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GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV 
SIFIRLANSIN

İstanbul ve İzmir başta
olmak üzere çeşitli şehir-

lerde basın açıklaması düzenleyen
ve sosyal medyadan hükümete
çağrı yapan işçiler; “Bizi enflas-
yona ezdirmeyin” dedi. Aldıkları
maaşın çok düşük olduğunu ve
açlık sınırının altında bir yaşama
mahkum edildiklerini anlatan işçi-
ler, “Gelirde ve vergide adalet sağ-
lanmalıdır. Asgari ücret ve bütün

ücretlerin asgari ücret kadarı için
tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın
ve net ödensin. Böylece tüm üc-
retler yaklaşık 750 lira artırılsın.
Asgari ücret sonrası ilk vergi
dilimine uygulanan tarife oranı
yüzde 20’den 10’a indirilsin.
En düşük emekli aylığı asgari
ücret düzeyine yükseltilsin.
Tüm gıda ürünlerinde KDV sı-
fırlansın” talebinde bulundu.
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BORÇ HARÇ AY SONU 
GETİRİYORUZ

Türkiye'nin işçiler için ya-
şanması zor bir ülke ha-

line geldiğini belirten İşçi Nedim
Altın, “Her ayın sonunu
borç harç ile getiriyoruz.
Kredi kartına borç, bankaya
borç, eşe dosta borç ile. Tek
yaptığımız işe gidip gelmek,
kira ödemek, fatura öde-
mek. Ne bir sosyal hayatı-
mız var ne başka bir şey.

İnsan gibi yaşayamıyoruz” dedi.
İstanbul'da yaşayan bir başka
işçi Didem Akyıldız da asgari üc-
retle geçindiğini belirterek, “Bizi
yönetenler gelsin asgari ücretle
geçinebiliyorsa geçinsin. Verdik-
leri üç kuruşla çocuk mu okuta-
lım, kira mı ödeyelim, karnımızı
mı doyuralım? Lütfen artık sesi-
mizi duysunlar. Bu gidişata çare 
bulsunlar” ifadelerini kullandı.
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HABER
ANIL BODUÇ

Direksiyonda
Erdoğan var!

Kağıthane'de konuşan DEVA
Partisi Lideri Ali Babacan,

“Ekonominin direksiyonunda sayın
Erdoğan, hemen yanı başındaki kol-
tukta kriz ortağı sayın Bahçeli oturu-
yor. Erdoğan zaten, ‘Benim alanım
ekonomi, ben ekonomistim' diyor.
Görüyoruz, sonuçlar gerçekten müt-
hiş! Direksiyona geçti, bütün bir ülke,
kelle koltukta gidiyoruz.
Tabii sayın Bahçeli bun-
lara alışık. Ben ve arkadaş-
larım 2002'de göreve
geldiğimizde, onun ortağı
olduğu koalisyon hüküme-
tinin çıkarttığı büyük bir
kriz vardı. Biz hızlıca çöz-
dük o krizi. Bahçeli ise yine
krize ortak” dedi. I SAYFA 9
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Zam talebi değerlendirme aşa-
masındayken kararı bekleme-

yen bazı ilçelerdeki fırınlar zam
yapmaya başladı. İlçelere göre fiyat-
ların değişkenlik gösterdiğini söyleyen
fırıncılar, özellikle Büyükçekmece,
Çatalca, Sarıyer, Ümraniye ilçelerin-
deki fırınlarda fiyat artışının henüz
kesinleşmemesine rağmen uygulan-
dığını söylüyor. Bahçelievler ve Bakır-
köy'deki fırıncılar, 230 gramlık ekmeği
2 liradan sattıklarını belirtirken, ek-
meğin fiyatının 2 buçuk lira olması
gerektiğini ifade etti. I SAYFA 4
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Fırıncılar ekmeği
2,5 lira yapacak

EKMEĞE ZAM YOLDA

Hiçbir ailemizi
muhtaç etmeyiz

Aydın Kuşadası'nda konuşan CHP Lideri
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında hiçbir

ailenin mağdur edilmeyeceğini söyledi. Kılıçda-
roğlu, “Sosyal devlet dediğiniz zaten budur. Faki-
rin fukaranın yanında duran devlete sosyal devlet
denir. Sosyal devleti sosyal devlet olmaktan çıkar-
dılar, soyulması gereken bir organ haline getirdi-
ler. Asgari gelir güvencesi vereceğiz. Sürüp giden
yoksulluğa son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
ekonomide yaşanan bazı sıkıntılar oldu-

ğunu söyledi. Erdoğan, “Sıkıntılarımız yok mu
elbette var. Uluslararası alanda karşılaştığımız
zorluklar var.  İç siyasette yaşanan sorunlar var,
ekonomide yaşadığımız sıkıntılar var. Ama biz 19
yıldır attığımız her adımda sıkıntılarla karşılaştık.
Ülkemizi önümüze çıkan her engeli birer birer
aşarak büyüttük, güçlendirdik zenginleştirdik
zorluklar karşısında pes eden bir yapıda olsaydık
bu işlere hiç giremezdik” diye konuştu. I SAYFA 7 
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ESENYURT’TA AÇILIŞ

İlçemize değer
katacak bir yer

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt ve CHP

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,
Akçaburgaz Mahallesi'nde  Brıdges-
tone Performance Center'ın açılışını
gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Boz-
kurt, “İşsizliğin her geçen gün arttığı,
gençlerimizin iş bulmakta zorlandığı
bir dönemde ilçemizde böyle güzel
bir işletmenin açılmış olması bizler
için oldukça sevindirici. Burası tüm iş
yerleri gibi ilçemize ekonomik an-
lamda değer katacaktır. Hayırlı olsun
diyorum” ifadelerini kullandı.
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İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Trafik Denet-

leme Şube Müdürlüğü Sivil
Trafik Ekipler Amirliği ekipleri
tarafından Fatih, Aksaray'da,
taksilere yönelik denetim ger-
çekleştirildi. Sivil trafik polis-
leri, tespit ettikleri kurallara
uymayan taksicilere cezai
işlem uyguladı. Yolcu seçtiği
tespit edilerek aracı bağlanan

Ali Esendemir, "Durum belli;
trafik. Almıyorsun, almadığın
için cezai işlem uygulanıyor.
Pazarlık yapmadım. Trafiğin
yoğunluğunu çekiyor musu-
nuz? Ancak taksiciye yükleni-
yorsunuz. Trafiği çözsünler.
Trafiğe girdiğimiz zaman para
kazanamıyoruz. Yevmiye ala-
mıyoruz. Patrona, mazota ça-
lışıyoruz." şeklinde konuştu.
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TRAFİĞE GİRMEK İSTEMİYORMUŞ!

TRAFİĞE GİRİNCE PARA KAZANAMIYORUZ 

Fatih'te sivil trafik polisleri tarafından taksilere yönelik denetim yapıldı. Kurallara uymayan ve ceza
alan bir taksici kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek, “Yolcu almıyorsun, bu yüzden
ceza uygulanıyor. Ne istiyorsunuz taksilerden? Trafiğe girersek para kazanamıyoruz” dedi

EKONOMİDE
SIKINTILAR VAR!

AVCILAR’IN
YÜZÜ GÜLSÜN

Avcılar Belediyesi'nin
düzenlediği İşçi Festi-

vali, dün Avcılar Ambarlı
Sahili'nde gerçekleştirilen
etkinliklerle başladı. Festi-
valin açılış konuşmasını
yapan Belediye Başkanı
Turan Hançerli, “Avcı-
lar'ımızda bir ilki gerçekleş-
tiriyoruz ve dünyanın da
çeşitli ülkelerinden gelen
kardeşlerimizle işçi festivali

düzenliyoruz. Bugün burada renga-
renk ve çok neşeli bir görüntü var.
İşçilerimizin, Avcılarlı hemşehrileri-
mizin her zaman yüzünün bu şe-
kilde gülmesini diliyoruz” dedi.
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Bayer İlaç’ta Ülke Müdürü olarak
çalıştığım dönemdi. Hırvatistan seya-
hatindeydim. Bir akşam distribütörüm
bir konferansa gidelim mi diye teklifte
bulundu. Memnuniyetle kabul ettim. 

Salonda yerimi aldığımda, birazdan
zihnime atılacak tokatların farkında
değildim. Konferansı her ne
kadar bir başkası verse de
ben, anlatıcının daha ilk daki-
kalarında Robert Kiyosaki’nin
ruhundan beslendiğini
hissedebiliyordum...

İşinize katlanmayın,
işinizi katlayın (3)

Ziya Şakir Yılmaz’ın yazısı 5’teSESIMIZI DUYUN
GECINEMIYORUZ

TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ ŞEHİRLERİNDE SOKAĞA ÇIKAN VE SOSYAL
MEDYADAN ÇAĞRI YAPAN İŞÇİLER HÜKÜMETE SESLENDİ;
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aldıkları maaşın açlık sınırının dahi altında olduğunu belirterek; “Artık geçinemez
hale geldik. Sesimizi duyun. Asgari ücretten vergiyi kaldırın” talebinde bulundu
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İYİ PARTİ 4 YAŞINDA

Haliç’te kutlama
töreni yapılacak

İYİ Parti'nin 4. kuruluş yıl dö-
nümü kutlaması bugün İstanbul

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti-
rilecek. İYİ Parti’nin yıl dönümüne

ilişkin gönderilen davetiyenin
metninde, “İYİ Parti ailesi,
bundan 4 yıl önce, Tür-
kiye’nin her alanda baş gös-

teren sorunlarına karşı bir
güneş gibi doğdu. Bugün ise, adil

düzen ve hür toplum için Ömer’in
adaleti yolunda, Atatürk’ün gösterdiği
hedefe doğru, ilk günkü kararlılıkla ve
her gün daha da büyüyerek, güçlene-
rek yürüyor.” ifadelerine yer verildi.

çBahçe duvarına çarpıp devrildi
Kaza, saat 12.00 sıralarında
Avcılar Ambarlı Mahallesi

Tesisler Yolu Caddesi'nde meydana
geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü-
nün direksiyon hakimiyetini kay-
bettiği 34 ZB 8614 plakalı cip
bahçe duvarına çarpıp, devrildi.
Cipte sıkışan kadın sürücü yarala-
nırken, ihbar üzerine olay yerine
polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
Yaralı araçtan çıkarılıp, yapılan ilk
müdahalenin ardından ambulans
ile hastaneye sevk edildi. I SAYFA 3
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AK Parti İstanbul İl Başkanlı-
ğı'nın toplantısında, Güngören

Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in
doğum günü kutlandı. İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe'nin başkanlı-
ğında gerçekleşen toplantıda AK Par-
tili İstanbul ilçe Belediye Başkanları
da hazır bulundu. Demir'e iyi ki doğ-
dun temennisinde bulunan Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda, “Bugün güzel bir sürp-
rize ortak olduk. Kendisine mutlu bir
yaş dilerim” ifadesini kullandı.
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AK Partililer
pasta kesti

İYİ Kİ DOĞDUN DEMİR

İstanbul’un Tuzla ilçesinde
yaşayan ve bir dönem yetiş-

tirme yurdunda büyüyen 18 yaşın-
daki Ebrar Polat, hayali olan
antrenörlüğü, Tuzla Belediyesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
(BESYO) Kursları’na giderek ka-
zandı. Hem okula giden hem çalışan
hem de BESYO Kursları’na giden
Ebrar, yaşadığı süreci anlattı. 
I SAYFA 15
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Hayallerinizden
asla vazgeçmeyin

ÇOK İSTEDİ VE BAŞARDI

Recep
Tayyip
Erdoğan

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Turan
Hançerli
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Hançerli
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Hançerli
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Turan
Hançerli
Turan
Hançerli
Turan
Hançerli
Turan
Hançerli
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Hançerli
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YAŞAM tarzımız ne kadar 
sağlıklı olursa hastalıklara 
karşı direncimiz o kadar 

fazla oluyor. Keza hastalıklar 
ile mücadelede en etkili tedavi 
şekli, hastalığın önlenmesi! Bu-
nun için de yaşam tarzımızda 
öne çıkan bazı faktörleri gözden 
geçirmek ve bu farkındalıkla bazı 
düzenlemeler yapmakta büyük 
fayda var. Acıbadem Üniversitesi 
Atakent Hastanesi Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kara-
bulut, dünyada ölüm nedenleri 
arasında ilk sırada yer alan kalp 
hastalıklarının da günlük yaşam 
tarzından doğrudan etkilendiğini 
belirtirken, hazırladığı ‘sağlıklı 
yaşam testi’ ile modern dünyanın 
getirdiği bazı olumsuzlara karşı 
nasıl bir yol izlemek gerektiği ko-
nusunda ışık tutacak açıklamalar 
yaptı, önemli uyarılar ve öneriler-
de bulundu. 

Düzenli egzersiz yapıyor 
musunuz?

Sağlıklı yaşamın temel koşulla-
rından birini hareketsizlikten 
uzak kalmak yani düzenli egzer-
siz yapmak oluşturuyor. Prof. 
Dr. Ahmet Karabulut “Hareket 
şart hatta hareket yaşam tarzı-
mızın merkezinde yer almalı. 
Hareketsiz, durağan bir yaşam 
süren kişiler yaşa bakmaksızın 
kalp hastalığından, tansiyona, 
diyabetten kansere kadar birçok 
hastalığa daha yatkındır. Sağlıklı 
yaşam için atacağınız her adım 
sizi kronik hastalıklardan uzak-
laştıracaktır. Günlük hedef en az 
5000 adım olmalıdır. Adımlama 
sayısı 10 binin üzerine çıktığında 
alınacak fayda artacaktır. Adım-
larınız tempolu ise göreceğiniz 
fayda katlanacaktır. En azından 
haftada üç gün 45’er dakikalık 
düzenli, tempolu yürüyüşü yaşan-
tınıza ekleyin” diyor. 

Beslenme şekliniz nasıl?
Tüm dünyada kabul görmüş en 
sağlıklı beslenme şekli Akdeniz 
diyetidir. Bu beslenme tarzının 
temelinde sebze ve kararında 
zeytinyağı tüketimi ön plandadır. 
Et tüketimi ılımlı miktarda yapıl-
malı, ekmek tercihinde esmer tam 
tahıllı formlar tercih edilmelidir. 
Atıştırmalıklar için meyve ve taze 
kuruyemişler tercih edilmelidir. 
Haftada 2 kez fırında ya da buğu-
lama yöntemiyle yapılmış balık 
tüketimi sizi birçok hastalığa 
karşı dirençli hale getirecektir.

Sigara ve alkol kullanıyor 
musunuz?

Sigara ve alkol bütün dünyada en 
önde gelen bağımlılık türüdür. 
Özellikle tütün ürünleri tüketimi 
nedeniyle kalp- damar hastalıkla-
rı ve kansere yakalanma riskinde 
ciddi artış olmaktadır. Fazla mik-
tarda alkol tüketimi ise kronik 
karaciğer hastalığının en önde 
gelen sebebi olduğu gibi, alkol 
kullanımı ile kanser gelişimi ara-
sında da doğrudan bağlantı var-
dır. Alkol ve tütün ürünlerinden 
kaçınmak bizi kronik hastalıklara 
karşı koruyacaktır.

Gece yeterince uyuyor 
musunuz?

Gece uykusu vücudu tamir eder. 
Uyku vücudun dinlenme fırsatı 
bulduğu tek zamandır. Uyku sıra-
sında hücre tamirleri yapılır. Vü-
cut kendisini ertesi güne hazırlar. 
7 saatlik derin ve kaliteli uyku 
ile vücut yeni güne dinç başlar. 
Uykusuzluk ile kalp hastalıkları 
arasında doğrudan ilişki vardır. 
Uykusuzluk çeken kişilerde ri-
tim bozukluğu ve kalp krizi riski 
artmıştır. İdeal uykuya gidiş saati 
gece 23:00-01:00 arasıdır. Gece 
uykusu gündüz uykusundan daha 
kıymetlidir.

5 SORUDA SAĞLIKLI 
YAŞAM TESTi

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Ahmet Karabulut, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan 
kalp hastalıklarının da günlük yaşam tarzından doğrudan etkilendiğini 
belirtirken, hazırladığı ʻsağlıklı yaşam testiʼ ile modern dünyanın getir-

diği bazı olumsuzlara karşı nasıl bir yol izlemek gerektiği konusunda 
ışık tutacak açıklamalar yaptı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

STRESi 
yönetebiliyor musunuz?
◊ NEŞE MERT

Prof. Dr. Ahmet Karabulut, sağlıklı 
yaşam için olmazsa olmazlardan 
birinin de ‘stresi kontrol edebilmek’ 
olduğunu belirterek şöyle konuşuyor: 
“Stres modern çağın hastalığı olarak 
adlandırılabilir. Herkeste az ya da çok 
stres vardır. Stres hayatın her saf-
hasında ortaya çıkabilir. Hafif stres 
motivasyon kaynağı dahi olabilir. An-
cak yaşantısında stres yükü orta ya da 
ağır olan kişilerin kronik hastalıklara 
yakalanma riski daha yüksektir. Uzun 
süreli stres mutsuzluk ve depresyon 
demektir. Stres ile etkin mücadele bizi 
kronik hastalıklardan uzaklaştıracak-
tır. Stres ile mücadelede farklı yön-
temler kullanılabilir. Günlük düzenli 
meditasyon stresi azaltmada belirgin 
fayda sağlayabilir. Vücudu dinlendi-
recek, günlük rutinden uzaklaştıracak 
küçük tatiller de strese çözüm olabilir. 
Tüm çabalarınıza karşın aşırı strese 
kapılıyor, stresi kontrol edemiyorsanız 
uzman desteği almak yaşam kaliteniz 
ve sağlıklı yaşam sürdürebilmeniz 
adına fayda sağlayacaktır” diyor.

SİGARAYA bağlı baş-boyun kanser-
leri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkarken, 
HPV virüsü daha erken yaşlarda bu 
hastalığa neden olabiliyor. Tedavi 
edilmediği takdirde hayati riske neden 
olabilen baş-boyun kanserlerinden 
korunmak için çocukluk çağında HPV 
aşısı yaptırarak sigaradan uzak durmak 
önem taşıyor. Erken tanı ise baş-boyun 
kanserlerinin vücudun diğer bölgelerine 
yayılmasını engelleyerek tedavi konfo-
runu artırıyor. Memorial Şişli Hasta-
nesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 
Bölümü’nden Doç. Dr. Selçuk Güneş, 
baş-boyun kanserlerinde modern tanı 
ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi ver-
di. Tüm dünyada her sene yaklaşık 550 
bin kişi baş-boyun bölgesi kanserlerine 
yakalanmaktadır. Baş-boyun kanserle-
rinin en önemli nedeni sigara kullanımı-
dır. Sigara kullananlar kullanmayanlara 
göre 5- 25 kat daha fazla baş-boyun 
kanseri riski taşımaktadır. Ayrıca Epste-
in-Barr virüsü (EBV) ve insan papillo-
ma virüsü de (HPV) baş-boyun bölgesi 
kanserlerinde önemli bir risk faktörünü 
oluşturmaktadır.  

Günümüzün yaygın hastalıklarından biri olan tüm kanserlerin %10’nu baş-boyun bölgesi kanserleri oluşturuyor. 
En önemli sebebi sigara ve HPV (insan papilloma virüsü) olan baş-boyun kanserleri; burun, ağız, ağız boşluğu, 

dudak, yutak, geniz, gırtlak, tiroid bezi, paratiroid bezi, tükürük bezi ve yemek borusunda meydana geliyor

İçmeyin şu zıkkımı!
Erken yaşta 
KANSERE 
neden oluyor
Genetik faktörler ve alkol 
kullanımı da baş-boyun bölgesi 
kanserleri riskini artırmaktadır. 
Karmaşık bir gelişme süreci 
olan baş-boyun bölgesi kanser 
türleri şunlardır:  
◊ Burun kanseri
◊ Ağız kanseri
◊ Ağız içi kanseri
◊ Dudak kanseri
◊ Yutak kanseri
◊ Geniz kanseri
◊ Gırtlak kanseri
◊ Tiroid bezi 
kanseri
◊ Paratiroid bezi 
kanseri
◊ Tükürük bezi 
kanseri
◊ Yemek borusu 
kanseri

Her çıkardığı albümünde 
bugüne kadar pek çok hit 
şarkıya imza atan Gülben 
Ergen çıktığı andan itibaren 
müzik severlerden tam not 
alan son albümünü “Seni 
Kırmışlar” ın üçüncü klibini 
sözü Şebnem Sungur müziği 
Ayla Çelik ‘e düzenlemesi 
Taşkın Sabah ‘a ait olan 
“Ciğerparem” şarkısına çekti

2017 yılında Gülben Er-
gen’e vokallerinde dostları 
Nihat Odabaşı, Ayla Çelik, 
Erdal Çelik, Onur Mete, 
Şahabettin Aydın eşlik 
ederken bu anlar kamer 
arakası olarak kaydedilip 
2021 Kuruçeşme Arena 
konser görüntüleriyle 
birleştirilip klip haline 
getirildi. Yıldız Tilbe, Deniz 
Seki, Ersay Üner, Derya 
Uluğ, İntizar, Cansu Kurt-
cu, Özlem Güneykaya, 
Kubilay Karca, Ayla Çelik 
ve Şebnem Sungur imzalı 
şarkılarıyla zirvedeki yerini 
koruyan Gülben Ergen ‘in 
“Seni Kırmışlar” albümü-
nün üçüncü klibi olan “Ci-
ğerparem” yönetmenliğini 
Safa Gülsoy yaptı. Gülben 
Ergen “bende anısı çok 
büyük olan arşivlik bir klip 
oldu” diyerek duygularını 
dile getirdi.

Gülben’den
arşivlik klip

ÜNLÜ oyuncu Burak 
Deniz ile manken 
Didem Soydan, yak-
laşık iki yıldır süren 
birlikteliklerini nokta-
ladı. Soydan, geçtiği-
miz günlerde, “Çok 
aşığım ve gözüm 
gerçekten de başkası-
nı görmüyor” demiş-
ti. Burak Deniz ile 
Didem Soydan’dan 
ayrılık haberi geldi. 
Geçtiğimiz yılın Eylül 
ayından beri aşk ya-
şayan çift, ilişkilerini 
noktaladı. Son olarak 
final yapan ‘Maraşlı’ 
dizisinde rol alan 
Deniz ile Soydan, 
ayrılık sonrası sosyal 
medya hesapların-
dan birbirlerini sildi. 
İkilinin ayrılık nedeni 
ise merak konusu 
oldu. İkili hakkında 
daha önce de ayrılık 
iddiası ortaya atıl-
mıştı. Burak Deniz 
ve Didem Soydan, 
paylaştıkları bir 
fotoğrafla haberleri 
yalanlamıştı.

Didem 
Soydan

AŞKI 
noktaladı
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Bahçe duvarına çarpan cip devrildi
Avcılar’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, bahçe 
duvarına çarparak devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı
KAZA, saat 12.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Tesisler 
Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZB 8614 plakalı cip bahçe 
duvarına çarpıp, devrildi. Cipte sıkışan kadın sürücü yaralanırken, 
ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yara-
lı araçtan çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile 
hastaneye sevk edildi.  Görgü tanığı Mehmet Yıldırım, “Arabanın 
havada takla attığını gördüm. Bu yönden geldi. İleride set var. 
Fren yapıp, duracağını sandım ama durmadı. Nasıl olduysa, direk-
siyon hakimiyetini kaybetti. Duvara çarptı sonra takla attı.” dedi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenle-
nen uyuşturucu operasyonuyla elde ettiği esrar 
türevi marihuanayı İstanbul genelinde piyasa-
ya sürme hazırlığında bulunan M.K.yakalandı

M.K.’NİN Silivri’deki 
ikametinde yapılan 
aramalarda, 5 kilo 

işlenmiş ve satışa hazır hale 
getirilmiş vaziyette marihuana, 
650 kök işleme zamanı gelmiş 
üretime hazır marihuana bitkisi, 
arı kovanlarının içerisine gizlen-
miş 4 adet ruhsatsız tabanca,  
tüfek, uyuşturucu maddenin 
tartımında kullanılan hassas te-
razi ele geçirildi. M.K. çıkarıldığı 
adli makamlarca tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. İstanbul İl 
Jandarma Komutanlığı Kaçak-
çılık ve Organize Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 
M.K.’nin elde ettiği uyuşturucu 
maddeyi, İstanbul genelinde sa-
tışa sunacağı bilgisini aldı. Takip 
sonucunda şüphelinin, uyuştu-
rucu maddeyi Silivri Selimpaşa 
Merkez Mahallesi’nde bulunan 
evinde üreterek “Torbacı” olarak 
tabir edilen kişilere dağıtacağı 
tespit edildi. Elde edilen bilgiler 
ışığında, şüpheli M.K.’nın uyuş-
turucu madde üretimi yaptığı 
adrese operasyon düzenlendi. 
Operasyonda, 5 kilo işlenmiş ve 
satışa hazır hale getirilmiş vazi-
yette marihuana, 650 kök işleme 
zamanı gelmiş üretime hazır 
marihuana bitkisi, arı kovanları-
nın içerisine gizlenmiş 4 ruhsat-

sız tabanca, tüfek, uyuşturucu 
maddenin tartımında kullanılan 
hassas terazi ve uyuşturucu 
maddenin uygun ortamda yetiş-
mesini sağlamak için kullanılan 
çok sayıda havalandırma, aydın-
latma ve iklimlendirme sistemi 
ele geçirildi. 

