ve
belediye ekiplerine teşekkür etti.

Çalışmalar sürecek

Silivri’ye bütüncül bir anlayışla hizmet ettikle-
rini ifade ederek yapılan çalışmalar hakkında
konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, “Silivri’nin sadece merkezden ibaret ol-
madığını ifade ederek çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu kapsamda Gümüşyaka ma-
hallemizde yıllardır ihmal edilen, ötelenen so-
runları çözüme kavuşturduk, talepleri yerine
getirdik ve getiriyoruz. Bu yıl mahallemizde
uzun zamandır asfalt ihtiyacı olan cadde ve so-
kakları çalışma programımıza aldık ve kısa sü-
rede tamamlayıp mahalle sakinlerimizin
hizmetine sunduk. Bütüncül bir anlayışla diğer
mahallelerimize de de çalışmalarımız devam
ediyor. Asfalttan kaldırıma, aydınlatmadan
elektrik ve internet hatlarına kadar birçok ma-
hallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
dedi.
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Dördüncü kez
oy kullandılar
Bulgaristan ve aralarında Türkler'in de
bulunduğu yurt dışındaki çifte vatandaşlar, bu
yıl içerisinde dördüncü kez sandık başına gitti.
Avcılar'daki seçim sandığında geçen haftanın
aksine katılım çok düşük kaldı

Geçen hafta üçüncü kez yapılan erken
genel seçimin yanı sıra cumhurbaşkan-
lığı seçiminin ilk turu yapıldı. Türki-

ye'deki çifte vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, 92
bin kişinin oy kullandığı 14 Kasım'daki seçimde
Bulgaristan'ın ilk Türk cumhurbaşkanı adayı Mus-
tafa Karadayı, oyların yüzde 13'ünü alıp, üçüncü
sırada yer aldı. Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) ise milletvekilliği seçimlerinde oyların
yüzde 11.4'ünü aldı.

Katılım oranı düşük

Avcılar'daki Ambarlı İlkokulu'nda kurulan seçim
sandığında siyasi tercihlerini elektronik ortamda
yapan seçmenler oy pusulalarını yine sandığa attı.
Avcılar'daki seçimde geçen haftaya oranla katılım
oranı çok düşük düzeyde kaldı. Seçimi izleyen
HÖH Avcılar Temsilcisi Naciye Yiğittopal, bu yıl
içerisinde Bulgaristan'da 3 kez milletvekili seçimi
yapıldığını, geçen hafta yapılan cumhurbaşkanlığı
seçimi ardından seçmenlerin barajı aşan isimler
arasında tercih yapabildiğini söyledi. Yiğittopal,
saat 07.00'de başlayan oy verme işleminin sorun-
suz devam ettiğini, geçen hafta görülen yoğunlu-
ğun gün içerisinde artabileceğini söyledi. Kayıtlı 6
milyon 635 bin 305 seçmenin bulunduğu Bulgaris-
tan'da ve yurt dışında sandık başına gidenler mev-
cut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Sofya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov
arasında tercih yapıyor. DHA
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C umhuriyet Halk Partisi Genel başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı videolara
halkla helalleşmeyi ekledi ve kimlerle nasıl

helalleştiğini açıkladı.
İşte bu açıklamadan sonra eleştiri yağmuruna tutul-

duğu gibi , bu çıkışın uygun olacağını savunanlar oldu.
Bu iki zıt görüş tartışmalarını sürdürüp üstünlük sağla-
maya çalışıyorlar.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Ben konvoylar ve sa-
raylarla ülkemizin makus talihini yok edemem. Ben iz
bırakan ve benden sonra gelecek iktidarlarda bunlara
eklenerek yürüsün istiyorum. Helalleşme ile hukuku ka-
rıştıranlar oldu. Kim ne suç işlediyse karşılığını alacak
ve almalıdır. Ben ülkemde yaşayan herkesin dostluk ve
kardeşlik içinde barışık yaşamasını istiyorum. Bu ne-
denle açık yaraları sarmak istiyorum” dedi.

Sonrasında 28 Şubatçıların açtığı yaraların kapatı-
lacağını, ikna odalarını, Roboski mağdurları, Çorum,
Kahramanmaraş, Sivas mağdurları Diyarbakır Hapis-
hanesi mahkumları, mahallelerinden sürülen Romanlar,
6-7 Eylül mağdurları, mahkemelerde süründürülen as-
kerler, şu veya bu sebeple zamanında idam edilmiş
gençler, Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi, Soma mağdur-
ları, Ahmet kaya ve daha bir çok olaylarda mağdur
edilmiş insanların ailesi ve çevresi ile helalleştiğini 
belirtti.

Bu listeye bakıldığında bu açıklamanın karşısında
olanlar, “Yahu arkadaş bunları ne sen, ne de başkanı
olduğun CHP yapmadı ki” diyerek karşı çıktılar.

Kılıçdaroğlu’nun bu deyişini geçtiğimiz günlerde An-
kara Halini ziyareti sırasında esnaf, “Geliyor gelmekte
olan” sloganıyla karşıladığında onun gelecekte neler
yapacağını bilerek söylediler.

İşti Kılıçdaroğlu da yapılacak seçimde Cumhurbaş-
kanı seçildiğinde kuracağı ya da kurduracağı hükümet
ile yukarıda sayılan ve daha da eklenebilecek olaylarla
ilgili olarak devlet adına barıştığı ve belki de çoğuna ia-
deyi itibar uygulayacağını belirtmekten ibaret olduğunu
düşünüyorum.

Hem Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamalara bakıldı-
ğında birçok şeyi bir haftada, bir ayda ve ilk altı ayda
halledeceğini beyan ettiğine göre, kendini seçilmiş Cum-
hurbaşkanı olarak görüyor olamaz mı?

Helalleşmeyi olumlu karşılayanlar ise, “Evet devleti-
mizin belirtilen bu hususlardaki mağdurlar ve yakınla-
rıyla helalleşip barışı ve kardeşlik sağlanır ve ülkemize
güven ve huzur gelir” deyip destekleyenlerde var.

50+1 kriz mi, pişmanlık mı?

Eğer erken seçim kararı alınamaz ise, normalde se-
çimlere bir buçuk yıl var. Yanlı ve yansız olan araştırma
firmalarının yaptığı anketlere bakıldığında Cumhur İtti-
fakının oylarının hızla düştüğü görülüyor,. Bu durumu
Cumhur İttifakını oluşturan partilerin yöneticileri de
farkında olduğu için Cumhurbaşkanlığı seçiminde kaza-
nılması gereken yüzde 50+1 in yüksek olduğunu bunun
sıkıntı yarattığını belirtiyor ve çözüm arıyorlar.

Bu sistem getirilirken iktidar kanadında olan Bekir
Bozdağ, %50+1 ile radikal söylem biter. Toplumsal uz-
laşma güçlenir demiş.  İsmet Yılmaz, “En az 550+1
oy alarak seçilmek demek, uzlaşma demektir” demiş.
Ahmetli Burhan Kuzu ise, “%50+1 ile Türkiye de uç
olmayanlar kazanır. Kucaklaşılır” demiş.

Teklif görüşülürken, Deniz Baykal, “Bu teklif kabul
edilirse ülkemiz büyük sıkıntılar çeker. TBMM’nin ira-
desi ve milletin hakları bir kişiye emanet edilir. Dolma-
bahçe Sarayından Ankara’ya getirilen egemenlik şimdi
Beştepe’deki  sarayına teslim ediyorsunuz.” Diyerek
tepki göstermiş.

Şimdilerde ise başta Cemil Çiçek, “Bu durum sıkıntı
yaratıyor” derken, Şamil Tayyar, “50+1 Cumhurbaş-
kanına kurulan tuzaktır” diyor. Faruk Çelik ise,
“%50+1 önce kalkmalı, siyaset rahatlatılmalı sonra
sistem konuşulur” diyor.

Bunlara karşılık Cumhurbaşkanı ile konuşan ittifak
ortağı Bahçeli grup toplantısında, “Bu sistem, milli be-
kanın güvencesi, milli birlik ve dayanışmanın sırrıdır.
Bu sistemin meşruiyet temeli de %50+1 dir” diyerek
net tavrını açıkladı. Zaten bu durumun düzenlenmesi
için Anayasa değişikliğine İktidarın sandalye sayısı yet-
miyor. O nedenle geleceği beklemek gerekiyor ya da
tam anlamıyla anlaşılabilir bir anayasa değişikliğinde
uzlaşmak gerekiyor. Elbet bu durumda da muhalefet
Parlamenter sistemin getirilmesini isteyip bu saltanatın
sonlanmasını isteyecektir.

Öte yandan Millet İttifakını oluşturan ki ana parti
olan CHP ve İYİ Parti’nin liderleri ve sözcüleri ise,
“Bizim için hiç fark etmiyor. Yüzde 60 da olsa biz
varız. Bu iktidar bundan sonra olmayacaktır” diyerek
kendilerine güvendiklerini açıkladılar.

Anketlere göre

Son bir ankete göre, AKP: 32.6 ortağı MHP: 7.4
toplamı %40

Millet İttifakı CHP: 25.2, İYİ Parti: 14.3, Saadet
Partisi: 1.7 Toplam 41.2 bu orana Yerel Seçimlerde
aday çıkarmayarak Millet İttifakına destek olan
HDP’nin %  11.8 an itibari ile DEVA Partisinin 2.7
GELECEK Partisinin 2.2 Memleket Partisi’nin 1.6 ve
diğer partilerin alacakları binde olarak bile ifade edilen
oyları eklenince sıkıntıları yok gibi görünüyor.

Bu tablo kararsızlar dağıtıldıktan sonraki rakamlar-
dan oluşuyor. Buraya dahil edilmeyen %10 civarında
protesto oyların olduğunu da belirtmekte yarar var.

Gelecekte erken seçim mi olur, zamanında mı olur,
bekleyip göreceğiz. Belli ki, bu seçim köprüsünün altın-
dan çok sular akacak.

Helalleşme ve 
50+1 pişmanlığı
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A dalet Bakanı Abdulhamit Gül, İs-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi'nde düzenlenen "Meclis

Simülasyonu" etkinliğinin kapanış progra-
mına katıldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi tarafından 14 Kasım'dan bu
yana devam eden 150'nin üzerinde hukuk
öğrencisinin vekil olarak görev aldığı, mec-
lis gruplarına ayrılarak yasa tasarılarını tar-
tıştığı Meclis Simülasyonu etkinliğinin
kapanış programı Prof. Dr. Fuat Sezgin
Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Et-
kinlikte konuşan Gül, konuşmasında hu-
kukun, devleti var eden en önemli unsur
olduğu konusuna değindi.

Dimdik ayakta durdu

Hukuk öğreniminin üniversite öğrenimi
içerisinde çok özel bir yeri olduğuna dikkat
çeken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
"Meclis demokrasimizin gücü ve güvence-
sidir değerli arkadaşlar. Buraya sizin gibi
genç arkadaşların katılımıyla meclisteki
çıta daha da yükselecektir. Bildiğiniz gibi
son anayasa değişikliği ile birlikte 18 yaşı
bitiren gençlerimiz milletvekili olabilecek-

lerdir. O yüzden sizin gibi genç arkadaşla-
rın gelecekteki yansıması bizim için çok
önemlidir. Değerli arkadaşlar meclisimiz
yine 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir
kez daha gazi olmuştur. O gece orada bu-
lunan bir milletvekili olarak meclis kubbe-
sinin üzerine bombaların düştüğünü
bizzat yaşayan bir arkadaşınızım. Meclis
orada da tüm değerleriyle bir siyasi parti-
nin temsilcileriyle milletin iradesine karşı
bu hain saldırının karşısında dimdik dur-
muştur” dedi. 

Siz siyasete ödev verin

“İnsan farklı insanları tanımak, farklı gö-
rüşleri dinlemekten asla çekinmemeli”
diyen Gül, “Parlamentoya da hakim olan
ruh her görüşün her düşüncenin orada
tartışılmasıdır. Ne olursa olsun arkadaşlar
kürsüde kim ne söylerse söylesin ona ta-
hammül edeceksiniz. Bunun adı demokra-
sidir. Muhalefet elbette eleştirecek.
Demokrasinin en büyük kazanımı muha-
lefettir. Muhalefet eleştirmezse sadece bir
parti meclisi temsil eder. Dolayısıyla eleşti-
riden çekinmeyin eleştirmekten de çekin-

meyin. Sizlere cetvelle 'gençler şöyle pro-
filde olun' diyenleri elinizin tersiyle itin.
Kimse size bir cetvelle şablon çizemez.
Size 'gençler böyle giyineceksiniz, böyle
olacaksınız' diyemezler. Siz alın cetveli siz
siyasete ödev verin. Bu milletin geleceğini
siz belirleyin. Kimsenin sizin yaşam tarzı-
nıza müdahale etmesine izin vermeyin.
Aklınızı kiraya vermeyin arkadaşlar. İnsan
özgür düşündüğü için özü gürdür, kıymet-
lidir, değerlidir. Sakın ola statükoya teslim
olmayın. Sakın ola günü kurtarmaya çalış-
mayın. Şu konjonktür geçsin demeyin, ge-
rekirse köprüden geçmeyin köprüden
geçip onurunuzu zedeleyecekseniz köp-
rüyü kullanmayın. Değerli arkadaşlar em-
pati duygunuzu geliştirin. Mecliste o kadar
patırtı gürültü olur arka tarafta çay içerler.
Çünkü hepsi farklı partilerden bile olsa
kendi bakış açılarıyla değerlendirme yapı-
yorlar. Hukuk Fakültelerine girişte 2019 yı-
lında il 190 bin başarı puanına sahip
olanlar girebiliyordu biz bunu 125 bine in-
dirdik. Gelecek yıl ilk 100 bine girenler
hukuk fakültesine girecek" ifadelerini
kullandı.  DHA

Türkiye’yi örnek aldık
Türkiye’deki Özbek öğrenciler Cemiyeti ve Özbekistan Gençleri Evrensel Birliği, dil bayramlarının 2’nci yılına
özel ‘Dil Milletin İftiharıdır’ programını gerçekleştirdi. Öğrencilerin Özbeklere ait kültürü şiir ve şarkılarla
yansıttığı etkinlikte yer alan 30 yaşındaki Özbek Gulina Yusupova, “6 Mayıs 1995’te çıkan kanun ile latin 
alfabesine geçiş sürecimiz başladı. Bu dönemde Türk alfabesini de örnek aldık” şeklinde konuştu

türkiye’De yaşayan Özbekler,
dün Dil Bayramlarını kutladı.
Türkiye’deki Özbek öğrenciler

Cemiyeti ve Özbekistan Gençleri Evrensel
Birliği, olarak düzenlenen ‘Dil Milletin İfti-
harıdır’ etkinliği, Özbekistan İstanbul Baş-
konsolosluğu tarafından da desteklendi. 21
Ekim 1989’da Özbekistan dilinin devlet
makamlarına geçmesine rağmen Özbekler,
bayramlarını kutlamıyorlardı. Bu yıl 2’nci
Dil Bayramlarını kutlayan Özbekler, İstan-
bul Ticaret Üniversitesi’nde bir araya geldi.
Özbekistan kültürüne ait şiirlerin okun-
duğu, şarkıların söylendiği, milli dansların
yapıldığı ve söyleşilerin gerçekleştirildiği et-
kinlikte renkli anlar yaşandı. Programa İs-
tanbul Başkonsolosluğu Başkatibi Sherzod
Abdunazarov, Demirören Haber Ajansı
Genel Müdürü Celal Korkut, İstanbul Ti-
caret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel
Oğurlu ve Özbekistanlı Gazeteci Abdulka-
rim Mirzaev de katıldı.

Aynı dili konuşuyoruz

Etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için çok
mutlu olduklarını belirten Rektör Prof. Dr.
Yücel Oğurlu ise üniversitelerinde binin
üzerinde yabancı öğrencileri olduğunu ve
bunların içinde Özbek öğrencilerin oldu-
ğunu söyledi. Orta Asya, Kafkasya ve Bal-
kanlardakileri kardeş olarak gördüklerini
belirten Prof. Dr. Oğurlu, “Biz Özbeklerle
de aynı dili konuşuyoruz. Arada tarihi, coğ-
rafi bağlarımız var. Ortak tarih, kültür, dil
ve inancı paylaştık. Onların güçlenmesi,
Türkiye’nin de güçlenmesi demektir. Dil
milletin iftiharı, gururudur. Biz de bunu
güzel bir organizasyonla kutlamış olduk”
açıklamasını yaptı.

