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İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, TBMM Plan ve Bütçe

Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın
2022 yılı bütçesi görüşmelerinde

açıklamalarda bu-
lundu. Bakan Soylu te-
rörle mücadeleye
ilişkin bilgi verirken
CHP Grup Başkanve-
kili Engin Özkoç'un
gülmesine tepki gös-
terdi. Bakan Soylu,
"Ben gülmüyorum,
ben terörle mücadeleyi
anlatıyorum. Terörle
mücadele yapmamız

hoşuna gitmiyor, PKK'nın geldiği
nokta hoşuna gitmiyor değil mi?
Orada biz şehit veriyoruz, sen gevrek
gevrek gülüyorsun" dedi. I SAYFA 7

ç

Gevrek gevrek
gülüyorsun!

ÖZKOÇ'A SERT TEPKİ

CHP’den KKtC
CıKaRMası

Arnavutköy’de bulunan Sazlı-
dere Barajı’nda su seviyesi

yüzde 20’ye geriledi. Adeta dereye
dönen baraj, drone ile görüntülendi.
İSKİ verilerine göre Sazlıdere Bara-
jı'nda su seviyesi yüzde 20.8’e düştü.
Görüntülerde, geçtiğimiz aylarda
sular altında olan yerlerin kuruduğu
ve aslında baraj olan kısımda hay-
vanların otladığı görüldü. I SAYFA 4
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Sazlıdere Barajı
dereye döndü!

SU SEVİYESİ AZALDI

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Esenyurt Kıraç'tan, Büyükçekmece'ye giden dol-
muşlar her sabah deyim yerindeyse vatandaşlara il-

lallah ettiriyor. Kıraç-Büyükçekmece hattı arasında
dolmuş sayısının yetersiz olduğunu anlatan vatandaşlar,
“1 dolmuş geliyor, bekleyen yolcuların tümünü almaya ça-
lışıyor. Ama kapasitesi belli. İnsanlar kapı açık şekilde git-

mek zorunda kalıyor. Binemeyenlerde yarım saat bir başka
dolmuşun gelmesini bekliyor” dedi. Ortaya çıkan manza-
raya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan
Cenk Aydeniz ise “Dolmuş yetersizliği yüzünden işe geç
kalıyoruz. Sadece biz değil okula gidecek çocuklar da ders-
lerini kaçırıyor. Bizler insan değil miyiz? Artık yeter” dedi.

ç
1 DOLMUŞ YARIM SAATTE GELİYOR

Dolmuş sayısının yetersizliği nedeniyle in-
sanların balık istifi şekilde seyahat ettiklerini

anlatan Neriman Güneş de koronavirüs salgını
devam ederken insanların bu şekilde bir seyahate
mecbur bırakılmasının büyük bir skandal oldu-
ğunu öne sürdü. Güneş, “Koronavirüs vakaları
niye bir türlü düşmüyor? Cevabı Kıraç dolmu-

şunda. İnsanlar işine yetişmek, okuluna yetişmek
için mecburen bu dolmuşlara binmek zorunda
kalıyor. Her sabah aynı eziyeti çekiyoruz. Bazen
yeri geliyor 45 dakika bekliyoruz yine gelen dol-
muşa binemiyoruz? Buradan yetkililere sesleniyo-
ruz lütfen Kıraç-Büyükçekmece dolmuş hattına
bir çare bulun” diyerek yetkililere seslendi.
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HER SABAH AYNI EZİYETİ ÇEKİYORUZ

bıZleR ınsan
deGıl MıyıZ?

CHP’li 7 büyükşehir bele-
diye başkanı, Genel Başkan

Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı
doğrultusunda, KKTC’de temas-
larda bulundu. Genel Başkan
Yardımcısı Seyit Torun liderli-
ğindeki heyet, KKTC’de, Cum-
hurbaşkanı Ersin Tatar’dan

iktidar ve muhalefet partisi li-
derlerine kadar birçok siyaset-
çiyle bir araya geldi. Aralarında
İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun da bulunduğu heyet,
KKTC’nin 2 sembol ismi, Dr.
Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ı
da anıt mezarları başında andı.

ç
İMAMOĞLU DA YAVRU VATAN’DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidara
geldikleri günden itibaren hem eği-

tim sisteminin demokratikleşmesi hem de
tüm alanları itibarıyla eğitimin iyileştiril-
mesi için büyük bir mücadele verdiklerini
söyledi. Erdoğan, söz konusu antidemo-
kratik müdahaleleri doğuran vesayetçi ya-
pılara karşı da büyük bir mücadele vererek,
demokratik bir çerçevede eğitim sistemini
normalleştirdiklerinin altını çizdi. I SAYFA 10

Kadıköy Belediyesi Süreyya Ope-
rası, piyano virtüözü İdil Biret’in

80. yaş gününe özel düzenlenen kutla-
maya ev sahipliği yaptı. Etkinlik "İdil
Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi" 
belgesel gösterimiyle başladı. Program
gazeteci, yazar, kültür insanı Zeynep
Oral'ın “İdil Biret Türkiye için ne ifade

eder?” başlıklı konuş-
masıyla devam

etti. Oral ko-
nuşmasında,
“Geçmişin de-

hası olmakla
birlikte gele-
ceğin de
umudu-
dur” dedi.

I SAYFA 13

ç

80. YAŞ GÜNÜ
KUTLAMASI
ç

Türkiye eğitimi
gelişme kaydetti

Şişli'de taksicilere yönelik ya-
pılan denetimde yakalanan

korsan taksiciye 6 bin 700 lira, müş-
terisine ise 446 lira ceza kesildi. 
Korsan taksicilik yaptığı iddiasını
reddeden sürücü,  "Arkadaşı aldım,
buraya getirdim, başka bir şeyim
yok. Oğlumun arabası. Bugün boş-
tum, onun için getirdim. Ehliyet
ruhsat aldılar, polis net bir şey 
söylemedi" dedi. I SAYFA 5
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Korsan taksiciye
6 bin 700 TL ceza

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADILAR hABer
ANIL BODUÇ

YOLCULAR
BALIK İSTİFİ GİBİ
Dolmuşa binmek için her seferinde
aynı çileyi çekmek zorunda kalan

vatandaşlar, balık istifi bir şekilde ve
dolmuşun kapıları açık haldeyken
seyahat etmek zorunda kalıyor.

Okula gitmek zorunda olan öğren-
ciler de zor şartlar altında derse 

yetişmeye çalışıyor.

KOCASINI BAŞINDAN VURDU

Avcılar, Denizköşkler Mahallesi,
Üner sokak’ta bir yangın ihbarı

alan ekipler, olay yerine gittiklerinde yan-
mış evin içinde bir erkek cesedi ile karşı-
laştı. Başından tabancayla vurulduğu
anlaşılan Hasan Akay’ın önce intihar et-
tiği düşünülürken, gözaltına eşinin ifadesi
soruşturmanın seyrini değiştirdi. Betül
Akay, boğuşma sırasında eşinin vuruldu-
ğunu belirterek, “Eşimle aramızda kıs-
kançlık yüzünden tartışmalar
yaşanıyordu” diye konuştu. I SAYFA 3
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İntihar derken
cinayet çıktı!

SAYFA 9Bahadır SÜGÜR

Gıda bankası
ve aşevi şart

SAYFA 6Tülay HERGÜNLÜ

Faiz-dolar
oyunu

SAYFA 5Mehmet HALICI

Hayal
edemiyorum

SAYFA 4OSMAN KÖSE

Öğretmen
özgür olmalı

ILCEDEN ILCEYE
FARKLI FIYAT!
Ekmek Üretici-
leri İşverenleri

Sendikası
Genel Başkanı
Cihan Kolivar,
ekmeğin ilçe-
den ilçeye de-

ğişerek 4-5
lira arasında

satılacağını
söyledi

İstanbul'da ekmeğe kısa süre önce zam
gelmesine rağmen fırıncılar oranı yetersiz

buldu. Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri
Sendikası (TEÜS) Genel Başkanı Cihan Koli-
var, ekmek üretimi konusunda sorunlar yaşandı-
ğını söyledi. Kolivar, 15 gün içerisinde un
fiyatının 360 lira olduğunu söyledi. Un fiyatı

Ağustos ayında ise 170 liraydı. Maliyetlerin
kontrol edilemeyecek düzeyde arttığını belirten
Kolivar, yeni fiyatların semtten semte değişece-
ğini söyledi. Cihan Koliva, "Ekmek Beşiktaş'ta 5
lira olacak, Bayrampaşa'da 4 lira olacak çünkü
Beşiktaş'ta kira 30 bin lira Bayrampaşa'da 6-7
bin lira” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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BEŞİKTAŞ’TA 5 LİRA, BAYRAMPAŞA’DA 4 LİRA

Evim mağdurları Şişli'de bu-
lunan TMSF binası önünde

toplanarak eylem yaptı. Ev almak
için 140 bin lira para yatıran Ayşe
Gözütok, "Ben paramı istiyorum.
Sadaka istemiyoruz. Hepimiz mağ-
duruz. Para yatırdık istedik ki ev sa-
hibi olalım böyle sokaklarda olalım
istemedik" dedi. I SAYFA 5
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BİZ SADAKA
İSTEMİYORUZ

Kıraç-Büyükçek-
mece hattında
İETT'nin varlığı-
nın neredeyse 
olmadığını anla-
tan Melike Şahin
ise yaptığı açıkla-
mada; “Burası
gerçekten çok ka-
labalık. Onlarca
çocuk mağduriyet
yaşıyor, sıkıntı 
çekiyor. Bölgede
İETT hattı da var
ama günde 
sadece 3 kere 
geçiyor. O da
maalesef ihtiyacı
karşılamıyor”
diye konuştu.

iett VaR
aMa yoK!

Kıraç – Büyükçekmece dolmuşlarına binmeye çalışan vatandaşlar her sabah
büyük bir çile çekiyor. Dolmuş sayısının yetersiz olduğunu belirten ve işe gitmek
için dolmuş bulamadıklarını söyleyen Cenk Aydeniz, “Sadece biz değil okula 
gitmek için dolmuşa binmeye çalışan çocuklar da mağduriyet yaşıyor. Bir dolmuş
gidiyor diğerinin gelmesi yarım saat sürüyor. Bizler insan değil miyiz?” dedi

39 ilçenin 2022 yılı
bütçesi onaylandı

İBB Meclisi, yeni tip koronavi-
rüs tedbirleri kapsamında İstan-

bul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde
toplandı. Meclis 2. Başkanvekili
Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık
yaptığı Meclis toplantısında, ilçe be-
lediyelerin 2022 yılı bütçeleri de ele
alındı. Yapılan oylamalarda 39 ilçe
belediyesinin 2022 mali bütçeleri oy
birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten
geçti. Buna göre, Esenyurt Belediyesi
geçen yılki 852 milyon 500 bin liralık
bütçesini 454 milyon artırarak, 1 mil-

yar 306 milyon lira ile en yüksek büt-
çeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 1
milyar 100 milyonla Üsküdar, 1 mil-
yar 50 milyonla Kadıköy, 980 milyon
lira ile Başakşehir Belediyesi takip etti.

Arnavutköy'de bulunan sitenin
sakinleri bir süredir sokak kö-

peklerinden şikayetçi. Son günlerde
sayılarının 30'u bulduğunu öne süren
site sakinleri sokak köpeklerinden te-

dirgin. Köpeklerin sitede oturan ço-
cukları yaraladığı öne sürülüyor. Site
sakini Ayşe Doğan "Çocuklar park-
larda oynayamıyor. Biz kadınlar da
yürüyemiyoruz. Geçenlerde burada
hamile bir kadın diğer çocuklarıyla
oynuyordu, köpek çocuğa saldırdı”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 4
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KÖPEK KORKUSU!

İdil Biret
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plastiK şişelerin hem sağlığa
hem de çevreye olan zararla-
rına karşılık cam su şişelerine

olan ilgi de arttı. İstanbul Ayvansaray
Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Programı Öğr. Gör. Şemsettin Akgül,
cam ve plastik şişe kullanımına dikkat
edilmesi gerektiğini söyledi. Cam şişeler-
deki metal kapaklarda korozyon oluştu-
ğunu, burada açığa çıkan metalin ise
vücuda zararlı etkileri olduğuna vurgu
yapan Akgül, “Metal ve alüminyum ka-
paklardaki metal iyonlar bizim için
önemli bir sıvı olan suya geçebiliyor. Alü-
minyum da suya geçerek birçok hastalığa
neden olabiliyor, bunlardan bir tanesi de
Alzheimer” diye konuştu.
Olumsuz etkiliyor

Üreticilerin her iki şişeyi de kullan at şek-
linde piyasaya sunduğunu hatırlatan

Akgül, “Üreticiler ‘kullan at’ şeklinde ol-
masını söylüyor. Bizler de hayatımızın
birer parçasıymış gibi sürekli kullanıyo-
ruz. Bunları sürekli kullanmak da insan
sağlığını olumsuz etkiliyor” ifadelerini
kullandı.
Tehlike yaratıyor

Tekrar tekrar kullanılan cam su şişelerin
korozyona uğramış kapaklarında tehlike-
nin gözle görülebileceğini dile getiren
Şemsettin Akgül, “Kapakların sık kulla-
nımı, çok sık açılıp kapanması tehlike ya-
ratıyor. Alüminyum kapağı çok sık
kullanıp açıp kapattığımız zaman bir
beyaz peçeteyle etrafını sildiğimizde o
alüminyumu somut olarak gözle görebili-
yoruz” dedi.
Hormonları taklit ediyor

Cam şişelerin plastiğe göre daha sağlıklı

olduğunu hatırlatan Akgül, “Plastiğin
daha sert ve parlak görünmesini sağlayan
BPA  dediğimiz insan sağlığı için zararlı
madde var. Özellikle östrojen gibi hor-
monların yerini alıp taklit edebiliyor. Çe-
şitli kalp hastalıklarından, büyüme
bozukluklarına kadar birçok sağlık prob-
lemine sebep olabiliyor” diye konuştu.
Kolonilere rastlayabiliriz

Plastikteki riskin daha fazla olduğunu be-
lirten Akgül, “Plastik cam şişeye göre
daha riskli. Kapağın contası dediğimiz
plastik kısmında yoğun miktarda bakteri
kolonilerine rastlayabiliriz. Bu bakteriler

hastalıklara sebep olan patojen bakteriler
oluyor. Durağan suda bakteri üreme göz-
lemleniyor” dedi.
Kullanıp atmalıyız

Akgül, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:
“Plastik şişeleri hayatımızın bir parçası
şeklinde değil de kullanıp atmalıyız. Plas-
tik şişeleri kullanırken ısı ve güneş ışığına
maruz kalmaması gerekir. Patojen bakte-
rilerin ürememesi için de çok sıklıkla ka-
pakların değiştirilmesi gerekir. Cam şişe
kullanacaksak da kapakların sıklıkla de-
ğişmesi gerekmektedir. Aynı şey,
konserveler için de geçerli.”

Gebelikte kramp
ağrılarına dikkat

Kramp genel anlamıyla bir doku
spazmıdır diyen Meray, “Kramp duru-
munda doku kasılır ardından ani ve

şiddetli ağrıya yol açar. Yaygın bir kramp çeşidi
olarak hepimizin yaşadığı, uyku sırasında baldır
adalelerinde oluşur. Fazla yüklenme, aşırı kas
yorgunlukları, incinme, adalelerin zorlanması
veya uzun süre aynı pozisyonda kalmak adale
kramplarına yol açabilir. Birçoğumuz kramplar
konusunda pek az bilgiye sahibiz. Kramp giren
bölgeye, birçok kişinin uyguladığı germe, kıl
çekme, iğne vb sivri cisim batırma gibi yöntemle-
rin bilimsel olmadığını bilmenizde fayda var.
Çünkü bir dokuya batırılan sivri cisim ya da o
bölgeden kıl çekme, kilitlenen kasın iyice kasıl-
masına neden olabilir. Aslında yapılması gereken
şey çok basit: Eğer bükücü kaslar dediğimiz kas-
lara kramp girerse, onun tam tersindeki açıcı
kaslara hafif bir mukavemet uygulanabilir. Böy-
lece, kilitlenen kaslar, kısa süre içinde birbirinden
ayrılır” dedi

Gece daha yüksektir

Hamilelikte kramp neden olur sorusunu açıkla-
yan Meray, “Hamilelikte kramp oluşumuna
neden olarak kalsiyum ve magnezyum eksikliği
bilinen bir durumdur. Gebelikte, anne karnındaki
bebek yani fetüs sürekli büyüyen bir organizma
olduğu için artan şekilde enerji ihtiyacı ve bera-
berinde vitamin ve mineral ihtiyacı duyar. Anne
adayımız düzenli beslendiği süre boyunca fetü-
sün enerji ihtiyacını karşılar ama bazı mineralle-
rin takviye edilmesi gerekir. Magnezyum
minerali bunlardan önemli bir tanesidir ve tak-
viye edilmesi gereklidir çünkü eksikliğinde
kramplar olmaya başlar. Bu mineralin takviyesi
20. hafta sonrasında yapılmaya başlanır çünkü
gebelik krampları da ortalama bu haftalarda
başlar. Ayrıca büyüyen rahimin, dolaşım siste-
mindeki toplardamar sisteminde yarattığı baskı
ve buna bağlı oluşan dolaşım problemleri de
kramp oluşumunda önemli bir etkendir. Kramp-
lar, genellikle baldır ve uyluklarda görülür ve
gece olma sıklığı daha yüksektir, hatta gece uy-
kudan uyandıracak ölçüde bile olabilirler. Kol,
ön kol, eller ve ayaklar daha az sıklıkla krampla-
rın rastlandığı yerler de olsalar buralarda ki kas
krampları da gayet ağrılı olabilir. Böyle şikâyet-
leri başlayan gebelerimiz, zaman kaybetmeden
magnezyum kullanmaya başlamalıdırlar. Takip
oldukları kadın doğum hekimine bu şikâyetlerini
belirtmesi durumunda ve haftasıyla da uygun
görüldüğü takdirde magnezyum içerikli ilaçlar
kullanarak bu ağrılı kramplardan kurtulmuş
olurlar. Magnezyum içerikli ilaç kullanımı hari-
cinde, Kalsiyum ve D Vitamini de fayda sağlaya-
bilen diğer vitamin ve mineraldir. Son olarak
hafif tempoda günlük kısa yürüyüşlerin de yapıl-
ması gebelerimizdeki kas kramplarına fayda sağ-
lamaktadır” şeklinde konuştu.

Y aş ile birlikte vücutta oluşan hor-
mon dengesizliği nedeniyle pro-
stat hücrelerinin büyümesi

(BPH) dünyada ve ülkemizde erkeklerin
en sık karşılaştığı sorunlar arasında yer
alıyor. İstatistiklere göre 51 ila 60 yaş ara-
sındaki tüm erkeklerin yaklaşık yarısı ve
80 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde
90'ını etkiliyor. Özelikle yaşam süresinin
uzamasıyla birlikte iyi huylu prostat bü-
yümesinin çok daha geniş bir popülas-
yonu etkileyen bir sorun haline geldiğine
işaret eden Yeditepe Üniversitesi Koşu-
yolu Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uz-
manı Prof. Dr. Faruk Yencilek, tedavi
yöntemi hakkında bilgi vererek önemli
önerilerde bulundu.

Lazerin gücü arttı

HoLEP yönteminin 1990’lardan günü-
müze dek kullanıldığı ancak o dönemde
birtakım çekinceler nedeniyle çok yaygın-
laşmadığı bilgisini veren Prof. Dr. Faruk
Yencilek sözlerine şöyle devam etti: “Yön-
temin ilk kullanıldığı zamanlarda lazerin
enerjisi düşüktü. Enükleasyon bugüne
yakın derecede başarılıydı ancak kanama-
nın kontrolü açısından bugünkü gibi yük-
sek bir başarı yoktu. Zamanla lazer
teknolojisi gelişti ve lazerin gücü arttı. Böy-
lece koagülasyon dediğimiz kanamayı
kontrol etme gücü de artırıldı. Bunun so-
nucunda da son 10 yılda bütün Avrupa ül-
keleri ve Amerika’da yaygın olarak
kullanılarak prostat tedavisinde yeni altın
standart olarak görülmeye başlandı.”

Fazlasında ortaya çıkıyor

İyi huylu prostat büyümesinin 60 yaşın
üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde
40’ından fazlasında ortaya çıkan idrar
zorluğunun en önemli nedeni olduğunu
hatırlatan Prof. Dr. Faruk Yencilek, yaş
arttıkça durumun daha da kötüleşebildi-
ğini söyledi. HoLEP’in iyi huylu prostat
büyümesi olan ve cerrahi girişim gerekti-
ren tüm hastalara uygulanabilen bir yön-
tem olduğunun altını çizen Prof. Dr.
Yencilek, “Gerçekleştirilen ilaç tedavilere
rağmen sıkıntıları devam eden hastalarda
cerrahi gündeme gelebileceği gibi, idrar
yapma problemleri şiddetli olan grupta
da ilk seçenek olarak akla gelmektedir.
HoLEP, iyi huylu prostat büyümesi olan
ve cerrahi girişim gerektiren bu grup has-
talarda da uygulanabilen yöntemdir. Her
boyutta prostat bu yöntemle endoskopik
(kapalı) olarak tedavi edilebilmektedir.
Bu yöntemle prostatın idrar akışını engel-
leyebilecek tüm kısım çıkarılabildiği için
özellikle ciddi derecede büyümüş hasta-
ların tedavisi için de önemli bir seçenek-
tir” diye konuştu.

Boyutunun önemi yok

Kullanılan diğer yöntemlerde ancak 90
ml‘ye kadar olan prostatların ameliyat
edebildiğine işaret eden Prof. Dr. Faruk
Yencilek, “90 ml üstü prostat büyümele-
rinde açık ameliyatlar önerilmektedir.
Ancak her boyutta prostat büyümele-
rinde uygulanabilen HoLEP, 150 gram 

üzerindeki prostat büyümelerinde ilk ter-
cih edilen yöntem olmalıdır. “Dolayısıyla
prostatın dışında seyreden ve ereksiyonu
(sertleşmeyi) sağlayan sinirleri etkilemez
ve işlem sonrası cinsel işlev bozukluğu
gibi sorunlar da gözlenmez. İdrar tut-
mayı sağlayan sfinkter adı verilen yapı
HoLEP ameliyatıyla müdahale edilen
bölgenin dışında kalıp korunduğu için de
işlem sonrası idrar kaçırma gibi proble-
min de önüne geçilmesi sağlanır. So-
nuçta, idrar akışı anında iyileştirmesi,
hastanede kalış süresinin kısa olması, kan
sulandırıcı ilaç kullanırken, ameliyat ola-
bilmeye imkân sağlaması ve tekrar pro-
stat ameliyatı gereksiniminin çok düşük
olması gibi kazanımlarıyla birlikte hasta
dostu bir yöntem olduğunu söylemek
mümkün” dedi.

Günlük yaşamına dönebiliyor

HoLEP ameliyatı sonrasında hastanın 1-
2 hafta içinde gündelik yaşamına döne-
bildiğini anlatan Prof. Dr. Faruk Yencilek,
“Bu yöntemde ameliyat idrar kanalından
bir endoskopla girilerek gerçekleştirilir.
Herhangi bir kesi yapılmadığı için de
hasta günlük yaşama çok hızlı dönebilir.
İşine başlayabilir, otomobil kullanabilir.
Ancak bu süre zarfında ağır cisimleri kal-
dırmaktan, cinsel ve ağır fiziksel aktivite-
lerden kaçınmak gereklidir. Bir başka
noktanın daha altını çizmem gerekirse,
İyi huylu prostat büyümesi sorunu yaşa-
yan hastalarda kullanılan HoLEP için 
bir yaş sınırı bulunmuyor” dedi.