Bodrum değil zehir tarlası
Evinin bodrum katını, kullandığı 
yüksek teknoloji havalandırma ve 
ışıklandırma sistemiyle adeta bir 
seraya dönüştürülen M.K.’nın, 
deposundaki 650 kök marihuana 
bitkisinden yaklaşık 97 kilo uyuş-
turucu madde üretilebileceğini 
belirlendi.  Evde ve evin çevre-
sinde arama yapan Jandarma 
ekipleri, bahçede çok sayıda arı 
kovanı olduğunu fark etti.  M.K. 
uyuşturucu maddeyi üretebilmek 
ve yakalanmamak için bahçesine 
arı kovanları yerleştirdiğini ve 
çevresindeki insanlara bal işiyle 
uğraştığı görüntüsü vermeye 
çalıştığını itiraf etti. M.K., jan-
darmadaki işlemlerinin ardından 
çıkarıldığı adli makamlarca 
tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. Olayla bağlantısı olduğu 
değerlendirilen şüphelilerin 
yakalanmasına yönelik çalışma-
ların aralıksız olarak sürdüğü 
öğrenildi. DHA

M.K.ʼnin Silivriʼdeki ikametinde yapılan aramalarda, 5 kilo işlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş vaziyette marihuana, 
650 kök işleme zamanı gelmiş üretime hazır marihuana bitkisi, arı kovanlarının içerisine gizlenmiş 4 adet ruhsatsız 

tabanca,  tüfek, uyuşturucu maddenin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi

Bal üretiyorum dedi
uyuşturucu çıktıCEZAEVİNE

GÖNDERİLDİ

PARK halindeki otomobillerin “Hayalet 
Ekran” diye tabir edilen parçalarını ça-
lan M.N. film senaryolarını aratmayan 
bir takibin ardından yakalandı. Şüpheli-
nin hırsızlığı gerçekleştirdiği otomobilin 
sahibinin gelmesi üzerine yakındaki 
alışveriş merkezi içine kaçtığı belirtildi. 
Burada bulduğu boş bir koridorda saç-
larını ve sakallarını sıfır numaraya kesen,  
bu sayede tipini değiştiren şüphelinin 
alışveriş merkezi dışına çıktığı öğrenildi.

Polisi kandıramadı
Güvenlik kamera görüntülerini ince-
leyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini  
değiştirme oyununu ortaya çıkardı. Ka-
mera görüntülerindeki eşkalle aranmaya 

başlanan hırsız M.N. bir gün sonra 
gözaltına alındı. Oto hırsızlık Büro 
Amirliğinde sorgulanan şüphelinin 20 
Eylül tarihinde Bayrampaşa’da bir oto-
mobili çaldığı ayrıca  3 Eylül ve 20 Eylül 
tarihlerinde iki ayrı otomobilin Hayalet 
Ekran olarak tabir edilen parçalarını 
çaldığı tespit edildi. Şüpheli polisteki 
işlemlerinin tamamlanmasının ardından 
adliyeye sevk edildi.

Hayalet ekran nedir?
Hayalet ekran, araçların kadranını anlık 
olarak camlara yansıtan sistemdir. Ha-
yalet ekran sayesinde kişileri gözlerini 
yoldan ayırmadan, araç gösterge paneli-
ni cam üzerinden takip edebiliyor. DHA

İstanbul’da park halindeki otomobillerin “Hayalet Ekran” diye tabir 
edilen parçalarını çalan hırsız, kaçtığı alışveriş merkezinin koridorunda 
saç ve sakalını keserek, polisten kaçmaya çalıştı. Ancak güvenlik kamera 

görüntülerinde eşkalini değiştirdiği fark edilen hırsız yakalandı

Saçını da kesse
yakayı ele verdi

Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele 
operasyonlarıyla PKK’nın iletişim ağlarının kesilmesi de 

sağlandı. Son 4 yılda 141’i ülkeler arası görüşme yapabilme 
özelliğine sahip 951 telsiz ele geçirildi

GÜVENLİK güçlerinin 
PKK’ya yönelik operasyon-
larında çok sayıda terörist 
etkisiz hale getirilirken 
örgüte ait mağalar, sığınak-
lar ve barınaklar da tespit 
edildi. Örgütün kullandığı 
mağara ve sığınaklardaki 
arama ve taramalarda 
da çok sayıda silah, 
mühimmat ve yaşam 
malzemesi ele geçirildi. 
Operasyonlarda ele geçi-
rilenler arasında örgütün 
iletişimde kullandığı telsiz-
ler ve cihazlar da yer aldı. 
Jandarma Genel Komutan-
lığınca kırsalda yürütülen 
başarılı operasyonlarla son 
dört yılda 810’u el telsizi, 
141’i ülkeler arası görüşme 
yapabilme özelliğine sahip 
uzun menzilli cihazlar olmak 
üzere 951 telsiz ele geçirildi. 
Böylece örgütün iletişim ağ-
larının kesilmesi sağlandığı 
belirtildi. Güvenlik kaynakla-
rından edinilen bilgiye göre, 
telsizlerin ele geçirilmesiyle 
örgüt içindeki iletişim azaldı. 
Bu nedenle sözde lider kad-
royla görüşemeyen kırsaldaki 
teröristlerin korku ve panik 
içinde bulunduğu belirlendi. 
PKK’nın iletişim ağlarının 

kesilmesi, örgütten kaçışları 
ve teröristlerin teslim olma-
larını da hızlandırdı. Örgüt 
içinde yaşananlar teslim olan 
teröristlerin ifadelerine yansı-
dı. Teslim olan teröristlerin, 
PKK’da İHA ve SİHA’lar 
tarafından yer tespitinin ya-
pılmasından korkulduğunu, 
bu nedenle örgüt üyelerinin 
mağaralardan dışarı çıkama-
dığını, sözde üst düzey örgüt 
üyelerinin inisiyatifi tama-
men alt kadrolara bıraktığını, 
teröristler üzerindeki otorite-
lerinin sarsıldığını söylediği 
öğrenildi.

PKK’ya ağır darbe

SULTANGAZİ’DE 
bir kişi, eskiden 
çalıştığı taksi dura-
ğına gelerek, eline 
aldığı sopayla park 
halindeki taksiyi 
parçaladı. Alkollü 
olduğu iddia edilen 
saldırgan gözaltı-
na alınırken, taksi 
sürücüsü, aracının parçalanışını cep 
telefonu kamerası ile kaydetti. Olay, 
önceki gün akşam saatlerinde Yunus 
Emre Mahallesi’nde meydana geldi. 
Elinde sopa ve bıçak bulunan Ö.Ö., 
eskiden çalıştığı taksi durağına geldi. 
Ö.Ö., kısa bir süre sonra durak önün-
deki taksiye sopayla vurmaya başladı. 
Aracın camlarını kırdıktan sonra, hırsı-
nı alamayan Ö.Ö., bu sefer de kaporta-
ya ve kapılara vurmaya başladı. Haber 
verilmesi üzerine olay yerine polis sevk 
edildi. Elindeki bıçakla kimseyi yanına 
yaklaştırmayan saldırgan, daha sonra 
olay yerinde bulunan bir kişiye doğru 
koştu. Bu sırada Ö.Ö., polis tarafından 
etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. 
Polis merkezi amirliğine götürülen 
Ö.Ö.’nün alkollü olduğu iddia edildi. 
Taksinin şoförü olan Yunus Mazhar 
S., ise o anları cep telefonu kamera-
sıyla kaydetti. Aracının parçalanışını 
kaydeden sürücünün saldırgandan 
şikayetçi olduğu öğrenildi.

AVCILAR’DA hareket halindeki 
kamyonun kasasının arka kapağı 
açılarak yoldaki yayanın yüzüne 
çarptı. Yaralı sağlık ekiplerince has-
taneye kaldırıldı. Olay, önceki gün 
saat 13.30 sıralarında Denizköşkler 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Yolda ilerleyen 34 ZG 2922 pla-
kalı kamyon kasasının arka kapağı 
birden açılarak, kaldırımda yürü-
yen İran uyruklu olduğu belirtilen 
yayanın yüzüne çarptı. İran uyruklu 
kişi kanlar içinde yere yığılırken, 
sallanan kapak ile bir süre ilerleyen 
kamyon şoförü uyarı ve sesler üze-
rine aracını durdurdu. Bildirilmesi 
üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık 
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardın-
dan hastaneye kaldırıldı. Kapağın 
kapanmasını sağlayan kancanın 
yerinde olmadığı halde sürücünün 
kamyonu kullandığı iddia edilirken, 
polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

BEYLİKDÜZÜ’NDE iki farklı 
lisenin öğrencileri, sokak ortasında 
birbirlerine tekme, tokat ve kemerle 
saldırdı. Kavga çevredekilerin araya 
girmesiyle son buldu. Olay, dün ak-
şam saatlerinde Beylikdüzü Adnan 
Kahveci Mahallesi’nde meydana 
geldi. İki farklı lisenin öğrencileri, 
caddede buluştu tartıştı. Sözlü 
tartışmanın ardından öğrenciler, 
kavga etmeye başladı. Öğrenciler 
birbirlerine tekme, tokat ve kemerle 
saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya 
girmesi ile son buldu. 

KARTAL’DA sürücüsünün virajı 
dönerken direksiyon hakimiyetini 
kaybettiği demir yüklü kamyon devrildi. 
Kazada sürücü yara almadan kurtu-
lurken, sokak bir süre trafiğe kapandı. 
Kaza, Topselvi Mahallesi İhsan So-
kak’ta saat 11.30 sıralarında meydana 
geldi. 06 DY 2977 plakalı hurda demir 
yüklü kamyon, virajı dönerken sürücü-
sü Üzeyir Önal’ın direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesiyle devrildi. Önal, kazayı 
yara almadan atlattı. Olay yerine gelen 
polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi 
alarak sokağı bir süre trafiğe kapattı. 
Sokağa dağılan hurda demirler gelen 
vinçle başka bir kamyona yüklendi. 
Devrilen kamyonu kaldırmak için de 
çalışma başlatıldı.

Olacak şey değil!

Gençliğine 
haline bak!

Demir yüklü 
kamyon devrildi

Sopayla taksi 
parçaladı
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F atih Belediyesi 2021-2022 Kültür
Sanat Sezonu'nu Yedikule Hisa-
rı'nda düzenlenen törenle başladı.

Konser, tiyatro, sergi, konferans ve söy-
leşi gibi etkinliklerin yanı sıra kitap ve
dergilerin de yayımlanacağı yeni sezonun
açılışına, kültür ve sanat camiasından
çok sayıda kişi katıldı. Açılış törenine AK
Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün
Turan da katıldı. Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bu-
rada yaptığı konuşmada, kültür ile sana-
tın ruh dünyasının mayası ve
uygarlıkların aynası olduğunu söyledi.

Tarihimize sahip çıkıyoruz

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Ahmet Misbah Demircan, “Burada tabii
Türkiye'de Kültür Bakanlığımızın liderli-
ğinde inanılmaz restorasyon çalışmaları
yapıldı. Bir kere tarihimize güçlü bir şe-
kilde sahip çıkıyoruz ama onların içeri-
sindeki yaşam somut olmayan miras
dediğimiz yemeden içmeye oturmadan
kalkmaya, müzik, tiyatro; hayatımızı, bizi
biz yapan değerleri aktarma işte o da
sanat yoluyla oluyor dolayısıyla ben şunu
söylüyorum. İnsan ruhtur, bedendir, ve
akıldır. Toplum da şehirdir çünkü toplu-
mun içine yerleştiği mekanizması coğ-
rafya ve o coğrafyası şehirdir. Şehir
hayatında yaşıyoruz ve bizi biz yapan de-
ğerlerimizi kültür diyoruz ve yaşam tarzı-
mızla ürettiğimiz her yenilikçi düşünce ve
ortaya koyduğumuz modasından teksti-

line, evdeki yemek alışkanlıklarımıza
kadar hepsine de sanat diyoruz o halde
toplum şehirdedir ve kültürsüz, sanatsız
olmaz” dedi.

Kültürel mirasın çoğu burada

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün
Turan ise, “Fatih, uzun bir pandemi döne-
minden sonra 2021-2022 kültür sanat sezo-
nunu yıllardır kapalı olan ama şu anda
belediyemiz tarafından hem restorasyonu
devam eden hem de ziyaretçilere açılan Ye-
dikule Hisarı'nda yapmak istedik. Çünkü Ye-

dikule Hisarı bundan sonra inşallah bu tür
nitelikte kültür sanat faaliyetlerinin İstan-
bul'daki önemli bir merkezi olacak. Şimdi
burada çok değerli misafirlerimizle beraber
bir dinleti ile beraber kültür sanat sezonunu
açacağız. Fatih Belediyesi eskilerin tabiriyle
“Nefs-i İstanbul” burası yani İstanbul'un
merkezi suriçi diye tanımladığımız bölge.
Bundan sonra inşallah kültürü mekan üze-
rinden bir kültür planlaması inşallah başlat-
tık yani tabiri caizce Fatih'teki her bir mekanı
kültürle beraber adım adım işlemiş olacağız.
Bunlardan bir tanesi Yedikule Hisarı, bun-

lardan bir tanesi Davutpaşa Medresesi, bir
tanesi Zeyrek bölgesinde bir mekanımız var,
yine Fatih Kültür Sanat Merkezimiz var, yine
Fatih Sanat Akademimiz var, buna benzer
mekanlar üzerinden inşallah çok farklı ve sa-
natsal faaliyetlerde çok daha aktif bir Fatih
Belediyesi inşallah görecekler çünkü İstan-
bul'daki kültürel mirasın, toplam kültürel mi-
rasın yüzde 40'ı bu bölge içinde” şeklinde
konuştu. Açılış programındaki konserde, pi-
yanist Güldiyar Tanrıdağlı'ya solistler Gül-
zade Tanrıdağlı, Atakan Akdaş ve Erkut
Cantürk eşlik etti.

FATIH KULTUR
BASKENTIDIR

Zam talebi değerlendirme aşama-
sındayken kararı beklemeyen bazı
ilçelerdeki fırınlar zam yapmaya

başladı. İlçelere göre fiyatların değişkenlik
gösterdiğini söyleyen fırıncılar, özellikle Bü-
yükçekmece, Çatalca, Sarıyer, Ümraniye ilçe-
lerindeki fırınlarda fiyat artışının henüz
kesinleşmemesine rağmen uygulandığını söy-
lüyor. Bahçelievler ve Bakırköy'deki fırıncılar,
230 gramlık ekmeği 2 liradan sattıklarını be-
lirtirken, zammın kesinleşmemesi durumunda
ekmeği 2 liradan satmaya devam edeceklerini
söylüyor. Fırıncılar beklenen 2,5 liralık zam-
mın kendileri için uygun olacağını düşünüyor.
Ekmeği 2 liradan satıyoruz

Fırıncılar olarak ekmeğe yapılacak zammı
beklediklerini belirten Fırıncı Sedat Özkan,
“Biz ekmeği 2 liradan satıyoruz. İstanbul Fı-
rıncılar Odası'ndan böyle bir zam bilgisi gel-
mediği sürece zam yapmayı düşünmüyoruz.
Bazı fırınların ekmeği 2,5 liradan sattığı yö-

nünde haberlerde alıyoruz” ifadelerini kul-
landı. Üç ay önce aldıkları unu şu anda aynı
fiyata alamadıklarını ifade eden fırıncı Ahmet
Akçay, “Üç ay önce 140 TL'den aldığımız un
şu anda çeşidine göre biri 176, diğeri ise 183
TL'den alıyoruz. Arada neredeyse 40 TL fark
var. Biz şu anda 2 TL'den ekmek satıyoruz.
Ekmek fiyatının 2,5 TL olması bizim için az.
Çatalca, Sarıyer ve Büyükçekmece'de ekme-
ğin fiyatının 2,5 TL olduğunu duyduk. Devle-
tin maliyetleri denetlemesi lazım” şeklinde
konuştu.
2,5 TL zam uygun olur

Ekmek zammının gelmesi gerektiğini söyle-
yen Fırıncı Süleyman Karaca, ”2,5 TL zam-
mın uygun olacağını düşünüyorum. Ekmeğe
talep yoğun, günde 2 bin ekmek satabiliyo-
ruz. Vatandaş geleceği düşünülen zamma çok
fazla tepki vereceğini düşünmüyorum. Şu
anda Ümraniye, Sarıyer gibi ilçelerde ekmek
2,5 lira olmuş durumda” dedi.

Fırınlar ekmek fiyatını artıracak

Ö nümde muhteşem bir manzara,
Denizin rengi, lacivertle mavi 
arasında dalgaların oynaşmasıyla 

değişiyor. Güneş kızıllığını göstermeye baş-
ladı. Solumda yeşil yüzlerce belki de bin-
lerce ağaç, benim gibi güneşi bekliyorlar.
Arkama bakmıyorum. İyisiyle, kötüsüyle
geçmişte kaldı. Gelecek önümde, orada ay-
dınlık, mutluluk var. Yani her şey çok daha
güzel olacak.

“Fabrikam, motorum,  dizel ile çalışan
arabam yok. Mazota gelen zam beni çok 
rahatsız ediyor” dediğini duydum.

Kimsin?
Hiç kimse!
Bende bunlar yok. Fakat sebze, meyve 

alamıyorum. Salata yapacağım. Kıvırcık
alamıyormuş

Haklı, nasıl alsın ki;
Mazot 5 TL kıvırcık 5 TL, mazot 7,5 TL

kıvırcık 8 TL, sıkmalık portakal 14.35 TL, 5
litrelik ayçiçeği yağı 85 TL, Pirinci bile Uk-
rayna’dan ithal ediyoruz.

Sağımda dalları meyve dolu ağaçlara
gözüm ilişti. Elmayı severim. Katur kutur
yemek ayrı bir zevk verir. Karaciğerle ara-
ları da iyidir. Uzun zaman keyfini çıkartır-
casına yiyemedim. O da nasiplendi,
kilogramı 12 lira.

Erdem bey haklı, hiç kimse değil, aslında
çok kimse, yani çoğunluk sesi…

Azınlıkta olan ancak yetkileri olanlar. Bir
yetkili geçenlerde, “Ben Ekonomistim. Ya-
kında düzlüğe çıkacağız” dedi.

Son günler de herkes Ekonomist olmasına
rağmen, ne hikmet ise düzlük yerine yamaç
tırmandırıyor.  

Düğün, bayram değil baldız gibi bu da 
öpmeye başladı.  

Bay Ekonomist bir de “Almanya’nın 
haline bakın” demez mi?

Baktım. Enflasyonu yüzde 3.8. Ülkemde
ise TUİK’e göre yüzde19.58. Doğrusu ise en
az yüzde 40.

Sen ne anlarsın deme. Gelirle gideri 
hesaplamam yeterli.  Bunun için ekonomist 

olmama gerek yok.  
Düşünüyorum da, madem 125,7 milyar

dolarımız rezervimiz var. Merkez Bankası
neden piyasaya dolar sürmüyor. Efendimm,
olmayan bir şey sürülemez mi?

Hoppala, ama bu şekilde elbette çözüm
bulamam. Senin de öyle Tebdil-i kıyafet çarşı
pazar gezerek bulacağını sanmıyorum.  

Hayrolsun inşallah. Birden bunu nereden
çıkarttın. Sana bir akıl vereyim. Yorulmana
gerek yok. Whatsaap durumlarına bak her
şeyi görürsün.

Ayrıca, Tebdil-i kıyafetle denetimini 
kaftanla mı yapacaksın? Malum herkes 
aynı giyiniyor.

Hadi gönlün olsun. Diyelim ki yapıyorsun.
Çarşı da Pazar da esnafa, sordun:
“Herkesin durumu iyi, bak fanteziyi bıra-

kın diyorlar. Ne diyorsun?”

“İşim bu bırakamam. Fanteziyle sunum
yapıyor, malımı pazarlıyorum. Nasıl bırakı-
rım.” Derse ne yapacaksın.  

Bu iş öyle olmaz. Düzlüğe çıkarmak isti-
yorsan.

EYT’li hakkını, sağlıkçının, memurun
3600 ek göstergesini vermelisin.

Öğrencinin yuvasını yapmalısın.
SMA’lı çocukları yaşasın diye dilenen

anne, babalar için elini uzatmalısın.  
Kalfanın bile müteahhit olduğunu ülke de

inşaatçılar zamları protesto etti. Esnaf, sa-
nayici, tüccarın vergilerine düzenleme getir-
melisin.

Gerçi faiz haram ama yapacak bir şey
yok. Faizleri düşürmelisin.   

İstiyorsun ki, çıt çıkmasın, eylem yapılma-
sın. Canımıza minnet, neden polis memuru-
nun da hakkını savunurken, coplanayım.
Karşı karşıya geleyim. Hangi yurttaş ister
bunu, Tabii ki, “hiç kimse”!

Sahi vekil neden seçiyoruz?
Hakkımızı aramanız için değil mi? Onca,

çamur atmak, vaatler vermek sadece ko-
ruma zırhını alıp, koltuğa oturup elini kaldır,
indir için olamaz.  

Mademki, eylem, basın açıklaması, pro-
testolar yapılmasın istiyorsun.  O halde Mec-
lis bahçesi çokkk büyük milletinvekilleri, çok
kimse adına halkın bahçesinde yurttaş için
yapsınlar.

Dokunulmazlıkları var. “Sen kimsin? Kim
olduğumu biliyor musun” sormazlar. Onca
kişi de gözaltına alınıp, polisin asli görevine
mani olmaz. Zira sokaklarda taciz, tecavüz,
hırsızlık, kavga bitmiyor. Kolluk kuvveti de
işini yapmış olur.  

Olamaz mı? Gerçekten çok da güzel olur.
Durumlarında paylaşıyorlar ya, şuradayım,
buradayım. Bunu da paylaş. Al sana şeffaflık.

Tebdil-i mekânda ferahlık vardır. Doğru
imiş,  yazılarımı artık bende başka mekânda
yazma kararı verdim.

Veee faydasını ilk olarak memurlar da hep
beraber görüyoruz.   

Fazla çalışma karşılığınızda saat başı ala-
cağın ücret 2.4 liradan 2.7 liraya çıktı. Sev-
gili memur yurt içi günlük en düşük
harcırahın da 62 lira oldu.

Bununla düzlüğe çıktın gibi, danışmanları
da kaftanla gezmekten kurtardın.

Hadi yine iyisiniz!!!

Tebdil-i mekânda ferahlık vardır! erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU 

Fatih Belediyesi Kültür
Sanat Sezonu Yedikule Hisa-

rı’nda düzenlenen törenle
açıldı. Törende konuşan Be-
lediye Başkanı Ergün Turan,

“Fatih, İstanbul'un kültür
başkentidir. Buradaki tarih-

sel tüm zenginliğe sahip çık-
maya devam edeceğiz” dedi

TAYLAN DAŞDÖĞEN

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğin 2,5 lira olması için zam talebinde bulundu. Bazı ilçelerdeki fırınlar zammın henüz kesinleş-
memesine rağmen ekmeğin fiyatını 2,5 liraya yükseltti. İstanbul'un diğer ilçelerindeki fırıncılar da fiyat artışı yapmayı bekliyor

Ataşehir’de
caz günleri

Beyoğlu sağlık
taraması yaptı

Ataşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları, 22-24 Ekim tarihleri arasında
Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen
“Ataşehir Caz ve Sinema Günleri” ile başladı

Beyoğlu Belediyesi tarafından başlatılan
çalışma kapsamında bin 500 belediye
personeline sağlık taraması yapıldı

ataşehir Belediyesi tarafından, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
kapsamında Amfili Park'ta düzenlediği

Caz ve Sinema Günleri başladı. Etkinliğinin ilk gü-
nünde birbirinden yetenekli genç caz müzisyenleri
'Manuş-u Ala' ve 'JazzMatiz' Ataşehirlilere güzel
bir akşam yaşattı. Müzik dolu akşamda vatandaş-
lar günün stresini atarak keyif dolu saatler geçirdi.
Çalınan müziklere sanatseverler dans ve alkışlarla
eşlik ederken çocuklar da doyasıya eğlendi. Konse-
rin ardından yapılan film gösterimi ile vatandaşlar
keyif dolu anlar yaşadı. Etkinlikte güzel bir akşam
geçiren Tiyatro Sanatçısı Muharrem Uğurlu "Ön-
celikle güzel bir hava var ve şanslıyız. Ataşehir Be-
lediyesi'nin böyle açık havada özellikle çok uzun bir
süre evlere kapandığımız dönemden sonra caz gibi
insanı rahatlatan ve huzur veren tatlı bir etkinliğe
imza atmış olması çok keyif verici. Sandalyemizi
aldık, kahvemizi aldık ve konseri dinliyoruz. Bu ve
benzeri etkinlikler biraz daha bizim psikolojik ola-
rak o dönemden kurtulmamız için çok büyük bir
fayda sağlayacak. Emeği geçen herkesin eline ko-
luna sağlık" dedi. Ataşehir Amfili Park'ın ev sahip-
liği yapacağı etkinlik 3 gün boyunca Ataşehir'de
vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak.