Eserleri seslendirdik

Etkinliğin sunuculuğunu yapan Gulina
Yusupova, yaklaşık yedi yıldır Türkiye’de
olduğunu belirtti. Programdaki gösterileri
çok beğendiğini ifade eden Yusupova, “Biz
burada özellikle Türk aile dilinden biri olan
Özbek dilinin ne kadar köklü olduğunu
göstermeye çalıştık. Bu kapsamda da
Özbek dilinde çalışmalar yapan şairler, ya-
zarların eserlerini burada seslendirdik” diye
konuştu. Dil Bayramlarını Türkiye’de kut-
lamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen
Yusupova, kiril alfabesinden latin alfabe-
sine geçiş sürecinde Türkiye’yi de örnek al-
dıklarını söyledi. DHA

10 ayda 76 bin
sıcak yemek
Maltepe Belediyesi 2021 yılının ilk
10 ayında 251 cenaze sahibine
taziye hizmeti sundu. Ayrıca ihtiyaç
sahibi 76 bin 603 vatandaşa da 
4 öğün sıcak yemek verildi

MAltepe Belediyesi Sosyal
Destek Hizmetleri Müdür-
lüğü, pandeminin sürdüğü

2021 yılının ilk ayları başta olmak üzere
aynı yılın ilk 10 ayında hizmetlerini ara-
lıksız sürdürdü. Bu kapsamda sıcak
yemek ihtiyaçlarını kendileri karşılaya-
mayacak durumda olan yaşlı, engelli,
kimsesiz, kronik veya geçici hasta (covid
19) durumundaki 76 bin 603 kişiye aş-
evinden dört çeşit sıcak yemek gönde-
rildi. Acılı günlerinde de vatandaşlarının
yanında olmayı kendisine ilk edinen
Maltepe Belediyesi, taziye hizmetiyle
yılın ilk 10 ayında 251 cenaze sahibine
pide ve ayran gönderdi. Ulaşım Hizmet-
leri Müdürlüğü ise verdiği araç deste-
ğiyle cenazelerin memleketlerine
gönderilmesine yardımcı oldu.

Otobüste 
canlı müzik

Dün sabah 11.00’de Tuzla
Şifa Mahallesi’nden kalkan
500T otobüsüne binen yolcu-

lar, otobüste onları bekleyen sürpriz kar-
şısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Otobüsün içinde canlı müzik ile karşıla-
şan yolcular, Zeytinburnu’na kadar süren
rotada renkli anlar yaşadı. Dijital içerik
platformu GAİN’in en yeni projesi
“500T: Kayıp Otobüs’”ün tanıtımı için
olduğu anlaşılan etkinlikte yolculara ay-
rıca öğle yemeği, bakiye yüklenmiş İstan-
bulkart ve 7 günlük ücretsiz GAİN
Premium üyeliği hediye edildi. 

Unutulmaz bir anı

Bunun kendisi için unutulmaz bir anı
olacağını söyleyen bir 500T yolcusu,
“Gidiş dönüş bir sefer süresi 240 dakika;
burada yolculuk etmek kolay değil. Ama
bugün farklı oldu, otobüsten keyifle ine-
ceğim. Hayatımın önemli bir parçası bu-
rada geçiyor. Diziyi de merakla
bekleyeceğim” dedi.

AnkArAlı ressam Nejat
Orhan’ın “Kar’a Sevda” adlı
24. kişisel sergisi BMKM’de

düzenlenen bir törenle açılışını yaptı.
Sanatçı, sergisinde yer alan 72 adet kar
temalı suluboya eserlerini 3 Aralık’a
kadar sanatseverlerin beğenisine sunu-
yor. Orhan’ın Kar’a Sevda adını verdiği
sergisinde çoğunlukla kış manzaraları,
doğanın içindeki kar taneleri ve dört
mevsimin renklerini görmek mümkün.
Eserleri arasında, Galata Kulesi ve

Haydarpaşa Garı da yer alıyor. Ressam
Nejat Orhan, Ankara Gazi Eğitim Ens-
titüsü Resim İş bölümünü bitirdikten
sonra, Anadolu Üniversitesi Resim bö-
lümünde lisansını tamamladı. 1979 yı-
lından itibaren Anadolu’nun çeşitli
yörelerinde resim öğretmenliği yapan
Orhan, bu yörelere özgü pastoral görü-
nümleri resimlerine yansıttı. Kar’a
Sevda adlı sergisiyle 24. kişisel sergisini
açan sanatçı, 50’nin üzerinde karma
sergiye eserleriyle katıldı.

Kar’a Sevda
Kadıköy’de

AKLINIZI 
KIRAYA 
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T ürkiye'nin birçok bölgesinde hasadı tamamla-
nan nar ve özellikle güney illerde örtü altı üre-
timde hasadı yeni başlayan biberle ilgili

Rusya'dan kötü bir haber geldi. Rusya Tüketici Hak-
ları ve Kamu Sağlığı Denetim Ajansı (Rospotreb-
nadzor), Türkiye menşeli nar ve biber ürünlerinin
ülkeye girişine yasak getirdi. BAİB Başkanı Ümit
Mirza Çavuşoğlu, Rusya'nın nar ve bibere getirdiği
ithalat yasağının 16 Kasım'dan itibaren uygulan-
maya başlandığı ancak kararın Türkiye'ye dün itiba-
rıyla bildirildiğini belirterek, "Biz Rusya'ya ürün
gönderen firmalarımızın Rusya gümrüklerinde giriş-
lerine izin verilmemesi üzerine karardan haberdar
olarak hemen ilgili bakanlıklarımıza sorunu ilettik. İki
ülke bakanlıkları ve ticari ateşeleri arasında görüşme-
ler başladı" dedi.
Şu an hem nar hem de biberle ilgili özellikle de Rus-
ya'ya en yoğun ihracat döneminin yaşandığını dile
getiren Çavuşoğlu, iki ürünle ilgili virüs ve pestisit ka-
lıntıları yönündeki gerekçelerin doğru olmadığını, ka-
rarın siyasi olduğunu savundu. Şu an itibarıyla
yollarda hem biber hem de nar gönderilen birçok
ürün bulunduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, "Ciddi
bir iade de sözkonusu. Tekrardan yeni pazarlar bul-
mak ciddi emek ve süreçler alıyor. Çok sıkıntılı bir sü-
rece girdik" dedi.

116 milyon dolar

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, geçen yıl Türkiye'den Rus-
ya'ya 57 bin ton nar ihracatıyla 44 milyon dolar gelir
elde edilirken, 27 bin ton biber ihracatı yapılarak 23
milyon dolar gelir sağlandığını söyledi. 2021 yılında
ise şu ana kadar Rusya'ya Türkiye'den 26 milyon
dolar değerinde 33 bin ton nar, 23 milyon değerinde
25 bin ton biber ihracatı yapıldığını kaydetti. İki ürü-
nün son iki yılda Rusya'ya toplam ihracatının 116
milyon doları bulduğunu belirten Çavuşoğlu, iki
ürün için de ihracatın en yoğun sezonunda olunması

nedeniyle getirilen yasaklama kararının ciddi bir
sorun olduğunu ifade etti.

Biberi etkileyecek

Antalya Ticaret Borsası ve BAİB Yönetim Kurulu
Üyesi olan yaş meyve sebze sektöründen Cüneyt
Doğan ise şu an için Antalya'dan Rusya'ya ihracatı
en çok yapılan ürünün Kaliforniya ve dolmalık biber
türü olduğunu söyledi. Doğan, "Ayrıca kapya, şili ve
diğer biber türlerini gönderiyoruz. Ama Antalya'yı et-
kileyecek olan Kaliforniya ve dolmalık biber. Çünkü
Kaliforniya biberin yüzde 90'ı Antalya'da üretiliyor ve
bunun da yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Narda ise hasat
dönemi yeni bitti ve soğuk hava depolarına kaldırıldı.
Nar için de ihracatın en yoğun devam ettiği bir süreç-
teyiz" diye konuştu.

Ruhsatlı ilaç kullanıyor

Rusya'nın öne sürdüğü zirai ilaç kalıntısı, pestisit gibi
sorunlarla ilgili değerlendirmede bulunan Ziraat
Mühendisleri Antalya Şubesi'nin eski başkanı ziraat
mühendisi Vahap Tuncer, Rus yetkililere göre Türk
ürünlerinde birden fazla bu ihlallerin yaşandığı ve
burada iki sorunun öne çıktığını dile getirdi. Türk
üreticilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ruhsat-
landırdığı ve izin verdiği pestisit, yani zirai ilaçları
kullandığını belirten Tuncer, şunları söyledi:
"Bu tür ilaçların kullanımı da reçeteye bağlı olup, re-
çete yazma yetkisine sahip kişiler tarafından yazılıp
önerildikten sonra, üreticilere satışı yapılıyor ve üreti-
ciler kullanıyor. İkincisi ise Türkiye'de kullanımına
izin verilen ilaçların Rusya'da yasak olmasından kay-
naklanabilir." Tuncer, pestisit kalıntısı sorunun kökten
çözümü için kooperatifleşme, ziraat mühendisleri de-
netiminde üretim, Bakanlığın yayın ve eğitim hizmet-
lerine yeniden başlaması, üretimde iç ve dış pazar
ayrımı yapılmadan aynı kalitenin yakalanması gibi
önerilerde bulundu. DHA
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sGK'dan yapılan açıkla-
maya göre; vergi ve bazı
borçların yapılandırılma-

sına ilişkin düzenlemeler içeren ve 9
Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326
sayılı Yapılandırma Kanunu'na başvu-
rular, 30 Eylül itibarıyla sona erdi.
Kanun kapsamında Nisan 2021 ve ön-
cesi dönemlere ait kesinleşmiş SGK si-
gorta primleri, Genel Sağlık Sigortası
(GSS) primleri, işsizlik sigorta prim-
leri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan
doğan alacaklar, işlenen fiillere ilişkin
idari para cezaları, iş kazası, meslek
hastalığı veya malullük sonucunda
doğan rücu alacakları ve 4b (Bağ-
Kur) sigortalılarının daha önce durdu-

rulan hizmet sürelerinin ihyası halinde
doğan alacaklar yapılandırıldı.

Ödeme imkanı

Yapılandırma kapsamındaki borçların
gecikme zammı ve cezası ile kanuni
faizi silinerek borç tutarları, Yurt İçi
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile
güncellendi. Peşin ödemelerde hesap-
lanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki tak-
sitle ödemede ise yüzde 50'si silindi.
Taksitle ödemeyi tercih edenler, 2'şer
aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit
seçeneğiyle borçlarını 36 ayda ödeye-
bilecek. Kanunun getirdiği imkanlar-
dan yararlanmak isteyen vatandaş ve
kurumların yaptığı başvurular sonu-

cunda önemli miktarda SGK alacağı
yapılandırıldı. 1 milyon 190 bin kişi,
toplam 61 milyar liralık borç için yapı-
landırma başvurusunda bulundu.
Borçluların peşin ödemenin sağladığı
avantajlardan yararlanmasıyla 1 mil-
yar 620 milyon liralık tahsilat yapıldı.

Son gün 30 kasım

Yapılandırılan borçların ilk taksit öde-
meleri 30 Kasım 2021'e kadar yapıla-
bilecek. İkinci taksitin son ödeme tarihi
ise 31 Aralık 2021'de sona eriyor. Yapı-
landırmanın avantajlarının kaybedil-
memesi ve bozulmaması için ilk iki
taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.
İlk iki taksitini süresinde ve tam olarak

ödeyip, bir takvim yılı içinde ikiden
fazla taksitini ödeyemeyen veya eksik
ödeyenlerin de yapılandırması bozulu-
yor. Taksitin yüzde 10'unu geçmemek
şartıyla 10 TL'ye kadar yapılan eksik
ödemelerde ise yapılandırma bozul-
muyor. Yapılandırması bozulan borç-

lular, ödedikleri taksit tutarı kadar ya-
pılandırma hükümlerinden yararlana-
biliyor. Yapılandırılmış prim borcu
ödemeleri e-Devlet'ten yapılabildiği
gibi SGK'nın anlaşmalı olduğu banka-
ların şubeleri, ATM'leri, internet veya
mobil bankacılığından da yapılabiliyor.
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İLAN
Davacılar , AHMET DÜZCÜ, MURAT 

GRUP İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile arasında 
mahkememizde görülmekte olan Konkordato
(Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285
İla 308/h)) davası nedeniyle;

Mahkememizin 10/11/2021 tarihli celsesinde
verilen ara karar uyarınca İstanbul Ticaret 
Sicilinde 115140-5 ticaret sicil numarası ile 
kayıtlı davacı MURAT GRUP İNŞAAT VE 
YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ ve İstanbul Ticaret Sicilinde 
731095-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı
MURAT İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ-
AHMET DÜZCÜ (TCKN: 16565035012) 
hakkında İİK 289/2 maddesi uyarınca 
1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
kesin mühlete ilişkin bu kararın İİK 293/1 
maddesi uyarınca KESİN olarak verildiğinin
ihtarına, geçici mühlet döneminde atanan 
komiserlerden görevlerinin aynen devamına,
Komiserlerin kesin mühlet içinde 3’er aylık 
dönemlerde ayrıntılı rapor tanzim ederek İİK
290/2 md. uyarınca mahkememize sunmasına
karar verilmiş olup, İİK'nun 288.maddesi 
hükmünce ilan olunur.

T.C.
İstanbul Anadolu

3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sosyal 
Güvenlik 

Kurumu (SGK),
7326 sayılı

kanun
kapsamında 

1 milyon 190 bin
kişinin toplam 

61 milyar liralık
yapılandırma

başvurusunda
bulunduğunu

açıkladı

1 milyon 190 bin başvuru yapıldı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı
Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'den 

özellikle de bu dönem ağırlıklı Antalya'dan
yapılan nar ve biber ithalatını durdurduğunu

açıkladı. Çavuşoğlu, hem biber hem narda
ihracatın en yoğun döneminin yaşandığı bu süreçte 

getirilen bu yasağın üreticiyi zor durumda
bırakacağını söyledi. Antalyalı üreticiler ise

seralarda böcek ve arı ile üretim yaptıklarını,
kimyasal kullanmadıklarını vurguladı

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hida-
yet Kökce ise şunları söyledi: "Doma-
tes ve biberlerimizin tamamını,
böcek ve arılarla yetiştiriyoruz. Böcek
ve arıların olduğu yerde kimyasal
kullanmamız mümkün değil. Tama-
men doğal ürünlerimizde kalıntı çık-
ması mümkün değil. Biz biyolojik
mücadele yapıyoruz. Arı ve diğer fay-
dalı böceklerin tamamını kullanıyo-
ruz. Kimyasal kullanmıyoruz ve bu
nedenle dünyanın her yerinde ürün-
lerimiz bir numara kalitede. Neden
bu karar alındı bilmiyorum. Biz çiftçi-
ler olarak mağdur olduk."

RUSYA ITHALATI
DURDURDU!
RUSYA ITHALATI
DURDURDU!
RUSYA ITHALATI
DURDURDU!
RUSYA ITHALATI
DURDURDU!
RUSYA ITHALATI
DURDURDU!
RUSYA ITHALATI
DURDURDU!
RUSYA ITHALATI
DURDURDU!
RUSYA ITHALATI
DURDURDU!

rUsya'nın Türkiye'den gönde-
rilen biber ürünlerinde virüs,
pestisit kalıntısı rastlandığı ge-
rekçesiyle alımı durdurma kara-
rına Kumlucalı üreticiler tepki
gösterdi. Kumluca'da örtü altı
sebze üreticileri, sebzeleri biyo-
lojik mücadele yöntemleri ile ye-
tiştirdikleri için kalıntıya
rastlanmasının mümkün olma-
dığını belirtti. İlçede biber üre-
timi yapan Sercan Sarıkeçili
(22) serasında biyoljik müca-
dele denilen böcek ve arı ile üre-
tim yaptıklarını vurguladı.
Rusya'nın ithalatı durdurma ka-
rarına anlam veremediklerine
değinen Sarıkeçeli, "Fiyatlar
düşük olmasına rağmen biber
almamasının sebebini anlama-
dım. Üzgünüz, ne yapacağımızı
bilmiyoruz" dedi.

KİMYASAL 
MÜMKÜN DEĞİL

BÖCEK VE ARILI 
ÜRETİM 

YAPIYORUZ

RUSYA ITHALATI
DURDURDU!

Lojistik merkezine
417 bin ton yük
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattından taşınan 
yüklerin elleçlenmesi amacıyla kurulan Kars 
Lojistik Merkezi'nden bugüne kadar 349 tren ile
417 bin ton yük taşındığını belirtti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu,
yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda demir
yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerinin altını çi-

zerek bakanlığın yatırımlarında demir yolunun payını
yüzde 60'lara kadar çıkaracaklarını kaydetti. Bakan Kara-
ismailoğlu, yolcu taşımacılığı ile birlikte yük taşımacılığı
yatırımlarına da önem verdiklerini belirtip, "Bakü-Tiflis-
Kars demir yolunun açılmasıyla artık Uzak Doğu'dan
Uzak Avrupa'ya kadar kesintisiz ortak koridordan demir
yolu işletmeciliği başladı. Pekin'den Londra'ya artık trenle-
rimiz sık sık ticarete, lojistiğe başladılar. Kuzey koridor
olan Rusya'dan geçen koridordaki kapasitenin yüzde
30'unu ülkemizden geçen orta koridora almak hedefimiz
var. Bu doğrultuda çalışmalarımız ve politikalarımız
devam ediyor. Yapımı devam eden hızlı tren hatlarının iş-
letmeye alınmasıyla birlikte bu hatlarda yük taşımacılığı da
yapılabilecek. 19 Kasım itibarıyla Bakü-Tiflis-Kars demir
yolu hattında toplam bin 262 tren, 26 bin 214 konteyner
ile 1 milyon 419 bin 686 ton yük taşındı" dedi.