KONTROLLERİNE
DEVAM ETMELİ

Bu yöntemin ayrıca, ameliyat sonra-
sında prostat dokusunun patolojik
yönden analiz edilmesi imkânını sağ-
ladığını hatırlatan Prof. Dr. Faruk Yen-
cilek bunun da olası kanser riskini
minimize etmek adına önemli oldu-
ğunu söyledi. Yeditepe Üniversitesi
Koşuyolu Hastanesi Üroloji Uzmanı
Prof. Dr. Faruk Yencilek, bilinenin ak-
sine iyi huylu prostat büyümesinin
kansere dönüşemeyeceğinin de altını
çizerek, “Prostatın bilimsel olarak 4
anatomik bölgesi bulunmakta. Ancak
pratikte anlatmak için 2 bölgeden söz
ediyoruz: İç ve kabuk bölgesi. Daha
iyi anlaşılması için prostatı bir porta-
kala benzetirsek içindeki meyve kısmı
ve kabuğu. İyi huylu prostat büyümesi
prostatın iç kısmından, kanser ise dış
kısmından gelişir. Bunu bilmek şu
açıdan önemli: İyi huylu prostat büyü-
mesi nedeniyle ameliyat geçirenler
prostatını aldırdıkları için artık takibe
gerek olamadığı gibi yanlış bir kanıya
varıyorlar. Oysaki bu kanı son derece
yanlış. İyi huylu prostat büyümesi için
yapılan ameliyatların hepsinde pro-
statın kabuk kısmı yerinde bırakılır, iç
kısmı boşaltılır. Dolayısıyla kabuk kıs-
mında kanser gelişme riskinin devam
ettiği akıldan çıkarılmamalı, rutin yıl-
lık prostat muayenesine devam
edilmelidir” diye konuştu.

“Hamilelik, üreme çağındaki her 
kadının yaşaması gereken bir du-
rumdur ama hem fizyolojik hem de
psikolojik olarak bazı etkileri de ol-
maktadır. Bunlardan bir tanesi de
“Gebelik Krampları” olarak adlandı-
rılan ve gebeliğin özellikle 2. trimes-
tresinde yani yaklaşık 20. hafta
sonrasında başlayan ve bazı hallerde
çok ağrılı olabilen kas kasılmaları-
dır” diyen Kadın Hastalıkları Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Onur
Meray gebelik krampları hakkında
bilinmesi gerekenlerden bahsetti

Cam ya da plastik fark etmeksizin kullanılan su şişele-
rine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Öğr. Gör.

Şemsettin Akgül, “Cam şişe plastiğe göre daha sağlıklı
ancak cam şişelerdeki metal kapakların uzun süre

kullanımı Alzheimer’ı tetikleyebilir. Üreticiler ‘kullan
at’ şeklinde olmasını söylüyor” ifadelerini kullandı

KULLAN AT!
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Günümüzde ortalama
yaşam süresinin artmasıyla
60 yaş üzeri her 5 erkekten

2’sinde iyi huylu prostat
büyümesi görüldüğünü 

hatırlatan Üroloji Uzmanı
Prof. Dr. Faruk Yencilek,

son teknolojiye paralel ola-
rak uygulanan tedavi yön-

teminden bahsederek
önerilerde bulundu

Kosova’da yaşayan 3 ço-
cuklu Abazi Ailesi’nin 13 ya-
şındaki oğulları İdil, 3 kilo 700

gram olarak dünyaya geldi. 2 yaşına
kadar yaşıtlarıyla aynı şekilde büyüyen
İdil’in daha sonra kilo problemleri baş-
ladı. İştah bozukluğuna bağlı morbid

obezitenin gözlendiği nadir bir genetik
hastalık olan Prader Willi Sendromu ile
de mücadele eden küçük çocuk, gün
geçtikçe kilo almaya başladı. Bebekli-
ğinden beri doktor doktor gezen, birçok
diyet uygulayan çocuk 10 yaşından
sonra 100 kiloyu aştı. Yaptığı diyetlerle

sürekli kilo alıp veren İdil, pandemiden
sonra eve kapanınca daha çok yemeye
başladı. Bu süreçte daha fazla kilo alan
İdil, 200 kiloya ulaştı.
Ameliyat olamadı

Zamanla akciğer ve karaciğerinde de
sorunlar yaşamaya başlayan küçük
çocuk, yürüyememeye, tek başına bir
şey yapamamaya başladı. Yatağa ba-
ğımlı hale gelen, oksijen desteğiyle ha-

yatına devam eden İdil, ülkesinde ken-
disini ameliyat etmeyi kabul eden
hekim bulamaması nedeniyle Türki-
ye’ye geldi. İSÜ Medical Park Gazios-
manpaşa Hastanesi’nde laporoskopik
tüp mide ameliyatı olan talihsiz çocuk,
tüm risklere rağmen hayata yeniden tu-
tundu. Cerrahiden sonra 1 hafta içinde
10 kilo veren küçük çocuğun bir yıl 
içerisinde kilosunun yüzde 80’ini 
vermesi hedefleniyor. 

13 yaşında 200 kilo

Şemsettin Akgül, “Metal ve alüminyum 
kapaklardaki metal iyonlar bizim için önemli bir
sıvı olan suya geçebiliyor. Alüminyum da suya 

geçerek birçok hastalığa neden olabiliyor” dedi.
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kağıThane'de boş bir arsada
yabancı uyruklu oldukları öğ-
renilen yaklaşık 25 kişi ara-

sında kavga çıktı. Dakikalarca kavga
eden kalabalık cep telefonu kamerasına
yansırken, bazı kişiler "Vurun" diye ba-
ğırdığı duyuluyor. Olay, dün öğle saatle-

rinde Kağıthane Çeliktepe Mahalle-
si'nde bulunan boş bir arsada yaşandı.
İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları
öğrenilen 2 grup arsada, karşı karşıya
geldi.  Yaklaşık 25 kişili birbirlerine
tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı.
Dakikalarca birbirine saldıranlar ara-

sında, aldıkları darbeler sonucu yarala-
nanlar oldu. Polis ekipleri gelmeden sal-
dırganlar, olay yerinden ayrıldı. Kavga
anları ise bir vatandaşın cep telefonu ka-
merasına yansıdı. Görüntüde, bir kişinin
kavga eden kişilere "Vurun" diye bağır-
dığı duyuluyor.

Boş arsada 25 kişi birbirine girdi

Tarihi eser
kaçıranlara darbe

ÜMraniye’de tarihi eser kaçakçı-
lığı yaptığı tespit şüphelinin adre-
sinde yapılan aramada bin 730

adet, sikke, deniz canlıları fosilleri, kama ve
bıçak ve Osmanlı dönemine ait olduğu de-
ğerlendirilen para ele geçirildi.  İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19
Kasım Cuma günü Ümraniye’de bulunan
bir adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yö-
nünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, be-
lirlenen adrese baskın düzenledi. 1 şüpheli
gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda,
774 adet Helenistik, Roma, Bizans ve Os-
manlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen
sikke, 532 adet paleolitik döneme ait olduğu
değerlendirilen deniz canlıları fosilleri, 50
adet toprak altı malzemeleri kama ve bıçak-
lar, 374 adet yurt dışında alımı ve satımı
yasak olan ve çoğunluğu Osmanlı’nın son
dönemlerine ait olduğu değerlendirilen metal
para buluntuları olmak üzere toplam bin 730
parça çeşitli form ve biçimde tarihi objeler ele
geçirildi. Polis ekiplerince ele geçirilen tarihi
eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan
yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan 1
şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kanuna 
Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı 
öğrenildi.

Küçükçekmece'de
yol verme kavgası

kÜÇÜkÇekMeCe’de, taksiciyle
başka bir sürücünün arasında
tekme tokat yol verme kavgası

çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yan-
sıdı. Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece
Atakent Mahallesi 4. Cadde üzerinde ya-
şandı. Taksici ile hafif ticari aracın sürücüsü,
araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdı. Bunun üze-
rine araçlarından inen sürücüler, sözlü ola-
rak tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa
sürede iki sürücü arasında tekme tokat kav-
gaya dönüştü. İki sürücü arasındaki kavga,
çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O
anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de kurban kesim alanına
getirilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki
dana, kamyonetten indirildiği sırada
sahibine saldırdı. Yaralanarak
yerde kalan Hasan Yıldız hastaneye
kaldırılırken, o anlar güvenlik
kamerasına yansıdı

Dananın kamyonetten atlayarak sahibini
yaraladığı anlar kurban kesim alanındaki
güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü-

lerde; Hasan Yıldız'ın kamyonetin
arka kapağını açtığı, ipin-

den kurtulan dananın
üstüne atladığı ve

kolundan yarala-
nan Yıldız'ın
yerde yattığı,
çevredekilerin
yardımına koş-

tuğu anlar yer
alıyor.

DANA TARAFINDAN
HASTANELIK 
EDILDI KAMERALAR

KAYDETTi

O lay, Sancaktepe'de yaşandı. Hasan
Yıldız, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki
danasıyla kurban kesim alanına

geldi. Yıldız, danasını indirmek için kamyo-
netin arka kapağını açtığında bağlı olduğu
ipten kurtulduğunu fark etti. Fırçayla dana-
nın kaçmasını önlemek istedi. Ancak korka-
rak kaçmaya çalışan dana, kamyonetten
sahibinin üzerine doğru atladı. Kolundan ya-
ralanan Yıldız'ın imdadına kesim alanındaki
çalışanlar koştu. Yerde kalan Yıldız çevrede-

kilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Yıl-
dız'ın kolunda çatlaklar olduğu öğrenildi. 

Kapağı açınca durduramadım

Yaralanan Hasan Yıldız, "Danayı indirirken,
kendiliğinden ipinden kurtulmuş. Ben de ha-
bersiz bir şekilde kapağı açtım. Kapağı açtık-
tan sonra durduramadım. Üzerime atladı.
Bağlıydı, kendi kendine çözülmüş. Çözüldü-
ğünü kapağı açtıktan sonra fark ettim. Tabii
geç oldu bu hale geldik. Bana vurdu. Aşağıya

attı. Kolumun iki yerinde kırık var. Ameliyat
olacağım. O anda hastaneye götürdüler. Film
ve tomografi çekildi. Kolumda çıkık vardı.
Onu yerine getirdiler. Pazartesi ameliyat ola-
cağım. Kesimlikti o dana. Onu indiriyorduk.
Dana sonra kaçtı. 2 saat kovaladık. Sonra
kıstırıp yakaladık" dedi.

Dana fırçayı görünce üzerine atlıyor 

Hasan Yıldız'ın yardımına koşan Enes Kaya
ise "Açtı kapağı ben de içeri girdim. Telefon-

dan birine mesaj gösterecektim. Daha sonra
yardım etmeye gidecektim. Beklemeden da-
nanın yuları boynundan çıkmış. Fırçayla da-
nayı durdurmak istemiş. Dana fırçayı
görünce üstüne atlıyor. Allahtan kolunun üs-
tüne düşmüş. Kafasına düşse daha farklı
şeyler konuşurduk. O an ilk müdahaleyi ben
yaptım. Apar topar koştum yanına. 'Kolumu
hissetmiyorum' dedi. Kendi arabamıza koy-
duk, hastaneye götürdük" şeklinde konuştu.
DHA

İntihar dediler cinayet çıktı!
Olay, dün saat 22.00 sırala-
rında Denizköşkler Mahal-
lesi Üner Sokak'taki beş katlı

bir binanın çatı katında meydana geldi.
Alkollü olduğu öne sürülen, Hasan
Akay, komşularının iddiasına göre do-
ğuştan engelli oğlu Miraç'ın halıyı kir-
letmesi üzerine eşi Merve Betül Akay ile
tartışmaya ve iddiaya göre şiddet uygu-
lamaya başladı. Hasan Akay, kapıyı ki-
litledikten sonra benzin dökerek evi
ateşe vermek istedi. Kadının feryatları
ardından evden dumanların yükseldiği
görüldü. Evden birkaç el silah sesi du-
yulurken Merve Betül Akay, çatı katın-
daki balkondan yan komşularına
sığınarak yardım istedi. 112 Acil Çağrı
Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kısa
sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık
ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle
apartman sakinleri evlerini boşaltırken
itfaiye görevlileri merdivenli araçla eve
ulaşarak alevlere müdahale etti. Polis
ekibi de eve girerken, engelli çocuğu
evden çıkardı. Yangın söndürülürken
içeri giren polis ve itfaiye ekipleri Hasan
Akay'ın başından silahla vurulmuş
halde buldu. İlk değerlendirmede inti-
har ettiği öne sürülen Akay'ın cesedi
olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
ardından savcının talimatı ile Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayeti itiraf etti

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ile İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro
ekipleri, gece boyu sürdürdükleri soruş-
turmada olayın iddiaların aksine cina-
yet olduğunu ortaya çıkardı. Polis
çeşitli adli suçlardan 11 kaydı bulunan
Hasan Akay'ın yanında 7.65 milimetre
çapında bir tabanca bulunduğunu be-
lirledi. Merve Betül Akay, ilk ifadesinde
eşinin engelli oğlunu tedavi için gelen
doktoru kıskandığını bu nedenle evi
ateşe verdiğini, kendisinin komşuya
kaçtığını, ardından silah sesi duydu-
ğunu öne sürdü. Merve Betül Akay,
daha sonra ifadesini değiştirerek, al-
kollü eşinin kendisini öldürmekle tehdit
ederek, hakaret ettiğini, kendisine silah
doğrulttuğunu, eve yanıcı madde dök-

tükten sonra ateşe verdiğini, tartışmaya
devam ettiklerini belirtirken, "Boğuşma
sırasında elindeki tabancayı alarak ba-
şının sol tarafına ateş ettim, ardından
komşuların evine gittim" dediği belir-
tildi. Polis olayı aydınlatmak için evde
detaylı inceleme yaparken Akay çiftin-
den karşılaştırma amaçlı kan örnekleri
alındı. Cinayet işlediğini kabul eden
kadın ile eşinin ellerinden örnek alınır-
ken, kapsamlı incelemenin devam ettiği
kaydedildi.

Hikayesini anlatmıştı

Cinayet şüphelisi Merve Betül Akay'ın
evde yemek yaparak sosyal medya he-
sabı üzerinden satış yaptığı, böylece oğ-
lunun tedavi giderlerini karşılamaya
çalıştığı ortaya çıktı. Sosyal medya he-
sabında yaptığı yemeklerin tanıtımını

yaparken, birçok ünlü isme de ulaşan
Akay'ın bir süre önce paylaştığı videoda
oğlunun tedavisi için gereken 700 bin
TL'yi bulan parayı toplayabilmesi için
İstanbul Valiliği'nin kendisine izin verdi-
ğini dile getirdi. Akay, asıl mesleğinin
bilgisayar öğretmenliği olduğunu, oğlu-
nun erken doğum sonucu dünyaya gel-
diğini, bir süre kuvözde kaldığı,
ardından zihinsel ve bedensel engelli ol-
duğu 'Lennox-Gastaut sendromu
(LGS)' teşhisi konulduğu ayrıca bey-
ninde sıvı toplandığını anlatmıştı.  Eşi
ile bir süre sıkıntı yaşadıklarını, Avcı-
lar'a taşındıktan sonra yemek yaparak
geçimlerini ve oğlunun tedavisini sağla-
maya çalıştığını anlatan Merve Betül
Akay, kendisinin bu süreçte lösemiye
yakalandığını, eşine de kanser teşhisi
konulduğunu dile getirmişti. 

Avcılar'da zihinsel ve bedensel engelli oğluna sinirlenerek tartıştığı eşine şiddet uygulayan, ardından evi ateşe
vererek, intihar ettiği öne sürülen Hasan Akay'ın, eşi Merve Betül Akay tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

TrafİkTe
ölüm oyunu

KARTAL Sahil yolunda 5 kişi,
yolun karşısına 'birdirbir' oynaya-
rak geçti. O anlar diğer sürücüler

tarafından cep telefonu kamerasına kayde-
dildi. Olay, dün akşam saatlerinde Kartal
Sahil yolunda meydana geldi. Kartal İskelesi
önündeki ışıklara gelen 5 genç, yayalara kır-
mızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına
'birdirbir' oynayarak geçti. Işıklarda duran
otomobil sürücüleri ise gençlerin önlerinden
geçmesini bekledi. Gençlerin tehlikeli oyunu
trafikteki diğer sürücüler tarafından cep tele-
fonu kamerasına kaydedilirken, koşarak
sahil şeridine geçen gençler bir süre sonra
gözden kayboldu. 

Çalıntı tekneyle
kaçmak istediler
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 195 kaçak göçmenin
Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışırken Marmara
Denizi'nde yakalandığı teknenin çalıntı olduğu
ortaya çıktı. Göçmen kaçaklığı yapan şahısların kişi
başı 6 bin dolar aldığı ve içlerinden birisine tekne
kullanmayı öğrettikleri aktarıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Sahil Gü-
venlik Komutanlığı ekiplerince Marmara
Denizi'nde şüpheli bir tekneye yaptığı

operasyonda 195 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan
araştırmalardan sonra 195 kaçak göçmenin Avrupa
ülkelerine kaçmaya çalışırken Marmara Denizi'nde
yakalandığı teknenin çalıntı olduğu ortaya çıktı.
Kaçak göçmenlerin içerisinde bulunan birisinin ön-
ceden tekne kullanmayı öğrenip plan yaptığı ortaya
çıktı. Ayrıca göçmen kaçaklığı yapan şahısların kişi
başı 6 bin dolar aldığı ve içlerinden birisine tekne
kullanmayı öğrettikleri de öğrenildi. Teknede yaka-
lanan 195 kaçak göçmenin su ve yiyecek ihtiyacı gi-
derildikten sonra, havanın soğuk olması nedeniyle
kalmaları için bir süre önce kapanan Şarköy Kapalı
Cezaevi'ne götürüldüğü aktarıldı. İşlemleri tamam-
lanan göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlü-
ğüne teslim edilecek.
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Y ine aylardan Kasım, günlerden öğret-
menlerimize adanmış bir gün. Aile-
den sonra bizi hayata hazırlayan

yegane varlıklarımız onlar. Aileden başlayan
eğitim öğretmenlerimiz eşliğinde devam
eder. Eğitim ve öğretim bireyin birçok an-
lamda kültürleşme sürecidir.

Öğretmen öğrencisiyle bir baba bir anne
bir dost olmalıdır. Bu kriterleri yerine geti-
rirken otorite her zaman olmalıdır. Fakat bu
otoritenin yanında korku değil sevgi ve saygı
olmalıdır. Çoğu öğrenci sevdiği öğretmenin
dersinde başarılı olmuştur. İlgi ve yetenek
sevgiyle beslenip gelişir. Öğrencinin gözünün

içine sevgiyle bakmalıyız. İlgiyle sevgiyle
sırtına dokunmak dahi öğrencinin kendini
değerli hissetmesini sağlar.

Dün bir bugün iki okula başlamış çocuk-
lara alfabeden, rakamlardan, dört işlemden
önce hikayeler, masallar öğretilmesi gerekli.
Okula bağlayıcı okulu sevdirici oyunlar öğ-
retilmesi gerekli. Sıkıcı dayatmacı eğitim-
den daha çok eğlenceli okula bağlayıcı
öğretim metodu uygulanmalı. Her şeyden
önce onlara çiçekleri, böcekleri, ağaçları,
otları, denizleri, dağları, rüzgarı, anlatmak
gerekiyor. Önce insanca alfabesi öğretilmeli.

Şimdilerin eğitiminde maalesef zamanla

yarışılıyor. Öğrencilerimize okulun ilk günle-
rinden itibaren hedef konuluyor. “En iyi li-
seyi sen kazanacaksın. En iyi üniversiteyi
sen kazanacaksın.” Yarış atı gibi 
koşturmaca başlıyor.

Aynı şey öğretmenler içinde geçerli.
Onlar da zamanla yarışıyor. Ek dersler, özel
dersler yetmedi hafta sonu dershaneler. Tek
çabaları öğrencilerini kaliteli bir geleceğe
hazırlamak olması gereken öğretmenleri-

miz, geçim derdinde oradan buraya savru-
lup duruyor. Bu şartlar altında kaliteli bir
eğitim öğretimden bahsetmemiz mümkün
değildir.

İlköğretim düzeyindeki öğrenciler 
arasında “iyi öğretmen nasıl olmalı?” 
diye sorulmuş. Öğrenciler kafalarındaki 
öğretmen yapısını sıralamışlar;

İyi öğretmen, önce dost olmalı.
Motive edici olmalı ki öğrenci içe kapanmasın.
Sadece öğreten olmamalı, dersi sevdiren ol-

malı, çocukların farklılıklarını gözeten olmalı.
Okula, eve gidiyorum gibi giden öğretmen

olmalı.
Empati kurabilmeli, bizim açımızdan

dünyaya bakabilmeli.
Geri bildirimlerle öğrenciyi motive 

edebilmeli.
Mutlu olmalı, eğlenceli olmalı.
Donanımlı olsun; her şeyi bilecek diye bir

şey yok, ama gerçek hayatla da ilişkilendire-
bilsin anlattıklarını.

Ve en önemlisi:
Öğretmen özgür olsun!
Öğretmen özgür olursa öğrenciyi de

özgür kılar diyorlar.
Bunlar kelimesi kelimesine ilkokul, 

ortaokul ve lise öğrencilerinin sözleri.
Onlardan bu sözleri duyunca bende;
İyi öğretmen, öğrenci ile aynı dili konuşa-

bilen hep öğrenci olarak kalabilendir 
diyorum. Öğretmenlerimizin öğretmenler
gününü kutluyorum.

Sağlıcakla…

Öğretmen özgür olmalı

H adımköy Ömerli Mahallesi'nde
bulunan sitede oturanlar bir sü-
redir sokak köpeklerinden şika-

yetçi. 42 bloktan oluşan 2150 dairelik
Hadımköy Ömerli Mahallesi'ndeki bir si-
tede yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Site sa-
kinlerinin iddiasına göre, son zamanlarda
site içerisinde yaşayan sokak köpeklerinin
sayısı arttı. Sayılarının 30'u bulduğu öne
sürülen köpekler site sakinlerine göre
korku saçıyor. Site sakinleri, köpeklerin
5'li ve 8'li gruplar halinde gezdiklerini ve
çocuklara, yaşlılara, sitede oturanlara sal-
dırdıklarını iddia ediyor. Zaman zaman
motosikletli kuryeleri de kovalayan köpek-
ler arabalara da saldırıyor, bir başka iddia
da köpeklerin araba tamponlarına ısıra-
rak zarar verdiği yönünde. Sitede oturan-
lar da, köpeklerin dışarıda beslenmesini
ve orada bakılmasını talep ediyor.

Köpekler saldırıyor

Hadımköy'deki sitede oturan Songül
Yarar "Ben sabah akşam yürüyüş yapmak
zorundayım ama yapamıyorum. Arka-
daşlarla çıktığımızda köpekler saldırıyor.
Ben oğlumu ekmek almaya gönderemiyo-
rum. Bir ay önce bir arkadaş yanımızda
yürüyordu, yürürken kolundan bir köpek
kaptı. Biz de hayvan seviyoruz ama bu

köpekler sitenin dışında olsa daha iyi olur.
Çocuklarımıza saldırıyorlar, ben yürüye-
miyorum. Dün akşam ben yürüyüşe çık-
tım bir tanesi havladı 8'i birden bir anda
geldi" dedi.

Çocuklar oynayamıyor

Zekeriya Doğan isimli bir başka site sa-
kini de "Sabah namazından itibaren, hav-
lamaya başlıyorlar rahat bir şekilde
uyuyamıyoruz. Ben pencereden sürekli iz-
liyorum, köpekler çocuklara yaşlılara sal-
dırırken görüyorum. Saldırıyor ama
ısırıyor mu bilmiyoruz. Biz köpeklerin site
içerisinde olmasını istemiyoruz. Sitenin
dışında bakılsın buradaki insanlar rahat
etsin" diye konuştu. Zekeriya Doğan'ın eşi
Ayşe Doğan "Çocuklar parklarda oynaya-
mıyor. Biz kadınlar da yürüyemiyoruz sü-
rekli saldırıyor hayvanlar ama biraz
çocuklar da kışkırtıyor diyebilirim. Geçen-
lerde burada hamile bir kadın diğer ço-
cuklarıyla oynuyordu, köpek çocuğa
saldırdı. Kadın araya girdi, kadına da 
saldırdı. Kuryelere saldırıyorlar. Yaşlı bir
amcanın bacağına yapıştı bir köpek, am-
canın elindeki ekmekler de etrafa dağıldı.
Köpekler de ekmeklere saldırdı. Sonra
amca kalktı evden sopa aldı, sopayla 
kovaladı" diye konuştu. DHA

TAMPONU ISIRDI!
Aracının köpeklerin saldırısına uğradı-
ğını öne süren bir site sakini "Aracım
sıfırdı. Nisan ayında almıştık. Biz ge-
çerken köpek birden araca saldırdı ve
tamponu ısırdı. Orada bir yarık vardı,
biz boyayla kapattırdık. Biz bu köpek-
lerden çok korkuyoruz, okula giderken
ben araçla gidiyorum üzerimize saldı-
rıyorlar. Gece dışarı çıkamıyoruz. İki
tane topumuzu patlattılar" dedi. Yeliz
Bilgin "Buradaki hayvanlar aç, besle-

nemedikleri için insanlara saldırıyorlar
ve ısırıyorlar. Bir tane köpek arkada-
şımı kızıyla yürürken bacağından
ısırdı. Arkadaşımın bacağı kanlar
içinde kaldı, kızının yaşadığı travmayı
siz düşünün. Hayvan sevgisi benim de
içimde var ama sitenin içerisinde
olmaz. Aç bu hayvanlar biz ne kadar
beslersek besleyelim bütün site top-
lansa doyuramaz bunları" açıklama-
sında bulundu.