Beyoğlu Belediyesi, çalışanlarının sağ-
lığını korumak, geliştirmek, ortaya çıkabi-
lecek ve mevcut sağlık problemlerinin

önceden belirlenebilmesi adına ‘sağlık taraması’
çalışmalarını başlattı. Sağlık İşleri Müdürlüğü tara-
fından yürütülen çalışma kapsamında yaklaşık bin
500 personele sağlık taraması yapıldı. Özel dona-
nımlı Mobil İSG araçları ile gerçekleştirilen tara-
malarda ise işitme, göz, akciğer grafisi ve kan
testleri yapılıyor. Belediye bünyesindeki tüm birim-
lerde görev yapan personelin sağlık taramasının ya-
pılacağı ve belirli periyotlar çerçevesinde
taramaların devam edeceği ifade edildi.
Amaç hastalıkları önlemek

Çalışmaların 15 gün boyunca süreceğini belirten
Sağlık İşleri Müdürlüğü Murat Aydın, “Özellikle
oluşabilecek meslek hastalıklarını önlemeye çalışı-
yoruz. Dört ayrı lokasyon olarak şantiye alanla-
rında da personelimizin taramasını
gerçekleştireceğiz. Tüm personelimize tarama yapı-
lacak. İş yeri hekimimizin tarama sonrası değerlen-
dirmeleri neticesinde de ilave tahlil, tetkik ihtiyacı
doğduğu zaman da personelimizin bu taramalarını
da gerçekleştireceğiz” dedi.

KadıKöy İlçe Emniyet Müdürlüğü
Ekipleri tarafından, ilçe genelinde
umuma açık eğlence mekanlarına

yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetim-
lere Yunus Timleri, Bekçiler ve Trafik ekipleri
de destek verdi. 22.10.2021 Tarihinde 22:00-
01:00 saatleri arasında Kadıköy genelinde, il-
çeye bağlı polis ekipleri tarafından umuma

açık eğlence mekanlarına denetimler düzen-
lendi. Yapılan denetimlerde, usulsüzlüğe rast-
lanılan mekanlara idari yaptırım uygulanarak
belediye zabıta ekipleri tarafından mühür-
lendi. Toplam 42 mekanda yapılan kontrol-
lerde 448 GBT sorgusu, 38 araç sorgusu
yapıldı. Bahse konu bazı mekanlardaki usul-
süzlükler hariç olumsuzluğa rastlanmadı. 

Kadıköy’de
denetim
yapıldı

Açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı. Kültür ve
Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kültür ile sanatın ruh dünyasının mayası olduğunu söyledi.
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Bayer İlaç’ta Ülke Müdürü 
olarak çalıştığım dönemdi. Hır-
vatistan seyahatindeydim. Bir ak-
şam distribütörüm bir konferansa 
gidelim mi diye teklifte bulundu. 
Memnuniyetle kabul ettim. 

Salonda yerimi aldığımda, 
birazdan zihnime atılacak tokat-
ların farkında değildim. Konfe-
ransı her ne kadar bir başkası 
verse de ben, anlatıcının daha 
ilk dakikalarında Robert Kiyo-
saki’nin ruhundan beslendiğini 
hissedebiliyordum. 

“Destelerce para kazanmayı 
öğretmekle ilgilenmiyorum. 
Bu ne korkunuzu ne de arzu-
nuzu denetim altına alır. Önce 
korkuyla arzuyu ele almaz-
sanız, zengin olsanız dahi 
yüksek ücretli köle olmaktan 
kurtulamazsınız.” 

Robert Kiyosaki
Doğrusu henüz ilk daki-

kalarda etrafımdaki insanları 
düşünmeye, sorgulamaya baş-
lamıştım… Kimlerin nasıl bir 
psikolojiyle çalıştıkları, kimlerin 
kendi durumlarını geçiştirdik-
lerini, yaşamak istemedikleri 
bir hayata nasıl ve ne tür de 
mazeretlerle katlandıkları geçi-
yordu gözlerimin önünden. Sahi, 
güvenli bir hayatı, kurumsal bir 
dünyada yaşamamız gerektiğini 
nereden öğrenmiş ve niçin inan-
mıştık? Yüzlerce soru dolaşıyor-
du zihnimde.

“Haklı olduğunuzu bilirse-
niz, savaşmaktan korkmazsınız. 

Gerçek dünyada, akıllılar 
değil cesur olanlar ilerler. İn-
sanların maddi sıkıntı çekme-
sinin başlıca nedeni, yıllarını 
okulda geçirip parayla alâkalı 
hiçbir şey öğrenememeleridir; 
para için çalışmayı öğrenir-
ler, ama parayı kendileri için 
çalıştırmayı öğrenemezler.”

Robert Kiyosaki
Anlatıcı konuştukça, çev-

remdeki kimseleri düşünüyor, 
aslında ben de yakınlarımın bir 
ortalaması olduğumu fark ediyor 
ve yavaş yavaş daralmakta olan 
çemberin merkezinde kendimi 
görmeye başlıyordum. 

Yıllarım okullarda, işle ilgili 
yüzlerce belki de binlerce eği-
timlerde geçmiş biri olarak, para 
hakkında ve paranın kazanılması, 
işletilmesi; benim onun için, 
onun da benim için çalışmasına 
dair neler bildiğimi, bildiklerimin 
doğruluğunu ve bu bilginin uzan-
tısında nasıl bir hayatı yaratabile-
ceğimi derinden sorguluyordum.

Sunumun henüz ortalarına 
gelmemiştik ki ben artık aynı ben 
değildim.

“Tüm hayatlarını başkaları 
için çalışarak geçiren insan-
ların sonu, genellikle finansal 
mücadeledir. Sınırlarını maaş 
tutarınızın belirlediği bir ya-
şam sürmek gerçekten yaşa-
mak demek değildir. Eğer para 
için çalışırsanız işvereninize 
güç verirsiniz. Eğer para sizin 
için çalışırsa güç sizde olur ve 
onu siz yönetirsiniz.” 

Robert Kiyosaki
Konferansta sadece söyle-

nilenler değil, söylenmeyenler 
de gerçekleri yüzüme çarpıyor-
du. Şunu iddia edebilirim ki o 
akşamki sunuma gelen kimse, 
salona girdiği gibi çıkmadı. 
Duyduklarım beni öyle bir yere 
getirdi ki, bir işe katlanmakla bir 
işi katlamak arasındaki boşlukta 
asılı kalmıştım adeta. 

Yazar ve benim de metin 
danışmanım sevgili Göksel Bek-
mezci, çok kitap okumayı öner-
mez bilakis bir kitabı çok defa 
okumayı önerir.

Doğrusu bu nasihatin değerini, 
Robert Kiyosaki’nin “Zengin 
Baba Yoksul Baba” kitabını yak-
laşık on defa okumamda görebi-
liyorum. Yakın çevremde başarılı 
hiçbir girişimci yok ki bu kitabı en 
az beş defa okumamış olsun.

Hangi sektörde olursanız olun, 
isterseniz işsiz olun, fark etmez; 
“Zengin Baba Yoksul Baba” ki-
tabını okumanızı önemle tavsiye 
ediyorum. Bu kitapla birlikte 
önce iç dünyanızda, ardından 
dış dünyanızda onar onar, yüzer 
yüzer adım atmaya başlayacaksı-
nız. Ancak şunu da eklemeliyim, 
bu kitabı okuduktan sonra maaşlı 
çalışmak sizin için hiç de kolay 
olmayacaktır. Yola çıkmadan bir 
düşünün derim.

Gelir üretmek: Z, İ, Y, A
Konferansta, Robert Kiyo-

saki’nin “Zengin Baba Yoksul 
Baba” kitabından bir görsel 
paylaşıldı. Bu da benim daha ilk 
dakikalarda Kiyosaki kokusunu 

aldığımın bir ispatıydı. Demek ki 
konuları doğru kanal üzerinden 
dinliyormuşum.

Paylaşılan görselde gelir 
üretmenin dört yolu Ç, İ, Y, S 
harfleri üzerinden işleniyordu. 
Ben bunu sizin için kolaylaştırıp 
Z, İ, Y, A’ya dönüştürdüm. Evet, 
ZİYA başlığı altında size gelir 
yaratmaktan söz edeceğim.

Bu görselde “A” harfi, aylıkla/
maaşlı çalışanları temsil ediyor.

“Z” harfi ise zanaatkâr, esnaf, 
doktor, avukat, mimar vb. kendi 
iş yeri olup, işinin başında olan 
kimseleri temsil ediyor. 

Grafikteki “A” ve “Z” model-
leri ‘aktif gelir’ olarak tanımlan-
mıştı. Yani işin başında olduğu-
nuzda, sadece çalıştığınızda para 
kazanabiliyordunuz.

Semineri veren kişiyi heyecanla 
dinliyordum. ODTÜ Ekonomi 
mezunuyum, uzun yıllar maaşlı da 
olsa ticaretin içindeydim; benim 
bildiğim tek bir şey vardı; çalışır-
san para kazanırsın! Bu düşüncem 
bugün de geçerli fakat çalışmanın 
modelini ben o gece değiştirmiş-
tim. Çünkü para kazanmaya dair 
bildiğim ne varsa hemen hepsi 
tel tel dökülüyordu. Özellikle de 
pasif paranın ne demek olduğunu 
henüz öğreniyordum.

Sunumu yapan kişi slaydın sol 
tarafında aktif geliri anlattıktan 
sonra durdu ve dünya nüfusu-
nun % 90’ının bu grupta bulun-
duğunu, bu grubun da dünya 
gelirinin sadece %10’una sahip 
olduklarını söyledi.

İtiraf etmeliyim karşımda 
duran bu istatistik adeta Ziya 
Şakir Yılmaz’ın iş dünyasındaki 
vesikalık fotoğrafını çekiyordu. 
O an hayatım boyunca hep bu 
çemberin içinde yer aldığımı 
ve çizginin  dışına çıkmayı hiç 
düşünmediğimi fark etmiştim. 
Nasıl düşünebilirdim ki, çünkü 
kendi gerçeğimle ilk kez karşıla-
şıyordum.

İş Sahibi / İş Yeri Sahibi
Slaytın sağ tarafında Pasif 

Gelir yazıyordu. 
İlk önce Y harfi geldi. “Y” 

yatırımcıyı, paradan para ka-
zanmasını bilen insanları temsil 
ediyordu. Ve nihayet “İ” har-
fini açtı. Bu grubun iş sahipleri 
olduğunu söyledi. Ben az önce, iş 
sahiplerinden bahsetmemiş miydi 
diye düşünürken anlatıcı açık-
ladı; zanaatkâr / esnaf grubun iş 
sahipleri olmadıklarını ancak iş 
yeri sahibi olduklarını vurguladı. 
Doğrusu bu ince çizgi muazzam 
bir fark yaratıyordu. Zira iş yeri 
sahipleri işinin başından ayrıla-
mayan kimselerdi. Bir tek işinin 
başında aktif çalıştıkları takdirde 
para kazanabiliyorlardı. 

İş sahiplerinin özelliği önce 
çalışmaları, sonra modelleme-
leridir. Bu süreç kişiden kişiye 
değişmektedir. Kimi için üç yıl, 
kimi için beş, on veya yirmi yıl 
sürebilir. Söz konusu zaman için-
de bir sistem kurulur, bu sistem 
işten bağımsızlaşmanın bir mode-
lidir; kendileri yokken de işlerin 
yürüyebilmesini sağlar. 

Bu kısmı biraz daha sadeleşti-
reyim…

Bugün bir firma sahibiyseniz 
eğer kendinize şu soruyu sorun; 
“Cep telefonunuzu, bilgisayarını-
zı kapattığınızda işler siz olma-
dan ne kadar yolunda gider? Bir 
saat mi yoksa bir gün mü? Bir 
hafta sürebilir mi ya da bir ay? 
Yoksa bir yıl boyunca siz olma-
dığınız halde işleriniz, sisteminiz 
hiç bozulmadan işleyebilir mi?

Eğer cevabınız birkaç saat 
ya da gün ise, o zaman siz bir iş 
sahibi değil, işyeri sahibisinizdir. 
Bu da sadece aktif gelirinizin 
olduğunu gösterir.

İş sahipleri ise yıllarca çalışıp 
sistem kurarlar ve kurdukları sis-
temle kendilerini işten çıkarmış-
çasına, kendileri olmadan işlerini 
yürütebilirler. Eğer telefonunuzu 
altı ay, bir yıl kapatıp seyahate çı-
kıp döndüğünüzde işleriniz tıkır 
tıkır yürüyorsa, bu, sizin bir Pasif 
Gelir sahibi olduğunuzu gösterir.

Bu çalışma modelinde iş de, 
para da, sistem de sizin için 
çalışır.

Yani İş Sahipleri işe katlan-
maz bilakis işlerini katlarlar!

* * *
İşinizi katlamanın yolu sizsiz 

de çalışabilen bir sistem kurmak-
tan geçiyor. Üç hafta süren met-
nimiz, katlamanın ilk bölümüydü.

Gelecek haftaki yazımda, bir 
günde 24 saatten fazla nasıl ça-
lışabileceğinizi yani işinizi nasıl 
katlayabileceğinizin sırlarını 
paylaşacağım.

İşinize 
katlanmayın, 

işinizi 
katlayın (3)

Gaziosmanpaşa Tiyatro Binası’nın 
yanında faaliyet gösterecek olan 
çocuk kütüphanesinin açılış töre-

nine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Misbah Demircan, Gaziosman-
paşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, İstanbul Kültür ve Turizm 
Müdürü Coşkun Yılmaz’ın yanı sıra 
öğrenciler katıldı. Çocuklara kitap okuma 
alışkanlığı kazanmanın yanında hayal 
gücü ve el becerilerini geliştirme imkanı 
sunacak kütüphanede çocukların zeka 
gelişimlerine katkı sağlayacak satranç 
alanı, psikomotor gelişimlerini destekleyici 
etkinlik alanları da bulunuyor.

Kültür sanat deyince şart
Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demir-
can, “Türkiye’de bugün bakanlığımıza 
ait ya da kamu kurumlarına ait binlerce 
kütüphane var. Size sevineceğiniz bir şey 
söyleyeyim; hepsinin kapısı açık ve içerisi 
dolu, boş kütüphane yok, her taraf dolu. 
Çocuklar evin dışında, okulun dışında, 
üçüncü bir mekanda sessizce ders çalış-
mak istiyorlar. Zaten kültür ve sanat de-
diğinizde önce kütüphane gelir. Çocuklar 
ders çalışmaya gelecek, biz onlara yapa-
cağımız aktivitelerle, orada yapacağımız 
festivallerle, oradaki sinemayla, oradaki 
tiyatroyla ve raflara dizdiğimiz kitaplarla 
ilgilerini çekeceğiz, alakalarını çekeceğiz ve 
onları bilgiyle, tarihle, geçmişle, kültürle, 
sanatla uyuşturacağız” dedi.

Sizlerle birlikte açık olacak
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Ha-
san Tahsin Usta, “Sizler için çok güzel 
bir mekanı hizmete açıyoruz, en kıymetli 
vaktinizi burada geçirmeniz için. Burası 
yaklaşık 250 metrekare alan üzerinde bir 
çocuk kütüphanesi ve içinde 8 binin üze-
rinde eser var. İstediğiniz her kitabı ödünç 
alabileceğiniz, istediğiniz kadar okuyabi-
leceğiniz içinde imkanlar mevcut. Burada 
sizlerle birlikte her gün açık bulunacak. 
İstediğiniz kadar, istediğiniz zaman bura-
da kitap okuyabileceksiniz. Bu çok güzel 
bir müjde. Biz bunları yapmaya devam 
edeceğiz ancak bunların içini güzelleşti-
recek olan, bunların için renklendirecek 
olan bunların içine güzellik katacak olan, 
kitaplarla buluşturacak olan yine sizlersi-
niz” ifadelerini kullandı. 8 yaşındaki Koray 
Ayaz, “Burada kitaplar okuyacağım, masa 
oyunlarından oynayacağım yani bu çocuk 
kütüphanesinde bayağı yapılabilecek bir 
şey var o yüzden buraya gelip bazı şeyleri 
yapabilirim” dedi. Kitap okumayı çok 
sevdiğini söyleyen Zeynep Ela Öztürk, 
“Yakınlarda kütüphane yok ama burası 
açıldığı için sık sık gelebilirim diye düşü-
nüyorum. Sadece kitap okumak istiyorum 
çünkü evde o kadar fazla kitabım yok ve 
ben kitapları çok seviyorum. O yüzden 
buraya geldiğimde sadece kitap okuyabili-
rim” şeklinde konuştu.     ■ ARİF ELMAS

“Liselisin Önemlisin” 
sloganıyla düzenlenen 
etkinlik bu kez Özel Oğuz 
Fen Bilimleri Anadolu 
Lisesi’nde gerçekleşti. 
Lisenin konferans salo-
nunda samimi bir sohbet 
ortamında gerçekleşen 
etkinlikte ilk olarak, 
dünya çapında tanınmış 
bir kum sanatçısı olan 
resim öğretmeni Ömer 
Faruk Elmas gösteri 
düzenledi. Ardından öğ-
renciler şarkılar seslendirdi. 
Sonrasında ise Başkan 
Deniz Köken öğrencilere 
hitaben kısa bir konuşma 
yaparak şunları söyledi: 
“Siz gençleri üniversiteyi 
kazanmaya değil geleceğe 
hazırlanmaya alıştırmamız 
lazım. Sizleri gelecek için 
hazırlama konusu bizim 
ana gündemimiz olmalı. 
Bugün gençler üniversiteye 
girmeye çalışıyor, halbuki 
gelişmiş toplumlarda üni-
versiteler gençleri okulları-

na almaya çalışıyor. Biz de 
ilçemizde sizlerin yaşamını 
kolaylaştırmak için bir çok 
tesis yapıyoruz. Geldiğimiz 
günden beri hem fiziki 
şartların düzeltilmesi için 
çalışıyoruz hem de spor sa-
lonlarından yüzme havuz-
larına, Matematik Evi’ne 
kadar bir şeyler yapmaya 
çalışıyoruz.

Bir hobiyle 
büyümek önemli

Hayat çok hızlı akıyor. 
Çocuklara 10 -15 yaşları 

arasında yetenek olarak 
ne verebiliyorsak ver-
memiz lazım. 15 – 20 
yaş arası yetenek olarak 
ne vermemiz gerekiyor-
sa vermemiz lazım. O 
yaşı kaçırdığımızda bir 
daha olmuyor. Biz de 
kaçırmamaya çalışıyo-
ruz. Mesela ilkokul 4. 
sınıftan 5. sınıfa ge-
çinceye kadar yüzmeyi 
öğretmeye çalışıyoruz. 
Ata binmeyi öğretmeye 

çalışıyoruz. Her birimizin 
bir hobi ile büyümesinin 
hayatımıza çok büyük kat-
kısı var. Ben müzik, resim 
kurslarını matematik, fizik, 
kimya kadar önemsiyo-
rum. Çocukların, gençlerin 
enerjisini bir yere yönlen-
dirmemiz lazım. Sadece 
test çözerek bunu yapama-
yız” Başkan Deniz Köken 
konuşmasının ardından 
öğrencilerin sorularını 
yanıtladı, onlardan gelen 
talep ve önerileri dinledi.

AVRUPA genelindeki ül-
kelerde kutlanan “Avrupa 
Yerel Demokrasi Haf-

tası” kapsamında her yıl farklı 
temalarda düzenlenen çeşitli 
etkinliklerle vatandaşların yerel 
yönetimlere demokratik ve aktif 
katılımının artırılması amaçlanı-
yor.   Bu yıl “Çevreyi Korumak: 
Yerel Topluluklar Harekete Geç-
ti” temasıyla yapılan faaliyetlerle  
dünyayı derinden etkileyen çevre 
sorunlarına dikkat çekiliyor, 
her yaştan vatandaşın çözüm 

odaklı projelerde yer alması 
sağlanıyor. Beykoz Belediye-
si’nin öncülüğünde ilçede çeşitli 
etkinliklerin yapıldığı hafta 
kapsamında Firuzbey İlkokulu 
öğrencileri, sürdürülebilir çevre-
nin vazgeçilmez olan “sıfır atık” 
hedefleri doğrultusunda kom-
post üretti ve okul bahçelerini 
ekti. “Avrupa Yerel Demokrasi 
Haftası” için ilk olarak çevre 
mühendisleri tarafından öğren-
cilere haftanın kapsamı, geri 
dönüşümün önemi, sıfır atık 

hedefleri, kompostun faydaları 
hakkında eğitim verildi. 

Geri dönüşüm bilinci
Hafta boyunca meyve-sebze 
atıkları ve kuru yaprakları okul-
larındaki makinede biriktiren 
öğrenciler talaşla besledikleri 
organik atıklardan kompost 
elde etti. Ardından öğrencilerin 
doğaya armağan olarak sabır 
ve emekle ürettikleri kompostlar 
okul bahçesinde düzenlenen 
etkinlikle toprakla buluştu. Öğ-

rencilerin her aşamasında yer 
aldığı çalışmayla geri dönüşüm 
bilinci kazanmaları  amaçlandı. 
Beykoz Kaymakamı Esengül 
Korkmaz Çiçekli ve Beykoz 
Belediyesi yetkilileri de etkinliğe 
katılarak çocuklarla okul bah-
çesine bitki dikti. Avrupa Yerel 
Demokrasi Haftası ve kompost 
üretimi hakkında bilgi alan 
Kaymakam Çiçekli, öğrencileri 
çevreye duyarlıkları dolayısıy-
la kutladı ve hep birlikte okul 
bahçesi yeşillendirildi.

GOP’A iNTERAKTiF
KUTUPHANE GELDi

Gaziosmanpaşa Çocuk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı

Beykozlu minikler örnek oldu

Beykoz’da 
çevreye duyarlı proje ve 

etkinliklerle kutlanan “Avrupa 
Yerel Demokrasi Haftası” kapsa-
mında öğrenciler doğaya faydalı 

kompost üretti, elleriyle okul 
bahçelerine bitki 

dikti

LİSELİLER SORUYOR
başkan cevaplıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken “Liseliler Soruyor, Başkan Cevaplıyor” 
etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek sohbet ediyor, taleplerini dinliyor
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Avrupa’daki şoför krizinden sonra
Türkiye’den binlerce kişinin yıllık
30-40 bin Euro kazanma umu-

duyla yurt dışına müracaat ettiği belir-
tildi. Dünyanın dört bir yanında kriz
haline gelen ve marketlerdeki rafların
boş kalmasına kadar uzanan şoför ek-
sikliği için, Türkiye'den de binlerce kişi
yurt dışında şoför olabilmek amacıyla il-
gili kuruluşlara müracaat etmeye baş-
ladı. Almanya’daki bir nakliye aracı
şoförünün aylık ortalama 2 bin 400
Euro brüt ücret kazanırken, masrafları-
nın ayrıca ödendiği belirtiliyor. Alman-
ya'da TIR şoförlerinin yıllık kazancı 30
bin ile 40 bin Euro arasında değişirken,
İngiltere'deki şoförlerin kazançlarının 60
bin sterline çıktığı ifade edildi.