19 demir yolu 

Bakan Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hat-
tından taşınan yüklerin elleçlenmesi amacıyla Kars Lojis-
tik Merkezi'ni kurduklarını belirterek, "412 bin ton taşıma
kapasitesi ile 400 bin metrekare lojistik alan kazandırıldı.
Merkezde toplam 19 adet demir yolu hattı bulunuyor.
Kars Lojistik Merkezi'nin açılmasından bu yana 349 tren
ile 417 bin ton yük taşındı. Orta koridor, Bakü-Tiflis-Kars
demir yolu açılmasıyla birlikte işlevsel hale geldi ve Kars'ı
önemli bir merkez haline getirdi. Bundan sonra bu aktiflik
artarak devam edecek. Kars Lojistik Merkezi'nin altyapı
çalışmaları tamamen bitti. Bu merkezin ikinci etap çalış-
maları hazırlıklarını yapıyoruz" dedi.



C HP İstanbul Miğlletvekili Gürsel
Tekin, Tuzla Tepeören'de plan deği-
şikliği yapılmak istenen arazi hak-

kında açıklamalarda bulundu. Tekin,
“Orman ve kırsal alan sınırlarının bitişi-
ğinde yer alan, ekolojik açıdan oldukça
önemli değerlere sahip ve yapılaşmanın ol-
madığı bir alana kimseye danışmadan oto
galericilerin yer alacağı bir mekan yapmak
demek; o kente ihanet etmek demektir.
Şayet bu plan değişikliğine yargı dur deme-
miş olsaydı, İstanbul’un anayasası olarak
bilinen Çevre Düzeni Planı’nı bir kez daha
ayaklar altına alınmış olacaktı” değerlendir-
mesini yaptı. 

Fazlasıyla memnun olduk

“Ömerli Uzun Mesafe Koruma Kuşağı içe-
risinde yer alan arazinin söz konusu planı-

nın iptali için önceki dönem Meclis üyesi
arkadaşlarım, Hakkı Sağlam ve İbrahim
Doğan tarafından yargıya taşınmıştı” bilgi-
sini veren Tekin, “Formula 1 Pisti ile Okan
Üniversitesi’nin yakınındaki 239 bin metre-
kare büyüklüğündeki arazinin ticaret ala-
nına çevrilmesine engel olmaları, yargının
dur demesi bizleri fazlasıyla memnun et-
miştir” dedi. CHP olarak mücadelelerini
her daim sürdüreceklerini kaydeden Tekin,
“Yeşil alanlar, halka ait olan var-
lıklardır. Ka-
nunlarımıza ve
mahkeme ka-
rarlarına aykırı
bir biçimde ve
fütursuzca yapı-
lan bu türde imar
değişiklikleri ile ül-

kemize çok büyük zarar veriyor” ifadelerini
kullandı.

Hukuk mücadelesi sürecek

“Uzun süredir Çevre Şehircilik ve İklim Ba-
kanlığını, İstanbul’a ihanet edecek politika-
larından ivedilikle vazgeçmeleri konusunda
uyarıyoruz” diyen Tekin, “İmar planı
yapma ve onaylama yetkisi bulunan ku-
rumların

görevi, bu yetkilerini halktan yana ve gü-
venli çevrelerde, eşit imkânlara sahip daha
yaşanabilir kentler haline getirmekten yana
kullanmalıyken, bunun aksine hukuka ve
kurallara aykırı sadece beton lobilerin ta-
lepleri doğrultusunda hazırlanan imar
planı değişikliklerine karşı hukuki mücade-
lemize devam edeceğimizi kamuoyuna bil-
diriyorum” açıklamasında bulundu. 

hcelikbudak@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Halit Çelİkbudak

Binek Araç Satışı İşi Kapalı Teklif Usulü İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2021 / 6316
1- Üniversitenin
a. Adresi : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 
b. Telefon : 0 216 483 99 10
c. Elektronik e-posta adresi : tarkan.kutlu@sabanciuniv.edu
2- İhale konusu malın
a. Niteliği, türü ve miktarı : Binek Araç Satışı 
b. Teslim yeri : Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü
3- İhalenin 
a. Yapılacağı yer : Sabancı Üniversitesi Satınalma Toplantı Odası
b. Tarih ve saati : 07.12.2021 Saat: 13:00
c. Son teklif verme tarihi : 07.12.2021 Saat: 13:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
Gerçek Kişiler;

İdari Şartname 
İhale Dokümanının satın alındığına ilişkin dekont
Nüfus Cüzdanı ( Fotokopi ) 
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
Adli Sicil Kaydı ( Son 1 Ay ( 30 Gün ) içerisinde alınmış olmalıdır ( Aslı )
Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (sabıka kaydı son 1 ay (30 gün) içeri-

sinde almış olmalıdır.) (aslı veya noter onaylı)
NOT: Nüfus Cüzdanı Hariç İstenen Tüm Belgelerin Aslı veya Noter Onaylı Olması Zorunludur.
Birim fiyat teklif cetveli

Tüzel Kişiler;
İdari Şartname
Tebligat Taahhüt formu 
Birim fiyat teklif cetveli ve fiyatlandırma ekleri 
Faaliyet Belgesi
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
İmza Sirküleri
SGK prim borcu olmadığını gösterir belge 
Vergi borcu olmadığını gösterir belge
Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge
Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yet-

kili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi
5- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı
Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale
No:2021/6316 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 250 TL ( Elli Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale
zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı
elden ödeme alınmamaktadır.
6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Cad-
desi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta va-
sıtasıyla da gönderilebilir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1495628)
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B ULGARİSTAN‘da bu yıl içinde 4 Nisan ve 
11 Temmuz’dan sonra geçen haftasonu 21 
Kasım’da üçüncü kez genel seçim yapıldı…

25 siyasi parti ve koalisyon, 5 bin 16 adayın katıldığı
seçimde 240 kişilik meclis belirlendi… İngiltere Baş-
kanı Winston Churchill'in ABD ile ilgili ‘Her şeyi dene-
dikten sonra doğru olanı yapıyorsunuz‘ sözü görünüşe
göre Bulgaristan için de geçerli… Sanırım Bulgaris-
tan halkı da deneye deneye arıyor… Bu deneme bir
sonuç verecek mi… Henüz bilmiyoruz…

* * * *
Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip AB ve NATO üyesi

ülkedeki seçim ile ilgili Almanya’nın önde gelen günlük
gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung,
‘Sofya’da bir Harvard Hükümeti mi‘ diyordu… Südde-
utsche Zeitung ise, ‘Sessiz Güven‘ başlıklı yorumunda,
‘Kiril Petkow ve Assen Wassilew'in kendilerine yüklenen
yüksek beklentileri karşılayıp karşılayamayacakları şüp-
heli; ayrıca koalisyon kurmayı başarabilecekler mi o da
tamamen belirsiz‘ diye yazıyor…

* * * *
İngiliz Financial Times gazetesi ise ‘Bulgarlar siyasi

bir açmazı sona erdirebilecek olan Değişime Devam
Ediyoruz (PP) adlı yeni bir merkezci siyasi güce beklen-
medik bir seçim desteği verdi‘ diyor ama gelecek yıl yeni
bir seçim ihtimalini de işaret ediyor… Alpha Rese-
arch Bulgaristan direktörü Boriana Dimitrova, FT’ye
‘Covid, enerji krizi, gelecek yıl için bütçe açığı dahil
olmak üzere birbiriyle örtüşen krizlerin tümü çok yük-
sek bir beklentiyi besliyor‘ diyor… Koalisyonun muhte-
melen istikrarsız olacağını ve gelecek yıl en kısa sürede
başka bir seçimin güçlü bir olasılık olduğunu da sözle-
rine ekliyor...

* * * *
Hatırlayalım… Yüzde 4 barajını aşan altı parti sı-

rayla şöyle… Geçici teknokratlar hükümetinden ayrılan
Ekonomi Bakanı Kiril Petkov ve Maliye Bakanı Asen
Vasilev'in iki ay önce kurduğu Değişime Devam (PP)
partisi yüzde 25,7 (67) , Türklerin oluşturduğu Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 12,9 (33), Rusya
yanlısı ve eski Komünist Parti'nin devamı Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP) yüzde 10,3 (27), Popülist şov-
men Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi
yüzde 9,9 (25), sağ görüşlü kent soylu siyaseti temsil
eden Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yüzde 6,3
(16), Rusya yanlısı ve aşı karşıtı Yeniden Doğuş partisi
yüzde 4,9 (13)…

* * * *
Bulgaristan, Türkiye için özel bir yere sahip ülke…

14. Yüzyıl‘ın sonlarından itibaren 500 yıllık bir zamanı
diliminde Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına
dahil olmuş bir ülke… 600 bin civarında Türk yaşı-
yor… Ülke nüfusunun yüzde 10’una yakın… Buna kar-
şılık Bulgaristan’dan göç eden 500 bin civarında kişi de
Türkiye’de yaşıyor… Türkiye’de de çifte vatandaş göç-
menler 58 merkezde oy kullandı… Bunlar az rakamlar
değil… Bulgaristan’tan çok sayıda da  Türk de Av-
rupa’nın çeşitli kentlerinde…  

* * * *
Hükümeti kurması beklenen Değişime Devam

(PP) partisinin iki kurucusundan Kiril Petkov, ‘Yapma-
mız ve başarmamız gereken iki şey var… Bir, başsav-
cıyı değiştireceğiz. . . İkincisi, bir yolsuzlukla mücadele
teşkilatımız olacak‘ diyor… Sorun sadece yolsuzluk de-
ğilki… Avrupa’da en fazla Covit vakasının olduğu ülke,
enerji krizi kapıda, bütçede devasa açık…  Şair Fu-
zuli’nin ‘Dert çok, hemdert yok‘ dediği gibi  sanki… Ku-
rulacak koalisyon, yeni bir seçime götürecek kırılgan bir
koalisyon olabilir…

Bulgaristan’da 
Harvard ikilisi

YARGIDAN TOKAT
GIBI BIR KARAR!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,
Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığının,

İstanbul Tuzla Tepeören'de, 240 dönüm
arazinin yapılaşmaya açılmasını

amaçlayan plan değişikliğinin yargı
tarafından iptal edildiğini duyurarak,

“Yargıdan tokat gibi bir karar 
daha. Artık, Bakanlık İstanbul’un

planlarından ve yaşam alanlarından
derhal elini çekmelidir” dedi

BİNEK ARAÇ SATIŞI 
KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Galata Köprüsü'nde vatandaşlarla
bir araya gelen CHP İstanbul Milletve-
kili Gürsel tekin, “Esnafın, tüccarın,
yurttaşın hakkını beton lobilerine ihale
edenler, sıra halka gelince ‘acı reçe-
teyi uygulayacağız’ diyorlar. Ekonomi-
deki kötü gidişatın halka yıkmaya
çalışanlar esnafı, halkı dinlesinler. Va-
tandaş perişan, esnaf perişan” dedi.
tekin, “Saraydan bazı yetkililer buyur-
muşlar, 'acı reçeteyi uygulamaktan
çekinmeyeceğiz' diye.  İktidarının yan-

lış siyasi tercihleri so-
nucu zaten yıllardır ekonomide acı re-
çeteye maruz kalan topluma anlaşılan
birtakım sömürü uygulamalarını daha
da geliştirerek devreye sokmaya ha-
zırlanıyorlar” diye konuştu

Acı reçetelik olduk

“Vatandaşın yaşam koşullarının iflas
etmesi yetmiyormuş gibi, iktidar
bütün yanlışlarının faturası bir kez
daha yurttaşlara ödetmek istiyor”

diyen tekin, “anlaşılan, 19 yılın so-
nunda döndük dolaştık ve yine geldik
acı reçetelik olduk. İktidarın türk hal-
kına armağanı: acı reçete vermek
oldu. Bugüne kadar her türlü yurttaş-
lık görevini yerine getiren, vergisini
ödeyen bir millete bu reva görülme-
meliydi. Reçeteye ihtiyacı olanın va-
tandaş olmadığını söyleyen tekin,
reçete yazılacak bir yer varsa, o da
aKP iktidarının kendisidir” ifadelerini
kullandı. 

VATANDAŞ PERİŞAN!

Böyle kafayla  

dolar 20 TL olur
Konya'da açıklamalarda bulunan
Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce, 3 yıl önce 
meydanlarda "Erdoğan bir daha
kazanırsa dolar 8-10 lira olur"
dediğini hatırlatarak, "Özür 
diliyorum milletimizden. Bu kadarını
ben bile bilemedim" ifadelerini
kullandı. Yeni tahminini paylaşan
İnce, "Bu kafayla giderse dolar 
20 lira olur. Batırır memleketi" dedi

MeMleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce, partisinin Memleket
Buluşmaları programı kapsamında

Konya'ya geldi. Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden
İnce, Sultan Selim Cami'sinde cuma namazı
kıldı. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin soru-
lunu yanıtlayan İnce, Merkez Bankası ve Para
Politikaları Kurulu (PPK) üyelerine suç duyuru-
sunda bulunacaklarını söyledi. Merkez Bankası
yöneticileri ve PPK üyelerinin görevlerini kötüye
kullandığını dile getiren İnce, “Bugün avukatla-
rımıza gerekli talimatları verdim. Merkez Ban-
kası ve Para Politikaları Kurulu Üyeleri'ne suç
duyurusunda bulunacaklar. Merkez Bankası
Kanunu çok açık. Kanun PPK ve Merkez Ban-
kası yöneticilerine fiyat istikrarını koruma, ba-
ğımsız karar alma ve bu konuda politika
uygulama yetkisi veriyor. Böyle olmasına rağ-
men iki ayda yüzde 30'luk bir döviz artışıyla
karşı karşıyayız. Bu fakirleşmek demektir” dedi.

Milleti düşünmüyorlar

Bağımsız karar alma yetkisi olan Merkez Ban-
kası'nın milleti düşünmediğini söyleyen İnce,
“Sarayda oturan kibirliyi düşünmektedir. Onun
talimatlarıyla yönetilmektedir. Saraylının kibri
yüzünden milletimiz fakirleşmektedir. 50 kere
söyledik. Enflasyon düşmeden faiz düşürmek
dövizi arttırır. Bu artış enerji fiyatlarında artış
demektir. Ham maddede artış, tüm girdilerin fi-
yatında artış demektir. Bunun sonunda da karşı-
mıza enflasyon olarak çıkacaktır” diye konuştu.
Görevini kötüye kullanan Merkez Bankası nede-
niyle herkesin cebinden para gittiğini dile getiren
İnce, “128 milyar dolar gitti. Kuru sabit tutmak
için bu para gitti. Şimdi dolar geldi 11 liranın
üzerine, Euro geldi 13 liraya dayandı. O 128
milyar doları 6.80'den alanlar bugün 12 liradan
bozacak. Kim bunlar? Bunları bilelim. Memle-
ketin soyulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

850 bin sınıftan 
66’sı kapalı olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 
okulların bir haftalık ara tatilden sonra 
yüz yüze eğitime yeniden başlayacak ol-

masına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Özer, "6
Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde, haftada
beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin
ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile
girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil hafta-
sında dinlenme imkanı buldular. Öğretmenlerimiz bu
bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimle-
rine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Do-
layısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara
gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla
ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz.
Bu vesileyle tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir
eğitim dönemi
diliyorum"
ifadelerini 
kullandı. Bir
haftalık ara tatil
nedeniyle kapalı
olan sınıfların
da sürelerini ta-
mamladıklarını
belirten Özer,
"22 Kasım 2021
tarihi itibarıyla
850 bin sınıftan
sadece 66'sı 
kapalı olacak.
Diğer tüm 
sınıflar yüz yüze
eğitime devam
edecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "22 Kasım
2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece
66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz
yüze eğitime devam edecek" dedi

Mahmut
Özer

CHP Milletvekili Gürsel
Tekin, “Şimdi milletimize
bir acı ilaç daha içirmeye
hazırlanıyorlar. Ancak
milletimizde acı ilaç 
içecek hal kalmadı. 
Devleti yönetenler israf
etmeye devam ederken,
millette tasarruf et 
demelerini aklım 
almıyor. Milletin 
sofrasındaki son 
kuru ekmeğe de göz 
dikmekten vaz geçin”
diye komnuştu. 
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ELEKTRİK VE NALBURİYE MALZEMESİ ALIMI VE CİHAZ YILLIK BAKIMLARI
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

H avaların soğuması ile hayvanse-
verler de harekete geçti. Özel-
likle sahildeki hayvanların

korunmaları için Zeytinburnu'ndaki hay-
vanseverlerce, kedi evleri konuldu. Sahil
boyuna konulan 20 kedi evinin içine
mama ve kumaş parçaları yerleştirildi.
Her kış yeni kedi evleri yerleştirdiğini söy-
leyen hayvanseverler, yaklaşık 3 saatlik
çalışma sonucu kedi evlerini konumlan-
dırdı. Kedilerin ısınmak için konakladık-
ları evler rüzgar etkisi veya dış etkenler
nedeniyle yerinden oynamaması için
ağaçlara plastik kelepçe ile bağlandı.