Arnavutköy'de bulunan 
sitenin sakinleri bir süredir

sokak köpeklerinden 
şikayetçi. Son günlerde sayıla-

rının 30'u bulduğunu öne
süren site sakinleri sokak kö-

peklerinden tedirgin. Köpekle-
rin sitede oturan çocukları
yaraladığı öne sürülüyor.

osmankose@hotmail.fr

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE
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istanbul'da bulunan barajlardaki
su miktarı günden güne azalmaya
devam ediyor. Arnavutköy'de bulunan

İstanbul'un en büyük su kaynaklarından bir ta-
nesi olan Sazlıdere Barajı da alarm veren baraj-
lardan biri. İSKİ verilerine göre Sazlıdere
Barajı'nda su seviyesi yüzde 20.8’e düştü. Ku-
raklıkla karşı karşıya kalan ve adeta dereye
dönen baraj, drone ile havadan görüntülendi.
Görüntülerde, geçtiğimiz aylarda sular altında
olan yerlerin kuruduğu ve aslında baraj olan kı-
sımda hayvanların otladığı görüldü. Sazlıdere
Barajı İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için
1998 yılında işletmeye açılan bir baraj gölü. Yıl-
lık 55 milyon metreküp kapasiteye sahip baraj
azami doluluğa ulaştığından kentin yaklaşık 1
aylık su ihtiyacını karşılayabiliyor. Kuraklık
şeker pancarını da vurdu, üretim yüzde 8 azaldı

meteoroloji Genel
Müdürlüğü, İstanbul'da
kuvvetli yağışın yarın

sabah saatlerinde başlayacağını ve
çarşamba sabahına devam edece-
ğini ifade etti. 'Sarı' kodlu uyarıda,
"Sağanak yağışların, kuvvetli (21-
50 kg/m2) olacağı tahmin edildi-

ğinden sel, su baskını, yağış anında
kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksa-
malar gibi olumsuzluklara karşı
dikkatli olunması gerekmektedir"
denildi. Meteoroloji Marmara'nın
genelinde de kuvvetli yağışın bek-
lendiğini ifade etti. Marmara böl-
gesi için yapılan uyarıda ise, "Yarın 

sabah saatlerinden itibaren Mar-
mara bölge genelinde beklenen sa-
ğanak yağışların, bölgenin güney ve
doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sa-
karya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale,
Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli
(21-50 kg/m2) olacağı tahmin edil-
diğinden sel, su baskını, yağış
anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda
aksamalar gibi olumsuzluklara
karşı dikkatli ve tedbirli olunması
gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde
20’ye geriledi. Adeta dereye dönen baraj, drone ile görüntülendi

Sazlıdere Barajı dereye döndü!

İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20.8’e düştü. 

Kitap fuarına
yoğun ilgi

Şenlik sona erdi

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl
ikincisi düzenlenen Ümraniye Kitap Fua-
rı'nın açılışı dün Cumhurbaşkanlığı Söz-

cüsü İbrahim Kalın'ın katılımıyla gerçekleşti. Yoğun
bir katılımın olduğu açılışta her yaştan on binlerce
okuyucu fuarı gezerek alışveriş yaptı. Ümraniye
Kitap Fuarı ikinci gününde de yine büyük ilgi gördü.
Sabahın erken saatlerinde Santral Etkinlik Alanı'nda
bulunan fuara gelen okuyucular, Türkiye’nin önde
gelen yüzden fazla yayınevinin yer aldığı stantları ge-
zerek, yazarlarla bir araya geldi.
Söyleşiler ilgi gördü

2. Ümraniye Kitap Fuarı'na katılan Sadiye Erol
Aykaç, Ahmet Taşağıl, Güray Süngü, Mehmet Ali
Bulut ve Betül Zarifoğlu söyleşi gerçekleştirdi. Filiz
Tosyalı, Ömer Demir, Süleyman Ezber, Volkan Ars-
lan, Ergün Tanlak, Abdullah Harmancı, Demet Er-
doğan Bildik, Elif Özsoyman, Fatih Cöngevel, Mert
Arık, Mine Dev, Sadiye Erol Aykaç, Abdullah Yıl-
dız, Ahmet Taşağıl, Beyza Mutlu, Devrim Horlu,
Ebubekir Sifil, Elif Sevinçgül, Ersin Karaca, Halis
Mutlu, Hatice Uğur, Mehmet Nalbant, Murat
Akan, Mustafa Akar, Nehir Aydın Gökduman, Nur-
dan Bağrıaçık, Selim Erdoğan, Tuğba Eray Biber,
Vahdettin İnce, Abdullah Harmancı, Begüm Esra
Kara Göktepe, Bülent Ata, Emre Şahin, Fırat Pür-
selim, Güray Süngü, İlknur Demirci, Rabia Oltacı,
Sevda Deniz K., Siyami Boylu, Süheyla Poyraz, Vil-
dan Sert, Fuat Sevimay, Mehmet Ali Bulut, Serkan
Üstüner, Fatih Namlı, İrfan Gürkan Çelebi, Ünzile
Akkan, Betül Zarifoğlu ve Yıldırım Ağanoğlu yayı-
nevlerinin bulunduğu stantlarda okuyucularıyla bir
araya gelerek, kitaplarını imzaladı.

Kartal Belediyesi tarafından, çocukla-
rın 1 haftalık ara tatilde eğlenceli zaman
geçirmesi amacıyla hazırlanan Çocuk

Şenliği sona erdi. 16 Kasım’dan beri çocukların
uğrak yeri olan Çocuk Şenliği’nin son gününde,
havanın da güneşli olması nedeniyle Masal Müze-
si’ne yoğun ziyaretçi akını oldu. Kartal Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kartal Beledi-
yesi Spor Müdürlüğü işbirliği gerçekleştirilen etkin-
liklerin son gününde tüm atölyelerde çocuklar
doyasıya eğlendi. Şenliğe ek olarak yine ara tatil-
deki çocuklar için Hürriyet Kültür Merkezi ve
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde 2 ayrı çocuk
oyunu sahnelendi. 1 Haftalık ara tatilde çocukları
unutmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel’in talimatı ile hazırlanan Çocuk Şenliği, tatilin
son gününde sona erdi. 16 Kasım’da açılan Çocuk
Şenliği’nin son gününde de Masal Müzesi yine zi-
yaretçi rekoru kırdı. Müzenin her bir köşesinin ayrı
bir etkinliğe sahne olduğu şenlikte, çocuklar ilk
önce uzman spor eğitmeni ile eğlenceli spor aktivi-
tesi yaptı. Sabah saat 10.00’da başlayan bu eğlen-
celi aktivitede çocuklar birbirinden eğlenceli
şarkılarla hem eğlendi hem de spor yaptı.

Dün kapılarını kitapseverlere açan 2.
Ümraniye Kitap Fuarı, pazar gününü
değerlendirmek isteyenlerin akınına
uğradı. Fuarı ziyaret eden binlerce
okur, sevdikleri yazarlarla bir araya
gelerek kitaplarını imzalattı.

İstanbul’a sarı uyarı

Köpekler nedeniyle güvenlik
sorunu yaşadıklarını anlatan
Zekeriya Doğan, “Çocuğum
sitenin içine çıkamıyor. 
Ekmek almaya bile 
gidemiyoruz” diye konuştu.
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B ir doların on iki Türk lirasına dayandığı euro ve
sterlin yükselişlerinin aşırı sıradanlaşmaların-
dan dolayı artık takip edilmediği herhangi bir

günden herkese merhaba. Muhtemelen bugün de her
zamanki gibi yatağınızdan ağrılarla kalktınız ve şu
cümleyi kurdunuz:

“Yine mi yaşıyorum?”

Eğer bu cümleyi kurduysanız merak etmeyin sorun
siz de değil. Aşırı araştırmacı bilim adamlarımız bu ko-
nuyu da ele aldılar ve sizin için araştırdılar. Sonunda da
şu kanıya vardılar:

“Pandemi insan beyninde kış uykusu modunu açtığı
için insanlar artık yataklarından yorgun, mutsuz ve sı-
kılgan olarak kalkıyorlar. Çünkü insan beyni eğlenceleri
ve hatta iş hayatını da dört duvar arasına taşıdığımız şu
günlere adapte olmakta zorlanıyor ve bu insanı hem
üşengeçliğe hem de mutsuzluğa sevk ediyor.”

Ne güzel açıklamış bilim adamlarımız temel sorunu-
muzu değil mi? Demek ki pandemi bitince normal bir
beyin yapısına sahip olacağız. Ve eskisi gibi güne ışıl ışıl
başlayacağız. Rüzgârı arkamızdan estirecek, güneşe
selam duracağız. Ama hayır, bir dakika. Bu söyledikle-
rimi yapabilmemiz için kafamızda bizi meşgul eden
küçük sorunlar olmamalı. Yani güneşe selam dururken
hangi markette litrelik yağlar daha ucuz ya da hangi
benzin istasyonunda motorin indirimleri var acaba gibi
ufak sorular ve sorunlarla meşgul olmamalı beynimiz.
Duruşa saygısızlık bir kere bu. Saf ve temiz olmalı du-
ruşumuz. En azından güneşi selamlarken, artan bebek
bezi fiyatını önemsemeyecek kıvamda olmalı.

Ve fakat şu sıralar Türkiye’de bu durum çok zor.
Alkol ve sigara tüketen bireyler lüks yaşam standardına
kavuşan kimseler olarak sayılıyorlar bu ülkede. Hatta
şu an için Türkiye’de hayal kurmak bile parayla satın
alınması gereken bir nesne gibi. Sanki bu nesneyi de
satın almamız için büyük kasım indirimlerini bekliyo-
ruz. Ya da yakında şöyle bir ilan görebiliriz:

“Sahibinden daha temiz, ikinci el hayal. Bankaya
kredi kartı borcum olduğu için satıyorum hayalimi. Alı-
cılar şu numaradan ulaşabilir.”

Allahtan ülkece çok komiğiz. Yoksa intihar vakaları-
nın önünü kesemezdik. Herhangi bir sorunla dalga geç-
mek bize has bir üslup sanırım. Dertler derya olsa bile
fotoğraf çekinebiliriz. Hayallerimize en içten dilekleri-
mizle gülümseyebiliriz.

Peki kurduğumuz hayaller neler? Bir ev sahibi
olmak mı? Bir araba sahibi olmak mı? Evlenmek mi?
Yüksek maaşlı bir iş mi? Bir sanat eseri üretmek mi?

İstisnaların kaideleri bozmadığı bilinse de pek dü-
şünmüyorum bu hayallerin kurulduğunu. Bence şu sıra-
lar kurulan tek hayal şu:

“Milli piyango bu sene benim bilete vursa ne güzel
olur.”

Ve buradan anlayabiliriz sanırım, hayallerinin ger-
çekleşmesi yüzde birin altındaki olasılığa bağlı olanla-
rın ekonomileri bozuk ülkelere ait vatandaşlar
olduğunu. Hayal kurmakta zorlananların, hayallerini
erteleyenlerin, hayallerini bir başka evrene bırakanların
ülkelerinin para birimi gibi günden güne eriyenler,
değer kaybedenler arasında yer aldığını.

Ezcümle, gençliğe emanet edilen Türkiye Cumhuri-
yeti’nin artık Türk Gençliği’ne tekrar hayal kurdurtmak
gibi bir görevi var.

Tebrikler Türkiye ekonomisi. Her kimi yaşatıyor ve
her kim de yaşatılıyorsan.

GÜLMEK, YOL VE 
SAINT SIMON ÜZERİNE
Gülmek fiziksel bir eylemdir. Yol düşünsel bir para-

digmadır. Saint Simon toplumun kökeninde çıkar ögesi
olduğunu bas bas bağırır. Kişi güldüğü zaman istem-
sizce dopomin hormonu salgılar. Herhangi bir yol üze-
rindeki birey başına gelecek tüm iyi olaylar ya da kötü
felaketlerden bağımsız bir şekilde sadece ilerlemek
ister. Saint Simon insanların bir araya gelebilmesi için
çıkarın sonucu olarak toplumsal bir bağ oluşmasına do-
layısıyla kollektif bir vicdan bağına ihtiyaç olduğunu
dile getirir. Gülmek bulaşıcı bir hastalıktır. Yol tecrübe-
nin diğer adıdır. Saint Simon Fransız devriminin mutlu-
luğu değil cahilin ve ezilmişin cehaletini yeniden ortaya
çıkardığını düşünür. Gülmek bedavadır. Yol yeni bir hi-
kayedir. Saint Simon acayip bir insandır.

HAFTANIN KARE ASI
LP - When We’re Hıgh
Ayla Algan - Beni Bana Sor
Gaelic Storm - Lover’s Wreck
Bülent Ortaçgil - Bu Su Hiç Durmaz
İyi bir hafta diliyorum herkese ve çift kişilik yorgan.

B ankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu (BDDK) ve Ta-
sarruf Mevduatı Sigorta

Fonu'nca (TMSF), tasfiye halindeki 21
Evim şirketinin mağdurları Şişli'de bulu-
nan TMSF binası önünde bir araya ge-
lerek eylem yaptı. Pankart ve dövizler
taşıyan mağdurlar slogan atarak yetkili-
lerden yardım istedi. İstanbul ve çeşitli il-
lerden gelen mağdurlar ortak basın
açıklaması yaptı. Evim Mağdurları Plat-
formu adına basın açıklamasını Muhar-
rem Taşdemir okudu. Taşdemir, "Bizler
evim mağdurları olarak sorunun çö-
zümü için TMSF yetkililerine sorunun
çözümünde şeffaf olunması gerektiğini
ve evim mağdurlarının çözümün en
haklı tarafı olması nedeniyle bu sürece
katılım sağlamak istediğimizi ilettik. Hak
için ve hakkımız olanı geri almak için ya-
pacağımız birlik ve dayanışma buluşma-
sına Türkiye'nin 81 ilinden katılım
sağlayan tüm mağdur durumda olan
yurttaşlar olarak devlet büyüklerimize bir
kez daha sesleniyoruz. Devletimiz bü-
yüktür, güçlüdür. Mazlumu korur, mağ-
duru kollar" dedi.

Paraları eriyor

Eyleme Tüketici Hakem Heyeti Onursal
Başkanı Aydın Ağaoğlu da destek verdi.
Ağaoğlu, "Bu insanlar neden burada?
TMSF o şirketlere el koydu. O şirketler-
deki paralar, mal varlığı bu insanlara ait
onun için buradalar ve TMSF bilgi ver-
miyor. Hangi şirketin hangi mal varlığını
sattı bu insanlar bilmiyor. Bu insanlar
para yatırdıklarında belki dolar 7 liraydı
şu an 11 lirayı geçti. Paraları eriyor. Kay-
yum heyetinde temsilcileri bulunmuyor
mağdurların. Oysa kayyum heyetinde
her şirketten birer tane mağdur temsilci
bulunması gerekirdi dedi. Bu insanlar
bilgi alamıyorlar" diye konuştu. Kar-
tal'dan eyleme katılan ve ev almak için
140 bin lira para yatıran Ayşe Gözütok
duruma tepki göstererek, "Ben paramı is-
tiyorum. Sadaka istemiyoruz. Hepimiz
mağduruz. Para yatırdık istedik ki ev sa-
hibi olalım böyle sokaklarda olalım iste-
medik" dedi. DHA

BIZ SADAKA 
ISTEMIYORUZ

Evim mağdurları Şişli'de bulunan
TMSF binası önünde toplanarak
eylem yaptı. Ev almak için 140 bin
lira para yatıran Ayşe Gözütok,
"Ben paramı istiyorum. Sadaka
istemiyoruz. Hepimiz mağduruz.
Para yatırdık istedik ki ev sahibi
olalım böyle sokaklarda olalım
istemedik" dedi

ON ÜÇÜNCÜ KÖYÜN KAVALCISI

Mehmet HALICI

mehmethalici36@gmail.com

Hayal edemiyorum...

‘EVİM’ MAĞDURLARI TMSF ÖNÜNDE EYLEM YAPTI, YETKİLİLERE SESLENDİ

Şişli'de taksicilere
yönelik yapılan

denetimde
yakalanan korsan

taksiciye 6 bin 
700 lira,

müşterisine ise 
446 lira ceza 

kesildi. Korsan 
taksicilik yaptığı

iddiasını reddeden
sürücü, yolcunun

arkadaşı olduğunu
iddia etti.

isTanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik
Ekipler Amirliği ekipleri, Büyükdere

Caddesi'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleş-
tirdi. Kısa mesafelerde yolcu almayan, yolcu seçen,
taksimetre açmayan sürücülerin belirlenmesi ve ce-
zalandırılmasına yönelik gerçekleştirilen denetim-
lerde ayrıca çalışma izin belgesi, ruhsat ve emniyet
kemeri kontrolleri de yapıldı. Emniyet kemeri tak-
mayan bir taksiciye 144 liralık cezai işlem
uygulandı.

Oğlumun arabası

Sivil trafik ekiplerinin denetim sırasında şüphe üze-
rine durdurduğu bir otomobilin korsan taksi olarak
kullanıldığı tespit edildi. Otomobil sürücüsüne kor-
san taksicilikten 6 bin 700 lira, yolcuya da 446 lira
ceza kesildi. Trafikten menedilen otomobil ise çeki-
ciyle otoparka götürüldü. İsmini vermek istemeyen
sürücü, korsan taksicilik yaptığı iddiasını reddede-
rek "Arkadaşı aldım, buraya getirdim, başka bir
şeyim yok. Oğlumun arabası. Bugün boştum,
onun için getirdim. Ehliyet ruhsat aldılar, polis net
bir şey söylemedi" dedi. DHA

Korsan taksiciye 
6 bin 700 TL ceza

Koridor
hikayeleri
Ceza Avukatı Cem Şeflek, 30 yıllık 
meslek hayatında karşılaştığı olayları ve
unutamadıklarını kitaba dönüştürdü. 
“Koridor Hikayeleri” başlıklı kitapta,
namus cinayetlerinden toplumsal vicdana
kadar birçok konuya, hukuk ve toplum 
ekseninde değiniliyor

Ceza Avukat Cem
Şeflek, 30 yıllık mes-
lek haya-

tında karşılaştığı
toplumsal olayları ve
bir o kadar da ilginç
anılarını yazdığı “Ko-
ridor Hikayeleri” ki-
tabı yayımlandı.
Memento Mori Ya-
yınları etiketiyle raf-

lardaki yerini alan kitapta,
namus cinayetlerinden toplum-

sal vicdana kadar
birçok konuya,
hukuk ve toplum
ekseninde değin-
diğine dikkat
çeken Şeflek,
“İnsan hayatı çok
kısa. O yüzden
başkalarının ba-

şına gelen olaylardan da ders al-
mamız gerektiğini düşündüğüm
için anılarımı yazma gereği his-
settim. Kitap bittiğinde yanlış
inanışların, yanlış eğitimin, yan-
lış eş seçiminin, yaşamsal koşul-
ların ve daha fazlasının insanı
ne kadar kötü çıkmazlara götü-
rebileceğini kendim de daha iyi
anlamış oldum” diye konuştu.
DHA

Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi Fen İşleri
Dairesi tarafından sür-

dürülen çalışmalar kapsamında
Ergene ilçesi Pınarbaşı Deresi
Köprüsü’nün yapımı tamamla-
narak vatandaşların hizmetine
sunuldu. Pınarbaşı Deresi Köp-
rüsü 25 metre uzunluğa ve 11
metre platform genişliğine sahip.
Tek açıklığa sahip olan köprü, iki

kenarayaktan ve 12 adet kirişten
oluşuyor. Kenarayaklar kazıklı
temel sistem üzerine oturuyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Te-
kirdağ Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Albayrak “Mevcut iki
şeritli yolun köprü üzerinde tek
şeride düşmesi sonucu meydana
gelebilecek kazaları önlemek
amacıyla başlattığımız Pınarbaşı
Deresi Köprüsünün yapımını ta-

mamlayarak vatandaşlarımızın
hizmetine sunduk.  Köprümüzün
asfalt çalışmaları da yine Fen İş-
leri Dairemiz tarafından yapıldı.
Tekirdağ’ın ulaşım kalitesini arttı-
racak projeleri hayata geçirmeye
hız kesmeden devam edeceğiz.
Pınarbaşı Deresi Köprüsü’nün il-
çemize ve vatandaşlarımıza ha-
yırlı olmasını temenni ederim.”
dedi. 

Köprü hizmete açıldı
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C umhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,
Türkiye Siber Güvenlik Kümelen-
mesi tarafından bu yıl 2'ncisi dü-

zenlenen 'Milli Siber Güvenlik Zirvesi'ne
katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar
ve Kongre Merkezi'ndeki zirvede; Fuat
Oktay ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sa-
vunma Sanayi Başkanı İsmail Demir,
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
Başkanı Ali Taha Koç ve çok sayıda da-
vetli yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Oktay, salgının da etkisiyle hayatın, her
geçen gün biraz daha dijital alana taşındı-
ğını vurgulayarak, siber tehditlere karşı
yerli ve milli kalkanlarını geliştirmek ve
siber vatanda tam egemen olmak için kay-
bedilecek 1 dakikalarının bile olmadığını
söyledi. Maryland Üniversitesi tarafından
yapılan 'Siber Güvenlik Araştırması'na
göre, dünya genelinde her 1,12 saniyede 1
yani neredeyse her saniye siber güvenlik
saldırısı gerçekleştiğini hatırlatan Oktay,
"Her geçen gün sayısı artan siber ihlallerle
birlikte dünya genelinde siber güvenlik
harcamalarının önümüzdeki yıl 133,7 mil-
yar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu
öngörülerin arkasındaki sebep, giderek
daha çok fiziksel bilginin dijital ortama ak-
tarılması, etkileşimlerin dijitalleşmesi ve
nesnelerin de artık internete bağlanıyor ol-
masıdır. Teknolojiye ve veriye hükmeden;
veriyi dijital ortamda üreten, kullanan ve
saklayan unsurlara da hükmedebilmekte-
dir. Bu durum güvenlik anlayışını da de-
ğiştirmiş; artık fiziki güvenliğin siber
güvenlikle yerli yazılımla yapay zekayla ve
dijital sanayiyle tahkim edilmesi zorunlu
hale gelmiştir. Siber vatan sınırlarımızı ko-
rumak, topraklarımızın her bir karışını ko-
rumak kadar önemlidir. Siber
teknolojilerde öncü konuma geçmekse
milli teknoloji hamlemizin en önemli par-
çalarından birisidir. Bu doğrultuda özel-
likle son 5 yıl içinde; kritik altyapılarımızın
korunmasının yanında, siber kapasite in-
şasına ve tehditleri en hızlı biçimde tespit
edip engellememizi sağlayan 'teknolojik
tedbirlere' özellikle eğilmiş durumdayız"

açıklamalasında bulundu.