Liselerde öğretilsin

Türkiye ve Uluslararası TIR Ağır Vasıta
Şoförleri Derneği Başkanı Sedat Kap-
lan, yaptığı yazılı açıklamasında, Türki-
ye’de iş bulamayan gençleri ehliyet
alarak TIR şoförü olmaya ve yurt dı-
şında görev yapmaya davet etti. Yılmaz,
Litvanya ve İngiltere’ye şoför gönder-
mek için girişimlerde bulunduklarını da
kaydetti. Türkiye’de halihazırda 100 bin
şoför açığı olduğunu bilgisini veren
Düzce Kamyoncular Kooperatifi Baş-
kanı Orhan Yılmaz ise, yetersiz sayıdaki
şoförlerin bir de yurt dışına çıkmalarının
ciddi sıkıntı yaşatacağına dikkat çekti.
Yılmaz, “İngiltere ve Almanya ‘bize
şoför gönderin’ diyor. Yok, arkadan
gelen bir şoför yok” diyerek, şoförlüğün
meslek liselerinde öğretilmeye başlama-
sını talep etti.

Ordu devreye girmişti

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB)
ayrılması, AB vatandaşı nakliye aracı

sürücülerinin sayısının azalmasına yol
açmıştı. Pandeminin de gıdadan akar-
yakıta birçok alanda neden olması, te-
darik zinciri sorunlarının derinleşmesine
kapı aralamıştı. Bu süreçte market raf-
ları haftalarca boş kalırken, benzin istas-
yonlarında yakıt tükendi. İngiltere’de
tedarik darboğazlarına yol açan TIR ve
kamyon şoförü eksikliğinin krize dönüş-
mesiyle ordu devreye girmiş; ülkede
mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının
ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin kişi al-
tında bulunduğu belirtilmişti. Bu duru-
mun tüm Avrupa’ya yayılmasına
yönelik endişeler ise derinleşmişti. Geli-
nen süreçte, Türk lojistik firmaları, AB
ülkelerinde ve İngiltere'de artan TIR şo-
förü ihtiyacını karşılamak için çalışma-
lara başladı. İngiltere ve Litvanya gibi

ülkelerde bulunan şirketlerden şoför ta-
lebi aldıklarını söyleyen Türkiye ve
Uluslararası Tır Ağır Vasıta Şoförleri
Derneği Başkanı Sedat Kaplan, dünya-
daki şoför ihtiyacını karşılamaya talip
olduklarını söylüyor.

İtibar görmesi lazım

“Türkiye, İngiltere ve AB'deki şoför ihti-
yacını kolaylıkla karşılayabilir çünkü şu
anda elimizde yetişmiş bir güç var”
diyen Kaplan, “Litvanya ve İngilte-
re'den şoför talebi aldık. Litvanya'dan
bir şirket bizden 300 şoför talep etti.
Bizler şu anda bu talep hakkında gö-
rüşmeler yapıyoruz ve karşılamayı dü-
şünüyoruz” dedi. İngilizlerle de benzer
toplantıları yaptıklarını belirten Kaplan,
“Şoförlerimiz İngiltere'ye gittiğinde

mağdur olmasın diye bazı protokoller
imzalamak istiyoruz” diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı’na konuşan Düzce
Kamyoncular Kooperatifi Başkanı
Orhan Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre
ise, şu an Türkiye'de 800 bin ticari araç
ve 700 bin şoför var. Ülkenin 100 bin
şoför açığı olduğunu vurgulayan Yıl-
maz, “Birileri sürücü kursuna başvuru-
yor, ehliyetini alıyor. Fakat biz dedik ki
‘eksiğimiz var, şoförlük mesleği artık iti-
bar görmesi lazım.’ Fakat arkadan ne
meslek odaları bu işe girdi, ne de başka
birileri… Her dalda kurs açıldı ama şo-
förlük mesleğini geliştirecek kurslar
açılmadı. Bugün dünyada bir ihtiyaç
var. İngiltere de Almanya da ‘bize şoför
gönderin’ diyor. Yok, arkadan gelen bir
şoför yok” diye konuştu.

İkili zirveden hedefe katkı!
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Türkiye-Libya İş Kon-
seyi Başkanı Murtaza Karanfil,

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde DEİK
organizasyonunda 21-22 Ekim'de İstan-
bul Kongre Merkezi'nde düzenlenen
"Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Fo-
rumu"na ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu. Afrika'nın Türkiye için çok
önemli olduğunu, bu kıtaya hep "kazan-
kazan" felsefesiyle yaklaştıklarını dile ge-
tiren Karanfil, nüfusu 1,3 milyara
yaklaşan kıtanın ekonomik açıdan öne-
minden bahsetti. Karanfil, kıtadaki 56
ülkeden 43'ünde Türkiye'nin büyükelçili-
ğinin bulunduğunu, THY'nin 39 ülkede
60 noktaya uçtuğunu belirterek, 2000
sonrası Türkiye-Afrika ilişkilerinin çok
hızlı geliştiğini anlattı. Afrika ilişkilerinde
Türkiye'nin "kazan-kazan" prensibini be-
nimsediğini ve "kardeşlik" hukukunu ön-
celediğini ifade eden Karanfil, son 20
yılda bu kıtadaki ülkelerle kurulan ilişki-
lerin dünya genelinden de yakın takip
edildiğini bildirdi.

Stratejik adım oldu

Karanfil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın 4 günlük Afrika ziyaretinin
ardından İstanbul'da yine kendisinin ka-

tılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Afrika
III. Ekonomi ve İş Forumu'nun karşılıklı
ilişkiler açısından kritik bir öneme sahip
olduğunu söyledi. Murtaza Karanfil, şu
bilgileri verdi: "İki gün süren zirveye bin
600'ü 45 Afrika ülkesinden olmak üzere
3 bini aşkın Türk ve Afrikalı iş insanı ka-
tıldı, 4 bin 900 karşılıklı iş görüşmesi ger-

çekleştirildi. Etkinlikte çok önemli görüş-
meler gerçekleştirildi ve kritik iş birlikleri
için kararlar alındı. Türkiye'nin bölgeye
kardeşlik hukukuyla yaklaştığının altı bir
kez daha çizildi. Afrika'nın farklı ülkele-
rinden gelen üst düzey yetkililer ile ger-
çekleştirilen görüşmelerde önemli
kararlar alındı ve iş birlikleri için ortak

fikir ve niyet oluştu. Hatta bazıları iş bir-
likleri için somut adımlar atılmaya baş-
landı. Türkiye-Afrika arasındaki dış
ticaret hacmi geçen yıl 25 milyar doları
aşmıştı. 3. Türkiye-Afrika zirvesi 50 mil-
yar dolarlık dış ticaret hedefi için stratejik
adım oldu” şeklinde konuştu.

Artırılma kararı alındı

Murtaza Karanfil, zirvede son yıllarda
çok güzel gelişmelerin yaşandığı Tür-
kiye-Libya ekonomik ilişkilerini de yeni-
den ele alma şansı yakaladıklarını
söyledi. Zirveye Libya'dan katılan üst
düzey heyet ile özel görüşmeler de ger-
çekleştirildiğini dile getiren Karanfil, eko-
nomik iş birliğini artırma kararı
aldıklarını anlattı. Karanfil, Türkiye'nin
Libya'ya ihracatının yılın 9 ayında
2020'nin aynı dönemine göre yüzde 60
artarak 1 milyar 717 milyon dolara yük-
seldiğini kaydederek, "Türkiye-Afrika zir-
vesinde Libya'nın Afrika'ya açılan bir
kapı olduğunu tekrar dile getirdik. Libya-
lıların Türkiye'den beklentisi büyük. Bu
ülkede çok ciddi avantajlar ve fırsatlar
barındıran, güzel getiri sağlanabilecek
sektörler bulunuyor. Libya'da 10 milyar-
larca dolarlık yatırım potansiyeli Türk
yatırımcıları bekliyor" ifadelerini kullandı.

Türk Lirası cinsinden tesis edilen
zorunlu karşılıklara ödenecek
faiz/nema oranlarında 22.10.2021

tesis tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
değişiklik yapıldı. Buna göre, TL cinsinden

tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan
faiz/nema oranı yüzde 12,5'ten yüzde 10,5'e
indirildi. Yabancı para mevduat/katılım fo-
nundan TL mevduat/katılım fonuna dönü-
şüm uygulaması kapsamında ise yüzde 18

olarak uygulanan oran yüzde 16'ya düşü-
rüldü. Yüzde 15 olarak uygulanan oranın ise,
yüzde 13'e düşürülmesine ve yüzde 17 olarak
uygulanan oranın yüzde 15'e düşürülmesine
karar verildi.

Merkez Bankası (TCMB), politika faizi indirimi kararına paralel 
olarak, zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 2 puan düşürdü

FAİZİ İKİ PUAN DÜŞÜRDÜ

SOFORLUK ICIN
KURSLAR ACILSIN!
Avrupa ülkelerinin Türkiye'den şoför talep ettiğini söyleyen ağır vasıta şoförleri, İngiltere ve Litvanya'yla görüştük-
lerini söylüyor. Düzce Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, Türkiye'deki şoför sayısının zaten yetersiz
olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, “Her dalda kurs açıldı ama şoförlük mesleğini geliştirecek kurslar açılmadı” dedi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi
ve İş Forumu'nda çok önemli görüşmelerin gerçekleştirildiğini ve kritik iş birlikleri için kararlar alındığını belirte-
rek, "3. Türkiye-Afrika zirvesi 50 milyar dolarlık ticaret hedefi için stratejik adım oldu" ifadelerini kullandı

Türkiye ve Uluslararası TIR Ağır Vasıta 
Şoförleri Derneği Başkanı Sedat Kaplan,
yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye’de iş
bulamayan gençleri ehliyet alarak TIR 
şoförü olmaya ve yurt dışında görev 
yapmaya davet etti. 

Karanfil, Türkiye’nin Afrika’daki
yatırımlarının ekonomiye ciddi
anlamda katkı verdiğini söyledi.

Ekonomiye
altın kazanç
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve
Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Bilecik’in
Söğüt ilçesindeki altın rezervi maden
sahasında yaptığı incelemede, “2022 yılının
sonunda ilk altın külçemizi döküp Türk
ekonomisine kazandırmak istiyoruz” dedi

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Genel
Müdür Halit Semih Demircan ve şirket yö-

neticileri ile birlikte bir süre önce altın rezervi keşfedilen
Bilecik’in Söğüt ilçesindeki maden sahsında inceleme-
lerde bulundu. Demircan, Akbaştepe ve Korudanlık böl-
gelerindeki birinci, ikinci ve üçüncü faz çalışmalarına
ilişkin detaylı bir sunum yaptı. Demircan, yatırımın ilk
aşamasının 2022 yılı içerisinde tamamlamayı hedefledik-
lerini, 2024 yılında ise işletmenin tam kapasiteye ulaşa-
cağını belirterek şunları söyledi: “Söğüt altın madeni
projemizde Akbaştepe ve Korudanlık maden sahalarının
yer aldığı bölge. Bu alan cevher zenginleştirme tesisleri-
nin ve maden işletme sahaların yer alacağı bölgedir.
Projemiz için planladığımız gibi ÇED olumlu belgesi ve
diğer izin süreçlerimizi de kısa sürede tamamladıktan
sonra kısa zamanda tesis inşaat faaliyetlerine başlayarak
2022 yılı sonuna kadar altın üretimini gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. Bu
doğrultuda da çalış-
malarımızı yapmak-
tayız, bugüne kadar
da ciddi mühendislik
çalışmaları ve ekip-
man tedarik çalışma-
larını da yapmış
bulunuyoruz” şek-
linde konuştu.

Çalışmalar hızlandırılacak

Fahrettin Poyraz ise ÇED raporunun onaylanmasının
ardından çalışmaların hızlanacağını kaydederek, “2022
yılının sonu itibarıyla da burada üretilecek olan ilk altın
külçemizi döküp Türk ekonomisine kazandırmak istiyo-
ruz. Burada aynı anda birkaç çalışma birden yapıyoruz.
Bir taraftan projelendirme çalışmaları yapıldı, tamam-
landı. İnşallah biz önümüzdeki birkaç haftalık dönem
zarfında ÇED raporu bakanlık onayından geldikten
sonra da çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bildiğiniz gibi
geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla
acele kamulaştırma kararı çıkmış olup buradaki arazile-
rin mülkiyetinin Hazine’ye devri işlemleri yapılmaya baş-
landı. Bunları da birkaç hafta içerisinde bitirdikten sonra
bizim tahminimiz önümüzdeki ay içinde burada hem
madencilikle ilgili olarak hem de tesis kurulumuna yöne-
lik olarak çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız.
Hedefimiz bir taraftan tesisin kurulumunu devam ettirir-
ken, bir taraftan maden işleme çalışmalarını yapmak”
diye konuştu. Tesis kurulumlarının ardından 2022 yılının
sonu itibarıyla ilk altın külçeyi dökeceklerini söyledi.
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Talan düzenine son vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kılıçda-
roğlu, Ankara'da Yenima-
halle Belediyesi Havva

Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi Açı-
lışı ile Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor
Tesisi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Kı-
lıçdaroğlu, belediye başkanlarını hizmet
noktasında ayrım yapmamaları konu-
sunda uyararak, özellikle yoksul mahal-
lelere pozitif ayrım yapmalarını istedi.
Kılıçdaroğlu, "Harcadığınız para sizi
paranız değil milletin parası. 'Millete
hesap vereceksiniz' dedik. Ne kadar
güzel ilkeler. Ve belediye başkanlarımız
bu ilkelere uyuyorlar. Ve bu ilkelere uy-
dukları içindir ki bütün engellemelere
rağmen Ankaralılara geçmişe göre çok
daha büyük hizmet yapıyorlar. Dolayı-
sıyla hepinizin huzurunda saygıdeğer
belediye başkanlarımızı yürekten kutlu-
yorum. Devletimiz zengin bir devlettir.
Belediyelerimiz ellerinde imkanları çar-
çur etmeden birilerine kaynak aktarma-
dan halk için kullanabiliyorlarsa zaten
bu para hizmet etmeye yeter. Her yıl
bütçelerini ayrıca büyütüyorlar. Beledi-
yeler bunu yaptığına göre Allah’ın izni
ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz
Türkiye nasıl yönetiliyor? Millet İttifakı
ile birlikte bütün talana, talan düzenine
son vereceğiz. Bize oy versin vermesin

bütün vatandaşlara eşit hizmet götüre-
ceğiz" dedi.

Yurt sorunu 1 yılda bitecek

Kılıçdaroğlu, öğrencilerin yurt sıkıntısı
yaşadığı iddialarıyla ilgili ise "Nasıl olu-
yor da 20 senedir ülkeyi yöneteceksiniz
ve yurt sorunun çözemeyeceksiniz?
Bütün vatandaşların huzurunda söylü-
yorum; Allah’ın izni ile iktidar olduğu-
muzda göreceksiniz yurt sorununu öyle
10 yıl- 15 yıl değil, 1 yıl içerisinde bitire-
ceğiz. Her anne- baba çocuğunu rahat-
lıkla gönderecek. 1'er kişilik, 3'er kişilik
odalarda sıcak suyu, soğuk suyu, geniş
bant internet erişimi bütün bunların ta-
mamı olacak. Bina yapmak çok mu
zor? Bütün bunları gerçekleştireceğiz.
Devletler saydam yönetilmek zorunda-
dır. Hepiniz vergi ödüyorsunuz. Yeni
doğan çocuk vergi ödemeye başlar. Al-
tına bez alırsınız vergi ödemeye başlar-
sınız. Emzik alırsınız vergi ödersiniz.
Devletin temel geliri vergidir. Ve bunun
doğru kullanılması lazımdır. Ve bir dev-
letin itibarı vardır, saygınlığı vardır. Hele
hele bizim gibi milli Kurtuluş Savaşı’nı
vermiş; 7 düvele meydan okumuş, Os-
manlı’nın borcunu son kuruşuna kadar
ödemiş bir devletin saygınlığı çok daha
önemlidir" ifadelerini kullandı. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 

bürokrat çağrısına tepki gösterdi. Erdoğan, "Sen kimsin de benim
memurumu tehdit ediyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum;
sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptı-

ğınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz" ifadelerini kullandı

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MEMURLARA SESLENDİ

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Eskişehir Ticaret Odası Kon-
gre Merkezi’nde AKP Eskişehir

Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda
konuştu. Batılı ülkelerin Türkiye'den insan-
lığı öğrenmeleri gerektiğini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
“Dahası muhalefetin ve zihnini yeminli
Türkiye düşmanlarına kiralamış bazı ke-
simlerin attığımız bu adımlardan rahatsız-
lık duyduğunu görüyoruz. Hayatında hiç
ticaret yapmamış, ürün alıp satmamış, ih-
racat nedir, yatırım nedir, üretim nedir, ka-
lite nedir bilmeyen bu kifayetsizler
‘Türkiye’nin Afrika’da ne işi var?’ diyor.
Aynı soruyu ülkemizdeki lejyonerleri ile bir-
likte tescilli sömürgeciler de soruyor. Türki-
ye’nin daha adil bir dünya ideali ile verdiği
mücadele sömürgecileri ve içimizdeki
uzantılarını fevkalade rahatsız ediyor. Afri-
ka’daki kendi kanlı ve katliamcı geçmişleri
ile yüzleşmek yerine Türkiye’ye laf atanları
biz kesinlikle muhatap almıyoruz. Yahu siz
değil misiniz Cezayir’de 1 milyon insanı
katlettiniz. Nijerya’da 1 milyon insanı kat-
lettiniz. Ruanda’da 900 bin insanı katletti-
niz. Kim bunlar? Batı, Batı. Fransa. Bunu
yapanlar bize insanlık dersi veremez. Bun-
ların önce insanlığı öğrenmeleri lazım. Ne-

reden? Türkiye’den öğrenmeleri lazım.
Çünkü bizi Afrika politikamızdan dolayı
eleştirenlere hak ettikleri cevabı bizden
önce Afrikalı kardeşlerimiz zaten misli ile
veriyor. Küresel vizyonumuzun en önemli
parçalarından olan Afrika kıtası ile iş birli-
ğimizi sömürgecileri ve içimizdeki beşinci
kollarını rahatsız etme pahasına önümüz-
deki günlerde de güçlendirmeyi sürdürece-
ğiz.”

Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nun memurlara ilişkin söylemleriyle ilgili
olarak şunları söyledi: “İşte siz de görüyor-
sunuz, 2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin
başını çektiği muhalefetin pervasızlıkları,
provokasyonları da artıyor. Ülkemizdeki si-
yasi iklimi zehirlemek, milleti siyaset kuru-
mundan soğutmak için yalan terörü dahil
her şeyi deniyorlar. Partilerini saran yolsuz-
luk, hırsızlık, taciz, tecavüz bütün bu skan-
dalların insanımızın gözünden kaçırmak
için her yola başvuruyorlar. Bir dönem sı-
ğınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttı-
lar, daha sonra hem de üniversite sınavına
girecekleri günlerde gençlerimizi galeyana
getirmek istediler. Kadrolu militanlarını
öne sürerek, yurtlar üzerinden üniversite
gençliğimizi provoke etmeye çalıştılar.”

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine
devam eden Erdoğan, “Bir ara ha-
kimleri, polisleri daha sonra hakim-
leri tehdit ettiler. Neler demediler,
memurlara öğretmenlere? Tehdit et-
tiler açıkça. Niye? Sen kimsin de
benim memuru tehdit ediyorsun?
Sen kimsin de benim polisi tehdit
ediyorsun? Sen kimsin de alnının
akıyla gelip bir kariyer almış me-
muru tehdide yelteniyorsun. Ben de
buradan milletimin memuruna ses-
leniyorum. Sakin ha, bu oyunlara
gelmeyin. Siz memur olarak görevi-
nizi yaptığınız sürece bunların hiç
birisi, sizin kılınıza dokunamaz.
Bunlar sadece değerli kardeşlerim şu
an yönetiminde olduğu belediye-
lerde işte, işçileri, işçi kardeşlerimizi
atıyorlar. Ama bunun bedelini de
ödeyecekler. Çünkü ‘alma mazlu-
mun ahını, çıkar aheste aheste', çıka-
cak. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki
CHP'nin tehditlerinden payını alma-
sın. Toplumumuzun hiçbir kesimi
yok ki CHP'nin yalan terörüne

maruz kalmasın. Bunu da öyle kor-
kakça yapıyorlar ki bir siyasetçi ola-
rak, insan bunlar adına sadece hicap
duyuyor. Biliyorsunuz bir dönem
‘yeni CHP' diye bir furya vardı. Ba-
şındaki zattan kimi köşe yazarlarına
kadar CHP'nin değiştiğinden, dar-
beci kodlarından kurtulduğundan
bahsediyordu. Hatta içimizden de
birileri CHP ile ilgili benzer ifadeler
kullanıyordu. Zaman geçti, seçim
bitti, maske düştü. Yeni CHP amba-
lajının altından tek parti faşizminin
güncel bir sürümü ortaya çıktı. Yeni
CHP dediklerinin, millete 1940‘lı yıl-
ları aratacak kadar faşist, nobran,
küstah bir zihniyeti temsil ettiği anla-
şıldı.CHP'nin darbeci ve faşist kod-
larından kurtulmasının mümkün
olmadığını biz zaten biliyorduk.
Ama bu süreçte milletimiz de haki-
kati görmüş oldu. Kardeşlerim sa-
dece son haftalarda yaşadıklarımız
bile bize omuzlarımızdaki yükün ne
kadar ağır olduğunu göstermeye ka-
fidir. Türkiye'nin son 20 yılına
damga vurmuş bir kadro olarak
boşa geçirecek tek bir saniyemiz
dahi yoktur” diye konuştu.

Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaret için gel-
diği Osmaniye'de Şoförler Cemiyeti, Şehit
ve Gaziler Derneği ve Muhtarlar Derneği

ziyaretlerinin ardından, Alibeyli Mahallesi Palalı Sü-
leyman Caddesi’nde partisinin il binasının açılışına
katıldı. Program öncesi, İl Başkanı Tülay Doğan ve
partililerle birlikte çevredeki esnaf ve vatandaşları se-
lamlayan Sarıgül, yaptığı konuşmada, “Türkiye Deği-
şim Partimiz, bütün yurttaşlarımızın varlıklı olmasını,
bütün yurttaşlarımızın mutlu olmasını isteyen bir si-
yasi partidir. Partimiz, kötülemek için karalamak için
yollarda değil, partimiz çare bulmak için çözüm bul-
mak için yollarda. Türkiye’mizin bir değişime bir dö-
nüşüme yeni bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına
ihtiyacı var. Onu inşallah Türkiye Değişim Partisi ola-
rak sağlamak için yollardayız. Osmaniye’ye iktidara
hazırlık merkezimizi açacağız. Osmaniye’ye iktidara
hazırlık merkezimizin kapısından içeri giren hiçbir
yurttaşımıza siz dün hangi partiye oy verdiniz, siz ne-
relisiniz hangi etnik kökendesiniz, dün ne yaptınız? O
soruları asla ve asla sormayız. Türkiye Değilim Partisi
olarak önce devletimizi baş tacı yapan bir partiyiz.
Önce devletimizin bağımsızlığı ve bölünmez bütün-
lüğü gelir, sonra da partimiz gelir” dedi.  

Bahçeli'yi selamladı

Sarıgül, konuşmasının devamında, “Osmaniye de-
yince farklı görüşlerde olsak da devlet adamlığı son
derece farklıdır. Osmaniye’nin yetiştirmiş olduğu çok
değerli bir devlet adamı Devlet Bahçeli’yi de saygıyla,
sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel açılışımızın bütün ül-
kemize Osmaniye’mize hayırlı ve uğurlu olmasını te-
menni ediyorum” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO
Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında
gazetecilerle Türkiye'nin NATO Daimi Tem-

silciliğinde bir araya geldi. Toplantıya yönelik değerlen-
dirmelerde bulunan Akar, gazetecilerin sorularını
yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın
yoğun geçtiğini belirterek "Savunma
ve caydırıcılık konularının üzerinde
önemle duruldu. Ayrıca Afganistan
başta olmak üzere bölgesel ve küresel
gelişmeler de bakanlar tarafından ele
alındı. Türkiye olarak tüm görüşleri-
mizi açık ve net bir şekilde ortaya
koyduk. Görüşlerimizin bazı ülkelerce
de paylaşıldığını memnuniyetle mü-
şahede ettik." diye konuştu. Başta
DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG olmak
üzere, Türkiye'nin tüm terör örgütle-
riyle kararlılıkla mücadele ettiğini bir
kez daha vurguladıklarını aktaran Akar, "Teröristin dini
ve etnik yapısı olmaz noktasından hareketle 'terörist te-
röristtir' tanımıyla mücadelemizi sürdürdüğümüzü be-
lirttik." ifadesini kullandı. Akar, toplantıda NATO-AB
ilişkilerinin yanı sıra iklim değişikliğinin de gündeme
geldiğini belirterek şöyle devam etti: "Türkiye'nin Paris
Protokolü'nü onayladığını hatırlatarak Türkiye'nin ve
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bunun gereğini yapmaya
başladığını ve bundan sonra da yapacağımızı söyledik.
ürkiye'nin bir yere gittiği yok. 70 yıldan beri biz NA-
TO'nun şerefli bir üyesiyiz. Sorumluluklarımızın bilin-
cindeyiz” ifadelerini kullandı.