Aylık 2 bin lira masraf

Yerel hayvan koruma gönüllüsü Arzu Yılandiloğlu
"Kedi kulübeleri yaptık, içlerine mama koyduk.
Havalar çok soğuk olduğu için yemek bulma sı-
kıntıları var. Soğuk olduğu için çoğu hayvan buz
tutup ölüyor. Biz gönüllüler olarak sahil boyunca
kulübe koyup besleme yapıyoruz. Kedi evleri ko-
nusunda belediyeler veriyor ama sahillere koymu-

yorlar. Sahildeki hayvanlar şehirdeki hayvanlara
göre daha aç. Ben mesela her gün sahile geliyo-
rum. 2 haftada 15 kilo mama sadece Zeytinburnu
Sahili'ndeki kedilere gidiyor. Benim köpeklerim de
var, aylık 2 bin lirayı buluyor yaptığım masraf"
diye konuştu. Arzu Yılandiloğlu “Gördüğünüz
gibi hayvanlar ne kadar zor durumdalar. Bu sahil
boyunca hayvanlar bizim gibi gönüllülere emanet

şu anda. Biz gönüllüler bakıyor sa-
dece. İlçe belediyeleri bakmıyorlar.
Bu kulübeleri de marangoz tanıdıklar
sağ olsun her kış yardım ediyorlar.
Bu kulübeleri kimse atmazsa yaza
kadar kalıyor. Havalar ısınınca sü-
pürgeciler toplayıp atıyor" diye
konuştu.

Olağanüstü bir çaba

Gün aşırı sahilde vakit geçirdiğini
dile getiren İsmail Kabımaklı "Bu
aralar havalar çok soğuk hayvanlar
üşüyor. Bu hanımlar gelip sabah öğle
akşam için yemek veriyorlar. Biz bes-

leyemiyoruz. Evde yemek artarsa onlara getiriyo-
ruzö dedi. Hayvan Gönüllüsü Işık Aycan
“Hayvanseverler olarak olağanüstü bir çaba göste-
riyoruz ve bu çabalar bireysel çabalar. İlçe ve il be-
lediyelerinin de ciddi anlamda desteklerini
bekliyoruz. İnsanları da daha duyarlı olmaya çağı-
rıyorum çünkü biz onların yaşam alanlarını kısıtlı-
yoruz" şeklinde konuştu. DHA

Zeytinburnu Sahili'nde
havaların soğuması ile 

hayvanseverler tarafından 
plastik ve tahtadan yapılan 

kedi evleri yerleştirildi. Yerel
hayvan koruma gönüllüsü 

Arzu Yılandiloğlu “Bu sahil
boyunca hayvanlar bizim gibi

gönüllülere emanet. Hayvanlara
biz gönüllüler bakıyor sadece.
İlçe belediyeleri bakmıyorlar. 
Bu kulübeleri kimse atmazsa

yaza kadar kalıyor" dedi.

Elektrik ve Nalburiye Malzemesi Alımı ve Cihaz Yıllık Bakımları 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 : 2021/749637
1-İdarenin
a) Adresi : YENIDOGAN MAH. ABDI IPEKÇI CAD. 

2 34030 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124671950 - 2124671951
c) Elektronik Posta Adresi : falyakut@bayrampasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 998 kalem elektrik ve hırdavat malzemesi ile 

bakım ve onarım işi yedek parça alımı Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Bayrampaşa Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Yüklenici, idarenin belirlediği tarih programına göre, 

istenilen miktar ve içerikteki ürünleri ve bakım hizmetlerini, 
idarenin talebi doğrultusunda yerine getirecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yenidoğan mah. Abdi İpekçi cad. no:2 Bayrampaşa/İST
b) Tarihi ve saati : 15.12.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde;
isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler ta-
rafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine 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 ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 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 kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen be-
delin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Elektrik, nalbur malzemeleri ve jeneratör,klima, kombi, ısıtma ve soğutma cihazları yedek par-
çaları ve yıllık bakımları 
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 adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu 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 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

HAYVANLAR
onlara emanet!

Arnavutköy'de
yapılan 

denetimlerde 
korsan taksiciye 

13 bin, müşterisine
ise 446 lira ceza 

kesildi. Ceza kesilen
müşteri, "Korsan
taksiye binmenin

cezasının olduğunu
bilmiyordum.

Bilseydim 
binmezdim.

Bindiğime bin
pişman oldum" dedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler
Amirliği ekipleri tarafından Arnavutköy'de kor-

san taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil Trafik
Ekipleri'nin durdurduğu bir otomobilin korsan taksi ola-
rak kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Korsan taksi taşımacılığı
yapan sürücüye ikinci kez korsan taksicilik yaptığı için 13
bin 400 lira idari para cezası kesilirken, otomobil de 2 ay
trafikten menedilerek Yediemin Otoparkı'na çekildi. Kor-
san taksiyi kullanan müşterilere de 446 lira idari para ce-
zası uygulandı. Korsan taksiciyse kendisine soru soran
DHA muhabirinin mikrofonunu göstererek 'Kırarım onu'
dedi.

İlk defa ceza yazılıyor

Korsan taksi kullanan yabancı uyruklu Fulya Süleyman,
“Babamla birlikte merkeze gidecektik. Otobüs ve taksi bu-
lamadığımız için korsan taksiye bindik. Biz korsan taksiyi
arayıp çağırmadık. Durakta korsan taksici 'merkeze giden
var mı?' diye bağırdı. Biz de bindik. Korsan taksiye bin-

menin cezasının olduğunu bilmiyordum. Bilseydim bin-
mezdim. Bindiğime bin pişman oldum. Her zaman kor-
san taksiye biniyorum, ancak ilk defa ceza yazılıyor.
Gideceğim yere şu an da geç kaldım" diye konuştu. 

Müşteri değil eniştem

Denetim için ekipler tarafından otomobili durdurulan İr-
fani Turmuş, “Korsan taksilere karşıyım. Polis bey yanım-
daki hanımefendinin kim olduğunu sordu, komşum
olduğunu söyledim" dedi. Nurettin Korkmaz ise “Polisler
korsan taksi denetimi yapıyor. Ama ben korsan taksicilik
yapmıyorum. Nişana geldim. Araçta bulunan kişide eniş-
tem oluyor. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama
çok güzel. Bu şekilde başkalarının ekmeğiyle oynayanlar
denetleniyor" ifadelerini kullandı. Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, “Arnavutköy İl-
çesi genelinde, 01.01.2021 ve 20.11.2021 tarihleri ara-
sında Sivil Trafik Ekiplerimizce korsan taksicilik faaliyeti
ile ilgili yapılan denetimlerde; Toplam 408 adet araç kont-
rol edilmiştir. Bu 408 araçtan 102'si korsan taksi, 101'i
korsan taksiden yolculuk hizmeti alan kişi olmak üzere
toplam 203 adet cezai işlem uygulanmıştır ve toplam 728
bin 446 ceza kesilmiştir. Yapılan denetimlerde 102 adet
araç korsan taksicilik yapması nedeniyle 60 gün süre ile
trafikten menedilmiştir" denildi. DHA

Korsan taksiye bindi ceza yedi

Nihat Temel 
uğurlandı
Bingöl'de katıldığı çalıştay sırasında geçirdiği kalp krizi 
nedeniyle hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Temel, 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan 
cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

MarMara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Emekli
Prof. Dr. Nihat Temel

(71), Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş'ın da katıldığı Bingöl
Üniversitesi tarafından düzenle-
nen "Musafları İnceleme ve Kıraat
Kurulu Başkanlığı-Kıraat İlmi
Enstitüsü Tecvid Çalıştayı'na" ka-
tılmak için Bingöl'e gitti. Çalıştayın
son gününde konuk evindeki oda-
sına çekilen Nihat Temel, kaldığı
odada kalp krizi nedeniyle haya-
tını kaybetti. Prof. Dr. Temel için
bugün ikindi vakti Marmara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Ca-
mii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş, Nihat Temel'in yakınları,
eski öğrencileri ve çok sayıda kişi
katıldı. Nihat Temel için ikindi
vakti cenaze namazı kılındı, helal-
lik alındı. Prof. Dr. Temel, törenin
ardından Karacaahmet Mezarlı-
ğı'na defnedildi.

Hepimizin başı sağ olsun

Cenaze töreninde konuşan Diya-

net İşleri Başkanı Ali Erbaş "He-
pimizin başı sağ olsun. Geçtiği-
miz perşembe günü birlikte
Bingöl'de çok güzel programlar
yaptık. Kıraat Çalıştayı, Tecvid
Çalıştayı için oradaydı. Kuran-ı
Kerim'i usulüne uygun daha
güzel nasıl okuyabiliriz, geniş kit-
lelere Kuran-ı Kerim'in düzgün
okunmasını nasıl yayabiliriz, yay-
gınlaştırabiliriz bunu amaç edi-
nen güzel bir çalışmaydı. Akşam
da Bingöl kanaat önderleri, hoca-
lar, sivil toplum kuruluşları tem-
silcileri ile çok geniş bir müzakere
yaptık. Toplantının sonunda ken-
disine dedim ki 'Nihat hocam bir
Asr Suresi oku da kalkalım' Asr
Suresi'ni okudu, Fatiha okudu
kalktık. Onun Asr Suresi kulakla-
rımda hala. Ondan arda kalan bu
mesaj inşallah milletimizin çizgisi
olur. Kuran'a gönül veren ve
bütün ömrünü Kuran uğruna tü-
keten son nefesini de bu şekilde
veren, cuma sabahı ezanlar oku-
nurken vefat eden bir hocamız
Nihat Temel" dedi. 



Dilek BOZKURT
ÖZgüR RuhSS

didenboz@gmail.com

1/2 Cumhuriyet Altını Alımı 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 : 2021/756079
1-İdarenin
a) Adresi : GÜNESLI MAH. MAHMUTBEY CAD. NO:97 

34200 GÜNEŞLİ BAĞCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124100630 - 2124100632
c) Elektronik Posta Adresi : kultur@bagcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1/2 (Yarım) Kulplu Cumhuriyet Altını AlımıAyrıntılı bilgiye 

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

b) Teslim yeri : Bağcılar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşme imzalandıktan bir gün sonra malzemelerin 

tamamını idareye bu işe ait teknik şartnamede belirtilen 
şekil ve şartlarda teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Güneşli Mah. Mahmutbey Cad. No:93 Bağcılar/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 06.12.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka 
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı 
olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin 
gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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 Bağcılar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, 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 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan
en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

1/2 CUMHURİYET ALTINI ALIMI
BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1494786)

G ezi Parkı olaylarında kullanılan birçok yalan
vardı. Bunların en meşhuru; “camide içki
içildi” yalanıydı. Kamuoyunu ikna etmek için

bu yalanı köpürte köpürte öyle bir yayıyorlardı ki, ge-
riye sadece imam ve müezzinin bu işi doğrulaması
gerekiyordu.

Yapmaları gereken sadece “evet” demekti. “Evet
burada içki içildi” diyeceklerdi o kadar. Bu cümleyi
söyledikleri taktirde hızlı bir kariyer yükselişi onları
bekliyordu.

Ancak tüm baskı ve telkinlere rağmen müezzin
Fuat Yıldırım; “Ben camide içki içen görmedim, din
adamıyım yalan söyleyemem” dedi. Ve kısa bir süre
sonra müezzin sürgün edildi. 

Şunu da ekleyeyim, din üzerinden sömürü yapan
bir dönemden geçtiğimiz günlerde gerçek, samimi,
dürüst inanan müezzinin tavrı  inancını yitirmişlere
umut ışığı oldu.

Ve Teoman Coşkun Dudak...
İsmi hatırlayanınız vardır. 
Teoman Coşkun Dudak, Atatürk Havalimanı’nda

gümrük müşaviriydi. Rezza Zarrab’ın sahte belgelerle
ülkeye altın sokmaya çalıştığını fark edip tutanak tut-
muştu. Ömrü boyunca asla göremeyeceği kadar pa-
rayı, rüşvet tekliflerini kabul etmeyerek geri çevirdi.
Dinlemeye takılan Zarrab telefon konuşmasında,
memur Teoman’dan şöyle bahsediyordu: 

“Teoman’a neler yaptım, ne vaatler ne şeyler. Yok,
yok adam almıyor!” 

Zarrab’ın da dediği gibi memur Teoman’ın tek
suçu fazla dürüst olmasıydı. Çok geçmedi tâbi ki
memur Teoman’da sürüldü.

Bu yazıyı yazarken de aklıma Roma İmparatoru
Caligula geldi. Diktatör Caligula bir gün General
Prachus’u idam ettirmek ister. Fakat bunun için bir
bahane bulamaz. Çünkü Prachus dürüst ve namuslu
bir adamdır.

Bu işi kafasına koymuş olan Caligula, General’e
dönerek şöyle der: 

“ SEN DÜRÜST BİR ADAMSIN PRACHUS. 
BU YÜZDEN GERCEK ROMALI OLAMAZSIN. 

SENİ VATANA İHANETTEN 
TUTUKLUYORUM!”
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Seni vatana ihanetten 
tutukluyorum

D ünya Çocuk Hakları Günü kapsa-
mında Beyoğlu Belediyesi, Ulus-
lararası Hakların Korunması ve

Eğitim Derneği işbirliğinde 'Beyoğlu Çocuk
Hakları Paneli' düzenledi. Grand Pera
Emek Sahnesi’nde düzenlenen panelde Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,
Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim
Derneği (HAKADER) Başkanı Leman Ye-
nigün Aksay, Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Özlem Zengin, milletvekilleri ve çok
sayıda davetli katıldı. Göç, iklim ve digital
dünyada çocuk başlıklarıyla düzenlenen pa-
nelin açılış konuşmasını Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız yaptı. 

Bu topraklar bereketlidir

Başkan Yıldız, "Bu topraklar zengin ve bere-
ketli topraklardır. İnsanlığın, maddi manevi
enerji deposudur. Bizler hep birlikte bu top-
raklarda bir ve beraber olmanın, kardeş ol-

manın ve çocuklarımıza; bu toprağın çocuk-
ları olarak daha iyi bir gelecek, daha adil bir
dünya bırakmanın gayreti içerisinde olaca-
ğız. Allah resulü çocuk konusundaki bize
şefkati öğreten anlayışını hepimiz biliyoruz.
Semerkant'tan, Ötüken'den, Buhara'dan,
Ahlat'tan atalarımız şu yetimleri özellikle ko-
ruyan bir anlayışla, kimsesizleri koruyan bir
anlayışla bugün pek kullanmadığımız sa-
dece ana sıfatını, baba sıfatını ama ata sıfa-
tını ve özellikle de ana sıfatını kullandırırken
işte bu koruyan ve gözetleyen insanları kas-
tederlerdi" diye konuştu.

Çocuklar etkileniyor

Dünyada yaşanan sorunlarda en çok etkile-
nenlerin çocuklar olduğuna dikkat çeken
Başkan Yıldız, "Bugün dünyanın mevcut
yönetim sistemi adaletsizlik, gelir dağılımın-
daki adaletsizlik, dünyanın beş ülkesinin ta-
mamen kendi menfaatleri doğrultusunda
dünyayı çekip çevirmeleri ve çocukların ya-
şadıkları dramlar. Hatta adaletsizlikler, hatta

zulümler bütün insanlığın önünde büyük bir
sorun olarak duruyor. Bugün panelimizde
farklı yönleriyle analistlerimiz bu konuyu iş-
leyecekler. Savaşlarda en çok zararı gören,
en büyük tahribatı gören çocuklar. Hemen
yanı başımızdaki bir göçte, mülteciler soru-
nunda onların barınması eğitimi gibi en
önemli konularda yine
en büyük sorun teşkil
eden çocuklarımız. Biz-
ler işte bu anlayışla
Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın ortaya koyduğu
ses ve sözü biraz daha
yükseltelim istiyorum.
Bu bakımdan bütün Be-
yoğlu'ndaki çalışmaları-
mızın merkezine
çocuklarımızı, gençleri-
mizi yerleştiriyoruz.
Önce insan ama önce
çocuk ve gençler" dedi.
DHA

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında 'Beyoğlu Çocuk Hakları Paneli' düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını
yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Savaşlarda en çok zararı gören, en büyük tahribatı gören
çocuklar. Adaletsizlikler, hatta zulümler bütün insanlığın önünde büyük bir sorun olarak duruyor" dedi

ADALETSIZLIK
BUYUK SORUN!

Panelin 2. oturumunun moderatörlüğünü ise AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin yaptı. Otu-
rumda "Bir Çocuk Hakkı Olarak Güzel Bir Cevre Bırak-
mak" başlığı ile Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ko-
nuşma yaptı. Dijital Dünyada Çocuk Hakları ile ilgili ise
Akan Abdula,"Çocukların Ebeveynleri Üzerindeki Hak-
ları" ile ilgili İlahiyatçı yazar Erol Erdoğan, "Adil Bir
Dünya Düzeni Kurmakta Küresel Sistemin Agmazları"
İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı konuşma
yaptı. Panelin ardından sonuç bildirisi okundu.