Şov yapmaya benzemez

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber
Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ta-
rafından 110 binin üzerinde zararlı bağ-
lantı tespit edildiğini ve altyapı seviyesinde
erişiminin engellendiğini kaydeden Oktay,
"Ayrıca USOM tarafından 28 binin üze-
rinde siber güvenlik bildirimi ilgili kurum
ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin

alınması sağlanmıştır. Uluslararası Tele-
komünikasyon Birliği tarafından hazırla-
nan Global Siber Güvenlik Endeksinde
200 ülke içinde 11'inci sıraya yükselmiş
durumdayız. Yerli ve milli projelerle, siber
tehditlerin en az maliyetle, en kısa sürede
tespit edilmesini ve önlenmesini sağlıyo-
ruz. AVCI uygulaması ile zararlı yazılım
bulaşmış sistemleri ve komuta kontrol
merkezlerini tespit ediyoruz. AZAD uy-
gulaması ile yapay zeka kullanılarak köle
bilgisayarları buluyoruz. İnternete açık

kaynaklara ilişkin izleme faaliyetlerini de
KASIRGA ile gerçekleştiriyoruz. Bu bah-
settiklerim, ulusal mobil altyapıya Wi-Fi
ile bağlanıp şov yapmaya benzemez. Her
birinde emek, yatırım ve vizyon olan dev-
rim niteliğinde adımlardan bahsediyo-
rum" diye konuştu.

Sarsılmaz hale gelecek

Yerli ve milli altyapılar sayesinde; 700'den
farklı zafiyet tipinin ülke genelinde sürekli
olarak kontrol edildiğini ve günlük yakla-
şık 4 milyon sahte web sitesinin kontrolü-
nün yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti: "Bu im-
kanlarımızla ülke genelinde kullanıcılara
ve bilişim sistemlerine yapılan saldırılar
çoğu zaman arka planda sessiz sedasız
önlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne
bağlı Siber Güvenlik Komutanlığı da, be-
şinci harekat sahası olarak nitelendirilen
siber uzayda operasyon kabiliyetlerini her
geçen gün geliştirmektedir. Diğer taraftan
ulusal siber güvenlik teknolojisi kapasite-
mizi güçlendirmek için Araştırma ve Ge-
liştirme (Ar-Ge) teşvikleriyle Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İş-
letmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle ve
Kalkınma Ajansı projeleriyle siber tekno-
loji alanının tüm paydaşlarını destekliyo-
ruz. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi
de zaten bu desteğimizin en güzel örneği.
Kümelenme bugün 192 üye firması, 275'in
üzerinde milli ürün ve 400'den fazla faali-
yeti ile siber güvenlik sektöründe başarı-
lara imza atmaktadır. Siber Güvenlik
Haftası kapsamında; firmaların başarı hi-
kayelerine, dünyaya açılma adımlarına ve
siber güvenlik ekosisteminin gelecek vizyo-
nuna oturumlar ayrılmış olması da mem-
nuniyet vericidir. Etkinlikler kapsamında
yerel üreticinin yerel alıcıyla buluşmasıyla
sektör güçlenecek, yerli ve milli siber gü-
venlik ürünlerinin ülkemizde yaygınlaşarak
siber vatanın tehdit ve güvenlik duvarları
daha sarsılmaz hale gelecektir."

enerjisa Enerji’nin LED dönüşüm uygu-
laması, Teknosa’nın mağazalarında hayata
geçiriliyor. İş birliği kapsamında ilk olarak İs-

tanbul Canpark AVM’deki Teknosa mağazasında LED
dönüşüm uygulaması devreye alındı. 2022 yılında 20
Teknosa mağazasında 2 bin 500 adet armatürün LED
dönüşümünün tamamlanması hedefleniyor. Uygulama
ile enerji tasarrufunun yanı sıra ortamın aydınlık düzeyi
ile hem çalışanların hem de müşterilerin konforu artırılı-
yor. Teknosa ile hayata geçirdikleri projenin oldukça de-
ğerli olduğuna değinen Enerjisa Enerji A.Ş. CEO’su
Murat Pınar, “İşimin Enerjisi çatısı altında yenilikçi
ürünlerle hayata geçirdiğimiz tüm projelerde enerji ve-
rimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdü-
rülebilirlik kavramlarını kendimize rehber edindik. Bu
görüşle hareket ederek daha yeşil bir dünya için ülkemi-
zin ve enerji sektörünün geleceğine katkı sağlamayı he-
defliyoruz. Bunu yaparken müşterilerimizin farklı
ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi de dizayn ediyor ve ge-
liştiriyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin yatı-
rım maliyetini hafifleterek, enerji verimliliği
yatırımlarından da tasarruf etmelerine olanak sağlıyoruz.
Teknosa ile başlattığımız ve 5 yıllık süreçte daha da yay-
gınlaştırmayı planladığımız LED aydınlatma dönüşümü
ile Teknosa’nın enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda
hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz dedi.

Enerjide tasarruf sağladık

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin de sürdürülebilirlik konu-
sunda Sabancı Topluluğu’nun öncü ve örnek olma mis-
yonuna uygun olarak sektörde öncü adımlar attıklarını
belirterek, şunları söyledi: “Yaptığımız işin ekonomiye
değer katması, topluma, paydaşlarımıza fayda sunması
ve çevreye duyarlı olması ana kriterlerimiz. Türkiye’nin
en yaygın mağaza ağına sahip teknoloji perakende şirke-
tiyiz. 2020 yılında mağazalarımızda otomasyona geçe-
rek, çevre dostu aydınlatma çözümlerini tercih ederek,
enerjide tasarruf sağlamayı başarmıştık.”

TOPRAKLARIMIZ
KADAR ONEMLI Teknosa’da

LED dönüşüm
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Siber vatan sınırlarımızı korumak, topraklarımızın her bir karışını korumak kadar önemlidir.
Yerli ve milli projelerle siber tehditlerin en az maliyetle en kısa sürede tespit edilmesini ve önlenmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

İşimin Enerjisi çatısı altında verimlilik ve
tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir
enerji kullanımını artıran çözümler geliş-
tiren Enerjisa Enerji ile Teknosa, aydın-
latma dönüşümünü için iş birliği yaptı

M erkez Bankası aldığı emir üzerine
kısa bir aradan sonra yine faiz indirdi.
Ayarı kaçan döviz çıldırdı. 1 Ameri-

kan doları 11,50 Türk Lirası oldu…Avrupa para
birimi Euro’yu ise tutabilene aşk olsun.

Gün içinde defalarca inip çıkan dolar,
kimleri zengin etti bilmiyoruz. Birilerinin bu
iniş çıkışlardan voliyi vurduğu kesin. Tür-
kiye, gözümüzün önünde soyuluyor…

Diğer taraftan bu faiz indirimleri kim-
lere yarıyor?

Mesela “çete” olarak ifade edilenlere 
yarıyor mu?

Ya da kamu bankalarından kredi çıkart-
maya çalışan bazı yandaşlar için düşürül-
müş olabilir mi bu faiz?

Bundan önceki üç kamu bankasında ger-
çekleştirilen faiz indirimi ticarî kredi ve
konut kredilerini kapsamıştı da… 

Sahi hangi faiz ile mücadele ediliyor, pardon?

Kredi faizi mi, kredi kartı faizi mi, temer-
rüt faizi mi, ticari faiz mi, reeskont faizi mi,
çek-senet faizleri mi?

Bir dolu faiz çeşidi var da…
Ya da şöyle soralım;
Devlet tahvillerinde, Hazine bonolarında

da faiz indirimine gidilecek mi?
“Nas ortada” diyor partili Cumhurbaş-

kanı. Yani referans olarak Kur’an’ı işaret
ediyor.

Acaba AKP Genel Başkanı Kur’an’daki
faiz konusunu yanlış mı anlıyor?

Yoksa işler iyice sarpa sarınca, Kur’an’ı
kendisine kalkan yapmaya mı çalışıyor?

Eğer öyleyse bu, Kur’an’ın hiç hoşuna
gitmeyecektir, değil mi?

Ben bir vatandaşım ve düşünüyorum işte…
Düşünmek de yasak değil herhalde…
Esasen, düşün düşün nereye kadar…
Beynimiz yandı düşünmekten ama sor-

mayalım mı?
Bu faizin düşürülmesiyle dövizin inip çık-

ması kimlerin cebini doldurdu diye …

Kimse çıkıp da vatandaşı yüksek faizden
koruyorlar demesin…Aman, aman! Karnı-
mız tok bu sözlere…

Çünkü faiz indirimleri vatandaşa yaramıyor.
Vatandaş en çok nerede faiz yiyor?
Kredi kartlarında, ihtiyaç kredilerinde,

KMH yani esnek kredi hesabında.
E faizler düşüyor ama bu hesaplara işle-

tilen faiz oranları aynı duruyor. Değişen bir
şey yok ki!

Kendimden örnek vereyim. Benim kredi
kartı ekstremdeki faiz oranı aylardır aynı…

Hani faizler düşmüştü?
Benim ekstremin niye haberi yok?
Kaç çeşit faiz var ve bu faiz indirimleri

kimlere yarıyor?

Kimse çıkıp da vatandaşa yarıyor demesin.
Aman, aman! Geçin bunları bir kalem.
Vatandaş derin bir yoksulluğa itilirken,

kimler zenginliğin nirvanasına ulaşıyor?
Şimdi bekleyelim yeni zamları.
Dolar, freni tutmayan damperli kamyon

gibi yokuş aşağıya giderken fiyatlar yerinde
duracak değil herhalde… Gelsin yeni zamlar.
Vatandaş geçim sıkıntısından dudağının kanını
emerken siyasilerin kimi geçmişle helalleşme
derdinde, kimi de koltuğu kaybedeceğini anla-
dığı için yüzde 50+1’i indirme derdinde; 
saltanatını sürdürmenin yollarını arıyor.

Vatandaş artık ağlamayı bıraktı, sinir
krizleri geçiriyor. Arkasından gülme 
krizleri gelecek.

Hani bir hikâye vardır. Padişahın biri
halkın sırtına bindirmiş vergiyi…Sonra da
vezirine git bak bakalım demiş, halkım ne
tepki veriyor! Vezir gitmiş bakmış, vatandaş
sus pus. Dönmüş gelmiş, padişahım demiş,
halk çok suskun, hiç tepki vermiyor. Padişah
oh oh çok iyi demiş, ellerini ovuşturarak.

Biraz daha artırmış vergiyi… Sonra yine
vezirine, git bak bakalım demiş, halkım ne
yapıyor. Gitmiş, bakmış ki vezir, vatandaş
çok öfkeli, âdeta burnundan soluyor. Dön-
müş gelmiş. Padişahım demiş, halk çok öf-
keli… Güzel demiş padişah, bir şey olmaz.
Bu kez daha da ağırlaştırmış vergiyi, öyle
böyle değil. Vatandaş ağır vergi yükü al-
tında inim inim inleyecek… Padişah, yine
git bak bakalım demiş vezirine. Gitmiş bak-
mış vezir. A, o da ne, vatandaş gülüyor…
Dönmüş gelmiş, padişahım demiş, çok ilginç
bir şey oldu, vatandaş gülüyor. Padişah çok
telaşlanmış. Eyvah demiş, tehlike büyük, bu
kez ayvayı yedik. Hikâye bu ya! Gerçek ha-
yatta olmaz da yine de anlatayım dedim…

Bak yine aklıma geldi; sahi kimlere
yarıyor bu faiz indirimi ve de doların iniş 
çıkışları?

Düşünmekten beynimiz yandı valla.
Birileri açıklasa da rahatlasak. Yoksa

gülme krizine gireceğiz.
Demedi demeyin…

Faiz-dolar oyunu hergunlu@ttnet.net.tr

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ

Türkiye 2023 hedefine ulaştı
Türkiye'nin bu süreçte en
hızlı toparlanan ülkelerden
biri olduğunu vurgulayan

Dönmez, "Elektrik, doğal gaz ve akarya-
kıt fiyatlarında yaptığımız sübvansiyonla
vatandaşlarımıza 127 milyar liralık des-
tek sağladık. Geçtiğimiz hafta faturalar-
daki TRT payı ve Enerji Fonu'nun
kaldırıldığı açıklandı. Her iki fonun kaldı-
rılmasıyla birlikte vatandaşımıza verece-
ğimiz destek yıllık yaklaşık 3 milyar lira
olacak." diye konuştu. Dönmez, Türki-
ye'nin yenilenebilir enerjide kurulu gücü-
nün ekim sonu itibarıyla yaklaşık 53 bin
megavata ulaştığını ifade etti. Yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının elektrik üretimin-
deki payının da 2019 ve 2020'de yüzde
42'nin üzerine çıktığını dile getiren Dön-
mez, 2023 hedefine şimdiden ulaşıldığını
bildirdi.

İlk kaynağı yapacağız

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal
gaz keşfine yönelik çalışmaların hızla

devam ettiğini belirterek, şun-
ları kaydetti: "Temmuzda Tür-
kali-2 kuyumuzun rezervuar-2
ve rezervuar-3 testlerini başa-
rıyla tamamlamıştık. Karade-
niz gazını ilk defa o gün orada
yaktık. Bu hafta Türkali-2 ku-
yumuzun rezervuar-1 testinde
günlük 650 bin metreküp gaz
akışına ulaştık. Sakarya Gaz
Sahası'na ilişkin bütün mühen-
dislik çalışmalarını tamamla-
dık. Yüksek nitelikli boruların siparişlerini
verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst se-
viyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz
bu işi. 2022'nin baharında suyun altına
boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapaca-
ğız inşallah." Dördüncü sondaj gemisinin
de 2022'nin bahar aylarında Türkiye'ye
ulaşacağını aktaran Dönmez, "4. gemi-
miz çift kule tasarımına, sert deniz şartla-
rında çalışabilecek kabiliyete sahip.
Yüksek basınçlı rezervuarlarda dahi daha
emniyetli şekilde çalışıyor. Karadeniz ga-

zında bütün hesabı kitabı 2023'e
göre yaptık." değerlendirmesinde
bulundu.

Kış saati uygulaması

Türkiye'de kış saati uygulamasına
2016'da başlandığını hatırlatan
Dönmez, bugüne kadar elektrikte
6,82 milyar kilovatsaat tasarruf
sağlandığını bildirdi. Dönmez, bu
tasarrufun parasal karşılığının 6
milyar lira olduğunu belirterek,

"26 Mart 2019'da Avrupa Parlamento-
su'nda gerçekleştirilen oylamayla AB de
mevsimsel saat değişikliği uygulamasına
son verilmesi önerisi kabul edildi." dedi.

Karbon fiyatlaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da
Türkiye'nin Paris Anlaşması'na uyum sü-
recinde 2053'e yönelik net sıfır emisyon
hedefi belirlediğini anımsatarak, “Net
sıfır emisyon amacı çerçevesinde ciddi

adımların atılması, sürecin etkin ve ada-
letle yönetilmesi elzem. Bu kapsamda,
önümüzdeki döneme ilişkin iki konuyu
önemli görüyorum. Elektrikli araçların
yaygınlaşması, yeterli şarj altyapısının
varlığına, şarj hizmetinin ülke sathında
sunulabiliyor olmasına bağlıdır. Bu kap-
samda TBMM'ye sunulan önerinin kısa
sürede yasalaşmasını diliyorum. EPDK
olarak, yasa taslağını esas alarak ikincil
mevzuat çalışmalarını da planlamış bu-
lunuyoruz. Ekonomimiz açısından elek-
trikli araçlar kadar önemli gördüğüm bir
diğer konu ise karbon fiyatlaması. Önü-
müzdeki ocak ayında toplanacak iklim
şurası sonrasında ülkemizin karbon azal-
tımına ilişkin yol haritası daha da belir-
ginleşip karbon fiyatlamasına ilişkin
esaslar olgunlaştığında, EPDK kendi
üzerine düşeni basiretle yerine getirmeye
hazır. Karbon fiyatlamasında EPDK'nin
gözetiminde en kısa sürede işletmeye
hazır hale getirileceğini vurgulamak 
isterim” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde, "Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine ulaştık" dedi.

Fuat Oktay, 
“Yerli ve milli siber 
güvenlik ürünlerinin 
ülkemizde yaygınlaşarak
siber vatanın tehdit ve 
güvenlik duvarları daha
sarsılmaz hale gelecektir”
diye konuştu.



İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya
bu yıl 5 tanesi yurt dışından 48 kişinin katıldığını, son
beş yılda 1043'ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt

mensubunun teslim olduğunu bildirdi. Soylu, TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine
ilişkin yaptığı sunumda, 40 yılda kurulan Avrupa Birliğinin
bugün 10 yıllık göç sorunu yüzünden dağılmayı konuştu-
ğunu belirtti. Almanya'nın, sel bölgesine 3 ay boyunca yak-
laşamadığını anlatan Soylu, orman yangınlarının da ABD
ve Kanada'da aylarca sürdüğünü vurguladı. Avrupa'nın,
marjinalleşmenin etkisi altında olduğunu ifade eden Soylu,
Türkiye'nin, 21. yüzyılın başından itibaren, uyguladığı politi-
kalardan taviz vermeden, yaşanan iklimi yönetebildiğini
söyledi.

Takdiri hak eden bir iş

Soylu, Türkiye'nin ülkesinin menfaatlerini koruduğunu, Ba-
tı'nın aksine insani değerlerden uzaklaşmadığını dile getirdi.
Türkiye'nin milli iradeden aldığı güçle darbe girişimini bas-
tırdığına işaret eden Soylu, FETÖ'nün tüm ana bileşenleri-
nin çökertildiğine dikkati çekti. Cumhur İttifakı'ndan alınan
güçle Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Mavi Vatan'da menfaat-
lerin ve hakların korunduğunu aktaran Soylu, güneydeki
terör koridoru hayalinin ise üç büyük operasyonla bitirildi-
ğini belirtti. Süleyman Soylu, Türkiye'nin özgürlükler ala-
nını çiğneten değil, içeride ve dışarda insani güvenlik üreten
bir ülke olduğunu kaydetti. Bakan Soylu, "Yıllarca Batı'nın
teknolojisine, savunma sanayisine muhtaç olan Türki-
ye'den, polis araçlarına göreve gitmeleri için benzin bulama-
yan Türkiye'den, bugün vatandaşın kayıp koyunlarını bile
İHA'larla arayan bir Türkiye tablosuna gelebilmek, bana
göre takdiri hak eden bir iştir" diye konuştu.

Bu toprağın imalatı değil

İçişleri Bakanlığının faaliyetlerinin odağına önleyiciliği koy-
duğunu söyleyen Soylu, yeni stratejileri ve bugüne kadar
gerçekleştirilen uygulamaları anlattı. Terörle mücadeleye de
değinen Soylu, Türkiye'nin 40 yıldır terörle sınandığını ha-
tırlattı. Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın sebep olduğu
can kaybının yaklaşık 40 bin, 2016'dan bugüne kadar katle-
dilen sivil vatandaş sayısının 408 olduğunu anımsattı. Tür-
kiye'yi dünya liginde görmek istemeyenlerin, bugün de
desteğinin ve beklentisinin, terör ve terörizm olduğunun al-
tını çizen Soylu, “PKK, DEAŞ, FETÖ bu toprağın imalatı

değildir. Geçtiğimiz günlerde Hakkari'de yakaladığımız, zırh
delici özelliği bulunan ve neredeyse fabrikadan yeni çıkmış
AT-4 füzelerini kim gönderdiyse, bu örgütün imalatçısı da
onlardır. Bugüne kadar terörle mücadelede her hükümet,
Allah razı olsun, ellerinden geleni yapmışlardır. Ne yazık ki
imkansızlıklar, siyasal istikrarsızlıklar, ekonomik çaresizlikler,
yerli ve milli savunma sanayisindeki eksiklikler, bizi 21. yüz-
yılın başında, dünyanın desteklediği bir terör ve istikrarsızlık
stratejisi ile karşı karşıya bırakmıştır” dedi. 

PKK, kilitlenmiştir

“Geçmişteki acı ve kayıplarımız, bize büyük tecrübe kazan-
dırmıştır” diyen Soylu, “Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan li-
derliğinde 21. yüzyıla işte böyle bir başlangıç yapmıştır.
Doğru, 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne,
bugün 48 katılım vardır. Doğru, terör örgütü eskiden sadece
Tunceli kırsalında, 2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken,
bugün Türkiye'nin tamamında, toplam terörist sayısı 180'in
altına düşmüştür. Terör eylemlerinin sayısı 2 bin 817'den,
yüzde 90'ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil in-
sanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah'a hamdolsun,
şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl
5 tanesi de yurt dışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son beş
yılda 1043'ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubu tes-
lim olmuştur. "

Haddini bil!

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, terörle
mücadele konusundaki açıklamaları sırasında tartışma çıktı.
Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a, "Ben gül-
müyorum, oradan sürekli bana gülerek bakma. Ben terörle
mücadeleyi anlatıyorum. Ben gülmüyorum. Sürekli oradan
gülüyorsun. El hareketinde bulunma" diye tepki gösterdi.
CHP'li Özkoç da Soylu'ya, "Haddini bil. Senin yalanlarını
dinlemek zorunda mıyım?" dedi. Terörle mücadelenin nasıl
olduğunu anlatmaya çalıştığını vurgulayan Soylu, Özkoç'u
kastederek, "El sallama, parmak sallama. Terörle mücadele
yapmamız hoşuna gitmiyor. Orada şehit veriyoruz, evlatla-
rımız şehit oluyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya,
HDP'ye her evden bir oy istediniz. Siz istediniz, sizin genel
başkanınız istedi" ifadesini kullandı.

PKK'dan talimat alıyorsun

Tartışmaya, HDP milletvekillerinin de dahil olması üzerine
gerginlik yaşandı. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, araya
girerek milletvekillerini sakin olmaları konusunda uyardı.

Tartışmanın uzaması üzerine
Yılmaz, birleşime ara verdi.
Tartışma, verilen arada da bir
süre devam etti. Soylu, HDP
Adana Milletvekili Tulay Ha-
tımoğulları Oruç'un, "Sen,
Türkiye'yi böyle yönetiyor-
sun" sözüne, "Sen, PKK'dan
talimat alıyorsun" karşılığını
verdi. Bakan Soylu, tartışma-
nın ardından sunumuna
devam etti.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi
görüşmelerinde açıklamalarda 
bulundu. Bakan Soylu terörle 
mücadeleye ilişkin bilgi verirken
CHP Grup Başkanvekili Engin
Özkoç'un gülmesine tepki gösterdi.
Bakan Soylu, "Ben gülmüyorum,
ben terörle mücadeleyi anlatıyorum.
Terörle mücadele yapmamız hoşuna
gitmiyor, PKK'nın geldiği nokta
hoşuna gitmiyor değil mi? Orada biz
şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek
gülüyorsun" dedi

GEVREK GEVREK 
GULUYORSUN!

FETÖ'DEN 45 BİN KİŞİ
İHRAÇ EDİLMİŞTİR!

Bakan Soylu, FETÖ ile mücadelenin son FETÖ’cüye
ulaşma hedefiyle sürmeye devam ettiğini bildirerek,
"Bugüne kadar 319 bin kişi gözaltına alınmış, 99 bin
kişi tutuklanmıştır. Halen cezaevlerinde bulunan tu-
tuklu/hükümlü sayısı 22 bin 340’tır. Bugüne kadar ba-
kanlığımızdan; 45 bin kişi ihraç edilmiş, 12 bin 847
kişi de görevden uzaklaştırılmış, 13 bin 509 kişi de
görevlerine iade edilmiştir. Mahrem yapılanma, büfe
ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları ve kurum ya-
pılanmalarına yönelik olarak 77 bin operasyon yapıl-
mış; 'ByLock'ta 99 bin tekil kullanıcı tespit edilmiştir.
Büfe ankesörde etkin pişmanlıktan faydalanan kişi sa-
yısı 8 bin 617, oranı ise yüzde 37’dir" dedi. Bakan
Soylu, bu sırada CHP milletvekillerinin '10 bin dolar
alan siyasetçi kim?' sorularına yönelik "10 bin doları
söylerim ben. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan 2 yıl
önce üst üste söylediği bu Meclis'te 'ByLock' kullanan
milletvekillerini açıklasın" diye yanıt verdi.

Kimi helalleşiyor
kimi yol buluyor
Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce, bir gazetecinin,
"Sayın Kılıçdaroğlu sizinle
helalleşecek mi" sorusuna, 
“Bilmiyorum, o tartışmaya
girmeyeyim şimdi" karşılığını verdi.
İnce, "İktidar mı daha fazla dini
söylemde bulunacak, muhalefet mi
bulunacak? Kimi helalleşiyor, 
kimi yol buluyor” dedi

MeMleket Partisi Genel Başkanı Muhar-
rem İnce, Türkiye'nin ihtiyacı olan siyasi
yapıyı oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Hacı Bektaş Veli
Külliyesi'ni ziyaret eden İnce, alanın girişinde bulu-
nan Alevi-Bektaşilik açısından kutsal kabul edilen as-
lanlı çeşmeden su içti. Hacı Bektaş Veli Türbesi
ziyaretinde, neyzen Süleyman Ergüner, İnce'nin si-
yasi başarısı için dua edip ney üfledi. İnce, külliyeden
çıkışta gazetecilerin, yeni asgari ücretin belirlenme-
sine yönelik çalışmaları nasıl değerlendirdiği sorusu
üzerine, Türkiye'de siyasilerin ekonomiyi konuşmak
yerine dini söylem kullanma yönünde bir tartışma
içinde olduğunu belirtti.