Sen kimsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet
İttifakı ile birlikte bütün talana, talan düzenine
son vereceğiz. Bize oy versin vermesin bütün
vatandaşlara eşit hizmet götüreceğiz" dedi

Çare için 
yollara çıktık

Türkiye NATO’nun
şerefli bir üyesidir

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel
Başkanı Mustafa Sarıgül, “Partimiz,
kötülemek için karalamak için yol-
larda değil, partimiz çare bulmak için
çözüm bulmak için yollarda” dedi

!!!!!!!!!

CHP Lideri
Kılıçdaroğlu,
AK Parti
iktidarına
yönelik
eleştirilerde
bulundu.

Recep
Tayyip
Erdoğan
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T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. İCRA DAİRESİ
2020/16 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesinde kain tapunun 3985 ada, 1 Parsel sayısında
kayıtlı, 10.772,00 m2 yüzölçümlü, Arsa ana nitelikli kat irtifaklı taşınmazda, A Blok Zemin Kat 1 no'lu
44/10773 arsa paylı Konut vasıflı bağımsız bölümün tamamı
İMAR DURUMU: Pendik Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden öğrenilen
bilgiye göre; Pendik İlçesi Kurtköy Mahallesi 3985 ada 1 parsel sayılı yerin 1/100 ölçekli, 10/07/2012 Onay
Tarihli Pendik Yenişehir Ve Çamlik Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planında
TAKS: 0.40 H: 30.50, E: 1.20 yapılanma şartlarında K6 rumuzlu Konut Alanında kaldığı anlaşılmaktadır.  
ÖZELLİKLERİ: Taşınmazın bulunduğu site; 3 blok, 130 daireden oluşan 7/24 güvenlikli, bünyesinde kapalı
otopark, kapalı-açık havuz, spor alanı, sosyal tesis bulunan etrafı duvar üstü ferforje ile çevrilmiş, çevre dü-
zenlemesi yapılmış Çam Koza Court Sitesi isimli bir sitedir. Satışa konu taşınmaz A blok zemin normal kat 1
numaralı konut vasıflı bağımsız bölümdür, girişte antre, açık mutfaklı balkonlu salon, salondan geçilen ebe-
veyn banyolu 1 yatak odası ve takım klozetli banyo, wc tertibinde 65,00 m2 net alanlıdır. Salon ve oda yer
döşemeleri laminant parke, banyo yer döşemesi seramik kaplamadır. Dairede ankastre ocak, fırın ve dav-
lumbaz demirbaş olarak bulunmaktadır. Dış kapısı çelik kapı, pencereleri pvc doğrama ve ısınma sistemi
doğalgaz kombidir.Bina düzenli yapılaşmanın olduğu bir biölgede sosyal açıdan orta gelir grubuna hitap
eden bir yerleşim yerinde olup bulunduğu sokak tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.
ADRESİ: Yenişehir Mahallesi, Berkay Sk. No: 1 Çam Koza Court Sitesi A Blok Zemin Kat Daire: 1 Pendik İstanbul
Kıymeti : 240.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 21/12/2021 günü 13:50 - 13:55 arası
2. Satış Günü : 17/01/2022 günü 13:50 - 13:55 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tari-

hinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu

artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderle-
rini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci ar-
tırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa ala-
cakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçme-
mek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen
eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-
dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin fes-
hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarar-
lardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2020/16 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-
nur.21/10/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

İ stanbul'da bir süredir kahverengi ko-
karca böceği kabusu yaşanıyor. Özel-
likle Çekmeköy ve Sarıyer'de

şikayetler arttı. Evlere giren kokarca bö-
ceği büyük rahatsızlık yaratıyor. Sarıyer'de
camları açmaya çekindiklerini söyleyen
Nazar Yıldız , "Biz de aynı böcekten şika-
yetçiyiz, yaklaşık iki senedir ne zaman
camları açsak doluşuyorlar. Çok fazla var,
öldürdüğümüz veya dokunduğumuz
zaman çok pis kokuyor. Bir ilaçlama ya
da bir çaresi varsa güzel olur. İlaçlama
oluyor ama genelde sivrisinekler için ol-
duğunu söylüyorlar, bu böceğe bir etkisi
olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok
fazla sayıda var ve camları açtığımızda
bizi çok rahatsız ediyor. Arı gibi ses çıkarı-
yor ama bayağı pis kokuyor" şeklinde ko-
nuştu. 

Çekmeköy'de de var

Çekmeköy'de de ormanlık alanın yakının-
daki binalarda oturan vatandaşlar evle-
rinde yaşadıkları böcek istilasından
oldukça rahatsız olduklarını belirterek
çözüm istedi. Daire sakini Zeynep İsken-
der, "İki-iki buçuk senedir burada oturu-
yoruz. Geçen sene vardılar ama bu kadar
değillerdi. Özellikle dün sürü halindeydi-
ler. Arı kolonisi gibiydiler. Biz internetten
araştırdık. Kokarca böceğiymiş, Çin'den
Amerika'ya Amerika'dan da Türkiye'ye
gelmiş. Alerjik reaksiyona sebep olabili-

yorlarmış ciltte. Camı açamıyoruz. Tel
taktırdık ama telden içeri giriyorlar. Hava-
landıramıyoruz evi, büyük bir problem
yaşıyoruz. Rahatsız edici bir durum. Ça-
maşır falan da asamıyoruz. Balkona hiç-
bir şekilde çıkamıyoruz. İstila etmiş
durumdalar her tarafı. Terasta da aynı şe-
kilde fazlalar. İlaçlama yapmaya çalıştık
ama çok fazla fayda göstermedi. Bunun
bir bütün olarak yapılması gerekiyor. Or-
manın ve binanın ilaçlanması lazım" dedi. 

Isı değişimleri fark ediyorlar

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orman
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem
Hızal, "Bu tür istilacı bir tür, anavatanı
Uzakdoğu ülkeleri olarak geçiyor. Türki-
ye'ye iki giriş noktası var gibi görünüyor,
Artvin ve İstanbul. Şu anda Karadeniz
sahil hattı boyunca çok yerde görülmekte.
Önemli bir istilacı tür. Üç yüzden fazla
bitki türü ile beslendiği tespit edilmiş. Bu
türün en önemli özelliği, sokucu, emici
ağız yapısına sahip olması. Böylelikle bes-
leneceği bitkinin içerisine bu ağız yapısı ile
giriyor, salgıladığı enzimlerle bu bitkinin
protein, yağ ve liflerini emerek bitkiye
zarar veriyor. Özellikle tohumlarda ciddi
kayıplara sebep olabiliyor" şeklinde sür-
dürdü.  Doç. Dr. Hızal, "Özellikle Eylül
sonu Ekim başı, havaların soğumaya baş-
ladığı dönemde yer arıyor. Binalardaki ısı
değişimleri onları cezbediyor ve oralara

gidebiliyor. Özellikle binalar daha koru-
naklı, evlerin içi, çatı altları, kapı arkaları,
kitaplık arkaları çok ciddi saklanabileceği
yerler" dedi.  

İlaçlar sıkıntılı

Hızal, "Bu tür tabii ki, insanlar için rahat-
sızlık verici olabiliyor. Oldukça büyük bir
tür, uçarken çıkardığı ses, ayrıca dokunul-
duğunda ve ezildiğinde kötü bir koku yay-
ması insanlar için hoş karşılanmıyor.
Özellikle evin içerisinde dolaşması rahat-
sızlık veriyor" dedi. Doç. Dr. Hızal,  "Bu
oldukça sıkıntılı bir durum yaratabiliyor.
Bunlarla mücadele yöntemleri arasında
değişik yöntemler var. Kimyasal müca-
dele, biyolojik mücadele ancak kimyasal
mücadele şöyle bir dezavantajı var. Attığı-
nız ilaç hedef türümüz olan bu tür dışında
başka canlıları da öldürme durumunda
olduğu için kimyasal mücadele sıkıntılı.
Biyolojik mücadele, yıllarca yapılan çalış-
malarda yumurta paraziti üzerine, yani
bu böceğin koyduğu yumurtaya arız olan
ve onunla beslenip popülasyonu düşüren
canlılar üzerine çalışmalara başlandı.
Bunun birkaç türü var ama Türkiye'de
doğal tür olarak bulunmuyor. Yurt dışın-
dan getirilmesi planlanıyor. Bunun da ba-
şarılı olmama ihtimali var. Çünkü Türkiye
doğasında olmadığı için bu böceklerin
uyum sağlaması önemli. Uyum sağlarsa
başarılı olacağız" şeklinde konuştu. 

Mihmandar-ı Resulullah Ebu Eyyûb Halid
bin Zeyd'in medfun bulunduğu Eyüpsul-
tan’dan Ayasofya Camii ve Taksim Camii'ne
rehber eşliğinde düzenlenen gezilere Eyüpsul-
tanlılar büyük ilgi gösteriyor. İstanbul’un fet-
hine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’te
alınan kararla müze oluncaya kadar dek camii
olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şe-
rifi ve 28 Mayıs 2021 Cuma günü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı
törenle ibadete açılan Taksim Camii'ni vatan-
daşlar 100 kişilik gruplar halinde geziyorlar.
Vatandaşlar iki saat süren gezi boyunca dünya
mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta
kalmış en önemli anıtları arasında yer alan
Ayasofya-i Kebir Camii ve Taksim Meyda-
nı’nın sembollerinden biri haline gelen Taksim
Camii hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

Geziler devam edecek

Son olarak Yeşilpınar Mahallesi sakinlerinin
katıldığı geziye Taksim Camii’nde Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken de dahil oldu.
Vatandaşlardan gezi ile ilgili fikir ve görüşle-
rini alan Başkan Deniz Köken, "Vatandaşları-
mız evlerde pandemi süresince çok sıkıntı
yaşadılar, o yüzden şu anda talebin çok olma-
sının sebeplerinden biri bu. Bir de hem Aya-
sofya hem Taksim Camii pandemi sürecinde
açıldıkları için çoğu vatandaşımız gelemediler.
Şimdi haliyle İstanbul’un epey bir kısmı, karşı-
daki Çamlıca Camii ve Taksim Camii'ni yeni
yapılan bu yerleri merak ediyorlar. Vatandaş-
larımız 15.yüzyıl ve 21.yüzyıl eserlerini aynı
günde görmüş oluyorlar. Bu da aslında ayrı
bir güzellik katıyor. İlgiyi görüyorsunuz, inşal-
lah gezilerimiz devam edecek" dedi. Geziye
katılan Eyüpsultanlı vatandaşlar ise geziden
duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getiri-
yorlar. Ayasofya'ya ilk defa geldiğini belirten
Maşallah Korkman, "Ayasofya’ya daha önce
hiç gelmedim. Tarihimizi, geçmişimizi yerinde
görmek çok güzel bir şey” dedi.

Kokarca
böceği
kabusu
İstanbul'da özellikle Çekme-

köy ve Sarıyer'de ormanlık
alanın yakınındaki binaları,
kahverengi kokarca böceği
sardı. Böceğin yaydığı koku
nedeniyle rahatsızlık oluştu

Popülasyon
azalabilir

Eyüpsultanlılar
gezide

'Ev içlerinde çok sayıda olması duru-
munda torbalı elektrik süpürgeleriyle
bunların çekilerek çıkartılıp bir po-
şete konduktan sonra sıkıca da ağzı
kapandıktan sonra çöpe atılabilir'
diyen Doç. Dr. Hızal, " Üç dört şekilde
mücadele ediliyor. Ama biter mi, bit-
mez. Popülasyon biraz azaltılabilir.
Çünkü bu sadece park bahçelerde
değil, ormanlık alanlarda da bulun-
duğu için ormanlık alanlardan park
bahçelere, park bahçelerden orman-
lık alana geçiş
yapıyor. Şu yapı-
labilir, ergin dö-
nemlerinde uçma
dönemlerinde fe-
nomen tuzakları
asılarak en azın-
dan park bahçe-
lerin çevresindeki
binalarda yaşa-
yan insanlar için
bir fayda sağla-
nabilir" dedi.  

Gençler iyi ki var
Farika Sohbetleri

kapsamında Gazios-
manpaşalı gençlerle

buluşan Dünya Etnos-
por Konfederasyonu
Başkanı Bilal Erdo-

ğan, gençlere gelecek
adına tavsiyelerde bu-

lundu, tecrübelerini
paylaştı. Erdoğan,

“Gençler bize yaşama
sevinci veriyor. Onlar

iyi ki var” dedi

Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi, pandemi nedeniyle
ara verdiği Farika Sohbet-

leri'ne yeniden başladı. Yeni sezonun
ilk konuğu Dünya Etnospor Konfe-
derasyonu Başkanı Bilal Erdoğan
oldu. Farika Kitaplı Kahve’de dü-
zenlenen programda gençlerle bir
araya gelen Bilal Erdoğan, kültür,
sanat ve eğitim üzerine sohbet ger-
çekleştirdi, gençlerin sorularını ce-
vapladı. Bilal Erdoğan'ı, program
öncesi Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta karşı-
ladı. Başkan Usta ile birlikte Farika
Kitaplı Kahve’yi gezen Bilal Erdo-

ğan, ders çalışan öğrencilere başarı-
lar diledi. Daha önce Gaziosman-
paşa Belediyesi'nin Sanat
Akademisini de gezme fırsatı buldu-
ğunu dile getiren Erdoğan, Farika
Kitaplı Kahve konseptini çok beğen-
diğini ve tüm ilçelere örnek olması
gerektiğini ifade etti.

Gelecek için fırsat

Farika Kitaplı Kahve’nin gençler için
önemli bir hizmet olduğunu belirten
Bilal Erdoğan, “Gençlerimizin bir
ihtiyacı şu anda bu tür ders çalışa-
cak alanlar. İstanbul gibi yoğun
nüfus yoğunluğu olan şehirde, Gazi-

osmanpaşa gibi bu nüfus yoğunlu-
ğunun en üst düzeyde olduğu yerde
özellikle bu daha büyük bir ihtiyaç
haline geliyor. Dolayısıyla bu tür
mekanlar gençlerimizin sınav hazır-
lık dönemleri için, arkadaşları ile bu-
luşmaları için, bazen bir kitaba dalıp
hayaller kurmaları için, geleceklerini
düşünmeleri için bir fırsat diye düşü-
nüyorum. Çok da şık hazırlanmış.
Hem manzarası ile hem çevresindeki
açık alanlarıyla güzel bir mekan
olmuş. Farika Kitaplı Kahve çalış-
masından dolayı belediyemizi tebrik
ediyorum. Gençlerimize hayırlı
olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan Belediyesi’nin, Eyüpsultan
ilçesinde ikamet eden vatandaşlara
yönelik düzenlediği Ayasofya Camii
ve Taksim Camii gezileri başladı
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BARIŞ KIŞ

T ürk Lirası diğer para birimleri karşı-
sında günden güne eriyor. 'Ekonominin
sorumlusu benim ben' diyen Cumhur-

başkanı Erdoğan'ın sessizliği dikkat çekiyor.
Yakın geçmişte döviz bozdurma çağrıları
yapan Erdoğan'ın faiz konusundaki sözleri de
tartışma yaratmıştı.

Türkiye ekonomisi zor günlerden geçiyor.
Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında
tarihi dip seviyeleri görürken, patronlardan
çalışana, gencinden yaşlısına milyonlarca va-
tandaş gelişmeleri kaygıyla izliyor.

Döviz kurundaki yükseliş, artan hayat pa-
halılığı ve belirsizlik ekonomideki bozulmayı
hızlandırırken, gözler Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Geçmişte ‘Tür-
kiye’nin ekonomisinin sorumlusu benim ben!'
diyen Erdoğan'ın sessizliği dikkat çekiyor.

20 Mart 2021 gecesi Merkez Bankası
Başkanı Naci Ağbal’ı görevden alarak, yerine
Şahap Kavcıoğlu’nu atayan Erdoğan'ın bu ka-
rarının ardından 7.20 seviyesinde olan
dolar/TL paritesi 8 lirayı hızla geçti. Daha
sonra yükseliş trendine giren dolar kuru son
dönemde Merkez Bankası'nın aldığı faiz 
indirimi kararlarıyla 9.60 seviyesini aştı.

Peki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Baş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte döviz-
deki yükseliş ve faiz politikasına karşı neler
söylemişti?

İşte Erdoğan'ın ‘ekonomik savaş' olarak 
nitelendirdiği süreçte bugüne kadar dikkat
çeken açıklamaları:

‘Devalüasyondan söz etmek densizlik ’

MAYIS 2006: Türkiye'de dalgalı kur rejimi
hakimdir, bu tür hareketlilikler, inişler, çıkış-
lar, gelgitler tamamen doğaldır. Kurla ilgili
hiçbir hedefimizin olmadığını, kurun tama-
men serbest piyasada belirlendiğini, bizim
aşırı oynamalar dışında kura müdahalemizin
söz konusu olmayacağını, üstüne basa basa
söylüyoruz. Dalgalı kur rejiminde devalüas-
yondan bahsetmek, kusura bakmayın en hafif
tabiriyle cehalettir. Yok eğer, bu cehaletten
kaynaklanmıyorsa, o zaman bulanık suda
balık avlama hesabında olanlar var demektir.
Bunu böyle bilin.

‘Merkez lütfetti"

ŞUBAT 2015: Merkez Bankası’nın başın-
daki iyidir, hoştur vs. Ben iyiliğe hoşluğa yap-
tıklarıyla bakarım, kendi fiziğiyle bakmam.
Dün Merkez Bankası lütfetti, politika faizinde
çeyrek puanlık indirim yaptı yıl boyunca hep-
sinin toplamı 2,5 puan. Ocak ayında 1 ka-
lemde 5.5 puanlık artış yapılmıştı. Ocak
ayındaki artışın yarısı kadar indirim yapılmış
değil. Böyle şey olur mu? Bizim Merkez Ban-
kası’nın bağımsızlığına sözümüz yok. Bize
karşı bağımsızlık mücadelesi veriyorsun da
başka yerlere bağımlılığın mı var?

‘Yarın kur sıçradı diyecekler"

MART 2015: Ben Cumhurbaşkanı olarak
eleştirimi yaparım, yapabilirim. Buna kimse-
nin de müdahale etme yetkisi yok.  [Dönemin
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’na
sesleniyor] Şimdi burada bu uyarılar yapıldığı
halde artık biraz kendine çeki düzen ver. Ben
diyorum ki faiz sebeptir enflasyon da netice-
dir. Bu da benim tezim. O ise enflasyon sebep-
tir, faiz neticedir diyor.  Eğer enflasyon
düşerse faizi düşürecekmiş. Bu demek senin
yanlış yolda olduğunun alametidir. Bu mil-
letle, girişimciyle, yatırımcıyla dalga geçme-
nin anlamı yok. Sen, sene içinde 3-4 kere
enflasyonu revize etmeye kalkarsan, burada
bir yerde su kaçağı var demektir. Ama sen ne
yapıyorsun, Cumhurbaşkanı'na ve aleyhte ko-
nuşanlara laf yetiştiriyorsun. Yarın kur yine
sıçradı diyecekler, tamam da tedbiri al.  Bu işi
batılı güçlerin verdiği kararlara göre hareket
etmekle sürdüremez, faiz lobisinin verdiği ta-
limatlarla hareket edemez.

Piyasaları kurtarmak gerek

KASIM 2016: Biz uluslararasında gelin
hep birlikte altını devreye sokalım. Döviz bas-
kısından piyasaları kurtarmamız lazım. Borç-
lanırken o şekilde borçlanmanın yolunu
arayalım, yerli para birimleriyle borçlanma-
nın yollarını arayalım. Bu süreci beraber at-
latmalıyız, dayanışma içinde atlatmalıyız. Bu

vatan bizim, bu topraklar
bizim. Hepimiz kardeşiz, daya-
nışma içerisinde bu süreci beraber atlataca-
ğız. Unutmayın, yakın tarihin gördüğü en
alçak darbe girişimini, en sinsi işgal teşebbü-
sünü, en kanlı terör saldırısını aynı anda yaşa-
yıp başarıyla üstesinden gelen bu millet,
elbette ekonomik baskılara karşı da kendisini
müdafaa edecektir.

Sizleri Allah için seviyorum

ARALIK 2016: Son günlerde hani bir
döviz meselesi çıkardılar. Dolar şöyle oldu,
böyle oldu. Ne olursa olsun. Ben milletime
şunu hatırlatıyorum. Sevgili milletim, sizleri
Allah için seviyorum. Yastığının altında döviz
olanlar, gelsin parasını altına dönüştürsün.
Gelsin, parasını TL’ye dönüştürsün. Türk Li-
rası değer kazansın. Altın değer kazansın. Ne
lüzum var gideceğiz, dövize değer kazandıra-
cağız? Gelin bunu yapın. Bu adımı attığımız
sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır. Hiç
endişe etmeyin. Bu oyunu kısa zamanda boza-
rız. Bundan önce de bunu yaptılar. 2007-
2008’de de yaptılar, o zaman ne dedim? Teğet
geçecek, dedim. Aynı şeyi yine söylüyorum.
Teğet geçecek.

‘Siz kardeşinize bu yetkiyi verin

HAZİRAN 2018: Bu kur filan, bunların
hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler
değil. Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz.
Bir takım çevreler ısrarla Türkiye’nin başına
kara bulutlar toplamaya çalışıyor. Halbuki
Türk ekonomisi bu tür saldırılara karşı şerbet-
lidir. 24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin,
ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğra-
şılır göreceksiniz. Japonya eksi faizle çalışı-
yor. Amerika'ya geliyorsun ikilerde, bilemedin
üçte… Onların bankaları böyle çalışıyor da
bize ne oluyor? Şu anda 20'lerde, 25'lere
kadar çıkıyor. Faizin böyle olduğu bir ülkede
siz yatırım yapabilir misiniz? Arkadaşlar
bunu değiştireceğiz, bu işin lamı cimi yok. Bir
anda üç puan, arkadan bir buçuk puan daha.
Şimdi bazıları diyor ki ‘Başkanım tam seçim
arifesinde bunları kullanmayın, konuşmayın.'
Neyi konuşmayacağım?

Onların doları varsa 
bizim Allahımız var

AĞUSTOS 2018: Bugün dünden daha iyi,
yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç endişeniz
olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu
kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutma-
yın, onların dolarları varsa bizim de halkımız,
hakkımız, Allah’ımız var.  Çok çalışacağız, çok
koşacağız. İnşallah 2023’e farklı gireceğiz.
Benim buna imanım, inancım var.

Laf  dinlemiyordu

KASIM 2019: Bu faizi düşürmekten başka
çare yok dedim, bunu düşürdükçe enflasyon
düşer dedim, büyüme hızlanır dedim. Şimdi
sistem değişince Merkez Bankası başkanını
görevden alma yetkisini de aldık, laf dinlemi-
yordu. Yeni arkadaş ile devam ettik, dedik ki
faiz oranlarını düşüreceğiz. Faiz kalkınmada
en büyük zulümdür, üretimi durdurur, sizin
büyümenizi engeller, adımlar atılınca hava 
değişir

Acı ilacı içmemiz lazım

KASIM 2020:  Milletimizin geleceğine gü-
venle bakabilmesi için bugün alınması gere-
ken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten
kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı acı
ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız.
Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçe-
vede değerlendiriyorum. Asıl hedefimiz en-
flasyonu en kısa sürede önce tek haneli
rakamlara, ardından orta vadeli hedeflerimiz-
deki seviyeye düşürerek faizlerin de buna
uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir.
Bu başarıldığında kurun da istikrara kavuşa-
cağını düşünüyorum. Türkiye’yi faiz-enflas-
yon-kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Aksi
halde sürekli bu tartışmayı yaşamak, bu be-
delleri ödemek mecburiyetinde kalacağız. Her
zaman söylüyorum bugün burada yine söylü-
yorum: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.
Bunu böyle bilin.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri önceki gün Güney Kampüs'te yaşanan
olaylar ve öğrencilerin gözaltına alınmasına dair açıklama yaptı. Akademis-
yenler, “Atanmış rektörün, derhal istifasını istiyoruz” ifadelerini kullandı

Erdoğan’ın döviz ve faiz sınavı:
Nereden nereye… Kader KIŞ

info@gazetedamga.com.tr

HAYATI ANLAMAK

D EVA Partisi Genel Başkanı Ali Ba-
bacan, İstanbul'da partisinin Ka-
ğıthane ilçe kongresinde konuştu.