SONUÇ BİLDİRİSİ
OKUNDU

20 bin kişiye mantı dağıtıldı

ESENLERBelediyesi ile
Kayseri Sivil Toplum Ku-
ruluşları Federasyonu

(KAYFED) iş birliği ile Dörtyol Mey-
dan’ında gerçekleştirilen Esenler Kay-
seri Mantı Festivali’ne, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik
Göksu, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, millet-
vekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde
5 ton Kayseri mantısı katılımcılara
ikram edilirken, binlerce kişinin mantı
yiyebilmek için oluşturduğu kuyruk
renkli görüntülere sahne oldu. Mantı
ikramının ardından Türk Halk Müzi-
ği’nin güçlü seslerinden Orhan Hakal-
maz verdiği konserle festivale
katılanlara coşkulu dakikalar yaşattı.

Dimdik ayakta duracağız

Etkinlikte konuşan AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,
“Kayseri ticaret şehridir. Ticaret ve
Kayseri birbirine yakışıyor. Ben de
dâhil Kayserili çocukların zamanı ba-
balarının dükkânında geçerdi. El ara-
basıyla meyve satmaya başladım.
Hem okudum hem de çalışmaya
devam ettim. Kayseri aynı zamanda
âlimler şehridir. Selçuklular zama-
nında tam 16 tane medrese varmış.
Günümüzde de hayırlar şehri sıfatı
var. Hemşehrilerimiz hayır işlerinde
bir biriyle yarışıyorlar. Eğer iyi niyetle

çalışırsanız işleriniz rast gider. Biz
bunun bereketini senelerdir yaşıyoruz.
Beraber olmanın rahmetini birlikte ya-
şıyoruz. Hemşehrilerimiz iyi ve kötü
günde hep yanımızda oldular. Biz
gece gündüz demeden çalışacağız.
Kötülere karşı da dimdik ayakta dura-
cağız. ABD, Fransa, PKK, FETÖ bir
an önce Cumhurbaşkanımızın gitme-
sini bekliyorlar. Çünkü Cumhurbaşka-
nımız bu ülkenin dirliğini istiyor. Bu
ülkede oynanmak istenen oyuna izin
vermiyor. Biz bu ülkeyi kalkındırmak
istiyoruz. Bunu yapacak akıl, güç ve
kadro biz de var. Bizi mantı festiva-
linde bir araya getiren herkese teşekkür
ediyorum” dedi.

Mantı açmak kolay değil

Festivalde Başkan Göksu da berabe-
rindekilerle birlikte manti pişirdi. Festi-
valde konuşan Esenler Belediye
Başkanı M. Tevfik Göksu, “Bugün

Kayseri Federasyonu’yla birlikte manti
festivali yapıyoruz. Manti Anado-
lu’nun birçok kentinin özel bir yemeği-
dir. Ama Kayseri mantısı dediğimizde
daha farklı bir anlamı olan emeğin ve
gayretin çok önemli, anlamlı olduğu
bir yemeği hep beraber biliyoruz. Kay-
serililer kendi emeklerini ortaya koya-
cak ve hiçbir zorluktan kaçınmayacak
önemli bir lezzeti emekleriyle birleştir-
mişler. Çünkü mantı açmak çok kolay
değil. Parça parça küçük küçük açıp
içini dolduracaksınız. Belki de üç kişi-
lik bir aile için saatlerce emek ortaya
koyacaksınız. Bu da şunu gösteriyor ki
Kayserili her bir kardeşim yediği içtiği
her şeyi alin teriyle kazanarak yer ve
içer. Kendi sofrasını bereketlendirir”
seklinde konuştu. Konuşmasının ar-
dından Özhaseki'ye Kayseri Sivil Top-
lum Kuruluşları Federasyonu Başkanı
Muhammet Ali Temel tarafından bir
plaket takdim edildi. DHA

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Esenler Kayseri Mantı Festivali’nde 20 bin
kişiye mantı dağıtıldı. Etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Kayseri
ticaret şehridir. Ticaret ve Kayseri birbirine yakışıyor. Ben de dâhil Kayserili çocukların zamanı
babalarının dükkânında geçerdi. El arabasıyla meyve satmaya başladım” dedi

Önceliğimiz demokrasi

CHP İl Başkanı Dr.
Canan Kaftancıoğlu; İş
Dünyasından Sorumlu

İl Başkan Yardımcısı Mahir
Doğan ve Esenyurt İlçe Başkanı
Hüseyin Ergin ile birlikte Esenyurt
Sanayici ve İşadamları Derneği
(ESİDER) ile bir araya gelerek sa-
nayi sektörünün sorunlarını din-
ledi, çözüm önerilerini sundu. 
Düzenlenen toplantıda ESİDER
Başkanı Emin Armağan Şakar,
İSİFED Başkanı Muammer Öme-
roğlu, sanayici Turan İşcan, İSO
eğitim komitesinden Fevzi Torol-
san ve Turgut Şavlı Esenyurt sana-

yicisinin sorunlarını anlattı. İl Baş-
kanı Canan Kaftancıoğlu ise ikti-
dara geldiklerinde sanayicilerin
sorunlarını birlikte oluşturacakları
komite ile çözmeyi planladıklarını
söyledi. Kaftancıoğlu, öncelikleri-
nin demokrasi olduğunu belirte-
rek, “İlk olarak tek adam
sultasından kurtulmak ve yargı ba-
ğımsızlığını sağlayacağız. Eğitim
konusunda meslek liselerini cazip
hale getirmeyi planlıyoruz. YÖK’ü
yeniden yapılandıracağız. Böylece
eğitim kurumları sanayinin ihtiyaç-
larına göre şekillenecek” açıklama-
sında bulundu.  BARIŞ KIŞ

Sanayici Turan İşcan, düzenlenen
toplantıda yaşadıkları sorunları 
İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu'na aktardı. 

Öğretmenler
için konser
Sarıyer Belediyesi ve Tunca Derneği,
Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda
Öğretmenler Günü için açık hava konseri
düzenledi. Karadeniz müziğinin sevilen
isimlerinin sahne aldığı konserde
öğretmenler gönüllerince eğlendi

SARIYERBelediyesi ve
Tunca Derneği, pandemi
boyunca ayrı kaldığımız ve

çok özlediğimiz öğretmenlerimiz için
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bu
yıl erkenden kutlamaya başladı. Etkin-
liklerin ilk adresi olan Kireçburnu
Haydar Aliyev Parkı’nda açık hava
konseri düzenledi. Abidin Yereba-
kan’ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte
Karadeniz müziğinin efsane sesleri;
Koliva, Volkan Arslan, Temel Saraç,
Emre Buça ve Zeki Uçan sahne aldı.
Etkinlikte, öğretmenler boğaza karşı
türkülere eşlik etti, horon oynadı.
Programa; Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç’in yanı sıra CHP Sarıyer
İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç ve ilçe
yöneticileri katıldı.

Haydar
Ali Yıldız



İ stanbul'un özellikle ormanlık alanlarında
birçok anıt ağaç bulunuyor. Bu ağaçlardan
bazıları Sarıyer Bahçeköy'de bulunan İstan-

bul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi
Araştırma ve Uygulama Ormanı'nda uzman ki-
şiler tarafından korunuyor. Uygulama Orma-
nı'nda bulunan en yaşlı ağaçsa bin 300 yıllık
Doğu Çınarı. Bizans döneminden Cumhuriyet
dönemine kadar birçok tarihi zamana tanıklık
eden bu ağacın boyu 12, çapıysa 4 buçuk metre.
Görünümüyle oldukça dikkat çeken bu ağacın
gövdesinin içi ise, çürümeler nedeniyle boşalmış
durumda. İstanbul'un en yaşlı ağaçlarından bir
diğeri ise 600 yıllık Ahtapot çınarı. Fiziksel özel-
likleriyle ön plana çıkan ve devasa bir yapıya
sahip olan Ahtapot çınarı, ismini etrafa açılmış
dev dallarından alıyor. 

Bin 300 yaşında

İstanbul'da çok sayıda ağacın anıt ağaç olarak
tescillendiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Süleyman Çoban, "Bu ağaçlar içeri-
sinde en fazla olan Doğu Çı-
narı. Ardından
daha çok
meşe,

porsuk ve sedir gibi ağaç türleri anıt ağaç özelliği
kazanabiliyor. Bu zamana kadar ulaşabilen anıt
ağaçlar daha çok korularda, cami avlularında,
mezarlıklarla, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Orman Fakültesi'ne ait araştırma ormanı içeri-
sinde bugüne kadar ulaşabilmiş. Bu ağaç bir anıt
ağaçtır. Bir ağacın anıt ağaç olabilmesi için yaş,
çap, boy itibarıyla türün alışılmış ölçülerinin üze-
rinde boyutlara ulaşmış ve tarihinde önemli bir
yere sahip olması gerekiyor. Bu ağaçta bir doğu
çınarı ve İstanbul'un en yaşlı anıt ağacı. Bu ağaç
yaklaşık bin 300 yaşında, çapı 4 buçuk, boyu 12
metre. Bu özellikleri itibarıyla İstanbul'da bulu-
nan anıt ağaçlar içinde en yaşlı olanı. Bu ağaç
birçok tarihi olayın canlı tanıklarından biri. O
yüzden çok değerli bir ağaç. Geçmişten günü-
müze birçok bilgiyi bünyesinde barındırıyor"
dedi.

En gilge canlı

Anıt ağaçların bakımlarının oldukça önemli ol-
duğunu vurgulayan Doç. Dr. Çoban, "Bu ağacın
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi

için, ağaç üzerinde bulunan hastalıklı kı-
sımları temizlendi ve ilaçlandı.

Bir de ağaç üzerinde
bulunan bazı

kesim yüzeyleri
çam katrakla
kapatıldı. Aynı
zamanda İs-

tanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Orman Fakültesi bünyesinde bu
ağacın korunmasıyla ilgili bir proje
geliştirildi. Bu ağaç görenlerde hay-
ranlık oluşturuyor. Bu şekilde ihti-
şamlı bir ağaç doğanın en bilge
canlısı konumunda" diye konuştu

Çevresinde dolaşmayın

Ağaçlar yaş alırken içleri yavaş yavaş
boşaldığını belirten Doç. Dr. Çoban,
"Ağacı asıl besleyen şey dışında bulu-
nan kambiyum tabakası. Bu ağaç için
yoğun bir ziyaretçi talebi söz konusu.
Aynı zamanda Anıt ağaçların gelecek
kuşaklara aktarılabilmesi için öncelikle
ağaç üzerinde bireysel olarak yapılan
bakım çalışmalarının yanı sıra, insanla-
rın ağacın çevresinde çok fazla dolaş-
maması gerekiyor. Çünkü ağacı besleyen
kökler zamanla havalanamayacağı için
ağacı besleyen kökler zarar görecektir. O
yüzden çok yoğun insan ziyareti şu anda
mümkün değil. Bizler bir ağacın yaşını be-
lirlemek için ağacın yıllık halkalarını sayıyo-
ruz. Ancak böyle içi oyulmuş bir ağacın
yıllık halkalarının tamamen sayılması müm-
kün değil. O yüzden belli bir kısımdan alınan
örneklerdeki yıllık halkalar sayılıyor ve bu ağa-
cın çapı ile ilişkiye getirilerek ağacın yaşı tah-
mini olarak ortaya çıkarılıyor" dedi. DHA
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İstanbul'un özellikle ormanlık alanlarında birçok anıt ağaç bulunuyor. 
Zamana karşı direnen İstanbul'un en yaşlı ağaçları görüntüleriyle de göz
dolduruyor. Bu ağaçlar arasında en yaşlısıysa Sarıyer Bahçeköy'de bulunan
bin 300 yaşındaki Doğu Çınarı. Çınarın boyu 12, çapıysa 4 buçuk metre
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ISTANBUL’UN 
EN YASLI AGACI

İstanbul'un en yaşlı ağaçlarından bir diğerini anlatan Doç. Dr.
Çoban, "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi
Araştırma ve Uygulama Ormanı İçerisinde birkaç tane daha
anıt ağaç bulunuyor. Bunlardan biri de fiziksel özellikleriyle ön
plana çıkan devasa bir yapıya sahip Ahtapot çınarı ya da
Uyuyan Çınar. Ahtapot çınarı denilmesinin nedeni yere uza-

nan kalın dalları ahtapot şeklinde olması. Ahtapot çınarı as-
lında yine İstanbul'un en yaşlı ağaçlarından biri diyebiliriz. Bu
ağacın çapı 267 santimetre ve yaklaşık 600 yaşında. Bu ağa-
cın Yaklaşık 60 metreye kadar genişleyen bir tepesi var. Anıt
ağaçlar arasında yine fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan bir
ağaç" diye konuştu.

AHTAPOT
ÇINARI



ARALARINDA Apple, 
Instagram, Google ve YouTu-
be’un da olduğu çok sayıda 
şirkete ortak olan iş insanı 
ve girişimci Michael Goguen 
ile ilgili iddialar uluslararası 
kamuoyunun gündemine 
bomba gibi düştü. Goguen’in 
birlikte olduğu 5 bin kadın için 

bir Excel dosyası 
hazırladığı ve 
“haremindeki” 
kadınlara şiddet 
uyguladığı açık-
landı. İki çocuk 
babası milyarder 
iş insanı MichaeL Goguen 
hakkında açılan dava gündem 

oldu… 57 yaşın-
daki Goguen’in 
binlerce kadının 
yer aldığı bir liste 
hazırlayarak cinsel 
ilişkiye girdiği 
5000 kadının bü-

tün bilgilerini bir Excel dosya-
sında sakladığı kaydedildi.
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SMA iLACI
ÜCRETSiZ

VERiLECEK

İngiltere’de ulusal sağlık 
sistemi, kasları zaman 
içinde güç kaybeden SMA 
hastalarına evde alabi-
lecekleri bir ilacı ücretsiz 
verecek. Bugüne kadar 
yapılan deneylerde, günde 
bir kere ağız yoluyla alınan 
Risdiplam adlı ilacın kas 
hareketleri ve kontrolünü 
geliştirdiği görülmüştü

İNGİLTEREʼDE ulusal sağlık 
sistemi, kasları zaman içinde güç 
kaybeden SMA hastalarına evde 

alabilecekleri bir ilacı ücretsiz vere-
cek. Bugüne kadar yapılan deney-
lerde, günde bir kere ağız yoluyla 
alınan Risdiplam adlı ilacın kas 
hareketleri ve kontrolünü geliştirdiği 
görülmüştü. Bu İngiltere’de son üç 
yılda onay alan üçüncü SMA tedavisi 
oldu. Bunun diğerlerinden farklı ise 
bir enjeksiyona gerek olmaması ve 
tedavinin evde yapılabilmesi. Genetik 
SMA hastalığı, yürüme, oturma, ne-
fes alma ve yutkunmayı da etkileyen 
sinir hücrelerinin zamanla işlevsizleş-
mesi sonucu ortaya çıkıyor. Risdip-
lam ilacı vücutta, SMA hastalarının 
üretemediği bir proteinin çoğalma-
sını sağlıyor. Bu ilaç sayesinde sinir 
hücrelerinin hayatta kalma şansının 
artacağı ve hastalığın ilerlemesinin 
yavaşlayacağı umuluyor. İngiltere’de 
bugüne kadar 200’den fazla hasta 
deneyler sırasında bu ilacı almıştı. 
İlaç SMA tip 1, 2 ve 3’te kullanılabili-
yor. Londra’da yaşayan dokuz yaşın-
daki Melvil Vedrenne-Cloquet, dört 
yıldır bu ilacı alıyor. Babası Benjamin 
Vedrenne-Cloquet, onun Paris’teki 
bir deneyin parçası olmasını sağla-
mıştı. BBC’ye konuşan Benjamin 
“Melvil’in her gün biraz daha iyileşti-
ğini görmek müthiş” diyor ve ekliyor: 
“Kondisyonu daha iyi ve merdiven-
leri daha rahat çıkıyor.Bu ilacı erken 
bir aşamada kullanabildiğimiz için 
çok şanslıyız. Şimdi bu ilacın daha 
fazla kişi tarafından kullanılabilecek 
olması mutluluk verici.”

Hayat kalitesini etkiliyor
Üç SMA tipinden en tehlikeli olanı 
tip 1. Bu hastalıkta çocuklar nadiren 
iki yaşının ötesine kadar yaşayabili-
yor. Melvil’de ise fonksiyon kaybının 
daha yavaş ilerlediği tip 3 SMA var. 
Tip 3 hastalığı beklenen yaşam süre-
sini genellikle etkilemese de yürümek 
ve ayakta durmayı zorlaştırdığı için 
hayat kalitesini etkiliyor. Melvil bu yıl 
yeni okuluna başlarken çektiği vide-
oda “SMA karın ve bacak kaslarımı 
zayıflatıyor. Koşamıyor ve zıplayamı-
yorum. Yürümem yavaş. Başkalarına 
bir metre gibi gelen uzunluk bana beş 
metre gibi geliyor” demişti.