Tartışmaya girmeyeyim

İnce, bir gazetecinin, "Sayın Kılıçdaroğlu sizinle he-
lalleşecek mi" sorusuna, "Bilmiyorum, o tartışmaya
girmeyeyim şimdi" karşılığını verdi. İnce, "İktidar mı
daha fazla dini söylemde bulunacak, muhalefet mi
bulunacak? Kimi helalleşiyor, kimi yol buluyor, kimi
faize teolojik açıklamalar yapıyor. Bu tartışmaların
yerine bence asgari ücreti tartışmalıyız, siyasetçilerin
işi bu olmalıdır. Doları, üretimi, sanayiyi, eğitim ve
tarımı tartışmalıyız. Türkiye'nin ikinci bir AKP'ye ihti-
yacı yok. 19 yıldır bir AKP var zaten. Demokrat, çağ-
daş, ilerici, çağını kavramış, gençlere umut ve örnek
olan bir siyasi yapıya ihtiyaç var. Biz de onu kurmaya
çalışıyoruz. Asgari ücrette DİSK'in teklifi 5 bin 200 li-
raydı, mantıklı buluyorum, inşallah beklediğimiz gibi
olur” açıklamasını yaptı. 

İYİ Partİ Denizli Milletve-
kili Yasin Öztürk, İYİ Parti
lideri Meral Akşener’in

Denizli'de gerçekleştirdiği mitinge
başka illerden insan taşındığı iddiala-
rına yanıt verdi. AK Parti Denizli İl
Başkanı Yücel Güngör park halindeki
otobüs görseli ile birlikte yaptığı payla-
şımda, “Denizlimiz sanayi ve tarım
şehri olmanın yanında bir turizm şeh-
ridir. Çevre illerden Denizlimize gelen
5 benzemez yerli turistlerin ziyaretleri
gerçekleşti” yorumu yaptı. Güngör
daha sonraki açıklamasında ise “Ta-
şıma suyla değirmen dönmez. Çevre

illerden getirilen insanlarımızı alana
doldurarak göz boyamaya çalışanlar
kalkıp bir de seçim istiyorlar” ifadele-
rini kullandı.

Bu iş bitmiştir

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öz-
türk, Güngör'ün açıklamalarına tepki
gösterdi. Bazı kaynakların miting ala-
nında 30 bin kişi olduğunu kendilerine
aktardığını ifade eden Öztürk, şu yo-
rumda bulundu: “Eleştirileri duyunca
bunlar iktidardan gittiklerini anlamış-
lar, iktidara biz geliyoruz diye düşün-
düm. O dönemlerde AK Parti

mitinglerine gönülsüz ve zorla giden
insanlar varken buraya şehir dışından
bile gelmiş olsalar, insanlar işini gü-
cünü bırakıp gönüllü bir şekilde geli-
yorlarsa, para almadan buraya
geliyorsa bu iş bitmiştir. O kalabalığı
oraya toplamak her baba yiğidin harcı
değildir. Kalabalıktaki coşkunun ana
sebebi değişim arzusudur. İktidar par-
tisinin il başkanı bunu anlayamamış.”

Göz boyama tartışması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışma yaşandı. Muhalefet, Bakan Soylu’ya,
“Sen önce Sedat Peker’in iddialarına yanıt ver” dedi. Bakan Soylu, “Ben 10 bin doları alan siyasetçiyi

söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız” diyerek yanıt verdi.
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HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMETİ ALINACAKTIR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-ÜSKÜDAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2022 YILI HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS ) HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/741118
1-İdarenin
a) Adresi :Yavuztürk Mah. Altuncu sok. 2/2 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :02166064729 - 02166064729
c) Elektronik Posta Adresi :uskudaragizdis@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :12 AY

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

b) Yapılacağı yer :ÜSKÜDAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Yavuztürk 
Mahallesi Altuncu Sokak No:2/2 Üsküdar/İSTANBUL

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ÜSKÜDAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (Toplantı 

Salonu) Yavuztürk Mahallesi Altuncu Sokak No:2/2 
Üsküdar/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :30.11.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel ola-
rak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
- İstekliler Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün 2015/17 sayılı Ge-
nelgesinde belirtilen Kayıt Tescil Sistemine   kayıt olduklarına dair belgeyi teklifleri ile birlikte ihale
dosyasında  sunmak zorundadır.
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 ki-
şilerde; 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 ya-
bancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Kurum Kuruluşlarında gerçekleştirilen hastane bilgi yönetim sistemi hizmet alım işleri ben-
zer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
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 ÜSKÜDAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (Toplantı Salonu) Ya-
vuztürk Mahallesi Altuncu Sokak No:2/2 Üsküdar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,83
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Ç orlu Devlet Has-
tanesi Başhekimi
ve Enfeksiyon

Hastalıkları Uzmanı Doç.
Dr. Mustafa Doğan, ha-
vaların soğumasıyla üst
solunum hastalıklarında
artış yaşandığını söyledi.
Mevsim geçişlerinin de et-

kisi olduğunu belirten Doç. Dr. Doğan,
"Doğal olarak her yıl sonbahar aylarında,
mevsim geçişlerinin olduğu dönemlerde
üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklı-
ğında bir artış yaşanmakta hatta KOAH
hastaları solunum sıkıntısıyla acillere
başvurabilmekte. Biz geçen yıl üst solu-
num yolu enfeksiyonlarının sayısında bir
artış yaşamadık ve karşılaşmadık. Bunun
nedeni nedir dediğimizde, pandeminin
getirmiş olduğu kısıtlamalar nedeniyle
birtakım kurallar uyguladık. Maske, me-
safe, hijyen kuralları. Maske bizi korona-
virüse karşı koruduğu gibi aynı zamanda
diğer üst solunum yolu virüslerine karşı
da korumakta. Bu yıl bu sayılarda bir
artış gözlemlemekteyiz. Bu da bize şunu
düşündürüyor, biz kontrollü sosyal ha-
yata geçtik, pandemi tamamen ortadan
kalkmadı fakat biz pandemi yokmuş gibi
yaşıyoruz. Bu nedenle de maskelerin çı-
karılması, diğer üst solunum yolları en-
feksiyonlarının sıklığında ve sayısında bir
artışa yol açmış durumda" diye konuştu. 

Bulaş kaynağı olabilir

Doç. Dr. Doğan, ara tatilin ardından pa-
zartesi günü okula yeniden başlayacak
öğrencilere, maske ve mesafe çağrısında
bulunarak, "Okula giden çocuklarımıza

önerilerimiz, kontrollü sosyal hayata
devam edilmesi yani mutlaka sınıf içinde
çocuklarımız maskelerini takmalı, okul
koridorlarında takmalı. Maske bizi hem
koronavirüse karşı hem de diğer viral üst
solunum yolları enfeksiyonlarına karşı
korur. Aynı zamanda çocuklarımız okul
içerisinde birtakım silgi, kalem gibi alış-
verişleri yapmamalı. Biz koronavirüsün
aynı zamanda temas aracılığıyla bulaştı-
ğını da biliyoruz. Bu nedenle bu da bir
bulaş kaynağı olabilir" dedi.  Koronavirü-
sün sık sık mutasyon geçirdiğini de belir-

ten Doç. Dr. Doğan, şunları kaydetti:
"Bu nedenle takvim ilerledikçe yeni var-
yant virüslerle karşılaşılmakta. Bunun
en bariz göstergesi de aşılar ilk uygula-
maya konulduğunda, 2 doz aşı yapıldı-
ğında tekrar dozların gerekmeyeceğini
düşünüyorduk. Koronavirüs bilgi havu-
zuna her geçen gün yeni bilgiler aktarıl-
makta. Biz bugün şunu biliyoruz ki
mevcut aşılarımızı, 2 doz aşımızı olsak
dahi eğer Sağlık Bakanlığı tarafından
tanımlanmış bir 3'üncü doz aşımız var
ise mutlaka bu aşıyı da olmalıyız. Biz

hastanemizde şunu gözlemliyoruz.
Geçen yıl aynı dönemde hastanemizin
neredeyse kapasitesinin yüzde 70-80'ini
koronavirüse ayırmışken, şu an yüzde
10 kapasite bize yeterli olmakta. Vaka
sayılarına baktığımızda bizim daha
fazla hasta yatırıyor olmamız gerekir.
Bu da şunu düşündürüyor ki aşı hasta-
neye yatışı kesinlikle azaltmakta. Hasta-
lığın da yayılmasını azaltmakta, şiddetli
geçirilmesini ve yoğun bakıma yatışı
azaltmakta. Zaman kaybetmeden 
mutlaka aşılarını yaptırmalılar."

Tekirdaglilar maske
Takmayi unuTTu

Öğretmenler için
teknoloji eğitimi

Başakşehir Belediyesi’nin inovasyon ve
teknoloji alanındaki hamlelerine her geçen
gün yenileri ekleniyor. Başakşehir Tekno-

loji Takımı (BTT) projesi kapsamında ilçe genelin-
deki 30 farklı okulda görev yapan 30 bilişim
teknolojileri öğretmenine teknoloji ve inovasyon
eğitimi verilmeye başlandı. Öğretmenlere yönelik
eğitimlerinin detaylarını Başakşehir Teknoloji Ta-
kımı Program Koordinatörü Burhan Şengün an-
lattı. Eğitim programının gençleri dijital geleceğe
daha iyi hazırlamak ve farkındalık oluşturmak için
başlatıldığını söyleyen Şengün, “Gençlerimizi tek-
nolojinin üretim boyutuna dahil edebilmek için ça-
lışmalara başladık. Eğitimlerin ilk fazında
Başakşehir’de bulunan 30 farklı okulda eğitim
veren 30 bilişim teknolojileri öğretmenimize kod-
lama, yapay zekâ, tasarım ve robotik eğitimleri veri-
yoruz.” diye konuştu. Bilişim teknolojileri
öğretmenlerinin eğitiminin 4 gün süreceğini ifade
eden Burhan Şengün, “Eğitimlerini tamamlayan
öğretmenlerimiz, edindikleri bilgileri eğitim verdik-
leri okullardaki öğrencilerimize aktaracak. Bu sa-
yede bin 500 öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz.
Gençlerimizin proje ve fikirlerini gün yüzüne çıkar-
tarak teknoloji üreten gençlerimizle birlikte üretim
yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Tek-
noloji Takımı (BTT) projesi kapsamında
30 bilişim teknolojileri öğretmenine
kodlama, yapay zekâ, tasarım ve robo-
tik eğitimleri verilmeye başlandı. Öğret-
menlere verilen eğitimler sayesinde bin
500 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor

Tekirdağ'da Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan,
halkın koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanmayı azaltmasıyla solunum hastalıklarında artış
yaşandığını belirterek, "Pandemi yokmuş gibi yaşıyoruz. Maskelerin çıkarılması, diğer üst solunum 
yolları enfeksiyonlarının sıklığında ve sayısında bir artışa yol açmış durumda" ifadelerini kullandı

HaBer
İrfan
demİr

Radyo Akademi’de yeni dönem başladı
Başakşehir Belediyesi, 

mutluluğun sesine yeni ses-
ler katmaya devam ediyor.

Başakşehir Radyo Aka-
demi’de 6’ncı dönem eğitim-

leri başladı. Kursiyerler, ilk
ders gününde usta 

radyocularla bir araya geldi

PANDEMİ
YOKMUŞ GİBİ
YAŞIYORUZ...

Doğan, “Bu yıl bu sayılarda bir artış gözlemlemekteyiz. Bu da bize şunu düşündürüyor, biz kontrollü sosyal hayata geçtik,
pandemi tamamen ortadan kalkmadı fakat biz pandemi yokmuş gibi yaşıyoruz. Bu nedenle de maskelerin çıkarılması,
diğer üst solunum yolları enfeksiyonlarının sıklığında ve sayısında bir artışa yol açmış durumda” diye konuştu. 



Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

Ç atalca Belediyesi ya da Çatalca Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın ortaklaşa bir
projeye imza atması noktasında tavsiye niteli-

ğinde bir projeden bahsedeceğim. 
Tabi önceliğimiz ilçe olarak istihdama ve işsizliğin

çaresi olacak projelerin hayata geçirilmesi noktasın-
daki çalışmalar olmalı. İlçemizdeki yerel yöneticileri-
mizden tutun da STK (Sivil Toplum Kuruluşları) da
dahil olmak üzere bana göre tüm kurumların bu
amaca yönelik atılımları olması gerekiyor. Çatalca il-
çesi, mahallelerinin tamamı da dahil olmak üzere
zaten işsizlik ile sınanan bir ilçe! Bir de buna KİP-
TAŞ eklendi. KİPTAŞ’a taşınan bir çok vatandaş ilçe
dışından geldi ve gelmeye devam ediyor. Gelenlerin
çoğunun işsizlik noktasında oranları çok yüksek.
Bizim işsizlerimiz bize yetiyordu, bir de gelen yeni
komşularımızın işsizliği ile neredeyse ikiye katladık. 

En basitinden örnek vermek gerekir ise, Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner’in halk toplantılarında
kendisine gelen iş taleplerine bakmak yeterli olacak-
tır. İddia ediyorum, gelenlerin neredeyse yüzde
50’sinden fazlası ya kendisine, ya oğluna, ya kızına,
ya gelinine, ya da damadına iş istiyor. Çatalca Beledi-
yesi yada kurumsal anlamda işe girmek isteyenlerin
oranları ise yüzde 90’ları bulur. Gözlemlediklerimi
söylüyorum. Bu ilçede son bir yıl içerisinde 2000’in
üzerinde vatandaşımıza iş bulmuş birisi olarak şunu
söyleye bilirim ki, bizim mavi yakadan çok beyaz
yaka, yani üretim veya vasıfsız personel olarak çalış-
tırılacak kişiden çok, idari kısımlarda çalıştırılması
gereken üniversite mezunu çok gencimiz olduğu için
ofis ortamlarına ihtiyacımız var. Bu ilçede en fazla iş-
sizlik oranı ne yazık ki üniversite mezunu gençleri-
mize ait. Üniversite mezunu gençlerimize iş
bulamıyoruz. 

Onlarca üniversite mezunu kardeşimizin fabrika-
larda üretimde, ofis ortamlarında sekreterlikte çalış-
tıklarını bilen bir kişiyim ve içim acıyor bu konuda.
Bu çocuklar onca sene boşuna mı dirsek çürüttüler?
LGS’den AYT ve TYT’ye kadar boşuna mı gecelerini
gündüzlerine katarak ders çalıştılar? 

O sebeple önceliğimiz ilçemizde istihdamın artma-
sını sağlamak. Önceliğimiz bu üniversite mezunu
gençlerimizin kendi branşlarında çalışmalarını sağla-
yacak iş kollarını ilçemize nasıl getirebiliriz bunun
çalışmalarını yapmamız gerekiyor. 

Ve gelelim şu an ki ekonomik sıkıntıların yaşandığı
sürecimize… Geçmişte Çatalca Belediyesi Aşevi gün-
lük olarak 600 kişilik gibi rakamlarda yemek pişirir
ve vatandaş bu yemeklerden faydalanırdı. Aşevinin
belediye binasında ve herkesin göreceği bir yerde ol-
ması taraftarı hiçbir zaman olmamıştım ve hala deği-
lim. Lakin bugün için bence aşevi statüsü sadece
personele değil. Kimsesiz, ihtiyar ve yalnız yaşadığı
için yemek ihtiyacını karşılayamayan vatandaşları-
mıza hizmet etmelidir. Ben böyle düşünüyorum. Ve
Çatalca ilçesi olarak bir gıda bankasına acilen ihtiyaç
hasıl olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. 

Bu düşünceme karşı çıkanlar olacaktır. Lakin bu
ilçedeki işsizlik oranlarını ve ihtiyaç sahibi vatandaş-
larımızın tespiti noktasında en güncel verilere sahip
olduğumuzu da kimse unutmamalı. Biz günde en az
20-25 vatandaşımızın çevremizdeki gönlü güzel in-
sanlar ile ihtiyaçlarını bir şekilde gideriyoruz. Lakin
bir kurum, bu işte bir kurumsallık ilçemiz adına şart-
tır. O sebeple, Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş
ve Belediye Başkanımız Mesut Üner’in acilen bu ilçe
halkının ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için gıda ban-
kası ve aşevi projesi üretmeleri gerekmektedir. Her
eve öncelikli gıdaların ve sıcak bir kap yemeğin 
girmesi için… 

Ama dediğim gibi öncelik İSTİHDAM! 
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Gıda bankası ve 
aşevi şart!

İ stanbul'da ekmeğe kısa süre önce zam
gelmesine rağmen fırıncılar oranı yeter-
siz buldu. Türkiye Ekmek Üreticileri İş-

verenleri Sendikası (TEÜS) Genel Başkanı
Cihan Kolivar, ekmek üretimi konusunda
sorunlar yaşandığını söyledi. Kolivar, 15 gün
içerisinde un fiyatının 360 lira olduğunu
söyledi. Un fiyatı Ağustos ayında ise 170 li-
raydı. Maliyetlerin kontrol edilemeyecek dü-
zeyde arttığını belirten Kolivar, yeni fiyatların
semtten semte değişeceğini söyledi.

Parayı peşin istiyorlar

Cihan Koliva, "Ekmek Beşiktaş'ta 5 lira ola-
cak, Bayrampaşa'da 4 lira olacak çünkü Be-
şiktaş'ta kira 30 bin lira Bayrampaşa'da 6-7
bin lira. Maliyetler öyle olduğu için söylüyo-
rum. Yetkililerden şunu istiyorum, ekmeğin
maliyetini çıkarsınlar ve ekmeğin fiyatını çı-
karsınlar. 15 gün önce aldığımız un 205 li-
raydı şu an sabah aradığımda 360 lira. Un
parasını da peşin istiyorlar. En son gelen ek-
meğe zam fiyatı 3 ay önce verilmiş bir fiyattı.
3 ay içerisinde neler değişti, dolar nasıl yük-
seldi. Buğday bizde yok 6-7 bin ton buğday
dışarıdan alınıyor. Zaten en son zam gelme-

den biz 2,5 liradan ekmeği satmaya başla-
mıştık. Biz yine satacağız. Bize artık zabıta
göndermeleri bizi bağlamıyor. Ben ekme-
ğimi 4 liraya satacağım alan alır almayan
gider 1 lira 25 kuruşa halk ekmeği var onu
alır" dedi.

Gerçekçi rakam 3 lira

Üsküdar'da fırın işleten aynı zamanda İstan-
bul Ticaret Odası 12 No'lu Ekmek Un ve
Unlu Mamuller Meslek Komitesinde Baş-
kanlık yapan Hasan Demir ise "Bu tarifede
230 gram 2,5 TL şu an.  Fakat özellikle
Ekim ayının başından bu yana anormal şe-

kilde un fiyatlarında artış var. Biz ekmek
zammını Ağustos ayında talep ettik ama
onanması 11 Kasım'da gerçekleşti. Talep ve
onanması arasında 3 aylık zaman geçti.
Ağustos ayında biz 170 liraya un temin ede-
biliyorduk ama şu an un fiyatı 360 lira.
Bizim aldığımız tarife 10 gün olmasına rağ-
men yetersiz oldu. Bugün itibariyle 230
gram ekmeğin 3 TL olması gerçekçi bir
rakam olur. 4 lira olacağı söylenmiş çünkü
artış eğilimi var. Değirmenciler de un satmak
istemiyor. Vadeli un temin edebiliyorduk
ama un gelmeden ön ödeme şeklinde teklif-
ler var artık" diye konuştu. DHA

Ekmek Üreticileri
İşverenleri Sendikası
Genel Başkanı Cihan

Kolivar, ekmeğin 
ilçeden ilçeye değişerek

4-5 lira arasında
satılacağını söyledi. 

İstanbul Ticaret 
Odası 12 No'lu Ekmek
Un ve Unlu Mamuller

Meslek Komitesi
Başkanı Hasan 

Demir ise son yapılan
zammın yetersiz

olduğunu belirterek
ekmeğin 3 lira olması

gerektiğini belirtti

ILCEDEN ILCEYE 
FARKLI FIYAT!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı
Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekmeğin
4-5 TL olacağı şeklindeki haberler ger-
çeği yansıtmamaktadır. Evet, ekmeğin
temel girdilerinde, hissedilir bir yükseliş
söz konusudur. Un fiyatları, maya fiyat-
ları, elektrik, doğal gaz ve su fiyatları 

her gün değişmektedir. Ancak bu demek
değildir ki; vatandaşlarımızı ekmeksiz 
bırakacağız. Tüketicimizin mağdur 
edilmemesi, esnafımızın daha da büyük
sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için
mutlaka ama mutlaka gereken 
yapılacaktır" dedi.

HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Engelliler
mantar 
hasadı yaptı
Bağcılar Belediyesi Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı 
mantar üretim atölyesi 
kursiyerleri, aylar süren
eğitimlerinin sonunda mantar
hasadı yaparak öğrendiklerini
uygulama fırsatı buldu

EngEllİlErİn 
eğitimine ve yararlı
zaman geçirmelerine

yönelik hizmet veren Bağcılar
Belediyesi Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı’nda yer alan
mantar üretim atölyesi, çalış-
malarını sürdürüyor. Atölye-
deki eğitime katılan engelliler,
eğitmenlerinin koordinesinde
kompost hazırlanmasından su-
lamaya, mantar hasadından
pazarlanmasına kadar man-
tarla ilgili her şeyi öğreniyorlar.

Burası beni rahatlatıyor

Uzun bir eğitim dönemi geçi-
ren öğrenciler, bugün mantar
hasadı yaparak teorik bilgilerini
pratiğe döktüler. Kursiyerler,
özenle topladıkları kültür man-
tarlarını tabaklara doldurdu.
Mantar yetiştiriciliğini çok sev-
diğini söyleyen Hacer Kaya,
“Burada çalışmak arkadaşla-
rımla bir şeyler üretmek beni
çok rahatlatıyor. Mantarları su-
layarak işe başlıyoruz. Zaman
zaman sıcaklıklarını kontrol
ediyoruz. Büyüdükleri zaman
kesip tabaklara yerleştiriyoruz.
İsteyenler gelip sınıfımızı gezip
çalışmalarımızı izleyebilir”
dedi. Hasadın ardından topla-
nan mantarlar, paketlenerek sa-
tışa sunuluyor.

KKTC CIKARMASI
CHP’li 7 büyükşehir belediye
başkanı, Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun talimatı
doğrultusunda, KKTC’de
temaslarda bulundu. Genel
Başkan Yardımcısı Seyit Torun
liderliğindeki heyet, 
KKTC’de, Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar’dan iktidar ve 
muhalefet partisi liderlerine
kadar birçok siyasetçiyle bir
araya geldi

CHP’lİ 7 büyükşehir bele-
diye başkanı, Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ta-

limatı doğrultusunda KKTC’de te-
maslarda bulundu. CHP Genel
Başkan Yardımcısı Seyit Torun liderli-
ğindeki heyette; İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer, Hatay Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek, Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Özlem Çer-
çioğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanı Vahap Seçer yer aldı. 

Denktaş da eşlik etti

Torun ve büyükşehir belediye başkan-
larının KKTC turundaki ilk dura-
ğında, KKTC'nin kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın
Lefkoşa Cumhuriyet Parkı’ndaki anıt
mezarına ziyaret gerçekleştirdi. Anıta
çelenk koyan Torun ve büyükşehir be-
lediye başkanlarına, merhum Denk-
taş’ın oğlu Serdar Denktaş eşlik etti.
Denktaş'ın kabri başında dua eden
Torun ve büyükşehir belediye başkan-
ları, daha sonra sırasıyla; Boğaz Şehit-
liği ile Kıbrıs Türkü'nün lideri Dr. Fazıl
Küçük’ün Lefkoşa yakınlarındaki Ha-
mitköy’de bulunan anıt mezarına da

ziyaretlerde bulundu. Merhum Dr.
Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük,
Torun ve büyükşehir belediye 
başkanlarına ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür etti. 