Halası Bedia Yücel'in vefatı nedeniyle İstan-
bul'a gidemeyen Babacan, kongreye Anka-
ra'dan görüntülü olarak bağlandı.
Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren
Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel
Başkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin sözle-
rine de tepki gösterdi.

Türkiye fakirleşiyor

Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirme ka-
rarına tepki gösteren Babacan, şunları söy-
ledi: “Normal bir ülkede, merkez
bankalarının faiz kararı bu kadar belirsizlik
kaynağı olmaz. Ama bizim ülkemizde, bak-
kalından manavına, işçisinden öğrencisine
herkes ‘Bakalım faiz ne olacak' diye bekliyor.
Neden? İşte gördük sebebini; Karar açık-
landı ve Türk Lirası yerin dibine battı. Yani
bakkalından manavına, işçisinden öğrenci-
sine herkes tekrar tekrar fakirleşti. Olanların
hepsi bir inat uğruna. Yanlış bir tezin kos-
koca ülkeye dayatılması sonucunda bu ülke
fakirleşti.”

3Y'nin adresi iktidar oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Er-
doğan'ın, vatandaşlara verdiği sözleri tut-
madığını savunan Babacan, “Size aş için,
yoksulluğu sona erdirmeniz için, refah için
oy veren vatandaşlarımızı fakirleştirdiniz.
Yoksullukla, yasaklarla, yolsuzlukla, yani
‘3Y' ile mücadele dediniz; şu anda 3Y'nin
adresi bugünkü iktidarınız oldu.” dedi.

Belimiz doğrulmuyor

Hükümetin ekonomi politikalarını yönelik
eleştirilerini sürdüren Babacan, şunları söy-
ledi: “Ben ve arkadaşlarım ekonomi yöneti-
mini bıraktığımızda dolar kuru 2 lira 90

kuruştu. Üstelik görev dönemimin son bir-
iki yılında yükselerek bu noktaya gelmişti.
Dolar 1,5 lira bandındayken, o dönemki
başbakan Sayın Erdoğan, bazı bakanlar ve
danışmanlar, akıl almaz fikirleriyle ekono-
miye müdahale teşebbüslerine başlamış-
lardı. Hatırlarsınız o tartışmaları, ‘İnşaat
mı, sanayi mi?' Biz ‘Sanayi yatırımı olmu-
yor. Bütün kaynaklar emsal değişikliğiyle
oluşturulan gayrimenkul projelerine gidi-
yor. Orada haksız rant oluşturuluyor ve o

rant kayıt dışı olarak paylaşılıyor' diyorduk.
İsrafın ve borçlanıp tüketmenin çok hızlı
arttığı dönemlerde yavaşlamak gerektiğini
söylüyorduk. Hukuksuzluk, adaletsizlik ar-
tıyordu. Liyakatsizlik tüm sisteme sirayet
etmişti. Dönemin tertemiz bürokratlarına
iftiralar, hakaretler başlamıştı. Sayın Erdo-
ğan, tertemiz bürokratları meydanlarda yu-
halatıyorlardı. Sonrasını söylemeye gerek
yok. O gün bugündür Türkiye ekonomisi-
nin beli doğrulmuyor.”

KELLE KOLTUKTA
GIDIYORUZ!
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Ekonominin direksiyonunda sayın Erdoğan, hemen
yanı başındaki koltukta kriz ortağı sayın Bahçeli oturuyor. Erdoğan zaten, ‘Benim alanım
ekonomi, ben ekonomistim’ diyor. Görüyoruz, sonuçlar gerçekten müthiş! Direksiyona
geçti, bütün bir ülke, kelle koltukta gidiyoruz. Tabii sayın Bahçeli bunlara alışık” dedi

Türkiye'yi ekonomik kriz-
den DEVA Partisi'nin çıka-
racağını da anlatan
Babacan, “Ekonominin di-
reksiyonunda sayın Erdo-
ğan, hemen yanı başındaki
koltukta kriz ortağı sayın
Bahçeli oturuyor. Erdoğan
zaten, ‘Benim alanım eko-
nomi, ben ekonomistim'
diyor.  Görüyoruz, sonuçlar
gerçekten müthiş! Direksi-
yona geçti, bütün bir ülke,
kelle koltukta gidiyoruz.
Tabii sayın Bahçeli bunlara
alışık. Ben ve arkadaşlarım
2002'de göreve geldiğimizde,
onun ortağı olduğu koalis-
yon hükümetinin çıkarttığı
büyük bir kriz vardı. Biz hız-
lıca çözdük o krizi. Bahçeli
ise yine krize ortak. Hiç
merak etmesin, biz burada-
yız. Bu ülkeyi, bu krizden de
biz çıkartacağız” dedi.

Ülkeyi 
krizden biz
çıkaracağız

Rektörün istifasını istiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi akade-
misyenleri dün Güney Kam-
püs'te öğrencilerinin şiddet

kullanılarak gözaltına alınmasının ardın-
dan bugün bir açıklama yaptı. Akademis-
yenler, kampüsün öğrenciler ve
akademisyenler için tekinsiz bir alana dö-
nüşmesine sebep olan atanmış yönetimi is-
tifaya davet etti. Üniversitenin öğrencilerin
kendilerini kayıtsız şartsız güvende hisset-
meleri gereken, fikirlerini özgürce ifade
edebilecekleri bir ortam olması gerektiğini
vurgulayan akademisyenler, "Böyle bir or-
tamın özel güvenlik, sivil polis ve çevik kuv-
vet tarafından ablukaya alınması kabul
edilemez." dedi.
Polis ablukası kabul edilemez

Akademisyenlerin açıklaması şöyle oldu:
"22 Ekim Cuma günü Boğaziçi Üniversi-
tesi kampüsü, meşruiyeti tartışmalı bir bi-
çimde atanmış rektörlüğün emriyle daha
önce de çeşitli kereler olduğu gibi öğrenci-
lere yasaklanmaya çalışıldı. Bir kamu üni-
versitesi olan Boğaziçi Üniversitesi’nin 45
öğrencisinin, anayasa tarafından güvence
altına alınan barışçıl protesto haklarını kul-
lanmaları engellendi. Öğrenciler, dağıla-
cakları takdirde herhangi bir müdahale
olmayacağı sözü üzerine sorunsuzca dağıl-
maya hazırlanırlarken "kamusal alanı işgal
etmek" gibi dayanaksız bir suçlamayla zor
kullanılarak gözaltına alındı. Giriş yasak-

ları nedeniyle “kamusal alan” olmaktan
çıkan kampüsümüzde yaşanan olaylar ko-
nusunda atanmış rektörlüğün yaptığı açık-
lama gerçeği yansıtmamaktadır. Yüzlerce
hoca, mezun ve öğrencinin tüm gün tanık
olduğu olayların görüntü kayıtları sosyal
medyada yaygın olarak paylaşılmıştır. Üni-
versite öğrencilerimizin kendilerini kayıtsız
şartsız güvende hissetmeleri gereken, fikir-
lerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam
olmalıdır. Böyle bir ortamın özel güvenlik,
sivil polis ve çevik kuvvet tarafından ablu-

kaya alınması kabul edilemez. Eğitim-öğ-
retim kalitesini düşürmeye ve ortak akıl ze-
minini yıpratmaya yönelik bu müdahaleler,
tüm toplumu etkileyen bir kamu zararına
yol açmaktadır. Tüm bu uygulama ve mü-
dahalelere karşı on aydır hiç kesintisiz ola-
rak dile getirdiğimiz akademik özgürlük,
üniversite özerkliği ve şeffaf, demokratik,
hesap verebilir yönetim talebimizi ısrarla
yineliyor ve meşruiyeti tartışmalı bir bi-
çimde atanmış rektörlüğün derhal 
istifasını talep ediyoruz.” ZEHRA ÇELİK

Yerli aşıda sona yaklaşıldı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof.
Dr. Erhan Akdoğan, yerli aşıda gelinen son noktayı açıkladı

Prof. Dr. Akdoğan, geçtiğimiz hafta
başlatılan Turkovac'ın üçüncü doz
olarak etkinlik ve güvenlik açısından

Sinovac ile karşılaştırılacağı Faz 3 klinik araş-
tırmasının Türkiye tarihinde yürütülen en
büyük klinik araştırma olduğunu söyledi. Ak-
doğan, "Çalışma halihazırda 28 ilimizde 41
merkezde yürütülüyor. Yaklaşık 3 bin gönül-
lüye ulaşılması hedefleniyor. Daha önce iki doz
inaktif aşı olmuş ve üçüncü dozunu henüz
yaptırmamış 18-59 yaş arası tüm vatandaşları-
mız, çalışmaya e-Nabız üzerinden randevu
oluşturarak kendilerine en
yakın merkezde gönüllü ola-
rak katılabilirler. Açık etiketli
bir çalışma olduğu için
üçüncü dozda Sinovac ya da
Turkovac arasında seçim ya-
pabilirler" dedi. Sağlık Bakan-
lığı bünyesinde 2014 yılında

sağlık bilim ve teknolojilerinin geliştirilmesi
amacıyla kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri
Başkanlığı (TÜSEB), Kovid-19 pandemisinin
başlamasıyla beraber desteklediği aşı çalışma-
larıyla öne çıktı. TÜSEB Başkanı Prof. Dr.
Erhan Akdoğan, kurumun hali hazırda, 7 yerli
aşı çalışmasını desteklediğini söyleyerek bilgiler
verdi. Prof. Dr. Akdoğan, bu çalışmalar içinde
en önde giden yerli aşı çalışması Turkovac ile
ilgili son güncel durumu da paylaştı. TÜSEB
bünyesinde 9 adet enstitü bulunduğunu anla-
tan Prof. Dr. Akdoğan, "Türkiye'de konusu

sağlığın bilim ve teknolojisi olan
yegane kuruluştur TÜSEB.
Yani bizim konumuz sadece
sağlık. Özellikle aşı, ilaç, tıbbi
cihaz ve tanı kiti konusunda çe-
şitli çalışmalar yapılmaktadır.
Bu çalışmalar kararlılıkla devam
ediyor” diye konuştu.

Restoran
önündeki

vatandaşlara
saldırı

Beyoğlu'nda dün  restoranın
önünde bekleyenlere yapılan si-
lahlı saldırıda 1 kişi hayatını

kaybederken 4 kişi de yaralandı. Silahlı
saldırını alınan güvenlik kamerası görün-
tüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, restoran
önünde bekleyenlerin üzerine seyir halin-
deki bir otomobilden ateş açılıyor.  Be-
yoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bir
restoranda yemek yedikten sonra dışarı
çıkanların üzerine seyir halindeki bir oto-
mobilden ateş açıldı. Silahlı saldırıda, 1

kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yara-
landı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik ka-
meraları tarafından kaydedildi.  Bugün
ortaya çıkan görüntülerde, seyir halindeki
otomobilden restoran önünde bekleyen-
lerin üzerine ateş açılıyor. Silahlı saldır-
ganlar kaçarken, 1'i ağır 5 kişi de
yaralandı.  Yaralılar olay yerine gelen am-
bulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır ya-
ralanan Kubilay Berk Küçükaslan
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DHA

EKONOMİ
ALARM

VERİYOR

Ali
Babacan
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V IRÜSÜN yayılmaya başla-
dığı Mart 2020’den bu yana 
farklı tarihlerde 6 kez tam 

kapanmaya girerek toplam 263 
gün kapalı kalan Melbourne’da-
ki yasakların Kovid-19 aşılama 
oranlarının yüzde 70’e ulaşmasıyla 
hafifletildiğini açıklayan Başbakan 
Andrews, “Bugün, aşının her iki 
dozunu da yaptıran yüzde 70’den 

fazla kişiye teşekkür etme günüdür. 
Bu işi bitirmek zorundayız, aşılar 
işe yarıyor.” ifadelerini kullandı. 
Aşılama oranlarının istedikleri 
seviyelere çıkmasıyla eyaletin 
uluslararası sınırlarını 1 Kasım’dan 
itibaren yeniden açacaklarını be-
lirten Andrews, eyalete gelecek çift 
aşılı turistlerin uçağa binmeden 
önce Kovid-19 testinin nega-
tif sonucunu göstermeleri 
durumunda 14 günlük otel 
karantinasına alınmaya-
caklarını söyledi. Eyalette 
hafifletilen yasaklar kap-
samında bazı iş yerleri 
sosyal mesafe kurallarına 
riayet ederek yeniden açılır-
ken, geceleri sokağa çıkma yasağı 
kaldırıldı. Kovid-19 aşısının iki do-
zunu da yaptıranların evlerde 10, 
açık alanlarda 15 kişiyle bir araya 
gelmesine izin verildi. Toplam 263 
gün tam kapanmada kalan Mel-
bourne, 234 gün kapanmada kalan 
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’i 
geride bırakarak, dünyada en uzun 
kapanmada kalan kenti olmuştu.

Özgürlüğün tadını 
çıkartıyoruz

Aylarca süren kapanmanın sona 
ermesiyle rahat bir şekilde dışarı 
çıkarak gözleme yemeye geldikleri-

ni dile getiren Avustralyalı Monika 
Smith, “Gerçekten çok heyecan-
lıyız, bugün evimizden rahatça 
çıktık ve sadece özgürlüğün tadını 
çıkartıyoruz.” şeklinde konuştu.
Kent merkezinde yürüyüşe çıkan 
ve yasakların tam kalkmasa da 

hafifletilmesinden mutlu 
olduğunu anlatan Türk 

vatandaşlarından Sa-
vaş Sağlam, “Tabii 
Melbourne uzun 
süredir kapalıy-
dı. Hiç olmazsa 
şimdi insanlar 
akşam 9’dan sonra 

evinden çıkabiliyor. 
Inşallah yakında 

daha çok açılacak.” ifa-
delerine yer verdi. Tam kapanma-
nın sona erdiği Victoria eyaletinde 
16, Yeni Güney Galler (NSW) 
eyaletinde 5 kişinin daha hayatını 
kaybetmesiyle, Avustralya’da Ko-
vid-19’dan ölenlerin sayısı 1611’e 
yükseldi. Diğer eyaletlerde virüsten 
yeni can kaybı bildirilmezken, 
Victoria’da 2 bin 189 ve NSW’de 
345, Başkent Bölgesi’nde 13 kişiye 
Kovid-19 teşhisi konulmasıyla 
Avustralya’da Kovid-19’un ilk 
görüldüğü 25 Ocak 2020’den bu 
yana virüs tespit edilen kişi sayısı 
156 bin 490’a çıktı.
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I
ngiltere Kraliçesi 2. Eliza-
beth’ in sağlık sorunları 
nedeniyle hastane git-

tiği bildirildi. 95 yaşındaki 
Kraliçe’nin 7. King Edward 
Hastanesi’ne gidişi gizli 
tutulsa da The Sun gaze-
tesinin haberinin ardından 
Buckingham Sarayı, açıklama 
yaparak gelişmeyi doğrula-
dı. 8 yıl sonra ilk kez geceyi 
hastanede geçiren Kraliçe, en 
son 2013’te mide ve bağırsak 
rahatsızlığı nedeniyle özel bir 
klinikte bir gece kaldı. Krali-

çe 2. Elizabeth, doktorların 
tavsiyesi üzerine 20 Ekim’de 
Kuzey Irlanda’ya yapacağı 
ziyareti iptal etti. Ülke bası-
nında yer alan haberlerde, 
Kraliçe’nin kararının yeni tip 
Koronavirüs (Kovid-19) ile 
ilgili olmadığına yer verildi. 
Ingiltere Kraliçesi, 12 Ekim’de 
Londra’da Westminster 
Abbey Kilisesi’ndeki ayinde 
bastonla görülmesinin ardın-
dan, 14 Ekim Perşembe günü 
Galler Parlamentosu’nun 
açılış töreninde de bastonla 

halk içine çıktı. Cardiff’teki 
Galler Parlamentosu önünde 
arabasından inerken kendisine 
baston verilen Kraliçe, açılış 
öncesi parlamento ileri gelen-
leriyle tanıştığı lobi alanına da 
asansörle çıktı. 95 yaşındaki 
Kraliçe, geçen hafta ilk kez 
baston kullanırken görüntü-
lendi. Ardından doktorlarının 
önerisiyle çok sevdiği alkollü 
içkiyi hayatından çıkardı. Son 
olarak da yine doktorların 
önerisiyle yapacağı Kuzey Ir-
landa gezisini iptal etti. Bütün 

bunların yanı sıra Kraliçe 2. 
Elizabeth ile ilgili ilginç bir 
gelişme daha yaşandı. Ya-
şını almış insanlara yönelik 
içeriğiyle bilinen The Oldie 
dergisinin her yıl kayda değer 
kişilerin yaşam boyu başa-
rılarını onurlandırmak için 
verdiği Yılın Yaşlısı Ödülü’ne 
bu yıl Kraliçe 2. Elizabeth’in 
değer görüldüğü açıklandı. 
Fakat Kraliçe, bir kez daha 
yıllara meydan okuyarak “In-
san hissettiği yaştadır” dedi ve 
ödülü geri çevirdi.

I
SPANYA’NIN kuzeyindeki 
Asturias bölgesinin Oviedo 
kentindeki Campoamor Tiyat-

rosu’nda düzenlenen törene Kral 6. 
Felipe, eşi Kraliçe Letizia, tahtın ilk 
veliahtı 16 yaşındaki Asturias Pren-
sesi Leonor, ikinci veliahtı Prenses 
Sofia, kralın annesi Kraliçe Sofia, 
Ispanyol hükümetinden 4 bakan 
ve Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi 
Burak Akçapar ile davetliler katıldı. 
Asturias Prensesi ödüllerinde teknik 
ve bilimsel çalışmalar dalında ödüle 
layık görülen Kovid-19 aşısını bulan 
BioNTech şirketinin kurucuları 
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem 
Türeci’nin 1981 yılından bu yana 
verilen ödüllerde ilk Türk olmala-
rından dolayı, tören alanında Türk 
bayrağı da ilk defa dalgalandı.

“Kovid-19 ile ilgili aşı çalış-
malarıyla insan sağlığını koruyan 
çözümler üretme ve aşıların diğer 
hastalıklara karşı kullanımı için 
umut yolu açmalarından” dolayı 
ödüle layık görülen 7 bilim insanı, 
ödüllerini aldıktan sonra Kraliyet 
Ailesi üyeleri ve salondaki katılım-
cılar tarafından uzun süre ayakta 
alkışlandı. Törende, ödül kazanan-
lara Joan Miro heykelciği, diploma, 
rozet ve 50 bin avro verildi.

Aynı riskleri paylaşıyoruz
Kral 6. Felipe, törende yaptığı ko-
nuşmada, “Kısa bir zamana kadar 
hepimiz için bilinmez olan bir döne-
mi yaşadık. Dünyayı etkileyen deği-
şiklikler çok daha hızlı gerçekleşiyor. 
Bunlar toplumları şekillendiren, 
eşitsizlikleri doğuran, tansiyonları 
artıran değişiklikler. Dünyanın mev-
cut dinamizmi hayatımızı her geçen 

gün daha da küresel bir hale getiriyor 
ve aynı meydan okumaları ve riskleri 
paylaşıyoruz. Bu, kendinizi izole ede-
meyeceğiniz veya yalnız yürüyemeye-
ceğiniz bir dünya sahnesi.” dedi.

Bilim yaşamı güzelleştirir
Macar biyokimyacı Katalin Kariko ise 
şunları kaydetti: “Bilimsel buluşların 
yolu asla düz değildir. Her sürecin 
eğrileri doğruları vardır ve uluslarara-
sı iş birliğine, birçok bilim insanının 
katkısına ihtiyacı vardır. Önemli 
olan soru sormaya ve merak etme-
ye devam etmektir. Buradan salgın 
döneminde ilk sırada yer alan tüm 
sağlık görevlilerine de teşekkür etmek 
istiyorum. Hastalarının hayatlarını 
kurtarmak için inanılmaz risklere gö-
ğüs gerdiklerinin farkındayız. Bizlere 
daha fazla çalışmak ve yaşam kurta-
ran aşıların bulunmasını sağlamak 
için güç verdiler.”                 n DHA

Domuzdan elde edilen böbreğin 
54 saat boyunca, beyin ölümü 
gerçekleşmiş ve vücudunu bilime 
bağışlayan bir kadın hastada 
başarıyla test ettiklerini belirten 
Dr. Montgomery; amaçlarının 
yaşamı tehdit eden hastalık-
larda insanlar için alternatif 
bir organ kaynağı yaratmak 
olduğunu ifade etti. Ksenot-
ransplantasyon (dokuların 
veya organların bir türden 
başka bir türe nakledilmesi) 
olarak bilinen ameliyat, 25 
Eylül 2021 Cumartesi günü 
Manhattan’daki NYU Lango-
ne kampüsünde gerçekleşti-

rildi. Dr. Robert Montgomery, 
iki saatlik operasyon sırasında 
bir cerrahi ekibi yönetti. Böbrek, 
genetiği değiştirilmiş bir domuz-
dan elde edildi ve yeni böbreğin 

işlevi ile vücut tarafından kabulü 
incelenirken, ailenin rızasıyla 
solunum cihazında tutulan 
beyin ölümü gerçekleşmiş bir 
donöre nakledildi. Insan vücu-

duna uyum sağlaması için 
domuzdaki alfa-gal olarak 
bilinen glikanı değiştiren 
bilim insanları, bu genetik 
değiştirilmesine ek olarak 
bağışıklık sistemini “Eğit-
mekten” sorumlu olan 
domuzun timus bezini, 
domuz böbreğine karşı 
vücudun yeni bağışıklık 
tepkilerini engellemek için 
böbrekle birlikte naklet-

ti. Nakil ameliyatı sırasında 
domuz böbreği, üst bacaktaki 
kan damarlarına bağlandı ve 54 
saatlik çalışma süresi boyunca 
gözlem ve böbrek dokusu örnek-
lemesi için koruyucu bir kalkanla 
kaplandı. Bu süre zarfında düz-
gün çalışan bir böbreğin temel 
göstergeleri olan idrar üretimi 
ve kreatinin seviyelerinin normal 
olduğu belirtilerek bu durumun 
bir insan böbrek naklinde görü-
lene eşdeğer olduğu ifade edildi. 
Gözlem süresi boyunca, nakil 
edilen domuz böbreğinde veya 
donörün vücudunda hiçbir red-
detme belirtisi tespit edilmedi.

SAHiN VE TURECi
BUYUK ODUL ALDI
İspanya’nın uluslararası alanda en prestijli ödülü olan Asturias Prensesi ödülleri sahiplerini buldu. Asturias Prensesi ödüllerinde teknik ve 
bilimsel çalışmalar dalında ödüle layık görülen Kovid-19 aşısını bulan BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem 
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2021 Asturias Prensesi 
Ödülleri’nin sahipleri şöyle: 
Teknik ve Bilimsel Araştırma-
lar: BioNTech’in kurucuları 
Uğur Şahin ve Özlem Türeci, 
BioNTech RNA Pharmaceuti-
cals’ın Başkan Yardımcısı ve 
biyokimyacı Katalin Kariko 

(Macaristan), Moderna’nın 
kurucusu Derrick Rossi (Ka-
nada), Pensilvanya Üniversi-
tesi’nde immülog Drew Weiss-
man (ABD), immülog Philip 
Felgner (ABD) ve Vaccitech’in 
kurucularından aşı uzmanı 
Sarah Gilbert (İngiltere).

İşte ödül alanlar

Domuz böbreği nakli yapıldı!