Kişiden kişiye değişiyor
Diğer SMA ilaçları arasında bir 
kerelik gen tedavisi Zolgensma da 
var. 2 milyon sterlinlik ücretiyle bu, 
dünyanın en pahalı ilacı. Diğer ilaç 
tedavisi olan Spinraza (nusinersen) 
ile omuriliğe yılda dört enjeksiyon ile 
yapılıyor. Bunun ilk yıl için maliyeti 
ise 450 bin sterlin. Risdiplam’ın ise 
şişesi 7 bin 900 sterlin civarında. 
İlacın dozajı hastanın kilosuna göre 
değiştiği için bu miktarın bir hasta-
ya ne kadar yeteceği kişiden kişiye 
değişiyor. Fakat genelde bir şişe 
birkaç hafta gidiyor. 25 yaşındaki 
Chris Towler da bu ilaçtan faydala-
nabilecek SMA tip 3 hastalarından 
biri. Son iki yılda Spinraza tedavisi 
görmeyi beklerken yürüme yetisini 
kaybetti. Spor yönetimi alanında 
yüksek lisans derecesi bulunan ve 
koçluk yapan Chris, ilacın faydalı 
olacağını düşünse de kısa süre içinde 
erişebileceğini sanmıyor: “Hastalığın 
kötüye gidişinin durması bile çok 
önemli. Bir daha yürüyemeyebilirim 
ama buna razıyım.”

Devrim yarattık
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Yö-
neticisi Amanda Pritchard ise “Son 
üç yılda SMA hastalarına yönelik 
tedavilerde Spinraza, Zolgensma ve 
Risdiplam ile devrim yarattık. Üç yıl 
önce elimizde tek bir ilaç bile yoktu” 
diyor. SMA’nın çok zor bir hastalık 
olduğunu söyleyen Pritchard, ül-
kede bebek ve küçük çocuklarda en 
fazla ölüme yol açan hastalıklardan 
birinin bu olduğunu belirtiyor ve 
“Bu yüzden, bu hastaların ve aile-
lerin hayatlarını dönüştürebilmek 
için bu ilaçları mümkün olan en kısa 
sürede sağlık sistemimize kattık” 
diyor. SMA tedavisi için faaliyet 
gösteren sağlık derneği SMA UK 
de Risdiplam tedavisinin sağlık 
sistemine dahil edilmesini sevinçle 
karşıladıklarını belirtiyor.

Akira Kurosawa’nın 1985 
yapımı Ran isimli filmiyle 
Oscar Ödülü’nü kazanan 

kostüm tasarımcısı Emi 
Wada yaşamını yitirdi

KYOTOʼDA dünyaya gelen 
ünlü kostüm tasarımcısı Emi 
Wada 84 yaşında yaşamını 
yitirdi. Wada, ailesinin ve 
yakın dostlarının katıldığı 
sade bir cenaze töreniyle 
uğurlandı. Japon medyasının 
aktardığına göre; 13 Ka-
sım’da ölen Wada’nın ölüm 
sebebi henüz açıklamadı. 
Ünlü tasarımcı 1985 yılında 

Kurosawa’nın Ran isimli fil-
mindeki tasarımlarıyla Oscar 
Ödülü’nün sahibi olmuştu. 
Kariyeri boyunca birçok ya-
pım için tasarım hazırlayan 
Wada 2020 yılında Venedik 
Uluslararası Film Festiva-
li’nde prömiyeri yapılan Ann 
Hui’nin Love After Love 
isimli filminin de kostüm 
tasarımlarını üstlenmişti.

Emi Wada yaşamını yitirdi

İtalya’nın başkenti Roma’nın kronik temizlik sorununu 
Noel dönemine kadar çözme sözü veren yeni beledi-
ye başkanı, işten kaytarmayan temizlik işçilerine 360 

euro’ya varan ikramiyeler verecek. Tartışmalara yol açan 
plana, “dürüstlük için rüşvet” ifadesiyle tepki gösterildi

İTALYAʼNIN başkenti 
Roma’nın kronik temizlik 
sorununu Noel dönemine 
kadar çözme sözü veren 
yeni belediye başkanı, işten 
kaytarmayan temizlik işçileri-
ne 360 euro’ya varan ikrami-
yeler verecek. Tartışmalara 
yol açan plana, “dürüstlük 
için rüşvet” ifadesiyle tepki 
gösterildi. Roma’da uzun 
süre toplanmadıkları için 
biriken çöpler son yıllarda 
gittikçe müzminleşen, bir 
türlü kalıcı çözüm üretile-
meyen bir sorun halini almış 
durumda. Geçen ayki yerel 
seçimleri kaybeden eski 
Belediye Başkanı Virginia 
Raggi’nin en çok eleştirildiği 
konuların başında da bu 
kirlilik ve çöp sorunu geli-
yordu. Kentin kirliliği, seçim 
kampanyasının en hararetli 
tartışma konularından biri 
olmuş, yeni seçilen Belediye 
Başkanı Roberto Gualtieri 
de acil temizlik sözü vermiş-
ti. Gualtieri, Roma’yı Noel 
dönemine kadar temizleyece-
ğini söylemişti.

İkramiye ödenecek
İtalyan basınındaki haberlere 
göre yeni belediye başkanı 
bu sözünü yerine getirebil-
mek için sıra dışı bir çözüm 
buldu. Roma’da temizlikten 
ve çöplerin toplanmasından 
sorumlu AMA şirketinin 
çalışanlarına devamsızlık 
yapmamalarını teşvik için 
ikramiye ödenecek. Beledi-
yenin bu yöndeki kararının 
metnini yayımlayan La 
Repubblica gazetesine göre 
kent yönetimi bu ikramiyeler 
için 3 milyon euro ayırdı. 9 
Ocak tarihine kadar çalışma 
günlerinin tamamında işe 
giden AMA görevlilerine 
360 euro ikramiye verilecek. 
3 güne kadar devamsızlık 
yapanlar 260 euro, 5 güne 
kadar devamsızlıklar da 200 
euro ile ödüllendirilecek. 
Roma belediyesine bağlı 

AMA şirketi, eskimiş araçları 
ve çalışanlarının sıklıkla sah-
te olduğundan şüphelenilen 
hastalık izinleriyle de meş-
hur. İtalyan basınına göre 
şirketin 7 bin çalışanı içinden 
günde ortalama 1000’den 
fazlası işe gitmiyor.

Sağ partiler eleştirdi
Ancak işten kaytarmaları ön-
lemek için ikramiye paketinin 
devreye sokulması tepkilere 
de yol açtı. Merkez soldaki 
Demokratik Parti’den Roma 
Belediye Başkanlığı’na seçi-
len Gualtieri’ye özellikle sağ 
partilerden eleştiri geldi. Aşırı 
sağcı Lig partisinden millet-
vekili Sara De Angelis, “AMA 
çalışanlarına hastaymış gibi 
yapmamaları için 3 milyon 
euro ayıran Belediye Başkanı 
Gualtieri’yi tebrik etmek la-
zım! İşten kaytarmalara karşı 
mücadele daha sıkı kontroller 
ve disiplin işlemleriyle ya-
pılmalı, ikramiyeyle değil” 
dedi. Merkez sağdaki Haydi 
İtalya milletvekili Annagrazia 
Calabria da benzer şekilde 
“çalışanlara işe gitmeleri için 
ekstra para ödülü vermek 
şaka gibi” diye tepki gösterdi. 
Belediye Başkanı Gualtieri 
ise tepkiler üzerine yaptığı 
açıklamada “Söz konusu olan 
hastalık izni almayanlara 
yönelik bir ikramiye değil, 
üretkenliği artırma amaçlı 
bir verimlilik ödülüdür” dedi. 
İtalyan basınında da haber 
eleştirel ve ironik yorumlarla 
yer buldu. La Repubblica ga-
zetesinde bugün baş sayfadan 
yer verilen bir yorum yazı-
sında, ikramiye programıyla 
“sıradan olması gereken bir 
şeye erdem muamelesi yapıl-
dığı” vurgulandı. Francesco 
Merlo imzalı yazıda, “Tembel 
çöpçülere karşı buluş: Dü-
rüstlük için rüşvet” yorumu 
yapıldı. Il Giornale gazetesi 
de baş sayfasından “Gualtieri 
sahte hastalara ödül icat etti” 
başlığını kullandı.

Dürüstlük
için rüşvet!

ATACAMA Çölü’nde kazı 
çalışması gerçekleştiren 
arkeologlar, 2 milyon yıl 
önce yaşadığı düşünülen 
soyu tükenmiş bir köpek 
balığı türüne ait devasa 
dişlerin bulunduğunu du-
yurdu. Arkeologlar, boyutu 
ortalama bir insan elinden 
daha büyük olan dişle-
rin, uzunluğu 20 metreye 
kadar çıkabildiği belirtilen 
‘megalodon’ köpek balığı 
türüne ait olduğunu açık-
ladı. Newsweek’te yer alan 
habere göre, bölgenin hazine 
avcıları tarafından sürekli 
yağmalandığına değinen 
arkeologlar, buna rağmen 
Şili’nin dünyadaki en büyük 
bilimsel megalodon diş ko-
leksiyonlarından birine sahip 
olduğunu söyledi.

Kurbanı oldu
Atacama Paleontoloji ve 
Doğa Tarihi Araştırma 
Geliştirme Kurumu Direk-
törü Pablo Quilodran yap-
tığı açıklamada, “Atacama 
bölgesinde olağanüstü fosil 
yatakları bulunuyor ve yakla-
şık 8 milyon yıl öncesine ait 
deniz omurgalılarının kalın-

tılarına rastlanıyor” 
dedi.  Quilodran, me-
galodonlara ve diğer 
tarih öncesi yaratıklara 
ait dişlerin karaborsa-
da satıldığını söylerken 
“Şili’deki fosiller, 
kanunlar ile korunuyor 
olsa da bölge, uzun 
yıllar boyunca kuralsız 
madencilik operasyon-
larının ve yasa dışı fo-
sil avcılarının yağmala-

malarının kurbanı oldu” diye 
konuştu. Yasa dışı eylemlere 
rağmen dünyanın en büyük 
bilimsel megalodon diş ko-
leksiyonlarından birine sahip 
olduklarını belirten Quilod-
ran, keşfedilen dişlerin halk 
tarafından görülebilmesi için 
bir müzede sergileneceğini 
ifade etti.

Arkeologlar, Şili’de yer alan 105 bin kilometrekarelik Atacama Çölü’nden 
soyu tükenmiş dev köpek balıklarına ait dişler ortaya çıkardı

Atama Çölü’nde
2 bin yıllık diş!

Silikon Vadisi’nde
istismar skandalı
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Tarih yeniden 
canlanıyor

SEYHANLAR Group A.Ş’nın Ana 
Sponsorluğu ile gerçekleşen gecede 
“Azerbaycan’ın En İyi Kadın Gaze-
tecisi” ödülüne ‘Sosyal Medya İle 
Değişen Hayatlar’ kitabının yazarı 
araştırmacı- gazeteci Ulkar Gulmam-
madzada  (Ülker GÜL) laik görüldü. 
Azerbaycanlı genç gazeteci Ülker 
GÜL’e ödülünü BHS Grup Başkanı 
Atakan Taşur ve Türkiye Azerbaycan 
Strateji ve Ekonomi Kulübünün Baş-
kanı Koray Bozat takdim etti.Genç 
gazeteci yazar Ülker GÜL, “Karabağ 
zaferinin de bir kez daha kutlandığı 
anlamlı gecede ülkelerimin bayrak-
larını taşıyan bu özel ödülü almanın 
onurunu ve heyecanını yaşıyorum. 
Öncelikle emeğimizi değerlendiren, 
ödüle laik gören Atakan Taşur ve Ko-
ray Bozat başta olmakla tüm ekibine 
teşekkür ediyorum. “İki Devlet Tek 
Millet” şuurunun temsili olan ödülü, 
44 günlük zaferimizi borçlu olduğu-
muz şehit ve gazilerimiz adına alıyo-
rum. Karabağ Azerbaycandır! Yaşa-
sın Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği!” 
dedi. Büyük ilgiyle karşılanan gecede 
Azerbaycan Devlet sanatçısı Tün-
zale Ağayeva, Fulya Öztürk, Nahide 
Babaşlı, Kerem Alışık, Elçin Ceferov, 
Zara, Aysel Alizade, Sanem Arıkan, 
Oya Eren, Nursel Köse, Ömer Teke-
rek, Ferhat Göçer gibi ünlü isimler de 
ödüle laik görüldü.

‘MÜSLÜM’ ve ‘Ayla’ gibi ses getiren 
filmlere imza atan yapımcı Mustafa 
Uslu, ‘Magazin Masası’ adlı prog-
rama konuştu. Uslu, Zeki Müren’in 
hayatının film olacağını açıkladı. 
Tarkan’ın Müren’e bir film yapılma-
sından dolayı çok heyecanlı olduğunu 
belirten Uslu, konu hakkında düşün-
düğünü ancak bir süre sonra projede 
olamayacağını üzülerek söylediğini 
dile getirdi. Uslu rolü oynacak kişi 
için, “Bildiğimiz bir isim mi bu, yoksa 
ilk kez izleyeceğimiz bir isim mi?” 
sorusuna ünlü yapımcı, “Aslında bir 
sahne sanatçısı ama çok bildiğiniz bir 
isim değil. İnşallah bu filmle bütün 
Türkiye onu tanıyacak” cevabını verdi. 
İlk fragmanın Zeki Müren’in doğum 
günü olan 6 Aralık’ta yayınlanacağını 
söyleyen Uslu, aynı zamanda filmde, 
Müren’in hayatından önemli kesitlerin 
de olacağını aktardı.

İki devlet 
tek millet

HABER Global’de yayınlanan 
‘Muhabbet Kralı’ programında 
Okan Bayülgen, sosyolog Prof. Dr. 
Barış Erdoğan’ı konuk etti. Erdoğan 
“Z Kuşağı’na ‘hapı yutmuş kuşak’ 
diyorum. Birincisi geçen sene 128 
bin çocuk antidepresan almış, gerçek 
anlamında hapı yutmaktan bahse-
diyorum. İkinci olarak ise sorunları 
çözmesini bilemeyen, iki insanla nasıl 
konuşulacağını bilmeyen bir nesil 
çıkıyor ortaya. Üçüncü olarak ise 
dünyada da Avrupa’da da 2. Dünya 
Savaş’ından sonra ilk kez bir nesil 
anne ve babasından daha kötü eko-
nomik şartlara sahip olacak” diye ko-
nuştu. Okan Bayülgen de Erdoğan’ın 
sözlerinin ardından “Z kuşağından 
hiç hazzetmiyorum. Z’nin bir bölü-
münü çok seviyorum. Bir bölümüyle 
de ölünceye kadar düzenli olarak kafa 
bulmak istiyorum ve Alfa’yı kurtar-
mak istiyorum” diye konuştu.

ŞANLIURFA daha çok sıra 
geceleri, çiğ köftesi, keba-
bıyla bilinir. Günümüzde 

bunların dışına çıkıp turizmi 
yaygınlaştırmak, çeşitlendirmek 
için yoğun çalışmalar var. 2019 
yılında 1 milyondan fazla kişi ge-
lip Göbeklitepe’yi gördü. Son iki 
yıldır bu sayıya ulaşılamadı. An-
cak günün her saatinde Göbek-
litepe’de geçmişe dalıp, tonlarca 
ağırlıktaki taşların üzerindeki 
şekillerle ilgili sohbet edenleri 
duyarsınız. Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeynel Abidin 
Beyazgül, 2 milyon nüfuslu ilde 
424 bin de Suriyeli sığınmacı bu-
lunduğunu belirtti. Birçok beledi-
yenin aksine, kasalarında paranın 
eksik olmadığını anlattı.

Urfa nefes alacak
Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, kentin 
tarihi yüzünü ortaya çıkarmak için kimse-
yi kırıp üzmeden kamulaştırmalar yap-
tırıp meydanlar açtığını söyleyerek şöyle 
konuştu; “Belediye binasını yıkıp yerini 
önemli bir meydana, parka dönüştürme 
hazırlığı içindeyiz. Sarayönü (Kızılay) 
meydanı da yakında Şanlıurfalıların nefes 
alacağı önemli bir durak olacak. Tarih 
ortaya çıkarılırken örneğin kale arkasın-
da bulunan 300 konut yıktırıldı. Bugün 
Şanlıurfa kalesi görülür oldu. Bir dönem 
üzerinde evler bulunan Kızılkoyun Ma-
ğaraları o görüntüden kurtarıldı. Şimdi 
turistik bir bölgeye dönüştürüldü. Işık-
landırılan yüzlerce mağara, kente ayrı bir 
hava veriyor. 17 sokağın tarihi dokusuna 
uygun hale getirilmesi çalışmaları da 
büyük bir hevesle sürüyor”.

Bu yönü bilinmiyor
Şanlıurfa’nın aslında yemek kültü-
rünün son derece zengin olduğunu, 
ancak bunların pek bilinmediğini 
anlatan Beyazgül sözlerine şöyle 
devam etti; “Yemek kültürümüzü 
yaymak için lokanta yapacağız ve 
burada Şanlıurfa ev yemeklerini ta-
nıtacağız. Tarihi Sakıbın Köşkü’nü 
restore ederek gastronomi merkezi 
yaptık. Şuanda bile Gaziantep’i 
ziyaret edenleri sayı olarak ikiye 
katladık. Turizm rotası oluşturduk 
ve bu amaçla otobüsler aldık”.