2 gün sürecek

KKTC’nin 2 sembol ismini ve şehitleri
andıktan sonra, Türkiye’nin Lefkoşa
Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ma-
kamında ziyaret eden heyet, sonra-
sında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar tarafından kabul edildi. Son ola-
rak KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne
geçen Torun ve büyükşehir belediye
başkanları, sırasıyla; Cumhuriyet
Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu,
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Demokrat
Parti (DP) Genel Başkanı ve Başba-
kan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Ba-
kanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk
Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan
Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel
Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu
Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baş-
kanı Cemal Özyiğit ve Yeniden Doğuş
Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ile
bir araya geldi. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu tarafından,
KKTC ile ilişkileri geliştirmek üzere
görevlendirilen Hatay Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın
organizasyonu ile gerçekleşecek ziya-
retler, 2 gün sürecek.

Askeri arazinin planları iptal!
TOKİ’nin Sancaktepe'deki 112 bin 441 metrekarelik askeri alanı imar açan imar planları,
idare mahkemesi tarafından iptal edildi. TOKİ, dev arazi için yeni imar planı hazırladı

TOKİ ile Milli Savunma
Bakanlığı arasında imzala-
nan protokol kapsamında

Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi’nde
112 bin 441 metrekarelik askeri alan
için hazırlanan imar planlarının, İs-
tanbul 12. İdare Mahkemesi tarafın-
dan iptal edilmesi üzerine dev arazi
için yeni imar planı hazırlandı. Söz-
cü'den Özlem Güvemli'nin haberine
göre iptal edilen planda askeri alan;
ticaret-konut alanı, akarya-
kıt ve servis istasyonu alanı,
eğitim alanı, park ve yeşil
alan, ibadet alanı, resmi
kurum (askerlik şubesi), be-
lediye hizmet alanı ve yol
olarak işlevlendirilmişti.

Yol düzenlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından iptal kararı üze-
rine yeniden askıya çıkarılan
TOKİ planlarında arazideki

“ticaret+konut” fonksiyonu kaldırıldı.
Onun yerine günlük ihtiyaçların karşı-
lanması için yüzde 5'i ticari kullanıma
ayrılmak üzere konut alanı fonksi-
yonu getirildi. Arazi için sağlık tesisi,
resmi kurum, belediye hizmet alanı,
ilkokul, cami, park, akaryakıt servis
alanı fonksiyonları da önerildi. Yürüt-
mesi durdurulan imar planında 30
metre genişliğindeki imar yolu kesiti,
bölgede yeni yapılan “Prof. Dr. Feriha

Öz Pandemi Hastanesi” hizmet bi-
rimlerinin yerleşimi ve hastane alanı
giriş çıkışından dolayı değiştirildi.
Planlama alanı içerisinde 15 metre,
12 metre, 10 metrelik araç yolların-
dan servis alımları sağlandı.

İnşaat alanı azaltıldı

Emsal yani inşaat hakkı 1'e düşü-
rüldü. 47 bin 40 metrekare inşaat
alanı yerine 45 bin 212 metrekare top-

lam konut inşaat alanı
önerildi. Ticari inşaat
alanı 9 bin metrekare
olacak. Bin 344 kişilik
nüfus ise bin 227'ye dü-
şürüldü. Konut ala-
nında yükseklik 5 kat ile
sınırlandı. Arazinin geri
kalanı şöyle düzenlendi:
“Akaryakıt istasyonu 2
bin 813 metrekare, sağ-
lık tesisi alanı 24 bin
metrekare, resmi kurum

alanı 5 bin metrekare, belediye hizmet
alanı 2 bin 508 metrekare, ilkokul 4
bin 799 metrekare, cami bin 365 met-
rekare, park 5 bin 692 metrekare, yol
20 bin 893 metrekare, trafo 112
metrekare.”

Mahkeme kararına atıf

Plan açıklama raporunda bu düzen-
lemenin; mahkeme kararındaki “tica-
ret alan işlevi eklenmiş, ancak bu işlev
için ilave inşaat hakkı verildiği halde
konutlarda yaşayacak nüfusun düşük
gösterilmesinde kullanıldığı tespit
edildiği, kullanılan hesaplama yönte-
minin şehircilik ilkelerine ve planlama
tekniklerine aykırı olduğu, dava ko-
nusu imar planında yapılan hesap-
lama yönteminin ve bu
hesaplamalarla belirlenen KAKS de-
ğerinin şehircilik ilkelerine, planlama
tekniklerine, İSKİ İçme Suyu Havza-
ları Yönetmeliğine aykırı olduğu” tes-
piti doğrultusunda yapıldığı aktarıldı.

ZAYİ İLANLARI
Pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ramzı Amıne

İşyeri Ruhsatımı kaybettim hükümsüzdür. NC Tekstil 
Nuray KARATAŞ

T.C. No: 24227703254
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12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997
askeri darbe müdahaleleri
dolayısıyla Türkiye'de eğiti-

min demokratik işleyişinin sekteye uğra-
dığını ve eğitim sisteminin
normalleşmesinin ötelendiğini hatırlatan
Erdoğan, üniversite giriş sisteminde uy-
gulanan katsayı ile kampüslerde uygula-
nan başörtüsü yasağı gibi uygulamaların,
Türkiye'deki eğitim politikalarının top-
lumsal meşruiyetini iyice azalttığını kay-
detti. Bu dönemde, eğitime ilişkin
göstergelere göre, Türkiye'nin başta
OECD ülkeleri olmak üzere diğer geliş-
miş ülkelerle rekabet edebilirlikten uzak
olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 2000'li
yılların başında AK Parti olarak iktidara
geldiklerinde, önlerinde iki büyük zorlu-
ğun bulunduğunu anımsatarak, hem eği-
tim sisteminin örselenen toplumsal
meşruiyetinin restore edilmesi hem de
eğitime ilişkin tüm alanlarda iyileştirme-
ler yapılması gerektiğine işaret etti.

Engelleri kaldırdık

İktidara geldikleri günden itibaren hem
eğitim sisteminin demokratikleşmesi hem
de tüm alanları itibarıyla eğitimin iyileşti-
rilmesi için büyük bir mücadele verdikle-
rini vurgulayan Erdoğan, söz konusu
antidemokratik müdahaleleri doğuran
vesayetçi yapılara karşı da büyük bir mü-
cadele vererek, demokratik bir çerçevede
eğitim sistemini normalleştirdiklerinin al-
tını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, böy-
lece eğitimdeki yasakçı ve müdahaleci
zihniyete son verdiklerini belirterek, öğ-
renci ve velilerin talepleri ile istekleri doğ-
rultusunda tercih yapmalarının önündeki
engelleri kaldırdıklarını anımsattı. En çok
kaynağı eğitime ayırdıklarını ve eğitimin
tüm alanlarında toptan bir seferberlik
gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan,
Türkiye'nin en büyük sermayesinin dina-

mik genç nüfusu olduğunu düşündükleri
için eğitimden beklentilerinin hep çok
yüksek olduğunu dile getirdi.

Eğitimin kalitesini artırdık

Bu çerçevede, Cumhuriyet tarihinde eşi
ve benzeri görülmemiş bir atılım gerçek-
leştirdiklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle
devam etti: "Eğitim sistemlerinde iyileş-
tirmeler yapmak, zaman ve sabır isteyen
bir süreçtir. Bugüne kadar yaptığımız
büyük yatırımların sonuçlarını görmeye
başlamak, bizi ziyadesiyle sevindirmekte-
dir. Bu çerçevede hazırlanan Türkiye'de
Eğitimin 20 Yılı başlıklı bu kitapta ayrın-
tılı göreceğiniz üzere, Türkiye'de son 20
yılda eğitimin tüm alanlarında bir iyi-

leşme gerçekleştirdik. Daha önemlisi, bu
süreçte eğitim kalitesini de artırdık. Artık
Türkiye başta OECD ülkeleri olmak
üzere, diğer gelişmiş ülkelerle rekabet
edebilir düzeye erişmiştir. Elbette ki biz,
Türkiye'nin daha da gelişmesini arzu edi-
yoruz ve eğitimden beklentilerimizi daha
da artırmak durumundayız. Her halü-
karda bundan sonraki gelişim alanlarının
tespit edilebilmesi için bugüne kadarki
iyileşmelerin incelenmesi oldukça
önemlidir. Türkiye'de Eğitimin 20 Yılı
(2000-2019) çalışması dolayısıyla
Milli Eğitim Bakanım Mahmut
Özer ve ekibini tebrik ediyorum.
Çalışmanın hayırlara vesile ol-
masını diliyorum."

NERGİZ DEMİRKAYA

TURKIYE EGITIMI
GELISME KAYDETTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda eğitimin tüm alanlarında iyileşme gerçekleştirdikleri
Türkiye'nin, artık başta Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkeleri olmak
üzere diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeye eriştiğini ifade etti

Gençlere
özel Bursa
GEZiSi
Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken'in, ilçede eğitim

gören 11 ve 12. sınıf öğrencilerine
yönelik başlattığı geziler başladı
EYÜPSULTANBelediyesi'nin “Gençlerle Birlikte
Geziyoruz” isimli etkinliği kapsamında öğrenciler
ilk gezilerini gerçekleştirdi. Öğrenciler, köklü tarihi

ve tarihteki önemi ile yerli yabancı birçok turisti kendisine çeken
Bursa'yı ziyaret etti. Bursa'nın tarihi mekanlarını rehber eşliğinde
gezen 250 öğrenci ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun kuru-
cuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerinin de bulunduğu

Bursa'nın eşsiz manzarasını izleme imkanı sunan Bursa Tophane
Parkı'na gittiler. Bursa Tophane Parkı'nda türbeleri ziyaret edip,

dua eden öğrenciler tarihi Saat Kulesi'nin önünde ise bol bol hatıra
fotoğrafı çektirdiler. 

Tophane Parkı sonrası gezilerine Bursa'nın tarihi sembollerinden biri
olan Ulu Camii'yle devam eden öğrenciler hemen ardından Bursa'nın

manevi büyüklerinden olan Emir Sultan Camii'nin yanından bulunan
Emir Sultan Türbesi'ni ziyaret ettiler.Osmanlılar'ın Bursa'da ilk yerleş-

tiği bölgelerden olan, bir vakıf köyü olarak kurulan ve Osmanlı dönemi
konut dokusunu günümüze taşıyan Cumalıkızık'ı da görme fırsatı yaka-

layan öğrenciler, Bursa gezilerini tamamlayıp İstanbul'a doğru yola çıktı-
lar. Geziler, 27 Kasım tarihinde Edirne, 11 Aralık tarihinde Safranbolu ve

25 Aralık tarihinde Çanakkale'yle devam edecek.



liBya'da 15 Mart 2021'den beri başba-
kanlık görevini yürüten Abdulhamid Di-
beybe, 24 Aralık'ta yapılacak başkanlık

seçimleri için adaylık başvurusu yaptı. Adaylık baş-
vurusu yapan isimler arasında Libya'nın devrilen
eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam
Kaddafi ve General Halife Hafter gibi güçlü isimle-
rin yanı sıra, Ankara'nın başbakanlık seçimlerinde
Dibeybe'ye karşı desteklediği Türkiye’ye yakınlığıyla
tanınan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa da 
bulunuyor. 

Uyarı yapılmıştı

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul’da gazeteci-
ler ile buluşan Libya Devlet Yüksek Konseyi 
Başkanı Halid el-Mişri, 24 Aralık'ta Libya’da yapıl-
ması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri
hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Mişri, seçim-
lerde üzerine anlaşılan ve herkesin benimseyebile-
ceği kanunların olmasını istediğini belirterek şu
ifadeleri kullandı: “Mısır ve Fransa bizi dünyaya
‘seçimleri engelleyen’ taraf olarak tanıtıyor. Kişilere
özel hesaplanarak yapılmış yasalar istiyorlar. Hal-
buki asıl seçim sürecine engel oluşturan, üzerine
anlaşmanın imkansız olduğu şartları dayatanlardır.
Fransa’nın şu anki duruşunda onu destekleyen sa-
dece Mısır var. Bu iki ülke, kanunlardan yoksun bir
seçim süreci istiyor. İtalya, Türkiye ve aramızda
bağlantıların olduğu birçok ülke; mevcut seçim ka-

nunlarıyla seçimlerin icra edilmesini
‘kabul edilemez’ olarak nitelendiri-
yor. Bu ülkeler kanaatini şu şekilde
dile getiriyor, ‘Şu anki seçim kanu-
nuyla bir seçim yapılırsa mevcut du-
rumdan daha kötü bir durum
oluşabilir’ deniyor. Libya’da bir bö-
lünme ya da iç savaş yaşanılacağı 
düşünülüyor”

Y eni çalışmalar, Delta varyantı-
nın ABD’de baskın olduğu
dönemde Covid-19 nedeniyle

ölen hamile kadınların oranının beş
kat arttığını buldu. Delta öncesi, ha-
milelik sırasında virüse yakalanan her
bin kadından beşi, Delta döneminde
ise her bin kadından 25’inin öldüğü
aktarıldı. ABD Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezleri (CDC), hamile-
likteki Covid-19 riskine ilişkin iki
farklı çalışmanın sonuçlarını yayım-
ladı. İlk çalışma kapsamında Missis-
sippi eyaletine ait Mart 2020 ile Ekim
2021 arasındaki hamilelik ölüm veri-
leri analiz edildi.19 aylık dönemde
eyaletteki hamile kadınlar arasında
kaydedilen toplam bin 637 enfeksi-
yondan15'i ölümle sonuçlandı.
NTV'de yer alan habere göre, delta
öncesi dönemde, Mart 2020'den Ha-
ziran 2021'e kadar, hamile kadınlar
arasında altı ölüm bildirildi. Sayı,
Temmuz-Ekim 2021 arasındaki
Delta döneminde hızla arttı ve ha-
mile kadınlar arasında dokuz ölüm
kaydedildi.

Tam aşılanmadı

Bununla birlikte, ölen 15 kadından
14'ünün altta yatan bir tıbbi durumu
vardı ve bu da onları virüsten kaynak-
lanan komplikasyon riskine daha
fazla maruz bıraktı. Ayrıca kadınların
hiçbirinin tam olarak aşılanmadığı
belirtildi. Diğer taraftan, CDC tara-
fından yayınlanan ikinci rapor, en-
fekte olan hamile kadınların
gerçekleştirdiği ölü doğumlara odak-
landı. Araştırmacılar, Mart 2020'den
Haziran 2021'e kadar ülke çapında
1,2 milyon doğumdan veri topladı.
Ölü doğumların Covid ile enfekte ol-

mayan kadınların sadece yüzde
0,65'inde meydana geldiği görüldü.
Ayrıca, incelenen 21 bin 653 kadının
Covid-19 ile enfekte iken erken
doğum yaptığı aktarıldı. Bu kadınla-
rın ölü doğum yapma olasılığının iki
kat daha fazla olduğu ve bebeklerin
273'ünün doğumdan sağ çıkmadığı
aktarıldı. 

Oranlar 4 kart arttı

Öte yandan, ABD’de Delta varyan-

tının hakim olduğu ölü doğum
oranının daha yaygın olduğu açık-
landı. Temmuz-Eylül 2021 ara-
sında ölü doğum oranları dört kat
arttı. Covid-19 nedeniyle solunum
cihazına ihtiyaç duyan enfekte ka-
dınların ölü doğum yapma olasılığı
daha yüksekti. Araştırmacılar, bu
verilerin hamile kadınlar için
Covid-19'a karşı aşılamayı daha da
önemli hale getirdiğini vurguladı-
ğını söyledi.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamile
kadınların ciddi Covid-19 riski altında olduğunu belirterek,
gebe ölümlerinin Delta varyantı ile birlikte arttığını açıkladı

Emir demiri keser!
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Tesla ve SpaceX'in kurucusu
Elon Musk'ın çalışanlarına özel olarak gönderdiği bir e-posta ortaya 
çıktı. E-postada Musk'ın müdürlerine çok sert bir mesaj verdiği görülüyor.
Musk 'emirleri yerine getirmeyen istifa etsin' emrini verdi

Son dönemde adı sık sık
ABD’deki vergi yasası ve kripto
para ile ilgili açıklamalarıyla gün-

deme gelen Tesla ve SpaceX’in kurucusu
Elon Musk’ın çalışanlarına gönderdiği bir e-
posta sızdırıldı. CNBC’nin yayınladığı ve
Musk’ın bütün Tesla çalışanlarına gönderdiği
metinde, bizzat Musk’tan gelen talimatları
alan yönetici ve müdürlerin izlemesi gereken
yol haritası da paylaşıldı. Musk’ın yöneticile-
rine kendisinden gelen talimatlarla ilgili 3 se-
çenek sunduğu belirtilirken, "Öncelikle eğer
bir yönetici benim talimatlarım ya da önerime
karşı çıkıyorsa buna itiraz edebilir çünkü ben

de bazen hatalı olabilirim. Aksi takdirde yöne-
tici ve müdür bu talimatı uygulamak zorunda.
Eğer bu ikisini yapmazlarsa o müdür ve yö-
neticiden hemen istifa etmesi istenecektir" de-
nildi. Musk, konuyla ilgili başka bir açıklama
yapmadı. Öte yandan CNBC’nin yayınladığı
bir diğer e-postada ise Musk’ın iş yerinde ku-
laklıkla müzik dinleme konusundaki talimat-
ları yer alıyor. Ekim ayının başında gönderilen
bu yazışmada ise, "Çalışma ortamını daha ke-
yifli kılmak için ufak dokunuşları destekliyo-
rum ve dolayısıyla güvenlik sebepleriyle
tek bir kulaklıkla çalışanlar müzik
dinleyebilir" dedi.

Dibeybe de aday!
Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde
Seyfülislam Kaddafi ve General Halife Hafter'in ardından Libya
Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe
de başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu

Hollanda’da Covid-19 salgını nedeniyle alınan 
önlemlere karşı üç gece süren eylemlerde polis ile

göstericiler arasında çatışmaları yaşandı. Hollanda
Başbakanı Mark Rutte yaptığı açıklamada, şiddete

başvuran tedbir karşıtlarına "aptallar" dedi

APTALLAR!

Hollanda'da hükümetin koronavirüse karşı aldığı üç
haftalık kısmi kapanmalara karşı ülkenin birçok yerinde
protesto etildi. Sputnik'in haberine göre; koronavirüs ted-

birlerine karşı 3 gün süren eylemlerde polis ile göstericiler arasında
çatışmaları yaşandı. Güvenlik güçleri,
çevreyi ateşe verip havai fişek atan
eylemcilere tazyikli su, köpekler
ve atlı polislerle müdahale
etti. Hollanda Başbakanı
Mark Rutte bugün yaptığı
basın toplantısında,
Cuma gününden bu
yana ülkenin çeşitli şe-
hirlerindeki ayaklanma-
ların "protesto görüntüsü
altındaki saf şiddet" oldu-
ğunu söyledi. Her zaman
protesto hakkını savunaca-
ğını da sözlerine ekleyen
Başbakan Rutte, "Fakat ap-
talların saf şiddet kullanma-
sını asla kabul etmeyeceğim"

dedi.

OLUMLERDE 
DELTA ARTISI!

almanya’da corona virüsü vaka sayıların-
daki artışın ardından Halkı Enfeksiyondan
Koruma Yasası’nda değişikleri öngören ve

corona virüsü salgınıyla mücadelede yeni tedbirleri içe-
ren yasa tasarısı mecliste onaylanmıştı. Meclis oylaması-
nın ardından yasa tasarısı 19 Kasım'da
Eyalet Temsilciler Meclisi'nden de geçti.
Kabul edilen yeni düzenleme ile eyalet
yönetimleri salgının durumuna göre
maske zorunluluğu veya sosyal mesafe
kısıtlamaları gibi konularda karar alabi-
lecek. Bu kapsamda kuralları ihlal

edenlere karı cezaların art-
tırılmasına gidildi. Halkı Enfeksi-
yondan Koruma Yasası’nda yapılan değişikliğe paralel
olarak bazı eyaletler yasayı ihlal edenlere 10 bin Euro’ya
kadar para cezası uygulamaya yapacak. Eyaletlerin

Ceza Kanununda yapılan değişiklikte
ise yapılmamış aşıyı, yapılmış gibi aşı
kartı düzenleyen ve kendisine sahte aşı
kartı düzenleten, sahte aşı belgesini sa-
tanlar, yurt içinde veya yurt dışından ge-
tiren kişilere 2 yıla kadar hapis veya para
cezası ile cezalandırılacak. 

Almanya’da corona
virüsü salgını kapsamında

alınması beklenen önlemleri

ihlal edenlere yönelik para
cezaları arttırıldı

AVRUPA İÇİN 
TEK YOL BU!
Polonya-Belarus sınırında sığınmacıların
çadırlarda bekleyişi sürerken Polonya
Başbakanı Mateusz Morawiecki, bugün
yaptığı açıklamada Avrupanın, Belarus ve
Rusya'nın yeni tehditleri ile karşı karşıya
olduğunu belirtti. Morawiecki, 
“Avrupa için tek yol bu” dedi

BaşBakan Morawiecki yaptığı açıkla-
mada, “Avrupa yeni tehditlerle karşı kar-
şıya. Göç krizi, siber saldırılar ve gaz fiyatı

manipülasyonu, Minsk ve Moskova’da başlatılan hib-
rit savaşın örnekleridir. Polonya, Litvanya, Letonya ve
Estonya bu saldırının ön saflarında yer alıyor. Birlik ve
beraberlik içerisindeyiz. Avrupa için tek yol bu” ifadele-
rini kullandı. Polonya Başbakanı ayrıca, “Rusya’nın
Ukrayna sınırında askeri yoğunlaşması ve Moldova’ya
gaz şantajı yapması AB için kırmızı alarm. Felaketten
kaçınmak için hâlâ zaman var” mesajını paylaştı.

Durum hala gergin

Polonya Savunma Bakanlığı, bugün paylaştıkları heli-
kopter görüntüleriyle birlikte Polonya-Belarus sınırına
hala sığınmacıların geldiğini belirtti. Bakanlık bölgede
durumun hala gergin olduğunu vurgulayarak her gün
sığınmacıların sınırı geçmek için uğraştığını ifade etti.
Polonya Savunma Bakanlığı ayrıca, Belarus tarafının
sığınmacılara Polonya’ya geçmesi için yardımcı ol-
maya çalıştığını öne sürdü.

10 günlük 
yasak başladı
Avusturya’da Covid-19 salgını ile 
mücadele kapsamında ilan edilen 
10 günlük sokağa çıkma yasağı başladı

Corona virüsü salgınında vaka sayıları-
nın artması üzerine Avusturya'da ilan edi-
len sokağa çıkma yasağı başladı.

Hükümetin aldığı karar kapsamında 10 gün sürecek
olan yasak, gerekirse 10 gün daha uzatılabilecek. So-
kağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte başkent Vi-
yana'da cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü. Yasak
kapsamında temel ihtiyaçları karşılamayan tüm ma-
ğaza ve dükkanlar kapalı olacak. Evden çalışması iste-
nen Avusturya halkı, yalnızca acil durumlarda
evlerinden çıkabilecek. Avusturya Sağlık Bakanı Wolf-
gang Mückstein yaptığı açıklamada, günde 70 bin-80
bin arasında kişiye Covid-19 aşısı yapıldığını belirterek,
aşı yaptırmayanlar için sokağa çıkma yasağının devam
edeceğini söyledi. Mückstein, 1 Şubat 2022 tarihinden
itibaren ise aşının zorunlu hale getirileceğini ifade etti.
Avrupa’da bu yıl kış aylarında tam kapanma uygula-
yan ilk ülke olan Avusturya'da salgının başlamasından
bu yana 1 milyon 56 bin 613 vaka tespit edilirken, top-
lam 12 bin 15 kişi ise hayatını kaybetti.