SANAT: Marina Abramoviç 
(Sırbistan)
İLETİŞİM VE İNSANİ 
BİLİMLER: feminist gazeteci 
yazar Gloria Steinem (ABD)
SOSYAL BİLİMLER: 
ekonomist ve filozof Amart-
ya Sen (Hindistan)
SPOR: 2020 Tokyo Paralim-
pik oyunlar yüzme şampiyo-
nu Teresa Parales (Ispanya)

EDEBİYAT: Emmanuel 
Carrere (Fransa)
ULUSLARARASI İŞ 
BİRLİĞİ: Afrika’da kadın 
eğitim kampanyaları yü-
rüten sivil toplum örgütü 
CAMFED.
UZLAŞMA: Gıda yardımla-
rı yapan Ispanyol aşçı Jose 
Andres ve World Central 
Kitchen

Kraliçe Elizabeth’in sağlığı bozuldu
Son zamanlarda sağlığının bozuk olma-
sıyla gündeme gelen ve doktor tavsiyesi 
üzerine seyahatlerini ertelemek zorunda 

kalan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in “ön 
tetkikler” için hastaneye gittiği bildirildi. 
Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıkla-
mada, “Birkaç gün dinlenmesi yönündeki 

tıbbi tavsiyeyi takiben Kraliçe, bazı ön 
tetkikler için hastaneye gitti, Windsor Kale-
si’ne geri döndü ve morali yerinde.” denildi

NASA tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, Ori-
on uzay aracının Uzay 
Fırlatma Sistemi (SLS) 
roketinin üzerine sabitlen-
diği ve entegre sistemin, 
Ay görevi Artemis kapsa-
mında yaklaşan insansız 
uçuş testi için hazırlıkların 
son aşamasına girdiği 
belirtildi. Artemis 1 olarak 
bilinen görevin, gelecek-
teki insanlı uçuş testinin 
önünü açacağı belirtilir-
ken, bir dizi testten sonra 
mega-Ay roketinin Şubat 
2022’de kalkmasının 
hedeflendiği ifade edil-
di. Ayrıca açıklamada, 
“Giderek karmaşıklaşan 
bir dizi görevin ilki olan 
Artemis I, derin uzay 
araştırmaları için bir temel 
sağlayacak ve Artemis II 
görevindeki mürettebatla 
ilk uçuştan önce insan 
varlığını Ay’a ve ötesine 
taşıma konusundaki ka-
rarlılığımızı ve yeteneğimi-

zi gösterecek” denildi.

Artemis görevi nedir?
Daha önce NASA Artemis 
görevini, “Artemis mis-
yonları ile NASA, ay yü-
zeyini hiç olmadığı kadar 
keşfetmek için yenilikçi 
teknolojiler kullanarak, 
Ay’a ilk kadın ve ilk beyaz 
olmayan kişiyi götürecek. 
Ticari ve uluslararası or-
taklarla işbirliği yapacağız. 
Ardından, bir sonraki dev 
adımı atmak için Ay’da ve 
çevresinde öğrendiklerimi-
zi kullanacağız: ilk ast-
ronotları Mars’a gönder-
mek” şeklinde açıklamıştı.

Apollo’nun ikiz kardeşi
NASA, 7 Aralık 1972 
yılında Apollo görevi kap-
samında Ay’a son insanlı 
uçuşunu gerçekleştirmişti. 
NASA’nın ikinci Ay göre-
vi, adını Yunan mitoloji-
sinde Apollo’nun ikiz kız 
kardeşi Artemis’ten aldı.

Oscar’a aday gösterilen 
dünyaca ünlü oyuncu Alec 
Baldwin yapımcılığını 
ve başrolünü üstlendiği 
“Rust” filminin çekimleri 
sırasında kurusıkı taban-
cayı ateşledi ancak silah-
tan çıkan mermiler hem 
görüntü yönetmeni hem 
filmin yönetmenine isabet 
etti. 42 yaşındaki görüntü 
yönetmeni Hutchins’in 
hava yoluyla New Mexico 
Üniversitesi Hastanesi’ne 
kaldırıldı burada yapılan 
tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. 48 yaşındaki 
filmin senaristi ve yönet-
meni Joel Souza ise ambu-
lansla Christus St. Vincent 
Bölge Tıp Merkezi’ne götü-
rüldü ve burada tedavisi 
sürüyor. Durumunun ne 
kadar ciddi olduğuna dair 
henüz bir açıklama yok

İnceleme başlatıldı
Yapılan ilk açıklamaya 
göre olayın kaza olduğu 
düşünülüyor ancak polis 
soruşturmanın devam 
ettiğini ve olayın tüm 

yönleriy-
le ince-
lendiğini 
açıkladı. 
Olay 
yerinden 
gelen gö-
rüntüler-
de Film 
için set 
olarak 
kullanı-
lan kü-
çük bir kilisenin polis kor-
donuna alındığı görüldü. 
63 yaşındaki Baldwin’in 
polis ofisinin önünde göz-
yaşlarına boğuldu ancak 
konuyla ilgili henüz bir 
açıklama yapmadı. Bal-
dwin’in sözcüsü ise olayın 
sette boş bir pervane 
tabancasının teklemesiyle 
ilgili bir kaza olduğunu 
söyledi. New Mexico 
Film Ofisi’nden yapılan 
bir habere göre Rust’ın 
çekimlerinin Kasım ayı 
başına kadar devam et-
mesi planlanıyordu, ancak 
filmin prodüksiyonu artık 
durduruldu.

Ay’a insansız 
uçuş denemesi

Film çekiminde
kazara cinayet!

AVUSTRALYA NEFES ALDI
Yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında Avustralya’nın Melbourne 

kentinde çeşitli aralıklarla 263 gün yürürlükte kalan “dünyanın en uzun tam kapanması” sona erdi
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E KONOMİ hepimizin malumu batık. Son Mer-
kez Bankasının faiz indiriminden sonra AKP'li-
ler elbette halkın arasında Tebdil-i kıyafetle

dolaşacaklar. 5 yerden maaş alan adamlar “Bugün yal-
nızca 12 lira kazandım” diyen manavın karşısına başka
nasıl çıkacaklar, bunca olan biten karşısında vatandaşın
yüzüne nasıl bakacaklar? Ve bunun yanında Yürü be
altın.  Döviz kim tutabilir sizi? Zaten tutulmak isten-
mediğiniz de apaçık ortada. Enflasyon karşısında kay-
betmemek için demek ki rant burda tatlı parada. Bakın
ülkede enflasyon %20, faiz %16. $:9,60  €:11,21
Altın: 554 TL. Ülke olarak serbest düşüşteyiz.Türki-
ye'deki gelişmeler yurt dışında da Türk Lirası'nın ser-
best düşüşte olduğu vurgulanarak duyuruluyor.  

Öteye geçelim. Aşağı doğru giden tehlikeli sarmal-
dan bir türlü kurtulamayan ekonomi, diğer bütün so-
runları unutturdu. Oysa tek kriz ekonomide değil,
ondan beslenen ve onu da besleyen bir de Covid krizi-
miz var. Aşılanma sorunu devam ediyor. Yalnızca son
üç ay içinde resmi rakamlara göre 16,000 insanımızı
Covid nedeniyle kaybettik. Sayılar giderek anlamsızla-
şıyor, onun için 1999 büyük depreminde kaybettiğimiz
insan sayısının 18,000 olduğunu hatırlayalım. Bitme-
yen bir depremde yaşıyoruz.

Aşılanma hızı düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “84 Milyonun huzu-
runda her gün vefat haberi vermenin insana neler his-
settirdiğini bilemezsiniz” dedi. Sonra da şöyle devam
etti: “Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre,
acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşı-
lanma da tedbir de artmalı.” Bu son üç ayda aşılama
dışında ciddi hiçbir tedbir almadan, sözde normal bir
hayat sürüyoruz. Aşılamada da geldik bir duvara da-
yandık. Aşı olmanın önemini anlayan kesimler ve birey-
ler aşılarını oldular. Yaklaşık 47 milyon kişi iki doz aşı
oldu. Bunların yaklaşık 4,5 milyonu iki doz Sinovac
aşısı olanlar. Yani bağışıklık düzeyleri oldukça düşük.

Nüfusun yarısı aşı olmuyor

Hadi yine de nüfusun yarısından biraz fazlası ko-
runma altında. Diğer yarısı, çeşitli nedenlerle aşı olmu-
yor. Onları ikna etmek için ciddi hiçbir faaliyet
gösterilmiyor, tersine memleketin fikirlerini gösteri yo-
luyla ifade etme özgürlüğüne sahip tek grubu olan aşı
karşıtları miting üzerine miting yapıyor. Bu mitinglerde
bilim insanlarını ve Sağlık Bakanını yuhalıyor. Her
türlü hurafeyi ve yalanı hem sosyal medyada hem yöne-
time yakın medyada yayıyor. Sonuçta günlük aşılanma
sayılarındaki düşüş, Türk Lirasının değerindeki düşüş-
ten daha hızlı.

Analist ve araştırmacı Güçlü Yaman pandeminin ba-
şından beri Sağlık Bakanlığının biz vatandaşları, hatta
bilim kurulu üyeleri gibi uzmanları mahkûm etmeye ça-
lıştığı bilgisizlik/verisizlik karanlığını biraz olsun dağı-
tan sorumlu, aktif vatandaşlardan biri. Bu ülkede şükür
ki pandemiyi biraz olsun anlamamıza çok değerli katkı-
lar sağlayan, açık kaynakları kullanarak hesaplar ve
projeksiyonlar yapan, bunları hepimizin anlayabileceği
şekilde tablo ve grafiklere döken, sabırla ve inatla bunu
her gün yapan bir dizi gönüllü insan var. Sağ olsunlar.

Son üç ayda iki Marmara 
Depremi kadar kayıp

Güçlü Yaman 2020’nin yaz aylarından beri, 23 ilin
digital ortamda bulunan mezarlık kayıtlarını, e-devlette
yayınlanan vefat listelerini kullanarak “fazla ölümleri”
hesaplıyor ve Twitter hesabından bunları yayınlıyor.
Fazla ölüm, daha önceki beş yılın ölüm ortalamalarına
göre içinde bulunulan yıldaki ölüm sayısı artışlarına ve-
rilen ad. Salgın, afet gibi kayıtların düzgün tutulama-
dığı -ya da bizdeki gibi kasten düzgün tutulmadığı-
ülkelerde, bu afetin neden olduğu ölümlerin sayısını
tahmin etmek için kullanılan bir ölçüt.

Yaman’ın birçok basın yayın organında da zikredilen
verilerine dayandırdığı, pandemi dönemi fazla ölüm sa-
yısı 146 bin. Bu tahmin, Covid’e bağlı resmi ölüm sayı-
larının üç katı. Son üç ayda resmi ölüm sayılarıyla,
kendisinin hesapladığı fazla ölümler arasındaki farkın
biraz azaldığını, fazla ölümlerin, resmi sayıların iki katı
kadar olduğunu söylüyor. Öyleyse son üç ayda aslında
otuz bin vatandaş salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. İki
Marmara depremi kadar can kaybı oldu diyebiliriz.

Ah maske! Sınıfsal konum belirliyorsun

Nüfusun yarısının aşısız olduğu bir ortamda virüsün
yayılmasını, hatta aşılı olanlar arasında bir nedenle bağı-
şıklığı düşük olanların hastalanmasını önlemek için gele-
neksel tedbirlere devam etmek gerekiyor. Maske, mesafe,
yaygın test, pozitif olanların yalıtımı, temaslıların ciddi
takibi vb. Testler yaygın yapılmıyor. Son haftalarda test
pozitiflik oranı yine yükselişte ve yetersiz test yapıldığını
gösteren yüzde beş sınırının üstünde. Filyasyon kevgir
oldu, birçok temaslının işine gücüne devam ettiğini duyu-
yoruz. Maske mesafe ise tamamen yalan oldu.

Maske birçok Batı ülkesinde, özellikle ABD’de salgın
inkarcıları ve aşı karşıtları tarafından politik bir sim-
geye döndürüldü. Bu virüsün yayılmasını kontrol etme-
nin önünde ciddi bir engel. Türkiye’de ise farklı bir
konumlanması var. Sosyal medyada dolanan düğün,
kutlama videolarına bakıyorsunuz, pahalı restoranları -
benim durumumda dışarıdan- izliyorsunuz.  Herkes
maskesiz, yiyor içiyor, gülüyor, hatta öpüşüyor, ama
hizmet verenler, mesela garsonlar maskeli.

Bu pandemiden yoksullar, eğitimsizler, günlük ekmek
parası kazanmak zorunda olanlar daha çok etkilendi.
Yaşam koşulları nedeniyle virüse daha çok maruz kalıp,
daha çok hastalandılar. Görünen o ki tedbir almak so-
rumluluğu da yalnızca onlara ait. Pandemi geçip gitse
bile, paralılara yakın mesafeden hizmet veren parasızla-
rın üniformalarına bir de maske eklenecek.

Ah maske! Politik çekişmelerin simgesi olmakla kal-
madın bir de sınıfsal konum belirleyici oldun. Öyle olunca
da virüse serbest dolaşması için çok alan kalıyor.

Hekimlerin ‘beş dakika’ isyanı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla birçok ilde
açıklama yapan hekimler, muayene için randevu aralık-
larının 5 dakika ile sınırlandırılmasını protesto etti. He-

kimler, “Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim
göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha
çok sağlıkta şiddet getirir” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, Mer-
kezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki randevu aralığının
beş dakikaya düşürülmesine karşı “5 dakikada hekim-
lik yapılmaz, sağlık 5 dakikaya sığmaz” diyerek bunun
geri çekilmesini istedi.

5 dakikada hekimlik yapılmaz

Yıllardır “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında yü-
rütülen politikalar, hastaneleri ticarethaneye, hastaları
müşteriye dönüştürdü. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetle-
rinde niteliği değil, niceliği önceleyen politikalarında ısrara
devam etmektedir. Bu anlayışla yönetilen sağlık sistemi
toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik
değerlerini yok saymaktadır.

Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gere-
ken muayene süresi en az 20 dakika olarak kabul edil-
mesine rağmen, ülkemizde birçok hastanede bu süre 5
dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100
hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular, heki-
min isteği ve bilgisi dışında MHRS üzerinden açıl-
makta; hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına,
halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmakta-
dır. Hekimlere performans baskısıyla daha çok mua-
yene ve işlem dayatması yapılarak mesleki
özerkliğimize müdahale edilmekte, halkın sağlığı tehdit
edilmekte, sağlıkta şiddete zemin hazırlanmaktadır.

Beş dakikada tanı koymak !

Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en
önemli adım, ayrıntılı bir öykü almaktır. Dayatılan 5
dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek ne de ye-
terli muayenesini yapabilmek mümkündür. Tıbbi sekre-
ter olmadan çalışmak zorunda bırakılan hekimler tıbbi
kayıtların tutulmasında zorluklar yaşayacak, sonraki
süreçte yaşanacak en ufak olumsuz gelişmede hekimi
zor duruma sokacaktır. Sağlık Bakanlığı ve hastane
idarecileri unutmamalıdır ki; malpraktis bireysel değil,
sistemsel bir sorundur ve bu dayatma ile hastaların
sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu ken-
dilerindedir.

Kabul edilemez

Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim-
hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak; hekimlik
meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve
mesleki özerkliğimize yönelik bilinçli bir saldırıdır. Bu
uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha
çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta
şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının
sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçil-
melidir. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı
için bu uygulamalara itirazı birlikte yükseltelim. He-
kimler köle, hastalar müşteri değildir. Sağlıklı yaşam
hakkımızdan vazgeçmeyelim!  5 dakikada hekimlik ya-
pılmaz!

Mazeret değil çözüm üretin

İktidar mazeret değil çözüm bulma yeridir. Sağlık-
tan ekonomiye, iç politikadan dış politikaya kadar  her
alanda AK Parti iktidarı ise uzun süredir sadece maze-
ret üretiyor.  Sorunlara çözüm üretemeyince iki yol izli-
yor: Birincisi sorunu reddetmek, ikincisi kabul ettiği
sorunlar için de mazeret üretmek. Ekonomik kriz halkı
inim inim inletiyor ama iktidara göre ortada ekonomik
kriz falan yok! Türkiye şahlanmış uçuyor! Krizi en hızlı
atlatan hatta fırsata çeviren, rekor büyümelere imza
atan bir Türkiye var!

İngiltere'den Almanya'dan sana ne!

İngiltere’de benzin yok! Fransa’da Almanya’da in-
sanlar yiyeceklerini bulamıyor! Her yer kuyruk!Türki-
ye’de Allah’a şükür böyle bir durum yok! Bolluk,
bereket, refah içinde yaşayıp gidiyor!Türkiye”de üniver-
site öğrencilerinin yurt sorunu yok! Banklarda yatanlar

öğrenci değil, genç değil! Hepsi terörist! Türkiye”de
kriz nedeniyle iflas eden, kepenk kapatan esnaf yok!

Türkiye’de enflasyon yükselmiyor! Gıda, enerji fiyat-
larını çıkarırsanız, enflasyon yükselmiyor aksine düşü-
yor! “O halde faizi düşürmek gerekir” deniliyor ve
düşürülüyor.

Türkiye’de işsizlik de artmıyor! Aksine düşüyor! İŞ-
KUR’un saptadığı kayıtlı işsizlere

eklenen 118 bin yeni işsizi buharlaştırırsanız işsizlik
düşüyor!  Bunlar iktidarın çözüm bulamadığı için red-
dettiği, yok saydığı sorunlar.

Gıda fiyatında suçlu zincir marketler!

Yarım yamalak varlığını kabul ettiği sorunların so-
rumlusu ise kendisi değil. Dış mihraklar ve onlarla iş-
birliği yapan muhalefet! Gıda fiyatlarındaki artış
iktidarın yanlış ekonomi politikasından kaynaklanmı-
yor! Zincir marketlerin ürünlere fahiş fiyat koymasın-
dan kaynaklanıyor! Bu market zincirlerine bir denetim
yapılırsa iş çözülür! Hükümet fahiş fiyatla mücadeleye
kararlı, sırf bu amaçla toplantı yapıyor.

Dövizi dış mihraklar yükseltiyor

Türk lirası değer kaybediyor, dolar yükseliyor ama so-
rumlusu yine iktidar değil. Türkiye’ye siyaseten istedikle-
rini yaptıramayanlar bu kez ekonomi üzerinden
yaptırmaya çalışıyorlar, Türk lirası ondan değer kaybedi-
yor! Türkiye’de döviz kurunu “dış mihraklar” yükseltiyor!

Yoksa, Türk lirasının dolar karşısında dibe vurması-
nın, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervini
boşa harcanmasıyla bir ilgisi yok! TÜİK rakamlarına
göre bile enflasyon yüzde 19,3 dolayındayken faizin 1
puan düşürülerek enflasyonun altına çekilmesiyle de bir
ilgisi yok! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğ-
lu’nun bu yöndeki açıklamasıyla doların yükselmesi
arasında bağlantı yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,
“Suriye’de gerekeni yapacağız” diyerek askeri harekât
imasında bulunmasının, bunun ABD ve Rusya’yla ger-
ginliğe yol açacağı düşüncesinin de doların yükselme-
siyle bir ilgisi yok! Bütün bunların ilgisi yoksa dolar 9
Türk lirasını nasıl aştı? Dış piyasalarda bir olağanüstü-
lük yok. Piyasalar gayet sakin. Yani doları fırlatacak
bir dış neden yok. O halde neden Türkiye’nin iç sorunla-
rından kaynaklanıyor. Dolar-TL kurunun seyrine baka-
lım.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz yıl-
dan bu yana seyir şöyle:

Ocak 2018 - 3.76 TL
Ocak 2019 - 5.33 TL
Ocak 2020 - 5.94 TL
Ocak 2021 - 7.36 TL
Bugün -  9.60TL
Bu seyir içinde iktidar bir sürü mazeret üretti.

Halka, “dolarlarınızı bozun” dedi. “Dolar alan yanar”
dedi. “Dolar 5 TL’yi geçer” diyenler hain ilân edildi.
“Şu kadarı geçerse yüzüme tükürün” diyen yetkililer
oldu. “Yastık altındaki altınlarınızı bozun ekonomiye
kazandırın” denildi. “Temmuz ayında Türkiye ekono-
misi uçacak” denildi. “Almanya bizi kıskanıyor”
denildi.

İktidar şimdi de Almanya’da, Fransa’da yiyecek sı-
kıntısı olduğunu, halkın kuyruklarda beklediğini, İngil-
tere’de benzin olmadığını söyleyerek Türk halkının bu
bolluk ve refah içinde şükür etmesini istiyor.

Almanya'da kişi başına gelir 42 bin Avro

Oysa ne Almanya’da ne Fransa’da yiyecek sıkıntısı var,
ne enflasyon var, ne de yüksek faiz var. Özellikle Almanya
ekonomisi gayet iyi. Kişi başına milli gelir 42 bin Euro.
Bütçe fazlası 300 milyar Euro’dan fazla.

İngiltere’de ise tanker şoförü sorununun birkaç gün ak-
sattığı benzin sevkiyatı krizi yaşandı. Askeri şoförlerin kulla-
nılmasıyla o da sona erdi.

Ekonomisi krizde olan Almanya, Fransa, İngiltere değil,
Türkiye!

Yalan rüzgarıyla ekonomi gemisi yürümüyor.
“Yok” denilince sorunlar ve sorumluluklar yok olmuyor!

Ekonomi
nasıl düzelir?

Şimdi gelelim ülkemizin en önemli
bir değier sorununa
Ekonomiye...Merkez Bankası, politika
faizini indirince, Türk Lirası, dolar
karşısında daha da değer kaybetti.
Dolar, 9.5 lirayı geçti. Bunun üzerine
iş dünyasından “endişeliyiz” sesleri
geldi. İktidar partisi içinden de eko-
nomi yönetimine ilişkin kimi eleştiriler
yansıdı medyaya.  

İşsizliğin, hayat pahalılığının, en-
flasyonun mutlaka seçmen tercihle-
rine yansıyacağı düşünüldüğünde,
iktidardaki endişeyi de iktidardan
yakın zamana dek çok memnun
olan iş dünyasındaki kaygıları da an-
lamak mümkün. Ne de olsa özelleş-
tirmelerle, ücretleri baskılayarak,
emeğin örgütlenmesini zorlaştırarak,
sermayeyi kollayarak, kamu kaynak-
larını, doğayı, çevreyi, yeşili, akarsu-
ları, sahilleri hep sermaye lehine
kullanarak oluşturulan düzenin deva-
mını ister iş dünyası, sınıfsal çıkarı
gereği.  

Peki, geniş halk kesimleri açısın-
dan, emekçiler, emekliler, öğrenciler,
işçiler, memurlar, ücretliler açısından,
dar gelirliler, yoksullar açısından, çift-
çiler, köylüler açısından durum nasıl?
Yüksek döviz, yüksek faiz, yüksek en-
flasyon, yüksek işsizlik, yüksek dış
borç sarmalı, nasıl etkiliyor onları?  

Bu sorunun yanıtı belli: Ne TÜSİ-
AD’ın geçen günlerdeki açıklaması-
nın ne Türkiye Odalar Borsalar
Birliği’nin (TOBB) dünkü açıklaması-
nın anlamı var. Gecikmiş de olsa ses
çıkarmaları, kimseyi ikna edemiyor.
İktidarı bunca yıl destekledikten, ikti-
darın politikaları sayesinde bunca
zenginleştikten sonra yaptıkları eleşti-
riler, karşılık bulmuyor.

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

info@gazetedamga.com.tr

Batık ekonomi ve covid ile yaşamak
Ekonomik kriz halkı inim inim inletiyor ama iktidara göre ortada ekonomik kriz falan yok! Türkiye şahlanmış uçuyor! 

İktidar mazeret değil çözüm bulma yeridir. Sağlıktan ekonomiye, iç politikadan dış politikaya kadar  her alanda AK Parti iktidarı ise uzun süredir sadece mazeret üretiyor.
Sorunlara çözüm üretemeyince iki yol izliyor: Birincisi sorunu reddetmek, ikincisi kabul ettiği sorunlar için de mazeret üretmek. Ekonomik kriz halkı inim inim inletiyor
ama iktidara göre ortada ekonomik kriz falan yok! Türkiye şahlanmış uçuyor! Krizi en hızlı atlatan hatta fırsata çeviren, rekor büyümelere imza atan bir Türkiye var!



ABD’ye giden engelli milli atlet Kemal 
Özdemir ile milli triatlet Mert Onaran, dün-
yanın en prestijli spor organizasyonlarından 

‘Empire State Maratonu’nda engelli 
haklarına dikkat çekmek için koşacak
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İstanbul Kastamonu Gençlik ve 
Spor Kulübü, önemli bir anlaş-
maya imza attı. Kulüp Başkanı 

Dr. İlker Dilek, “Artık genç-
lerinize destek olacak yeni 

sponsorumuz Türk sporunun 
sigortası olarak gördüğümüz 
HDI Sigorta oldu. Kulübümüz 
ulusal ve uluslararası etkin ve 
sürdürülebilir projeler ile ülke-

mizdeki tüm gençlik ve spor 
kulüplerine rol model olmaya 

devam edecektir” dedi

İSTANBUL Kastamonu Gençlik 
ve Spor Kulübü, Sportif Gençlik 
Değişim Projesi kapsamında 
gençlerin geleceklerini sağlam te-
meller üzerine inşa etmeleri için 
çalışmalarını sürdürüyor. Proje 
kapsamında yeni bir anlaşmala 
imza atan İstanbul Kastamonu 
Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı 
Dr. İlker Dilek, “Başarılı Genç-
ler Varsa Gelecek Var sloganı ile 
çıktığımız bu yolda gençlerimi-
zin geleceğine yönelik projelere 
imza atıyoruz. Gençlerimize 
destek olacak yeni sponsorumuz 
Türk sporunun sigortası olarak 
gördüğümüz HDI Sigorta oldu. 