SANATÇI Muazzez Ersoy, 
Sinan Özedincik ve Sonat 
Bahar’ın sunduğu ‘Biz Bize’ 

programına konuk oldu. Ersoy, 
programda yaptığı açıklamalarda 
şu ifadeleri kullandı: “Piyasa mü-
saade etse sadece şarkı söylemek 
istiyorum. Ama şarkı söyleyerek 
para kazanamıyorum ki. Ben 
hiçbir zaman aç tiyatrocu olma-
dım. Tiyatrodan da para kazan-
dım. Rahmetli Hasan Saltık sana 
albüm yapacağız demişti. 55 
yaşında beni pop star mı yapa-

caksın dedim. Kalan Müzik’ten 
çıkan kalır dedi. O şekilde bir 
albüm çıkarmıştık. Ama pandemi 
bir patladı. Hala şarkı söylemek 
istiyorum. Benim bütün tiyatro 
eserlerimde müzik çok öndedir.” 
Ersoy ayrıca, “Elbette yaşlana-
cağım ama beni kimse moruk 
olarak göremeyecek. Bizim 
işimiz estetik, hekimlere çok iş 
düşüyor. Yeter demeleri gerekli, 
bazı mimiklerin lazım olduğunu 
söylemeleri gerekir. Tek tip oldu 
ifadeler” diye konuştu.

GEÇMİŞİNDE birçok mede-
niyete ev sahipliği yapan ve 
adeta açık hava müzesi olan 

Aydın’da, her geçen gün yapılan 
keşiflerle tarihi yapılar ve eserler 
gün yüzüne çıkarılıyor. Ortaya 
çıkarılan tarihi eserler il genelindeki 
çeşitli müzelere kazandırılırken, 
tarihi eser kaçakçıları da Aydın’ın 
açık hava müzesi olma özelliğini 
fırsata çevirmeye çalışıyor. Kül-
tür varlıklarının korunması adına 
çalışmalarına devam eden güvenlik 
güçleri, son bir yılda düzenlediği 
operasyonlar ile tarihi eser kaçak-
çılarını yakaladı. Son olarak Ku-
şadası’nda gerçekleştirilen ope-
rasyonda, Roma ve Bizans başta 
olmak üzere çeşitli dönemlere ait 
bin parça tarihi eseri ele geçirildi. 
Kültür miraslarının korunması 
kapsamında 2021 yılı içerisinde il 
genelinde yapılan operasyonlarda 
ise toplam 8 bin eser ele geçirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeynel Abidin Beyazgül, “  Belediye binasını yıkıp yerini önemli bir 

meydana, parka dönüştürme hazırlığı içindeyiz. Sarayönü (Kızılay) meydanı 
da yakında Şanlıurfalıların nefes alacağı önemli bir durak olacak” dedi

        MORUK HALİMİ        MORUK HALİMİ
GÖREMEYECEKLER!

Sanatçı Muazzez Ersoy, 
“Elbette yaşlanacağım ama 

beni kimse moruk olarak 
göremeyecek. Bizim işimiz 

estetik, hekimlere çok 
iş düşüyor. Yeter demeleri 

gerekli, bazı mimiklerin 
lazım olduğunu söylemeleri 

gerekir. Tek tip oldu ifadeler” dedi

Tarkan’dan 
olumsuz

yanıt geldi

Z  kuşağından 
hazetmiyorum

Sekiz bin eser koruma altında
Son bir yılda kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen 8 bin tarihi eser koruma altına alındı
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ULUSLARARASI Mandalika Pisti’nde 
dün sabah 06.15’te başlayan ilk yarışta 
dünya şampiyonluğunu garantileyen Raz-
gatlıoğlu’nun aynı pistteki ikinci yarışı 
hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. 

Yağış nedeniyle 21 turdan 12 tura düşürü-
len ikinci yarışa dünya şampiyonu Toprak 
Razgatlıoğlu, TSİ 11.35’te pole pozis-
yonundan başladı. Red Bull sporcusu 
Toprak Razgatlıoğlu, 2021 sezonunun 37. 

yarışında 4. oldu. Endonezya’daki son ya-
rışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birin-
ci, Ducati pilotu Scott Redding ise ikinci, 
BMW pilotu Michael Van Der Mark ise 
üçüncü sırada tamamladı.  DHA

RAZGATLIOĞLU 4. SIRADA BiTiRDi

BEŞİKTAŞ TARAFTARI SERGEN YALÇIN’DAN ÇÖZÜM BEKLİYOR

SPOR

Pjanic, Batshuayi ve 
Teixeira gibi yıldız-
ları transfer edip, 
Ghezzal ve Rosier’in 
bonservisini alan 
Beşiktaş, yerli pi-
yasasının da gözde 
isimleri olarak lanse 
edilen Salih, Umut 
ve Kenan’ı da alarak 
sezon başında trans-
fer şov yapmıştı

BAHANE
TÜKENDi!

LİGE de çok iyi bir başlangıç 
yaparak giren siyah beyazlılar 
herkese korku salarken, UEFA 

Şampiyonlar Ligi’nin başladığı 15 Ey-
lül tarihinden itibaren rüzgar tamamen 
tersine döndü. Ligde ilk dört maçı gol 
yemeden geçen Beşiktaş, Dortmund 
maçıyla daldığı lig ve Avrupa girdabın-
dan çıkamayıp, adeta yenilgilere boğul-
du. 15 Eylül’den bu yana Şampiyonlar 
Ligi’nde 4, Süper Lig’de 9 maç yapan 
Sergen Yalçın’ın öğrencileri, mağlubi-
yet rekoru kırarak tam 9 karşılaşmayı 
kaybetti. Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 
da yenilen siyah beyazlılar, ligde de 
(son 3 maç arka arkaya olmak üzere) 5 
mağlubiyet aldı. Beşiktaş bu süreçte 13 
maçta 29 gol yerken, rakip ağlara sadece 
16 gol atabildi.

Topu oyunculara attı
Kazanmayı unutan Beşiktaş’ın, Sporting 
CP’ye karşı deplasmanda alınan 4-0’lık 
mağlubiyet de eklendiğinde, üst üste 4 
maçta da yenildiği çok sık rastlanan bir 
durum değil. Teknik direktör Sergen Yal-
çın’ın liderliğinde ve daha kısıtlı bir kadro 

ile geçen sezon şampiyonluğu yakalayan 
siyah beyazlılar, bu sezonki geniş kadro-
dan çok daha fazla umutluydu. Ancak; 
kağıt üzerine yazılan parıltılı kadro, bir 
türlü istenen oyunu oynayamadı. Geçen 
sezon önde şok baskı ve kapılan toplarla 
atılan hızlı gollere alışan taraftarlar, bu 
sezon daha iyi bir performansı beklerken, 
bir - iki maçtaki 10-15 dakikalık bölümler 
haricinde iyi futbol oynayan bir takım 
seyredemedi. Teknik direktör Sergen 
Yalçın, önceki mağlubiyetleri yaşanan 

sakatlıklara, rakiplerin şanslarına ve 
zaman zaman hakemlere bağlasa da, 
takımın oyun anlamında bir ilerleme 
kaydettiği görülmedi. Üstelik Sergen 
Yalçın, Alanyaspor mağlubiyetinden 
sonra, “Bundan önceki maçların 
sorumluluğunu ben alıyorum. Ancak 
bu maçın sorumluluğunu ben almıyo-
rum. İsteksizlik, çaba göstermemek, 
kötü mücadele. Bunların sorumlu-
luğunu ben almıyorum” ifadelerini 
kullanarak topu tamamen oyunculara 
attı ve camiada yeni bir tartışmanın 
fitilini ateşledi.
Taraftar çözüm bekliyor
Beşiktaş camiası da bu kötü gidişe 

sessiz kalmıyor. Belki de Beşiktaş tari-
hindeki en büyük taraftar desteklerinden 
biriyle gelen ve 2 yıldır taraftarın göz bebe-
ği olan Sergen Yalçın’ın, takımın oynadığı 
kötü oyuna çözüm bulması taraftarın en 
büyük beklentisi durumunda. Futbolcula-
rın olduğu kadar, teknik direktör Sergen 
Yalçın’ın da oldukça formsuz bir dönem-
den geçtiğine inanan taraftar sayısı hiç de 
az değil ve artık daha net kararlar ve daha 
etkili bir çözüm bekleniyor. DHA

İŞTE BEŞİKTAŞ’IN BU SEZON
15 EYLÜL’DEN ÖNCESİ VE SONRASI:

15 Eylül’den önce;
Ligde 4 maç: 3 galibiyet - 1 beraberlik. 
Atılan gol 7 - Yenilen gol 0

15 Eylül’den sonra;
Ligde 9 maç: 3 galibiyet - 1 beraberlik - 
5 mağlubiyet. Atılan gol 14 - Yenilen gol 17
Şampiyonlar Ligi’nde: 4 maç - 4 mağlubiyet. 
Atılan gol 2 - Yenilen gol 12

BEŞİKTAŞ Kulübü 2021 yılı 3’üncü Olağan 
Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park’ta 
yapılıyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet 
Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmayla üyelere seslendi. Beşik-
taş’ın akşam Alanyapor deplasmanına konuk 
olması nedeniyle kuruldan erken ayrılacağını 
ifade eden Ahmet Nur Çebi, “Takımımız 
maalesef talihsiz sonuçlar aldı. Alanya’da bu 
makus tarihi değiştireceğiz. Özellikle bura-
dan ayrılacağım için özür diliyorum. Konu-
şacak çok konu var. Mali ve idari genel kurul 
tarihimiz açıklandı. O tarihte bütün genel 
kurulu üyelerini ne olursa olsun oraya bekli-
yoruz. O gün ben orada olacağım. Raporun 
ilgilendiren kişilerin de orda olacağından 
şüphem yok. Buraya gelinmesi çok mutlu 
etti. Dışarda değil burada konuşmak gereki-
yor. Bugün sayın başkan ve arkadaşlarının 
gelmesini takdir ediyorum” dedi.

Başlangıcı güzel geldi
“Ne konuşacaksak burada konuşalım. Eski 
yönetici arkadaşlarımıza bu kapıyı açalım” 
diyen Çebi, “Sayın divan başkanım bunu 
kabul edersiniz mutlu olurum. Sayın başkanın 
bugünkü yapmış olduğu konuşma beni mutlu 
etti. Başlangıcı güzel geldi. Birlik ve beraberlik 
kısımları vardı. Bu bizim için önemli. Kendi-
sini gibi ben de buradan gelip gideceğim. Bazı 
şeylere cevap vermek zorundayım. TL’ye dön-
dürme konusu var. 50 milyon dolarlık kısım 

dönerken, 34 milyon Euro’luk kısım dönme-
miş. Kredi konusu var. 1.5 yıl boyunca bu kredi 
bize kullandırılmadı. Ben kardeşimin evini 
ipotek ettim. Durup dururken 1.5 sene geçme-
di. Bugün çok şükür kulübün kimseye borcu 
yok. Yürüyen davalar var. Haklı olduğumuzu 
düşündüğümüz davalar. Şu an hiçbir çalışanı-
mıza borcumuz yok” ifadelerini kullandı.

Haksızlıkları görüyorum
Hakem konusunda açıklama yapmamasına 
da açıklık getiren Çebi, “Hakemlerle ilgili uğ-
ramış haksızlıkları görüyorum. Bunları ilgili 
bildiğiniz üzere MHK’da bir değişiklik oldu. 
Onlara avans verme durumumuz var. Önce 
TFF’ye sonra yayıncı kuruluşa bu görüntü-
nün nerede olduğunu araştırmaya başladık. 
İki taraftan da gelen cevaplar yetersiz. TFF 
görüntünün olmadığını söylüyor. Ancak 
MHK’ya bir şans tanımak zorunda oldu-
ğumuzu düşünüyorum. Ben Beşiktaş baş-
kanıyım. Sabahtan akşama hakemlerle ilgili 
konuşmanın faydası olduğunu düşünmüyo-
rum. İlgili makamlara gidiyoruz. Yeri geliyor 
sesimizi yükseltiyoruz. Ben şov peşinde 
değilim. Önemli olan Beşiktaş’ın haksızlığa 
uğramaması. Geçen sene de yaptık. Hollan-
da’daki maça bana güvenin dedim. Biz geçen 
sene de bunlara maruz kaldık. Beşiktaş’ın 
hakkını yedirtmeyiz. Şov yapmıyorsak arkada 
mücadele etmediğimiz anlamına gelmez” 
şeklinde konuştu. DHA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “İlgili makamlara gidiyoruz. Yeri geliyor sesimizi yükseltiyoruz. 
Ben şov peşinde değilim. Önemli olan Beşiktaş’ın haksızlığa uğramaması. Geçen sene de yaptık” dedi

Takımda yaşanan sakatlıkların büyük kısmının darbeye bağlı olduğuna değinen Çebi, 
“Sakatlıkların maalesef büyük kısmı darbeye bağlı. Bu durumun şansızlık olduğunu kabul 

etmek zorundayız. Bu şansızlık bugün tersine dönecek” dedi.

Şov peşinde değilim!

KARŞILAŞMADAN puan ala-
madıkları için üzgün olduklarını 
söyleyen Sivasspor Teknik Direktörü 
Çalımbay, “Buraya puan ve puanlar 
için geldik. Beraberliği düşünmem, 
kazanmak için oynarım. Başakşehir 
maça iyi başladı. İyi bir grafikleri var. 
Güzel pozisyonlar yakaladık ve birini 
değerlendirebildik. Bu kadar kart 
görmedim. Maçın hakemini anlamı-
yorum” dedi. 

Galibiyeti istedik
Alınan galibiyetin önemine değinen 
Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç 
Sözer ise “Beklediğimiz bir oyun oldu, 
iyi hazırlık ve ilk 25 30 dakika iyi oyna-
dık Visca ve Deniz yoktu sabır göster-
dik. 2-0 öne geçtikten sonra rahatladık” 
dedi. Her maçı kazanmak istediklerini 
belirten Sözer, “Genelde her maçı 
domine etmek istiyoruz. Bu maçlar 
zor oluyor. Galip gelmek önemli 5’te 5 
yaptık” şeklinde konuştu. DHA

Süper Lig’in 13. haftasında Emre Belö-
zoğlu’nun çalıştırdığı Başakşehir ile Rıza 
Çalımbay’ın takımı Sivasspor, İstanbul’da 
kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip maçı 2-1 
kazanırken Emre Belözoğlu 5’te 5 yapa-
rak Başakşehir’in puanını 21’e çıkardı

Belözoğlu
5’te 5 yaptı

25. Dünya Karate Şampiyonası’nda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa 
Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Takımı dünya 
üçüncüsü olarak bu kategoride tarihteki ilk madalyayı getirdi
DUBAİ’DEKİ Hamdan 
Spor Kompleksi’nde 
düzenlenen Dünya Karate 
Şampiyonası’nın beşinci 
gününde erkekler katada 
Ali Sofuoğlu, üç yıl önce 
Madrid’de olduğu gibi yine 
üçüncülük kürsüsüne çıktı. 
Ali Sofuoğlu, Emre Vefa 
Göktaş ve Enes Özde-
mir’den oluşan erkek kata 
takımı üçüncülük maçında 
26.16 puan alarak, hakem-
lerden 25.22 puan alan 
Fransa’ya üstünlük sağladı 
ve ülkemize bu kategoride 
ilk madalyayı kazandırdı. 
Ay-Yıldızlı ekip Mayıs 
ayında Porec’te yapılan 
Avrupa Şampiyonası’nda 
da altın madalya alarak bir 
ilki başarmıştı.