CEZALAR ARTIRILDI

Mark Rutte
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Türk Tarih 
Müzesi kurulacak

ÖzeLLikLe son zamanlarda toplu-
mun dindirilemez yaralarından biri
haline dönüşen kadın cinayetlerine
dikkat çekmek, o acıyı bir üretim
gücüne çevirmek ve en önemlisi her
zaman hatırlatabilmek amacıyla
seramik sanatçısı Seçil Nebioğlu
tarafından hazırlanan “Toprakla
Ağıt” sergisi, dişil enerjinin gücünü
ön plana çıkartıyor. Serginin çıkış
noktasının tüm dünya kadınlarının
yüzyıllardır süregelen ortak sorunu
olan kadına şiddet konusu oldu-
ğunu belirten Seçil Nebioğlu,
”Toprakla Ağıt; ülkeler üstü, millet-
ler üstü, siyaset üstü, tüm dünya-
nın ortak sorunundan besleniyor.
Kadın formundaki dişil enerjiye ya-
pılan zulmün, aslında kişinin öz
varlığına yapılan zulüm olduğunu
her geçen gün bir kez daha hatırlat-
mak istiyor. Beynimizin sağ lo-
bunda mevcut olan dişil enerjinin
dışlanması ve hasar görmesi, önce
kendimizi, devamında da toplum-
ları ayrıştırmaya ve ötekileştirmeye
götürüyor. Aslında kadın sorunu,
tamamen bir varlık sorununa dö-
nüşüyor. Bu sorunu aşabilmek için
dişil enerjinin önce bireyde, sonra
toplumda hak ettiği değer ve den-
geye ulaşması gerekiyor. Serginin
ortaya çıkış fikri bu farkındalığı ka-
zandırma çabasıyla, ilhamını önce
kadın sonra doğadan alıyor. Bu ne-
denle de dilimizde sanat, elimizde
toprak, toprağa verdiklerimizi top-
rakla anıyoruz” diyor.

Ağıttan umuda

“Toprakla Ağıt” kaybedişten kaza-
nıma, ağıttan umuda uzanan bir
dönüşüm yolculuğu... Kadının,
dişil enerjinin, merhametin ve yara-
tıcılığın yok edilmesine karşı bir ağıt
niteliğinde olan bu sergi, aynı za-
manda ağıta karşı devam eden bir-
likte üretmenin gücü, dayanışma ve
emek ile birleşerek, umudumuzu
yeşertmeye, yeniden dişil gücün
canlılığını, şefkatini sanat yoluyla
hatırlatmayı amaçlıyor. Bu ağıtın,

bu yakarışın içindeki umut; doğa-
nın, rengin, sevgiyle verilen emeğin
harmanlanmasıyla bir araya geli-
yor, o sessiz çığlığı herkesin duyma-
sını sağlamak için var gücüyle
çabalıyor.

Hatırlatabilmek için 
üretmek

Hazırlanan çeşitli masklar ve içi
boş, bedensiz elbiseler, üretenlerin
bu konuyu kendi yorumlarıyla ele
alabilmesi için özgürce ve özgünce
tasarlanabilmesi için seçilmiş. As-
kıda elbiseler, diğer yandan, yitiri-
len kadınların ‘yokluğunu',
‘boşluğu' ifade ederek, ağıt niteliği
taşıyor. Kuru kafa görünümündeki
masklar ise renkleri ve desenleriyle,
yaşamın canlılığı ve ölüm arasın-
daki o keskin tezatlığı ifade ediyor.
Yaşam sevincini içinde yaşatan
tüm kadınların anısına saygı ve ya-
şamın dirimliliğine dikkat çekiyor.
Seramiğin yanı sıra kullanılan ma-
teryaller de bütünleyici anlamlara
sahip; kırılan zincirler özgürlüğü,
kırılmış kuru dallar ise doğa tahri-
batına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

126 gönüllü yer aldı

Seramik Sanatçısı Seçil Nebioğlu,

kadına şiddete ve kadın cinayetle-
rine, sanatın sesiyle yakarış amacı
taşıyan projesi için 21 Mart
2021'de atölyesini tüm sanatçıla-
rın ve gönüllülerin katılımına açtı.
Sanatçının bu yakarışı, çok kısa
sürede dayanışma, ortak emek ve
sorumluluk projesine dönüştü.
126 gönüllünün yer aldığı bu pro-
jede kısa sürede, tüm kadınların
bu meseleyi içselleştirerek yarattığı
460 adet mask ve 560 adet içi boş
kadın elbisesi üretildi. Seçil Nebi-
oğlu, bu sergiyi özel kılan nokta-
lardan birinin kolektif bir emeğe
dönüşen kadınların emeğinin gü-
cünü bu denli içten hissedebilmek
olduğunu söylüyor. Nebioğlu, bu
konuda şunları ifade ediyor: “Bir-
den fazla seramik atölyesi aynı
amaç uğruna beraber çalışıp, bir-
leşen emeğin gücüne inanmaya
davet ediyor. Yaratıcılık, kadının
üretim gücü ve birlik duygusu tüm
acı haykırışların üstünü örtüp,
yepyeni başlangıçlara, yeşerecek 
bir umuda dönüştürüyor. Birliğin
dönüşümüne de ortak oluyoruz
aslında. Emekle üretmenin sanata
dönüşümü, acıların hayallere dö-
nüşümü en önemlisi ise şiddetin
sevgiye dönüşümü.”

Kadına şiddete
sanatsal yakarış

CumhurbAşkAnı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anka-
ra'da geçen ay açılışını yaptığı Millet Bahçesi'nde Türk
Tarih Müzesi kurulacak. Müzede, Türklerin Anadolu
'ya gelişi, bu toprakları yurt edinişi, köklü devlet geleneği
çerçevesinde kültür ve sanat başta olmak üzere medeni-
yetin diğer tüm alanlarında Anadolu'ya kattığı değerle-
rin ilk devlet kuruluşundan günümüze kadarki tüm
süreçleri anlatılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Ersoy, "Buraya Ankara'nın en büyük, Türkiye'nin de sa-
yılı müzelerinden birini kuruyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu benzeri bir rotanın Anka-
ra'da da oluşturulacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Baş-
kent Kültür Yolu Rotası
belirliyoruz, önümüzdeki ay lans-
manını yapacağız. Yine, Beyoğlu
Kültür Yolu Festivali'yle aynı tarih-
lerde Başkent Kültür Yolu Festiva-
li'ni de hayata geçireceğiz. Yani
sanata taşıma suyla destek ver-
mekten çok tüm dünyaya mesaj
veren ülke, Türkiye olduğunu, sa-
natın tekrar, kültür ve sanatın pan-
demi sonrası normalleştiğini
gösterebilmek adına yoğun etkin-
liklerle kültür ve sanata tekrar hal-
kımızı boğmamız gerekiyor" dedi.

D ünya çapında başarılara imza
atan, Beethoven’ın bütün pi-
yano sonatları, konçertoları ve

senfonilerinin piyano uyarlamalarını
çalan ilk ve tek piyanist İdil Biret için 80.
yaş gününe özel Kadıköy Belediyesi Sü-
reyya Operası'nda bir kutlama düzen-
lendi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı'nın ev sahipliği yaptığı et-
kinlik “İdil Biret: Bir Harika Çocuğun
Portresi” belgesel gösterimiyle başladı.
Yönetmenliğini Eytan İpeker'in yaptığı,
yapımcılığını Yoel Meranda’nın üstlen-
diği belgeselde eşi Şefik Büyükyüksel,

hocası Wilhelm Kempff'in çocukları Ro-
land ve Irene Kempff, İsmet İnönü'nün
kızı Özden Toker, müzikolog Filiz Ali gibi
pek çok ünlü İdil Biret'in hayatı ve müzik
yolculuğunu anlatıyor. Belgeselde, kendi
arşivinden çocuk fotoğrafları, 7 yaşın-
dayken Fransız Radyosu'na verdiği rö-
portajın ses kaydı, Biret'in hocası Nadia
Boulanger'le piyano çaldığı görüntüler de
yer alıyor. Belgesel gösteriminin ardın-
dan, müzisyen Aydın Büke'nin modera-
törlüğünde bir söyleşi gerçekleşti.
Söyleşide, müzikolog ve İdil Biret'in
yakın arkadaşı Filiz Ali ve Biret'in eşi

Şefik Büyükyüksel İdil Biret'i anlattı.

Geleceğin umudu

Program gazeteci, yazar, kültür insanı Zey-
nep Oral'ın “İdil Biret Türkiye için ne ifade
eder?” başlıklı konuşmasıyla devam etti. Oral
konuşmasında, “Geçmişin dehası olmakla
birlikte geleceğin de umududur.” diyerek Bi-
ret’i anlattı ve doğum gününü kutladı.
Oral'ın, konuşmasının ardından İsviçre'de
yaşayan Avusturyalı piyanist, orkestra şefi,
besteci Ingolf Wunder'un piyano resitali ger-
çekleşti. Eğitimine kemanla başlayan fakat
piyanodaki üstün yeteneği keşfedilince ens-

trümanını piyanoyla değiştiren Wunder bir-
çok yarışmayı kazanmıştır. İdil Biret'in öğ-
rencisi olan Ingolf Wunder, İdil Biret
onuruna Liszt ve Chopin'in eserlerini icra
etti. Sayısız konser veren Avrupa ve Ameri-
ka'nın önde gelen orkestraları ile çalan ve
aralarında Polonya ve Fransa Hükümetinin
Liyakat Nişanları'nın da olduğu ve birçok
ödül alan İdil Biret için Rusya Federasyonu
İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov da
Moskova Gnessin Müzik Okulu tarafından
gönderilen nişanı locasında programı izle-
yen İdil Biret’e takdim etti. Maestro Bernius
ilk defa Türkiye'de konser verecek.
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Kadıköy Belediyesi 
Süreyya Operası, 

piyano virtüözü İdil 
Biret’in 80. yaş gü-

nüne özel düzenlenen
kutlamaya ev sahipliği
yaptı. 21 Kasım Pazar

günü düzenlenen 
etkinlik "İdil Biret: 

Bir Harika Çocuğun 
Portresi" belgesel 

gösterimiyle başladı

Seramik Sanatçısı Seçil Nebioğlu,
Türkiye'de ve dünyada kadına

şiddete ve kadın cinayetlerine, sa-
natın sesiyle yakarış amacını taşı-

yan “Toprakla Ağıt” sergisini
düzenliyor. 25 Kasım - 30 Aralık

2021 tarihleri arasında UNIQ
Expo İstanbul'da gerçekleşecek
olan serginin, bu çığlığa kulak
vermek isteyenlerin katılım ve

desteğiyle başka illere ve ülkelere
de taşınması planlanıyor

SANATÇILAR KATILACAK
Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin, siyaset, mil-
letler, ülkeler, farklı görüşler üstü, büyük bir insanlık
sorunu olduğunu vurgulayan Nebioğlu, “Sanatsal Ya-
karış” projesini isteyen herkesin katılımına açarak
çığlığın büyümesini, farklı ülkelerden de katılımcıların
desteğiyle farkındalığın tüm dünyayı sarmasını hedef-
lediğini belirtiyor: “Amacım, sanatın etkisiyle ve yapı-
cılığıyla farkındalık oluşturmak; umutsuzluğu umuda,
sessizliği çığlığa dönüştürmek, isteyen herkesin ken-
disini ifade etmesini sağlamak. Projeye katkı sağla-

mak isteyenlerle haftanın beş günü üretim
yapıyoruz. İstanbul'un dışından ka-

tılmak isteyenlerle ‘Uzaktakiler'
grubunu kurduk, her gün ço-
ğalarak üretiyoruz. Farklı ül-
kelerin sanatçılarıyla,
gönüllüleriyle de birleşece-
ğiz. Ürettiklerimizi önce Tür-

kiye'de daha sonra farklı
ülkelerde sergileyeceğiz.”

Destan başlıyor

Gelirini otizmli
çocuklara bağışlayacak

Atv ekranında ilk bölümüyle bu akşam 20.00’de ilk kez
seyirci karşısına çıkacak ‘Destan’, televizyon dünyasında
ses getirmeye hazırlanıyor. Destan'ın birinci bölümünde;
8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı
topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri
dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler,
Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yet-
mezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine
düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Han-
lığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Tehlike bekliyor

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu
Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir
Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin al-
maya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı
Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok
büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri in-
tikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız! Yapım ve proje
tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir
Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz
ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini
Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Lise son sınıf öğrencisi Merin Nazlı'nın otizmli kuzenin-
den esinlenerek kaleme aldığı çocuk kitabı ‘Abim Momo’
raflardaki yerini aldı. Otizmli bir ağabey ve kız kardeşi-
nin ilişkisini ele alan kitabın geliri ise otizm derneklerine
bağış olarak gidecek. Lise 12 sınıf öğrencisi Merin
Nazlı’nın otizmli bir ağabey ve kız kardeşinin ilişkisini ele
alan çocuk kitabı ‘Abim Momo' raflardaki yerini aldı.
İlistrasyonlarını Deniz Oduncu'nun yaptığı kitabın tüm
geliri ise Tohum Otizm Vakfı'na bağışlanacak. Yazarlığa
olan ilgisini “ileride mesleğim ne olursa olsun hep yaz-
maya devam edeceğim” sözleriyle anlatan Nazlı, “Ka-
leme aldığım birçok öykü var fakat açılışı değer verdiğim
ve üzerine konuşulması, katkı sağlanması gerektiğini dü-
şündüğüm bir konu ile yapmak istedim” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı, 
İdil Biret’in çok değerli
bir sanatçı oluğunu söyledi.

İYİ Kİ DOĞDUN
İDİL BİRET



B aşkan Elmas, Nef Stadı'nda oynanan
derbinin ardından basın toplantı oda-
sında açıklamalarda bulundu. Sarı-kır-

mızılı kulübün başkanı, derbinin hakemi Halil
Umut Meler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili eleşti-
rilerini dile getirdi. Göreve geldiklerinden bu
yana yapıcı bir üslupla Türk sporunu içinde bu-
lunduğu bataklıktan çıkarmaya çalıştıklarını dile
getiren Elmas, "Sistemi düzeltme çabalarımız
maalesef sistemin içindeki çürümüş zihniyet ta-
rafından sürekli sorgulanıyor ve engellenmeye
çalışılıyor. MHK ile ilgili uzun zamandır bir sis-
tem değişikliği çabası içindeyiz. Bugün Nef Sta-
dı'nda çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem
yönetimi vardı. Bu hakem yönetimini tahmin et-
memize rağmen -çünkü bu hakemimizin burada
bazı performansları vardı- iyi niyetli davranarak
bir şans daha verelim dedik. Gördük ki son de-
rece art niyetli, takımımızı yavaşlatmaya çalışan,
teknik direktörümüze ve oyuncularımıza kart
veya kartlar vermek üzerine yoğun bir çaba sarf
eden bir saha yönetimi vardı." diye konuştu. "Bu
konuşmayı yaparken çok üzgünüm." diyen
Burak Elmas, "Sezon başından beri hakemler ve
federasyon ile ilgili konuşmamak için çok diren-
dim ama geldiğimiz noktada Galatasaray'ın hak-
larını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi
herkesin bilmesini isterim. Yarın TFF'den ran-
devu isteyerek gideceğim. Ayrıca bu toplantıda
MHK Başkanı'nın da olmasını isteyeceğim. Ay-
rıca Halil Umut Meler'in maç raporunu da açık-
lamalarını isteyeceğim. Zaten bazı kulüplere el
altından maç raporları veriliyor. Biz de Halil
Umut Meler ve ekibinin bugünkü yönetiminin
raporlarının açıklanmasını istiyoruz." ifadelerini

kullandı. TFF'nin
maçlara gelen üyeleriyle il-
gili uyarıda bulunmak istediğini aktaran Elmas,
"Bugün Nef Stadı'na gelen TFF yetkilisi, burada
nasıl davranılacağını bilmeyen biriydi. Nasıl dav-
ranacağını bilmeyen federasyon üyelerini buraya
göndermesinler. Onlara ev sahipliği yapmayaca-
ğız. Fenerbahçe'nin galibiyetine gölge düşürmek
istemiyorum ama Galatasaray'ın stadında kimse
böyle şeyler yapamaz." şeklinde görüş belirtti.
Başkan Elmas, "TFF yetkilisi tam olarak ne
yaptı?" şeklindeki soru üzerine, "Haddini bilmedi
diyelim. Yarın yüzlerine söyleyeceğim. TFF içeri-
sinde mevcut düzenden rahatsız olmayan, mev-
cut düzenin de iyi bir düzen olduğunu düşünen
üyeler var. Ben olduğum müddetçe bu tarz dav-
ranan üyelerin bu stada girmemesi için elimden
gelen her şeyi yapacağımın bilinmesini isterim."
değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğe çok umutlu bakıyoruz

Burak Elmas, yeniden yapılanmaya gittikleri ta-
kımlarıyla ilgili umutlu olduklarını söyledi. Genç
bir takımları olduğunu aktaran Elmas, "Bu maç
bir kayıp olabilir ama biz geleceğe çok umutlu
bakıyoruz, takımımıza güveniyoruz. Hocamızla
beraber bu işi başaracağız. Galatasaray, Türk
futbolunda yeni bir devrimin öncüsü olacak."
diye konuştu. Süper Lig'de şampiyonluk yarışın-
dan kopmadıklarını vurgulayan Elmas, şöyle
devam etti: "Bir mağlubiyet bizi bu yarıştan ko-
parmaz. Çok genç, güvendiğimiz, yeni bir araya
gelmiş, başarılı olacak bir takımımız var. Bu
takım en az 5-6 sene beraber oynayacak. Yeni
takviyelerle beraber ligde her zaman en tepeye
oynayan hatta Avrupa'da da tepeye oynayan bir

takım oluşturma amacımız var. Bu
kadar uzun vizyonlu bu işlere

bakan bir yönetim ve teknik he-
yetin tek maç üzerinden se-

zonu veya geleceği
değerlendirmesi diğer
bakış açısına benzer bir
bakış olur. Bizim böyle
bir bakış açımız yok.
Biz Galatasaray'ın ge-
leceğini kurmaya çalı-
şıyoruz. Hem Türk
futbolunun geleceğini
hem de Galatasaray'ın

geleceğini ve üslubu de-
ğiştirmekte çok samimi-

yiz. Bunda ısrar edeceğiz.
Benim en büyük korkum

sistemin bizi engellemeye ça-
lışması. Çünkü bu sistemden

beslenen, bu sistemin parçası olan
insanlar bu sistemin değişmesini istemi-

yor. Çamurdan beslenen arkadaşlar var. Biz bu
sistemin parçası olmayacağız. Biz ya bu sistemi
değiştireceğiz ya da bu sistem bizi yiyecek. Uma-
rım bu sistemi değiştiren oluruz. Çünkü bu sis-
temde mevcut aktörlerin Türk futbolunu getirmiş
oldukları yer hepimizce aşikar. Ortada rahatça
dolaşıyor olmaları bile aslında ne kadar da bu
konuda utanmadıklarının göstergesidir." Burak
Elmas, hakem Halil Umut Meler'in
oyunlarını etkilediğini ileri sü-
rerek, "Hakem, çok kötü,
Galatasaray'ın saha ve
seyirci avantajını kul-
lanmasını engelleyici
bir yorum sergiledi.
Bunu da iyi niyetli
yaptığını düşünmü-
yorum. Hakem ha-
tası 1 veya 2 kez olur.
Bunlar üst üste gelirse
hatadan çıkıp bir proje-
nin parçası haline geliyor.
Bugün hocamızı sahadan at-
ması, oyuncularımıza verdiği kartlar, verdiği ve
vermediği kartlar ile faulleri herkes gördü. Biz
oyunu hızlandırmaya çalışırken oyunu yavaşlattı.
Tüm kararlar bizim oyunumuzu etkiledi." açıkla-
masını yaptı.

MHK ile toplantı yapacağım

Elmas, diğer Süper Lig kulüplerinin başkanlarını
da TFF ve MHK ile yapacakları toplantıya davet
edeceğini söyledi. Kendileri için bir avantaj talep
etmediklerini vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün
başkanı, "Diğer başkanları da federasyon ve

MHK ile yapacağım toplantıya davet edeceğim.
Hep birlikte gidelim. Çünkü bu tür kötü perfor-
manslar ve iyi niyetli olmayan hareketler Türk
sporunun sorunu, beraber halledelim. Biz bir
avantaj istemiyoruz. Gelsinler beraber konuşa-
lım. Çünkü bunlar hepimize olan şeyler." ifadele-
rini kullandı. Galatasaray Kulübü Başkanı
Elmas, hataların sadece Galatasaray aleyhine
yapılmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"TFF'nin yönetiminden, kurullarından memnun
olan kimse yok. Birtakım değişiklikler oldu ama
taktikler de gidiyor. Bazen Galatasaray'a, bazen
Fenerbahçe'ye her hafta birine birtakım şeyler ya-
parak kavga ortamını beslemeye çalışan insanlar
var. Biz bu kavga ortamını besleyen insanlara
kredi verip bunların güçlü olmasına izin verme-
yeceğiz. Hepimiz sistemden sıkıntılıyız, bunları
değiştireceğiz. Oyuncumuza verilecek cezanın
pazarlığını benimle yapmaya kalkan kulüp baş-
kanı oldu. Böyle bir sistemden bahsediyoruz.
Dolayısıyla böyle bir çirkin, kirli sistemin içerisin-
deyiz. Bugünkü hakem performansı da sadece
basit bir hakemin gününde olmaması değildir.
Açıkçası evinde Galatasaray'ı ezmek, hızını kes-
mek, teknik direktörünü sahadan atmak bir oyu-
nun parçası. Ancak bunu sadece Galatasaray'ı
çekmek olayı basitleştirir. Her kulübe bunu
dönem dönem yapıyorlar. Bütün kulüplerle bu
sistemi onlara teslim etmeyeceğiz. Türk futbolu-
nun bugüne kadar yaşadığı değer kaybının mü-
sebbibi olanlar Türk futbolunun geleceğinde
olmayacak."

Alenen kötülük yapıyorlar

Burak Elmas, Türk futboluna zarar ve-
renlerin peşini bırakmayacağını söyledi.

Gizli kapılar arkasında pazarlık yap-
mayacaklarını aktaran Elmas, "Bun-
dan sonra hiçbirini rahat 

bırakmayacağım. Bu sistemi bozmak isteyen ak-
törleri rahat bırakmayacağım. Hatalar ve kötü-
lükler o kadar aleni yapılıyor ki bunlara verilecek
cevabın da birlikte ve şeffaf verilmesi lazım. Biz
gizli kapılar ardında yapılan pazarlıkların parçası
olmayı kabul etmiyoruz. Kulüplerle beraber Türk
futbolunu bu kirli oyunun aktörlerinden temizle-
mek istiyoruz. Bütün kulüplerle beraber savaş-
mamız lazım. Naklen yayının geldiği değer, Türk
futbolundaki gelirlerin nereye geldiği ortada. Bu
sistem içerisinde çok mücadele etmemiz gereki-
yor. Çünkü sistemi de yöneten aktörlerin başarı-
sızlığı da ortada." şeklinde görüş belirtti. Başkan
Elmas, kişilerden ziyade sistemlerin değişmesi
gerektiğini savunarak, "Bugün maçı yöneten ha-
kemin muhakkak raporunun açık ve şeffaf şe-
kilde kamuoyuyla paylaşılması lazım. Zaten
istedikleri zaman istedikleri kulüp başkanına bu
raporları servis ediyorlar. Benim yanımda fede-
rasyonun karşısında hakemle ilgili maç raporunu
okuyan başkan oldu. Bu istenilen, istenildiği
zaman yapılıyorsa bütün kamuoyu performans-
ları görsün ama gelip de burada kötü niyetli, Ga-
latasaray'ın yapmaya çalıştığı pozitif şeyleri
zedelemek, Galatasaray'ı bir kavganın içine
çekme çabasına da alet olmayacağımızı tüm ka-
muoyunun bilmesini istiyoruz." değerlendirme-
sinde bulundu.

Kısa vadeli kötülük

Türk futbolundaki kötü gidişin sorumlularının
temizlenmesi gerektiğini belirten Elmas, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Yeni sistem üzerinde çalışıyoruz
ama gördüğüm kadarıyla hani bizim bu sistemin
düzelmesine yönelik iyi niyet çabalarımız kısa va-
deli kötülüğü engellemiyor. Bunun önüne geç-
meliyi, buna mecburuz.”
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Vergi No TC Kimlik No           Soyad Ad Adres Vergi Dönemi Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç

1260521425   22913637654     MERT CAN AYVAZ  ZAFER MAH. GÖNÜL SK. BEYZA APT. 3/6 B.EVLER/İST. 201210201210 SUÇ İŞT.           2021111266QNC0000001 2021111214QNx0000004 10.095,66
1260521425   22913637654     MERT CAN AYVAZ ZAFER MAH. GÖNÜL SK. BEYZA APT. 3/6 B.EVLER/İST. 201211201211 SUÇ İŞT.           2021111266QNC0000001 2021111214QNx0000009 11.080,26
1260521425   22913637654     MERT CAN AYVAZ ZAFER MAH. GÖNÜL SK. BEYZA APT. 3/6 B.EVLER/İST. 201212201212 SUÇ İŞT.           2021111266QNC0000001 2021111214QNx0000008 28.815,48 
1260521425   22913637654     MERT CAN AYVAZ ZAFER MAH. GÖNÜL SK. BEYZA APT. 3/6 B.EVLER/İST. 201210201212 SUÇ İŞT.           2021111266QNC0000001 2021111214QNx0000016 55.690,00
1260521425   22913637654     MERT CAN AYVAZ ZAFER MAH. GÖNÜL SK. BEYZA APT. 3/6 B.EVLER/İST. 201201201212 SUÇ İŞT.           2021111266QNC0000001 2021111214QNx0000015 58.503,20
2910622606   39436265592     İBRAHİM DENİZ B.HAYRETTİN PAŞA MAH. 2302. SK. 2E/4 E.YURT/İST. 201109201109 G.FAİZ 2021111666QND0000002 2021111614QNy0000002 11.396,10
4970445395 KAPADOKYA İST SAĞ. K.SİNAN MRK. MH.MAHMUTBEY CAD 277/5 B.EVLER/İST. 201501201503 G.ZAM. 2021111566QNF0000014 2021111514QO00000012 4.688,41

TUR. MED İNŞ GID 

7950038993   55513514100    NURİ ŞAHİN Y.BOSNA MRK. MAH PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK 
CAD. 42/ 23 B.EVLER/İST. 201501201503 G.ZAM. 2021111666QNI0000005 2021111614QO30000009 3.571,86

8720272875   37127264114      ADNAN TURUNÇ F.ÇAKMAK MAH ZAMBAK SK 19/1 B.EVLER/İST. 201104201104 G.FAİZ 2021111666QNJ0000006 2021111614QO40000007 21.266,20
9260183449   26905908166     SAMİ VURAL M.KAPI MAH. DİNGİL SK. 25/2 FATİH/İST.. 201507201509 G.ZAM. 2021111566QNK0000004 2021111514QO50000024 11.211,39
9260183449   26905908166     SAMİ VURAL M.KAPI MAH. DİNGİL SK. 25/2 FATİH/İST.. 201501201503 G.ZAM. 2021111566QNK0000004 2021111514QO50000023 59.863,19
9390253511   43652040666     İDRİS YAŞAR HÜRRİYET MAH. ÖMÜR SK. 46/9.B.EVLER İST. 201101201112 SUÇ İŞT.          2021111566QNK0000001 2021111514QO50000011 3.796,60

' 'Yenibosna Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri  bilinen adreslerinde bulunamamaları 
nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.' nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veya taahhütlü
mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden
itibaren bir ayın  sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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KATAR, 2022 FIFA Dünya Kupası
için geri sayımı başkent Doha'da
düzenlenen törenle başlattı. Ka-
tar'da gerçekleştirilecek 2022 FIFA
Dünya Kupası hazırlıkları kapsa-
mında, Uluslararası Futbol Fede-
rasyonları Birliği (FIFA) ile Katar
Proje ve Miras Yüksek Komitesi iş
birliğiyle, Doha'nın sahil şeridinde
kurulan Dünya Kupası geri sayım
saati törenle açıldı. Törene, Katar

Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh
Cuan bin Hamed bin Halife Al Sani
ve FIFA Başkanı Gianni Infantino
katıldı. Dünya Kupasının altyapı
projelerinden sorumlu Proje ve
Miras Yüksek Komitesi tarafından
yapılan yazılı açıklamada ise 2021
FIFA Arap Kupası karşılaşmaları-
nın oynanacağı 8 stadyumda çalış-
maların tamamlandığı ifade edildi.
Söz konusu açıklama, final maçları-

nın oynanacağı, 80 bin seyirci kap-
asitesiyle kupanın en büyük stad-
yumu olan Lusai'de son rötuşların
yapılmasının ardından geldi.Katar,
2022 Dünya Kupası için özel olarak
7 yeni stadyum inşa ederken, Ulus-
lararası Halife Stadyumunda da ge-
liştirme çalışmaları yapmıştı. Katar,
21 Kasım-18 Aralık 2022'de de
Dünya Kupası'na ev sahipliği yap-
maya hazırlanıyor.

TARVE HAY TİC LTD ŞTİ

Ana Vergi Kodu

Dünya Kupası için geri sayım başladı

Hiçbirini raHaT
birakmayacağim

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Spor Toto Süper Lig'in
13. haftasında 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin hakemi
Halil Umut Meler'in art niyetli maç yönettiğini savundu. Elmas,

“Bundan sonra hiçbirini rahat bırakmayacağım” dedi

Başkan Elmas, "Takımınızın 13 haftadaki performansından
memnun musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Takımımın,
teknik heyetimin ve projemizin sonuna kadar arkasındayız.
Biliyorsunuz ben teknik yorum yapmıyorum. O benim işim

değil. Onu da eğer hocamız bir gün kasıtlı olarak saha kena-
rında tahrik edilmeyip burada konuşabilirse kendisine so-

rarsınız. O da size en güzel cevabı verir ama
takımımızın, teknik direktörümüzün sonuna kadar

arkasındayız. Projemizle ilgili de başında nasıl
heyecanlıysak bugün de aynı şekilde he-

yecanlıyız." diyerek sözlerini ta-
mamladı.

Teknik heyetin
arkasındayız

Fatih Terim’in
ve teknik heyetin 

sonunakadar yanında 
olacağını söyleyen

Burak Elmas, “Henüz
genç bir takımız. Ben

teknik heyete
güveniyoruz” 

dedi.

Derbide İzmir
rüzgarı esti
Spor Toto Süper Lig'de dün tüm
Türkiye'nin heyecanla takip ettiği
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde
İzmir'in yetiştirdiği yıldızlar da sahne aldı
Altınordu altyapısında yetişip 2018 yazında Fener-
bahçe'ye transfer olan 21 yaşındaki kaleci Berke
Özer, kariyerinin ilk derbisine damga vurdu. Altya-
pıda henüz profesyonelliğe bile geçmeden birçok
Avrupa kulübünün yakın takibinde olup Fenerbah-
çe'deki 2 sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık ge-
çiren Berke, bu sezon Altay Bayındır'ın gerisinde
yedek kaleci oldu. Berke, Altay'ın sakatlığıyla ilk kez
derbide kaleyi koruyup deplasmanda yaptığı net kur-
tarışlarla takımını 2-1'lik galibiyete taşıyan isimlerin
başında geldi. İzmir'de 2013-2017 yılları arasında
Altınordu, Tire 1922 ve Menemenspor formalarını
giyerek, ardından önce Sivasspor'a, sonra Fener-
bahçe'ye transfer olan 27 yaşındaki orta saha Mert
Hakan Yandaş, derbide 90 dakika sahada kalıp uzat-
malarda oyundan çıktı. Bucaspor'un altyapısında ye-

tişip 2014
yılında
Süper
Lig'in yo-
lunu tutan
Taylan An-
talyalı, Ga-
latasaray
formasıyla
derbide
son 25 da-
kikada
görev yaptı.
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Hakan Çalhanoğlu
övgüsü

NBA nefesleri kesti

INter'iN ligin 13. haftasında konuk ettiği Napoli'yi
3-2 yendiği maça ilk 11'de başlayan ve mücadele
içinde penaltıdan bir gol atan bir de asist yapan
Hakan Çalhanoğlu'nun oyunu teknik direktörün-
den takdir gördü. Teknik direktör Inzaghi, maçın
ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyonluğumuz
için kilit önemdeki bir maçtı. Şimdi çarşamba
günü Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maçı-
mız daha var. Bugün çile çektik ama hakkımızla
çok güçlü bir takımı yendik. Oyuncularımı tebrik
ettim." diye konuştu. Milli futbolcu Hakan Çalha-
noğlu'nun performansına ayrıca değinen Inzaghi,
"Çalhanoğlu çok formda. Gayet iyi ve çok iyi iş çı-
kardı. Penaltı atışında karakterli ve kişilikli bir
oyuncu olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.
Napoli'nin topla oynadığını iyi bildiklerini ve bunu
önlemeye çalıştıklarını aktaran Inzaghi, bunu ya-
parak maçı kazandıklarını dile getirdi. Bundan
sonrasında önemli bir yol olduğunu ifade eden In-
zaghi, şimdi maç maç düşünmeleri gerektiğini ve
ilk olarak önlerindeki UEFA Şampiyonlar Ligi
maçına odaklanacaklarını söyledi.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Lakers, son
12 dakikasına 15 sayı (99-84) geride girdiği Pis-
tons müsabakasını kazanmayı başardı. 3. çeyrekte
Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James ile Pis-
tons pivotu Isaiah Stewart arasında yaşanan ger-
ginlik maça damga vurdu. Serbest atış sırasındaki
ribaunt mücadelesinde James'in dirsek darbesiyle
sağ kaşı açılan Stewart, sinirine hakim olamadı ve
rakibinin üstüne yürüdü. Takım arkadaşları, teknik
heyet ve hakemlerin araya girmesine rağmen bir
türlü sakinleşmeyen Stewart, güçlükle soyunma
odasına götürüldü. Stewart, iki teknik faul alarak
karşılaşmadan ihraç edildi. James ise sportmenlik
dışı faul gerekçesiyle 1318 maçlık normal sezon
kariyerinde yalnızca 2. kez oyundan atıldı. Lakers'ı
galibiyete, 30 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 5 blok, 4 top
çalmayla oynayan Anthony Davis, 26 sayı, 10
asist, 9 ribaunt üreten Russell Westbrook ve kenar-
dan gelerek 18 sayı kaydeden Carmelo Anthony
taşıdı. Pistons'ta Jerami Grant 36 sayıyla sahanın
en skoreri oldu. Cade Cunningham ise 13 sayı, 12
ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.

Warriors ve Suns kazanmayı sürdürüyor

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, 17.
karşılaşmasında 15. galibiyetini alırken, takipçisi
Phoenix Suns üst üste 12. maçını kazandı. Ligin
en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, sa-
hasında Toronto Raptors'ı 119-104 yendi. Warri-
ors'ta Jordan Poole 33, Andrew Wiggins 32
sayıyla yıldızlaştı. Suns ise ağırladığı Denver
Nuggets'ı 126-97 mağlup etti. 6 oyuncunun çift
haneli skor ürettiği Suns'ta 21 sayı, 8 ribauntla
mücadele eden Deandre Ayton ve 22 sayı atan
Cameron Johnson öne çıktı.

S por Toto Süper Lig'in 13'üncü haf-
tasında Fenerbahçe, derbi müca-
delesinde Galatasaray'a konuk

oldu. Karşılaşmayı 1-0 geriye düşmesine
rağmen 31'inci dakikada Mesut Özil ve
90+4'üncü dakikada Miguel Crespo'nun
attığı goller ile 2-1 kazanan sarı-lacivertli
ekip, ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son
verdi. Lider Trabzonspor ile aradaki puan
farkını maç fazlasıyla 7'ye düşüren Fener-
bahçe, haftayı 23 puanla 5'inci sırada ka-
pattı. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor
Pereira, sezon başından bu yana Galata-
saray maçına kadar geçen süreçte tüm
karşılaşmalarda üçlü savunma tercih et-
mişti. Özellikle son haftalarda gelen puan
kayıplarının ardından sistem konusunda
eleştiriler alan Portekizli teknik adamın,
Galatasaray derbisine nasıl çıkacağı me-
rakla bekleniyordu. Pereira, Galatasaray
maçında üçlü savunmadan vazgeçerek
dörtlü savunmaya geçiş yaptı. Defans
hattında sağ bekte Ferdi Kadıoğlu'nu, sol
bekte ise Filip Novak'ı kullanan Portekizli
teknik adam, stoper ikilisini ise Tisserand
ve Min Jae'den oluşturdu. Orta sahanın
ortasında Mert Hakan Yandaş ve Jose
Sosa'ya formayı veren Pereira, hücum
hattında ise İrfan Can Kahveci, Miha
Zajc ve Mesut Özil'e şans tanıdı. Tecrü-
beli teknik adamın forvet bölgesindeki ter-
cihi ise Mergim Berisha oldu.

İrfan Can Kahveci göz doldurdu

Sezon başından bu yana geçen süreçte
yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla formasın-
dan birçok maçta uzak kalan İrfan Can
Kahveci, Galatasaray derbisinde Fener-
bahçe'nin en çok dikkat çeken isimlerin
başında geldi. Orta alandan aldığı top-
larla Fenerbahçe'nin geliştirdiği birçok
atakta pay sahibi olan tecrübeli oyuncu,
Mesut Özil'in golünde attığı pasla da ta-

raflı tarafsız herkesin beğenisini
topladı. Oyunda kaldığı 71 da-
kika boyunca 6 ikili mücadele
kazanıp 4 başarılı top sürme
girişiminde bulunan Kah-
veci, 2 isabetli şut çekip 1
de asist yaparak galibi-
yette önemli pay sahibi
oldu.

Mesut ile İrfan'ın
istatistiği dikkat çekti

Fenerbahçe'nin iki
önemli ismi İrfan Kah-
veci ile Mesut Özil ara-
sında ortaya çıkan bir
istatistik, derbi maçında da
devam etti. Sarı-lacivertli ekip,
bu iki oyuncunun bu sezon aynı
anda ilk 11'de sahaya çıktığı üç
maçta da üç puanı hanesine yazdır-
mayı başardı. Bu iki oyuncu, ilk olarak
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 1-0
kazanılan Adana Demirspor mücadele-
sinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Ardından
HJK Helsinki'ye karşı iç sahada 1-0 kaza-
nılan UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşı-
laşmasında ilk 11'de yer alan bu ikili, son
olarak derbi mücadelesinde de ilk 11'de
şans buldu. Adana Demirspor karşısında
alınan galibiyette İrfan Can'ın yaptığı
asist ile Fenerbahçe kariyerinin ilk golünü
atan Mesut Özil, yine İrfan Can'ın asis-
tiyle bu kez derbi maçında Galatasaray'a
karşı ağları havalandırmayı başardı.

Berke Özer kalesinde güven verdi

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı-
nın ardından eldivenleri devralan Berke
Özer, derbi maçında gösterdiği perfor-
mansla beğenileri topladı. Genç kaleci,
bel ağrısı nedeniyle Ümit Milli Takım kad-
rosundan çıkarılmış ve sarı-lacivertli eki-

bin
derbi ön-

cesi gerçekleştirdiği bazı idmanlarda yer
alamamıştı. Derbiye iki gün kala soğuk al-
gınlığı yaşadığı için de idmana çıkamayan
genç file bekçisi, yaşadığı olumsuz du-
rumlara rağmen derbide yaptığı kurtarış-
larla dikkat çekti. Özellikle Galatasaray'ın
maçın ilk yarısında skor 0-0'ken Feghouli
ile yakaladığı pozisyonda son derece kritik
bir kurtarış yapan 21 yaşındaki kaleci, Di-
agne ve Cicaldau'nun şutlarında da
önemli kurtarışlar yaparak Fenerbah-
çe'nin derbide göze çarpan isimlerinden
biri oldu.

Savunmada kritik hamleler

Bu sezon ilk kez dörtlü savunma ile maça
başlayan Fenerbahçe'de savunmanın
merkezinde Marcel Tisserand ile birlikte
görev alan Kim Min-Jae, Galatasaray

derbisinde gösterdiği performans ile
bir kez daha taraftarların beğenisini

kazandı. Geldiği günden bu yana
istikrarı ve gayretiyle kısa sürede

savunmanın en önemli isimle-
rinden biri olan Güney Koreli
oyuncu, Galatasaray'ın ge-
liştirdiği ataklarda yaptığı
pas araları ve kazandığı kri-
tik toplarla dikkat çekti. 25
yaşındaki oyuncu, derbi
maçta 6 kez top uzaklaştı-
rırken, 4 de pas arası yaptı.

Mesut gerçek
Fenebahçeli oldu

Geçtiğimiz sezonun devre ara-
sında takıma katılan Mesut

Özil, kariyerinde 2'nci kez çıktığı
Galatasaray derbisinde gol atarak

ilk kez bir derbide gol sevinci yaşamış
oldu. Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan
Özil, 31'inci dakikada attığı gol ile skoru
1-1 getirerek bu sezonki 5'inci golünü
kaydetti. Öte yandan transfer döneminin
son günlerinde takıma katılan Miguel
Crespo da Türkiye'de ilk kez bir derbi
maçta gol sevinci yaşadı. 90+4'üncü da-
kikada yaptığı sert vuruş ile meşin yuvar-
lağı filelerle buluşturan Portekizli
oyuncu, takımına galibiyeti getirdi. Fe-
nerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira,
Galatasaray karşılaşmasının ardından
yaptığı açıklamalarda şampiyonluk iste-
ğini bir kez daha yineledi. Şampiyonluk
yolunda bir aile olmanın önemine vurgu
yapan Portekizli teknik adam, "Ben bu-
raya 2'nci, 3'üncü, 4'üncü olmaya gelme-
dim, şampiyon olmaya geldim. Ancak
birlikte olursak uzun zamandır 
beklediğimiz şampiyonluğa ulaşabiliriz"
diyerek şampiyonluğa olan inancını 
kaybetmediğinin altını çizdi. DHA
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Fenerbahçe, Spor
Toto Süper Lig'in

13'üncü haftasındakiderbi mücadelesinde
deplasmanda 

Galatasaray'ı 2-1
mağlup ederek kötü
gidişata "dur" dedi

Sırada 
UEFA maçı var
Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle

şampiyonluk yarışından kopmayan ve moral
kazanan Fenerbahçe'de sırada Olympiakos maçı var.

UEFa avrupa ligi'nde 4 maçta topladığı 5 puanla
3'üncü sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, 6 puanla
2'nci sırada yer alan yunan ekibiyle perşembe günü
deplasmanda karşı karşıya gelecek. rakibini de-
plasmanda mağlup etmesi durumda son maçlar
öncesinde gruptan çıkmak için ciddi bir adım

atacak olan Fenerbahçe'de hedef, o maç-
tan da üç puan alıp derbi gali-
biyetini daha da değerli hale

getirmek.

Galatasaray’ın tadı kaçtı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup
oldu. Sarı-kırmızılılar aynı Beşiktaş derbisinde olduğu gibi öne geçmesine rağmen bir derbiyi daha mağlup
tamamladı. Bu sonuçla Galatasaray ligde 21 puanda kalırken, Fenerbahçe'nin de gerisine düştü
Galatasaray, 2014-2015 sezonundan bu yana ali
sami yen spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe der-
bilerinde galip gelemiyor. sarı-kırmızılılar bu süreçte iç
sahada oynadığı 7 maçın 2'sinde mağlup olurken, 5
maç da berabere tamamlandı. Galatasaray teknik Di-
rektörü Fatih terim, 4'üncü döneminde Kadıköy deplas-
manında 2 galibiyet kazanırken, iç sahada Fenerbahçe
karşısında hiç galip gelemedi. Galatasaray'da özellikle
hücum bölgesinde yapılan tercihler sorgulanmaya baş-
landı. Derbiye Halil Dervişoğlu ile tek forvet başlayan
Fatih terim'in Diagne ve Mostafa Mohamed'i doğrudan
tercih etmemesi tartışma konusu oldu.  Galatasaray'da
başkan Burak Elmas, görev geldikten sonra iki derbi
oynanırken, sarı-kırmızılılar ikisinde de mağlup oldu.

Gözler Marsilya maçında

Galatasaray derbi mağlubiyetini bir an önce unutup
UEFa avrupa ligi'ne odaklanmak istiyor. sarı-
kırmızılılar Marsilya maçıyla olumsuz girilen 
haftayı olumlu tamamlamayı hedefliyor.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A)
takımlarından Inter'in teknik direktörü
Simone Inzaghi, milli futbolcu Hakan
Çalhanoğlu'nu Napoli maçındaki
performansından ötürü övdü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA)
Los Angeles Lakers, Detroit Pistons
deplasmanından 121-116 galip ayrıldı



B aşakşehir Belediyesi’nin, Yeni Medya ve
Radyo akademileri, Gazetecilik ve Yeni
Medya ile Sinema okullarının ardından

kapılarını açtığı Dublaj Okulu’nda ilk ders ya-
pıldı. Birbirinden deneyimli isimlerden dublaj
ve seslendirme eğitimi alacak kursiyerler, 5
haftalık eğitim sonunda dizi ve film karakterle-
rine sesleriyle hayat verebilecek.

Deneyimli isimler ders veriyor

Dublaj Okulu’nun eğitmen kadrosu deneyimli
isimlerden oluşuyor. Dublaj ve seslendirme
derslerinde Dicle Ezgi Gözoğlu ve Uğur Ba-
bürhan, reklam ve fragman seslendirmele-
rinde İbrahim Elden, diksiyon ve etkili
konuşma derslerinde ise Tevfik Sütay, kursi-
yerlere bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

Çocukluk hayalimdi

Dublaj ve seslendirme eğitimi almak için

Sultangazi’den Başakşehir’e gelen Hüs-
niye Nigar Kara, “Çocukluğumdan beri
hayalimdi. Başakşehir Belediyesi’nin böyle
bir eğitim verdiğini duydum. Hayalime ilk
adımı atmış oldum. Bu imkânlardan do-
layı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu ve ekibine teşekkür ederim” diye
konuştu.

Kursiyerlerden teşekkür
Alibeyköy’den eğitimlere katılan Merve
Arlı da, “Bu eğitimi duyunca çok mutlu
oldum. Dublajla alakalı birçok araştırma
yaptım. Ders almak bir türlü nasip olma-
mıştı. Başakşehir Belediyesi’ni bu noktada
kutluyorum.” ifadelerini kullandı. Arnavut-
köy’den gelen Muhammed Yolcu ise, “Bir-
birinden kaliteli hocalarımızla derslerimiz
çok güzel geçiyor. Umarım güzel sonuç-
larla buradan ayrılırız. Bu eğitimleri bize
sağlayan Başakşehir Belediyesi’ne teşekkür
ederim” dedi.

YAKUP TEZCAN
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Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dublaj 
Okulu’nda eğitimler başladı. Birbirinden deneyimli isimlerden

dublaj ve seslendirme eğitimi alacak kursiyerler, akademi 
sonunda dizi ve film karakterlerine sesleriyle hayat verebilecek
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İyİ Partİ Genel İdare
kUrUlU üyeSİ
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BASAKSEHIRLILER
EGITIME BASLADI

Vatandaş tiyatroyu sevdi
Kültür sanat sezonunun birbirinden
güzel etkinliklerle devam ettiği Başak-
şehir’de “Bir Kuyu üç Yusuf” oyunu
Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda
sahnelendi. Kaderin hayatlarını bir-
leştirdiği kuyudan farklı yönlerini se-
verek ayrılan üç yabancının
hikâyesini anlatan oyun, Başakşehirli
izleyicilerin beğenisini kazandı. Ba-
şakşehir’de kültür sanat sezonu dolu-
dizgin devam ediyor. Hale Canat
Cürgül'ün kaleme aldığı, Birol Cür-
gül’ün yönettiği “Bir Kuyu üç Yusuf”
yetişkin oyunu, Kayaşehir Kültür ve
Yaşam Parkı’nda sahnelendi. Başak-
şehirlilerin ilgiyle takip ettiği oyun,
büyük alkış topladı.

Kuyudan birbirlerini 
severek çıktılar

Oyunda birbirini tanımayan üç kişinin
yolları kör bir kuyuda kesişir. Her biri

ayrı bir hayalle yola çıkan ve kader
ortağı olan üç kişi, içine düştükleri ku-
yuda birbiri ardına sürprizlerle karşı-
laşır. Kuyu, onlara değerli bir hayat
dersi verir. üç kişi, kuyudan “hepimiz
kendi hikâyelerimizin kuyusunda ya-

şayan Yusuflarmışız meğer”, “bakma
sen insanların bu kadar kavga edip
savaştıklarına. Bizim gibi böyle dar bir
kuyuda birlikte yaşamak zorunda kal-
salardı, birbirlerini farklı yanlarıyla da
sevmeyi öğrenirlerdi” diyerek çıkar. 

Erol 
Karapınar
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