Tarihi üçüncülük



TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) ve Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi’nin desteği ile düzenlenen Red 
Bull Neymar Jr’s Five Türkiye Finali, 
Gençlik Parkı’nda gerçekleştirildi. 
Rakiplerine şans tanımayan San 
Marino kupaya uzanmayı başardı. 
San Marino takımı Katar’da düzen-

lenecek Dünya Finalleri’ne giderek, 
Türkiye’yi temsil etme ve dünya 
şampiyonu Neymar Jr Enstitisü’ne 
karşı oynama fırsatını da elde etti. 
Yarı finalde Gegenpress’i mağlup 
etmeyi başaran San Marino, finalde 
Doksanlar ile karşı karşıya geldi. 
Heyecan dolu maçın ardından San 

Marino kupa-
ya uzanmayı 
başardı. Tür-
kiye Finali’nde 
şampiyon olan 
San Marino 
takımı kupasını 
Ankara Büyük-
şehir Belediye 
Başkanı Mansur 
Yavaş’tan aldı. 
Türkiye şampi-
yonu olan takım, 
Katar’da düzen-
lenecek Dünya 
Finalleri’ne gide-
rek, Türkiye’yi 
temsil etme ve 
dünya şampi-
yonu Neymar 
Jr Enstitisü’ne 
karşı oynama 
fırsatını yakala-
dı. ■ DHA

SÜPER Lig’de çıktığı son 24 maçı da 
kaybetmeyen, bu sezon ise 12 maç sonun-
da 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puanla 
zirvede yer alan Trabzonspor, 13’üncü 
hafta mücadelesinde bugün sahasında 
Gaziantep FK’yı konuk edecek. Bordo-ma-
vililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 
maçında yalnızca 1 puan alabilen rakibi 
karşısından 3 puanla ayrılarak 
hem galibiyet serisini sür-
dürmeyi, hem de rakip-
leriyle puan farkını 
artırmayı hedefli-
yor. Medical Park 
Stadyumu’nda 
saat 20.00’de 
başlayacak 
karşılaşmada, 
hakem Suat 
Arslanboğa 
düdük çala-
cak. Teknik 
direktör Ab-
dullah Avcı’nın, 
ligde son oyna-

nan Beşiktaş karşılaşmasındaki 11’inden 
farklı olarak Gaziantep FK karşısında 
cezalı Uğurcan’ın yerine kalede Erce’ye, 
savunmada Hüseyin’in yerine cezasını 
tamamlayan ve takıma dönen Edgar’a, hü-
cum hattında sakatlığı bulunan Bakase-
tas’ın Cornelius’a forma vermesi bekleni-
yor. Trabzonspor’da kart cezası nedeniyle 

Gaziantep FK maçında forma 
giyemeyecek takım kap-

tanı Uğurcan Çakır’ın 
yokluğunda yarınki 

maçta kaptanlık 
pazubandı-

nı Anhony 
Nwakaeme 
takacak. 
Nwakaeme, 
bu maçla 
birlikte bu 
sezon ilk 
kez sahaya 

takım kap-
tanı olarak 

çıkacak.
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BUGÜN oynanacak Trabzonspor - 
Gaziantep FK maçı, aynı zamanda 
usta ile çırağın taktik savaşına sahne 

olacak. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol 
Bulut, Başakşehir’de yardımcılığını yaptığı 
Abdullah Avcı’nın 7. kez karşısına çıkacak. 
Daha önceki 
6 mücadelede, 
Avcı’nın bariz 
üstünlüğü bulu-
nuyor. Abdullah 
hoca, 4 kez 
galip gelirken, 
1 maç berabere 
bitti. Erol Bulut, 
1 kez kazandı. 
Taraflar arasın-
daki son maç, 
geçen sezonki 
Trabzonspor 
- Fenerbahçe 
derbisiydi. Bulut 
da eski hocası 
Abdullah Av-
cı’ya karşı tek galibiyetini, Fenerbahçe’nin 
başında 1-0’lık skorla almıştı.

Deplasmanda kayıp
Avcı, yarın Akyazı’da kazanıp hem geçen 
sezonki karşılaşmanın rövanşını almak 
istiyor hem de Galatasaray -Fenerbahçe 
derbisinin olduğu haftada zirvede farkı iyice 
açmanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep 
ise bu sezon ligde hiçbir deplasman maçını 
kazanamadı. Dış sahada çıktığı 6 karşılaş-
mada 5 yenilgi, 1 beraberlik elde etti.

YENİDEN üst sıralara tır-
manmak isteyen ve üst üste 3 
maç kazanıp, Kocaelispor’a 

boyun eğen Bursaspor , Spor Toto 
1. Lig’in 13. haftasında konuk ettiği 
İstanbulspor’a diş geçiremedi. Sarı 
Siyahlılar, 18 ve 20’de Muammer 
Sarıkaya’nın golleriyle 2 farklı üstün-
lüğü yakaladı: 0-2. 28’de Batuhan 
Kör farkı 1’e indirse de 45’te Jetmir 
Topalli, ilk devrenin skorunu ilan etti: 

1-3. 70. dakikada Bursaspor’da Taha 
Altıkardeş, ikinci sarıdan kırmızı kart 
ile oyundan atıldı. 76’da İbrahim 
Yılmaz, fişi çeken isim oldu: 1-4. 83’te 
Massimo Bruno, skoru belirledi: 2-4. 
Bu sonuçla birlikte Yeşil-Beyazlılar, 
12 maç sonunda 14 puanda kalır-
ken, 11. sıradan ötesine gidemedi. 
İstanbulspor ise galibiyet serisini 3’e 
çıkarmanın sevincini yaşarken puanını 
19 yaptı ve 8. sıraya yükseldi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
Ankara’da devam eden Gençlere 
yönelik bilim, kültür ve sanat etkin-
liğine sahne olan ‘Yerel Yönetimler 
Gençlik Festivali’ni ziyaret etti. 
Bakan Kasapoğlu, AK Parti Yerel 
Yönetimler Başkanlığı’nın Başkent 
Millet Bahçesi’nde ‘Tam Bana Göre 
Festival’ sloganıyla düzenlediği ‘Ye-
rel Yönetimler Gençlik Festivali’nde 
stantları gezdi. Festivale katılım 
sağlayan belediyelerin stantlarda 
sergilenen projelerini inceleyerek ça-
lışmaları hakkında bilgi alan Bakan 
Kasapoğlu, stantları tek tek gezdi. 
Festival alanında kurulan Gençlik 
Otağı Çadırında gençlerle bir araya 

İNGİLTERE Premier Lig’de oynadığı son 7 
maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 de galibiyet 
alan Manchester United’da yönetim, dün 
oynanan ve 4-1 kaybedilen Watford maçının 
ardından Norveçli teknik adam ile yolları 
ayırma kararı aldı. İngiliz ekibinin bugün 
yaptığı resmi açıklamada Ole Gunnar Sols-
kjaer ile yolların ayrıldığı belirtilirken, “Her 
şey için teşekkürler Ole. Kulüp tarihindeki 
yeri, sadece bir oyuncu olarak değil, aynı za-
manda harika bir adam ve bize birçok harika 
anlar yaşatan bir menajer olarak kalacaktır. 
Solskjaer, Manchester United ailesinin bir 
parçası olarak Old Trafford’da sonsuza 
kadar hoş karşılanacak” denildi.

USTA iLE CIRAK 
KARSI KARSIYA!

Abdullah Avcı, Başakşehir döneminde yardımcılığını yapan Erol 
Bulut ile yarın 7. kez rakip olacak. Geride kalan 6 maçta Avcı 4 kez 

kazanırken, Bulut’un 1 galibiyeti var. 1 karşılaşma berabere bitti

Trabzonspor’da tek hedef 3 puanTrabzonspor’da tek hedef 3 puan

Djaniny sağ kanatta
12 haftalık periyotta 36 puanın 
30’unu toplayan ve namağlup zirvede 
yer alan Trabzonspor, bugün Gazi-
antep FK maçıyla lige dönüş yapa-
cak. Teknik direktör Abdullah Avcı, 5 
haftalık galibiyet serisini sürdürmek 
istiyor. Milli oyuncuların takıma ka-

tılmasının ardından tamamen taktik 
provalara geçen tecrübeli hoca, ilk 11 
konusunda denemeler yapıyor. Avcı, 
Cornelius - Djaniny ikilisini dünkü 
idmanda birlikte oynattı. Djaniny’yi 
sağ kanatta, Cornelius’u da ileri uçta 
kullanan başarılı çalıştırıcı, bu plan-

da Abdülkadir Ömür’ü 10 numara 
rolünde görevlendirecek. Arkalarında 
ise Hamsik-Berat ikilisine forma vere-
cek. Akyazı’da, 40 bin Trabzonspor-
lunun desteğiyle rakibi baskı altına 
almayı hedefleyen Avcı, hücumcu bir 
kadro sahaya sürmeyi düşünüyor.

Timsah 2 attı 4 yediTimsah 2 attı 4 yediTimsah 2 attı 4 yedi
3 maçlık galibiyet serisi sonrasında Kocaelispor’a kaybeden Bursaspor, İstanbulspor 
karşısında sahadan 4-2 yenik ayrıldı. Timsah’ın sayıları Batuhan ve Bruno’dan geldi. 
İstanbulspor’a galibiyeti getiren golleri ise Muammer (2), Topalli ve İbrahim kaydetti

Şampiyon San Marino

DÜNYA Finali’nde şampi-
yon olacak ekibin karşısına 
çıkacak olan Neymar Jr 
Enstitüsü, Neymar’ın kur-
duğu kar amacı gütmeyen 
bir dernek. Başarılı oyuncu-
nun çocukluğunu geçirdiği 
Praia Grande’de bulunan 
Enstitü, 7-14 yaşları arasın-
daki 2 binden fazla çocuk 
ve aileleri için barınma, 
yemek gibi birçok hizmetin 
yanında futbol gibi çeşitli 
spor ve aktiviteleri öğrenme 
ve yapma imkanı sağlıyor.

Neymar Jr 
Enstitüsü nedir?

Tam bana 
göre festival Solskjaer 

dönemi bitti



FATİH’TE bir araya 
gelen İlkeli Eğitim 
ve Bilim Çalışanları 

Dayanışma Sendikası 
(EĞİTİM İLKE-SEN), 
Toplumsal Dayanışma 
Kültür Eğitim ve Sosyal 
Araştırmalar Derneği 
(TOKAD), İlkeli Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Çalı-
şanları Sendikası (SAĞ-
LIK İLKE-SEN) üyeleri 
Belarus-Polonya sınırında 
yaşanan mülteci krizine 
dair basın açıklaması 
yaptı. Basın açıklaması 
için bir araya gelen bir 
grup, pankart açıp slogan 
attı. Açıklamayı Boğaziçi 
Üniversitesi Psikoloji 
bölümü öğrencisi Melike 
Belkıs Örs okudu.

Tel örgülere 
takılıyorlar

Basın açıklamasını oku-
yan Melike Belkıs Örs, 
“Göç yollarında can 
veriyor mülteciler. Deniz 
ve ırmaklarda boğuluyor, 

soğuklarda donuyor, 
umutları tel örgülere takı-
lıyor. Daha çok Avrupa’ya 
yönelen göçün önüne sahil 
güvenlik gemileri, askerler, 
polisler, tel örgüler, utan-
maz hükümetler ve ırkçılar 
çıkarılıyor. Savaş, ölüm ve 
yoksulluktan kaçıp yollara 
düşen insanların üzerine 
köpekler sürülüyor, su ve 
gaz sıkılıyor, kışın ayazın-
da aç-sefil bırakılıp ölüme 
terk ediliyor. Bu utanç dün 
Ege’de, Meriç’te Türki-
ye-Yunanistan sınırında; 
Akdeniz’de İtalya-Libya 
açıklarındayken bugün 
Belarus-Polonya sını-
rında, Avrupa’nın doğu-

sunda yaşandı. İnsanlar 
kadın-erkek, genç yaşlı, 
çoluk çocuk soğuğun, 
açlığın insafına ve ölüme 
terk edildi. Yarın kim bilir 
başlarına neler gelecek. 
Devletler yangına çevir-
dikleri dünyayı görmeden 
mültecileri adeta rehine 
olarak kullanıyorlar. 
Mülteciler rehine değildir. 
Kimse ülkesini keyfin-
den terk etmez. Tekrar 
sesleniyoruz. Yeryüzü 
Allah’ındır; doğu da, batı 
da O’nundur. Mültecilere 
yasaklanamaz. Sınırları 
açın. Sahte ve geçici çö-
zümleri kabul etmiyoruz” 
dedi. ■ DHA

BAĞCILAR Belediyesi 
ve Bağcılar Trabzon-
lular Derneği işbirli-

ğiyle geleneksel hale getirilen 
Hamsi Şöleni’nin bu sene 
13.’sü düzenlendi. Bağcılar 
15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli İrade Meydanı’nda 
gerçekleşen etkinliğe ilçede 
yaşayan Kazakistan’dan 
Suriye’ye farklı coğrafya ve 
milletten binlerce insan katıl-
dı. Programda yaptığı konuş-
mada etkinliğin 13 yılı dol-
durmasını işin düzgün gittiği 
anlamına geldiğini söyleyen 
Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, “Bağcılar, 
farklı kültürlerin mozaiği ola-
rak yaşadığımız bir ilçemizde 
yöresel kültürleri de yaşatma 
faaliyetlerini devam ettiriyo-

ruz. Hepsi kardeşlik, birlik ve 
beraberlik adına bizim için 
ortak bir payda. Bugünün 
ortak paydası hamsi, Bağcı-
lar’da kardeşliğin birliğin adı 
oldu” dedi.

Çağırıcı’ya teşekkür etti
Trabzon Dernekleri Federas-
yonu Başkanı İsmail Şa-
tıroğlu ise “Hava çok güzel 
binlerce insanımız alanı 
doldurdu. Bağcılar Belediye-
si’nin kültürlere verdiği hiz-
meti burada bir daha görü-
yoruz. Farklı coğrafyalardan 
insanların toplu olarak bir 
arada olması İstanbul için de 
ülkemiz için de çok önemli. 
Bu konuda olağanüstü emek 
ve gayret sarf eden belediye 
başkanımız Lokman Çağırı-

cı’ya da teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

30 çeşit yemek sergilendi
Daha sonra da alana ku-
rulan ızgaralarda ve ocak-
lardaki tavalarda pişirilen 
hamsiler sıcak sıcak davet-
lilere dağıtıldı. Çağırıcı da 
kendi pişirdiği hamsiler-
den katılımcılara ikramda 
bulundu.  Ayrıca hamsiden 
yapılan sarmadan pizzaya 

pastadan 
turşuya kadar 
tuzlu ve 
tatlı 30 çeşit 
yemek sergi-
lendi.  15 bin 
kişiye hamsi 
ikramının ya-
pıldığı prog-

ramda, Karadeniz ezgilerine 
de yer verildi. Hamsilerini 
yiyen katılımcılar, çalan 
kemençe müziği eşliğinde 
el ele verip horon oynadı.  
Şölene; AK Parti İlçe Baş-
kanı Rüstem Tüysüz, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mus-
tafa Yılmaz, Bağcılar Trab-
zonlular Derneği Başkanı 
Ethem Coşkun, Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü Kemal 
Hürcan da katıldı.
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ÜNLÜ oyuncu Aras Bulut İynemli, Türkiye
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak-
laşa yürüttükleri “Yarını Kodlayanlar” projesi
kapsamında köy okullarında kurulan tekno-
loji sınıflarının açılış törenine katıldı. Aynı za-
manda Vodafone’un reklam yüzü olan
İynemli, Kocaeli Derince İshakcılar Ortaoku-
lu’nda düzenlenen açılışta çocuklarla bir
araya geldi. Açılışa İynemli’nin yanı sıra Tür-
kiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sezai Hazır da katıldı. Vodafone’un kadınlar
ve çocuklar için yaptığı çalışmaları gönülden

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

eğitiMde fırsat
eşitliği öneMli

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

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

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

Müteahhitler işini yapmıyor

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

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

Önce müteahhit dinlenmeli

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

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

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

bütün binalar karekod örneğin-
den sonra mutlaka daska

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

Halkı bilgilendiren
yok

Kentsel dönüşümün be-
lediyeyi ilgilendi-
ren bir durum

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

çözülmesi gereken
ne varsa hukuki
süreçlerden ge-

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

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

Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Firması'nın sahibi iş insanı 

Burak Yüzbaşıoğlu, Avcılar'da sürdürdükleri çalışmalara ilişkin

konuştu. Kentsel dönüşümde en çok DASK nedeniyle sorunlar

yaşadıklarını anlatan Yüzbaşıoğlu, “Geçmişteki Silivri depremi

sonrası DASK'ı olanlara 70 ila 150 bin lira arasında 

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

alamıyor veya DASK yaptırmamış oluyor. Bu nedenle de 

perişan oluyorlar. Buna çözüm 

bulunmalı” dedi

BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL
HABER

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

Komisyon kurulmalı

Güngören’e hoşgeldiniz

DASK YoKSA 
dönüsüM de yoK

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

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

Kadınların gözünden

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

İnsan bakışı ruh katıyor

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

Burak 
Yüzbaşıoğlu
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BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

BAĞCILAR’DA HAMSİ HERKESİ MEYDANDA TOPLADI

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 13. Geleneksel Hamsi Şöleni’nde meydanı 
dolduran farklı coğrafya ve milletten 15 bin kişiye pişirilmiş hamsi ikram edildi. Renkli görüntülere 
sahne olan etkinlikte davetliler hamsi yedikten sonra el ele verip kemençe eşliğinde horon oynadı

Önce hamsi
SONRA HORON

GENÇ popçu Aleyna Tilki, İngilizce 
albümünde sona yaklaştığını ifade 
belirtti. Tilki, muhabirlerin “Tar-
kan’ın dünya çapındaki başarısını 
nasıl buluyorsunuz?” sorusunu 
“Tarkan bizim ülkemizin pop 
adına en önemli seslerinden ve 
en özel ruhlarından biri. Tar-
kan’la tanışmayı çok isterim” 
şeklinde yanıtladı. Dubai 
tatilinin güzel geçtiğini söy-
leyen 21 yaşındaki şarkıcı, 
“Türkiye’ye geleli bir veya 
iki gün oldu. Sakin bir tatil 
geçirdik. Kuzey kutbunu çok 
severim sonsuzluk hissi verir 
bana. Çöllerde de bir sonsuz-
luk hissi var. O yüzden çok 
seviyorum” diye konuştu.

Çöllerde de 
bir sonsuzluk 
hissi var

Mülteci krizi 
protesto edildi
Fatih’te sendikalar ve sivil toplum örgütleri Belarus-Polonya sınırında 
yaşanan mülteci kriziyle ilgili basın açıklaması yaptı. 
Açıklamada sınırların mültecilere açılması talep edildi