Kulübümüz ulusal ve uluslararası 
etkin ve sürdürülebilir projeler ile 
ülkemizdeki tüm gençlik ve spor 
kulüplerine rol model olmaya 
devam edecektir. Son dönemde 
yaşadığımız zorlu ekonomik şart-
lara rağmen Türk sporunun ve 
gençliğinin kesintisiz destekçisi 
olan sponsorumuza Türk gençliği 
adına şükranlarımı sunuyorum. 
İstikbalimiz olan gençlerimizin 
sportif başarılarının yanı sıra ma-
nevi değerlerine bağlı, eşitlikçi, 
fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür 
bireyler olarak yetişmeleri için 
çalışmalarımıza aralıksız olarak 
devam edeceğiz” diye konuştu.

HAYALLERiNiZDEN 
ASLA VAZGEÇMEYiN

İstanbul Kastamonu Gençlik ve İstanbul Kastamonu Gençlik ve İstanbul Kastamonu Gençlik ve İstanbul Kastamonu Gençlik ve İstanbul Kastamonu Gençlik ve İstanbul Kastamonu Gençlik ve 

İstanbul Kastamonuspor imzayı attı

İSTANBUL’UN Tuzla ilçesinde 
yaşayan Ebrar Polat, zorlu yaşam 
hikayesini ve çocukluk hayali olan 

antrenörlüğü nasıl kazandığını anlat-
tı. Küçük yaşlarında annesi ve babası 
boşanan, velayeti babasına verilen ve 
babasının tekrar evlenmesi üzerine 
ablası ile birlikte yetiştirme yurduna 
verilen Ebrar Polat, pes etmeyerek 
hayallerini peşinden koştu. Yetiştirme 
yurduna yerleştirildiğini 3 yıl sonra 
öğrenen Ebrar Polat’ın annesi, çocuk-
larının velayetini aldı. Antrenör olmak 
isteyen Ebrar, o günden itibaren 
hazırlıklara başladı. Sınava gireceği 
son sene de Tuzla Belediyesi’nin 
ücretsiz olarak verdiği BESYO Hazır-
lık Kursları’na katılan Ebrar, hayalini 
kurduğu meslek için 3 farklı üniversite 
kazandı. İçlerinden kendisi için en ya-
rarlı olabilecek bir üniversiteyi seçen 
Ebrar, derslerin başlaması için gün 
sayıyor. Son senelerinde hem çalışan, 
hem de okuyan Ebrar, Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya 
geldi. Ebrar, tüm genç kızlara pes 
etmemelerini ve hayallerinin peşinden 
koşmalarını önerdi.

Yüzde 100 başarılı
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 
Tuzla Belediyesi’nin yıllardır vermiş olduğu 
hizmetlerden bir tanesi olan, BESYO eğitim-
lerine katılan öğrencilerin yüzde 100 başarı 
ile tamamının üniversitelere yerleşmesi bizleri 
çok mutlu etti. Emeği geçen tüm arkadaş-
larıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize 
başarılar diliyorum. Biz bu imkanları tüm 
öğrencilerimize sağlayarak bu hizmetlerimize 
devam edeceğiz. Bir insan için meslek edin-
mesi çok kıymetli bir durumdur. Lise yılla-
rından sonra hayatını çok değiştirecek olan 
meslek konusunda üniversiteye yerleşmek 
çok önemlidir. Ama BESYO gibi bedensel 
aktivasyon ve beceriler gerektiren bu özel 
branş ile beraber gerek BESYO, gerek as-
keri ve polis akademilerine giriş konusunda 
önemli eğitimler olduğu için gerçekten bütün 
aşamalarından geçen başarılı olan ve yüzde 
yüz başarı ile bizleri onurlandıran arkadaşla-
rıma teşekkür ediyorum” dedi.

Kurslara keyifle gidiyorum
Hayalleri için BESYO Kursları’na keyifle git-
tiğini belirten Ebrar Polat,” BESYO kursları 
çok yorucuydu. Ancak çok keyifliydi. Çünkü 
yağmurda, karda, kışta, antrenmanlar yaptık. 
Pandemi sürecinde ise online olarak ilerledi. 
Tuzla Belediyesi’nin BESYO Kursları’na çok 
keyifle gidiyordum. Çünkü, ben AYT sınavı-
na online olduğu için çok fazla çalışamıyor-
dum. Annem dedi ki bana ‘ Sınavına çalış 
daha iyi yerlere gel’ dedi. Ben kurslara zevkle 
keyifle gittiğim için hiç vazgeçmedim. Pes et-
medim. Çok mutlu olarak gittim. Hocalarımı 
ve arkadaşlarımı severek gittim” dedi.

Beni duyan pes etmesin
Yaşadığı zorlu süreci anlatan Ebrar Polat,” 
Benim annem ile babam ayrıldılar. O yüzden 
ayrı kaldılar. Velayetimi anneme vermeyerek 
babama verdiler. Babam tekrar evlendiği için 
yetiştirme yurduna verildik. Yaklaşık 3-,3,5 
sene orada kaldık. Annemin orada kaldı-
ğımızdan haberi yoktu. Daha sonra haberi 
oldu. Bizim velayetimi alması için bir geliri 

olması gerekiyordu. Bunun için çabaladı an-
nem. Gerçekten kendisine çok teşekkür edi-
yorum. 2 sene boyunca ben ve ablam için çok 
mücadele etti. En sonunda bizi aldı oradan. 
Refaha kavuşturdu gerçekten. Çok gururlu 
hissediyorum kendimi. Kötü şeyler yaşayıp, 
pes edip yıkılan insanlar var. Beni duyan ve 
gören olursa kesinlikle pes etmelerini istemi-
yorum. Kesinlikle pes etmesinler” dedi.

O kadar mutluyum ki anlatamam
Hem çalışıp hem de hayallerinin peşinden 
koştuğunu ve bunun zor olduğunu belirten 
Polat,” Hem çalışıp hem kurslara gitmek çok 
zor oluyordu. Gece işten çok geç çıkıyor-
dum. Sabah erken kalkmak çok zor oluyor-
du. Ama kendimi çok dinç hissediyordum. 
Başardığım için o kadar mutluyum ki sizlere 
anlatamam. Bilindik bir söz var. İnanmak 
başarmanın yarısıdır diye. Ben normalde bu 
tip sözlere inanmazdım ama yaşadığım için 
bu söze çok inanıyorum. Tüm gençlerimizi 
destekliyorum. Özellikle kız öğrencilerimizi. 
Ben hemcinsleri olarak gerçekten onların iyi 
yerlere gelmesini istiyorum. Azim, cesaret ve 
özgüvenlerini birleştirsinler” dedi. DHA

İstanbul’un Tuzla ilçesinde yaşayan ve bir dönem yetiştirme yurdunda büyüyen 18 yaşındaki 
Ebrar Polat, hayali olan antrenörlüğü, Tuzla Belediyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
(BESYO) Kursları’na giderek kazandı. Hem okula giden hem çalışan hem de BESYO Kursla-
rı’na giden Ebrar, yaşadığı süreci anlattı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya 
gelen Ebrar, tüm genç kızlara pes etmemelerini ve hayallerinin peşinden koşmalarını önerdi

Tuzla Belediyesi BESYO Kursları’nda eğit-
men olan Songül Bartu,” Ebrar ile birlikte 8 

aydır çalışıyoruz. 8 ay sonunda kendisine 3 tane 
üniversite kazandırdık. Çok şükür o da bir tane 

üniversitemize yerleşti. Onun adına bizler çok mut-
luyuz. Onunla birlikte çok yol kat ettik” dedi. Ebrar 

Polat ile uzun zamandır antrenman yaptıklarını 
belirten İlyas Sezgin,” Ebrar ile garip bir tesadüfü-

müz var. Ebrar benim ilk görev yaptığım okulda 
tanıştığım bir öğrencimdir. Ebrar ile sürekli 
irtibat halindeydik. BESYO Kusları’na baş-

ladığı zaman Ebrar bize ulaştı ve kendisi 
kursumuza dahil olmak istedi. Diğer 

arkadaşları ile birlikte antren-
manlarına başladı” 

dedi.

Herkese 
örnek oldu

FENERBAHÇE, Süper Lig’in 10. 
haftasında bu akşam sahasında Ayte-
miz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker 
Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da 
başlayacak mücadeleyi, hakem Halil 
Umut Meler yönetecek. Ligde son 
maçında Trabzonspor’a deplasmanda 
mağlup olan ve UEFA Avrupa Ligi’nde 
Royal Antwerp ile berabere kalarak 
hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertliler, 
Antalya temsilcisi karşısında kazanarak 
moral bulmak istiyor. Teknik direktör 
Vitor Pereira’nın öğrencileri, 9 maçta 
topladığı 19 puan ve averajla haftaya 3. 
sırada giriyor.

Fenerbahçe’de 4 eksik
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşı-
sında 4 futbolcusundan yararlanama-
yacak. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı 
bulunan ve riske edilmesi beklenmeyen 
Serdar Aziz’in yanı sıra kırmızı kart ce-
zalısı Kim Min-jae maçta forma giyeme-
yecek. Öte yandan Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulunun (PFDK), 3 maç ceza 
verdiği Bright Osayi-Samuel ile 1 maç 
men cezası verdiği Altay Bayındır da 
kadroda yer almayacak. Ayrıca sakat-
lıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile 
İrfan Can Kahveci’nin durumuna teknik 
ekip tarafından karar verilecek.

Gustavo sınırda
Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu 
Luiz Gustavo, Aytemiz Alanyaspor 
maçı öncesi sarı kart ceza sınırında 
bulunuyor. Sezon başından beri teknik 
direktör Vitor Pereira’nın vazgeçilmez 
oyuncusu olarak dikkati çeken Bre-
zilyalı orta saha, bu sezon 3 sarı kart 
gördü. Gustavo, Aytemiz Alanyaspor 
karşısında kart görmesi durumunda 
Konya deplasmanında yer alamayacak.

Trabzonspor mağlubiyeti ve UEFA 
Avrupa Ligi’ndeki son maçta aldığı 

beraberlikle taraftarını üzen Fenerbahçe, 
bu akşam karşılaşacağı Alanyaspor’u 
mağlup ederek yara sarmak istiyor

F.Bahçe yara
sarmak istiyor

Dünyanın gözü
Türk sporcularda
MARATONA

KATILACAKLAR
İZEV, dünya 
engelli haklarına 
dikkat çekmek 
adına ABD’nin 
New York şehrinde 
2 özel farkındalık 
çalışmasına imza 
atacak. İZEV 
Başkanı Hakan 
Kural, Genel 
Sekreter Merve 
Kılıç tarafından 
hazırlanan sosyal sorum-
luluk projesi kapsamında 
gerçekleştirilecek etkinlikler-
de dünyaca ünlü tabloların 
farkındalık versiyonlarından 
oluşan ödüllü sergi ‘Sanat ve 
Biz’i New York’ta sergilerken, 
aynı zamanda dünyanın en 
prestijli spor organizasyonla-
rından biri olan Empire State 

Maratonu’nda da beden farklı 
ve gönüllü sporcularla engelli 
haklarına dikkat çekmek ama-
cıyla yarışa katılacaklar.
İZEV yöneticilerinin yanı 
sıra maratonda koşacak olan 
bedensel engelli atlet Kemal 
Özdemir ile triatlet Mert Ona-
ran’ın da aralarında olduğu 
ekip, THY’nin tarifeli seferi ile 
sabah 07.45 New York’a gitti. 

Spor Toto 1ʼinci Ligʼin 
10ʼuncu haftasında 

MKE Ankaragücü sa-
hasında Manisa FKʼyi 

konuk etti. Başkent eki-
bi, 55ʼinci dakikadan 
itibaren bir kişi eksik 

oynadığı müsabakayı 
2-1 kazandı ve maç 

fazlasıyla liderlik kol-
tuğuna oturdu

29’uncu dakikada ceza sahası dışında 
sol çaprazda İshak ile duvar pası yapan 
Ariyibi’nin yaptığı vuruşta top ağlarla 
buluştu: 1-0. 40’ıncı dakikada kendi 
yarı sahasında topu rakip ceza sahasına 
kadar taşıyan Murat Uçar ceza saha-
sı içinden şutunu çekti, top kaleciyi 
geçerek ağlara gitti: 2-0. 66’ncı daki-
kada Landre’nin orta sahadan gönder-
diği pasta Tormin topla buluştu. Ceza 
sahası dışında topa sert vuran Tormin, 
kaleci Akın’ın uzanamadığı noktaya 
göndererek farkı 1’e indirdi: 2-1. Kar-
şılaşmada başka gol olmayınca MKE 
Ankaragücü sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ankaragücü kendine geldi



Kovid 19 salgının sportif faali-
yetleri etkilediğini belirten ama 
kısıtlamalara uyularak bu 

sezon çok sayıda güreşlerin 
yapıldığını hatırlatan Ali 
Gürbüz, şunları kaybetti: 

“Bu yıl bu kadar güreşin ya-
pılacağını tahmin etmiyorduk. 
Beklentimizin üzerinde oldu, 
Allah yüzümüze güldü. Güreş-
lerde de bir sıkıntı olmadan bu 
sezonu kapatacağız inşallah. 
Bir yıl aranın ardından Kırkpı-
nar’da başpehlivan oldum. 2 
kez altın kemeri üst üste almış 
oldum. İnşallah gelecek yıl ya-
pılacak güreşlerde de başpehli-
van olarak altın kemerin ebedi 
sahibi olurum. Altın kemerin 
ebedi sahibi olmak için şimdi-
den çalışmalara başladım.”
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FATiH TERiM 68’iNCi
DERBiSiNE ÇIKACAK

SÜPER Lig’in 10. haftasında 
yarın akşam Beşiktaş’a ko-
nuk olacak Galatasaray’da 

Fatih Terim, teknik direktörlük 
kariyerinde 68. kez derbide görev 
yapacak. Galatasaray, tecrübeli 
teknik adam yönetiminde daha 
önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 
Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF 
Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı 
Kupası, Türkiye Spor Yazar-
ları Derneği Kupası ve Gurbet 
Kupası’nda toplam 67 müsabaka 
oynadı. Sarı-kırmızılı takımda 
dördüncü dönemini geçiren 68 
yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve 
Beşiktaş ile yapılan bu karşılaş-
malarda 25 galibiyet, 25 beraber-
lik ve 17 mağlubiyet gördü.

Beşiktaş karşısında 
34 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yöne-
timinde Beşiktaş ile daha önce 
34 maçta karşı karşıya geldi. 
Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 
13’ünü kazanırken, 13’ünde be-
rabere kaldı, 8’inde ise sahadan 
mağlubiyetle ayrıldı. Galatasa-
ray, tecrübeli teknik adam ida-
resinde Fenerbahçe ile oynadığı 

33 derbide ise 12 galibiyet, 12 be-
raberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Terim ile Sergen 
Yalçın rekabeti

Galatasaray Teknik Direktörü 
Fatih Terim ile Beşiktaş’ı çalış-
tıran Sergen Yalçın, 7. kez saha 
kenarında karşı karşıya gelecek. 
Sergen Yalçın daha önce Kon-
yaspor, Yeni Malatyaspor, Ay-
temiz Alanyaspor ve Beşiktaş’ın 
başında, Terim yönetimindeki 
Galatasaray’a karşı 6 maça çıktı.
Galatasaray, tamamı Süper 
Lig’de oynanan bu maçların iki-
sini kazanırken, üçünde berabere 
kaldı ve birini kaybetti.

Sergen Yalçın’ın 
7. derbisi

Beşiktaş, Sergen Yalçın yöneti-
minde daha önce 6 derbi maça 
çıktı. Siyah-beyazlı takım, Sergen 
Yalçın idaresinde Galatasaray ile 
oynadığı 3 derbide birer galibiyet, 
beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 
Beşiktaş, Sergen Yalçın döne-
minde Fenerbahçe ile yaptığı 3 
karşılaşmada ise sahadan iki gali-
biyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

MERZİFON Belediye-
sinde zabıta memuru 
olarak görev yapan 

Ayrancı, kilo almak için baş-
ladığı sporda, Antalya’da 31 
Mart-4 Nisan tarihlerinde 
düzenlenen Türkiye Vücut Ge-
liştirme ve Fitness Şampiyona-
sı’nda altın madalyanın sahibi 
oldu. Milli sporcu Ayrancı, 
yaptığı açıklamada, 11 yıl önce 
fitness ile tanıştığını anlattı. 
Spora başladığında 20 yaşında 
olduğunu belirten Ayrancı, “O 
zamanlar çok zayıftım. Kendi-
me, ‘bir şeyler yapmam lazım, 
kilo almam lazım’ dedim. Çok 
sevdiğim bir arkadaşım bu işle 

uğraşıyordu. Beni bu spora 
yönlendirdi. Ufaktan başladım. 
Baktım kilo almaya başladım, 
vücut oturmaya başladı. Benim 
sporumun bu olduğuna karar 
verdim.” diye konuştu.

Hem zabıta memuruyum 
hem sporcu

İyi beslenme ve sıkı sporla 
şampiyonaya hazırlandığını, 
bunun yanında işini de en iyi 
şekilde yapmaya çalıştığını 
ifade eden Yasin Ayrancı, 
şöyle konuştu: “2012 yılında 
askeri personeldim. 2020 
yılında kurum değiştirerek 
açıktan atama ile Merzifon 

Belediyesinde zabıta memuru 
olarak göreve başladım. Bu 
spor benim hayatıma çok 
şey kattı. Öncelikle askeri 
okullara girdikten sonra 
direncimi, gücümü, kuvvetimi 
artırdı. Kendi gelişimim üst 
safhada oldu. Artık bu sporu 
yapmadığım zaman rahatsız 
olduğumu söyleyebilirim. 
Hayatım iş, antrenman ve 
ailemden ibaret. Her sabah 
saat 06.00’da kalkıyorum. İlk 
önce kardiyo sonra kahvaltı 
ve oradan işime yetişiyorum. 
İşin ardından dinlenip ant-
renmanlarımı yapıyorum. Bu 
süreçte eşim hep arkamda.”

Atalanta’nın Şampiyonlar 
Ligi’nde Manchester Uni-
ted ile 

karşılaştığı 
maçta iki 
eski takım 
arkadaşı Me-
rih Demiral 
ve Cristiano 
Ronaldo 
birbirlerine 
rakip ol-
muşlardı. 
Karşılaşma-
da takımı 
adına bir gol 
kaydeden 
Merih De-
miral, aynı 
zamanda 
savunmada 

Ronaldo’ya adeta nefes aldır-
madı. Sosyal medya hesabından 

paylaşımda 
bulunan Milli 
futbolcu, eski 
takım arka-
daşına mesaj 
yolladı. Merih, 
paylaşımında 
artık başka ta-
kımlarda forma 
giydikleri ve 
rakip oldukları-
na göndermede 
bulunarak, 
“bazı şeyler 
değişti. Seni 
görmek güzel-
di kardeşim” 
ifadelerini 
kullandı.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı 
mağlup eden Medipol Başak-
şehir, Süper Lig’in 10. hafta-
sında bu akşam Fraport TAV 
Antalyaspor’a konuk olacak. 
İstanbul ekibi, Akdeniz 
temsilcisini de mağlup ederek 
çıkışını sürdürmek istiyor. An-
talya Stadı’nda saat 16.00’da 
oynanacak müsabakayı 
hakem Yaşar Kemal Uğurlu 
yönetecek. Teknik direktör 
Emre Belözoğlu yönetiminde 

çıktığı ilk maçta Beşiktaş’ı 
mağlup eden turuncu-laci-
vertli ekip, bu sezon ilk kez 
üst üste iki galibiyet almayı 
hedefliyor. Bu karşılaşma ön-
cesinde Medipol Başakşehir 
9 puanla, aynı puana sahip 
Fraport TAV Antalyaspor’un 
averajla önünde 15. sırada yer 
alıyor. Medipol Başakşehir’de 
sakatlığı geçen Ömer Ali Şa-
hiner’in de maç kadrosunda 
olması bekleniyor.

Başakşehir çıkışını
SÜRDÜRMEK İSTİYOR

SENİ GÖRMEK
güzeldi Ronaldo
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta’da forma giyen Milli futbolcu-
muz Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 

Juventus’tan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’ya mesaj yolladı

Dünya Şampiyonu olmak için çalışacak
Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan milli sporcu 31 yaşındaki Yasin Ayrancı, İspanya’da 
düzenlenecek Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası’nda şampiyonluk hedefliyor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son başpehlivanı Ali Gürbüz, 
altın kemerin ebedi sahibi olmak için çalışmalarına başladı

GÜRBÜZ, kendisi gibi baş-
pehlivan olan merhum 
babası Recep Gürbüz’ün 

‘’yarım kalan hikayesini’’ gerçek-
leştirmek için altın kemerin ebedi 
sahibi olmak istiyor. Başpehlivan 
dedesi Mehmet Gürbüz ve baş-
pehlivan babası Recep Gürbüz’ün 
ardından ailenin üçüncü kuşağı 
olarak ata sporunu başarılı şekilde 
sürdüren Ali Gürbüz, küçük yaşta 
kaybettiği babasının yolundan 
gitmenin gururunu yaşıyor. Bir or-
ganizasyon için Edirne’de bulunan 

başpehlivan Ali Gürbüz, gelecek yıl 
yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri’ne hazırlıklarına başla-
dığını anlattı. Yoğun geçirdikleri 
sezonun sonuna geldiklerini kay-
deden Gürbüz, “İnşallah seneye 
üçüncü yıl Kırkpınar’da üst üste 
başpehlivan olup altın kemerin 
ebedi sahibi olmak istiyorum. An-
talya’ya altın kemeri ebedi olarak 
götürmeyi hedefliyorum ve bunu 
babama armağan etmek istiyorum. 
İnşallah Allah’ım bana bu duyguyu 
nasip eder.” diye konuştu.

HER ŞEY ALTIN
KEMER AŞKINA Kovid 19 salgının sportif faali-

yetleri etkilediğini belirten ama 
kısıtlamalara uyularak bu 

sezon çok sayıda güreşlerin 
yapıldığını hatırlatan Ali 
Gürbüz, şunları kaybetti: 

“Bu yıl bu kadar güreşin ya-
pılacağını tahmin etmiyorduk. 
Beklentimizin üzerinde oldu, 
Allah yüzümüze güldü. Güreş-
lerde de bir sıkıntı olmadan bu 
sezonu kapatacağız inşallah. 
Bir yıl aranın ardından Kırkpı-
nar’da başpehlivan oldum. 2 
kez altın kemeri üst üste almış 
oldum. İnşallah gelecek yıl ya-
kez altın kemeri üst üste almış 
oldum. İnşallah gelecek yıl ya-
kez altın kemeri üst üste almış 

pılacak güreşlerde de başpehli-
van olarak altın kemerin ebedi 
sahibi olurum. Altın kemerin 
ebedi sahibi olmak için şimdi-
den çalışmalara başladım.”
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üçüncü yıl Kırkpınar’da üst üste 
başpehlivan olup altın kemerin 
ebedi sahibi olmak istiyorum. An-
talya’ya altın kemeri ebedi olarak 
götürmeyi hedefliyorum ve bunu 
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SALGIN
güreşçileri de

ETKİLEDİ

NE ÇIKACAKNE ÇIKACAK
Süper Lig’de Beşiktaş’a konuk olacak Galatasaray’da 

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 67 
derbide 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü



◊ BARIŞ KIŞ

PARKLARA yepyeni bir soluk getiren 
Beylikdüzü Belediyesi, iki yeni konsept 
parkı daha hayata geçirerek 2019 yılın-

dan bu yana ilçeye kazandırdığı park sayı-
sını 65’e çıkardı. Tasarım yönünden fark 
yaratan ve çeşitli fonksiyonları da içinde 
barındıran parklara son olarak Kavaklı ile 
Yakuplu Mahallesi’ne yapılanlar eklen-
di. Yaklaşık 9 bin metrekare alanda 
hayata geçen ve üç etaptan oluşan Ya-
kuplu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet 
Caddesi üzeri park alanında; seyir terası, 
oturma ve dinlenme alanları, basketbol 
sahası, fonksiyonel oyun grupları ve fitness 
alanları yer alıyor. Parkta aynı zamanda, ço-
cukların eğlenirken öğrenebilecekleri dünya, 
Türkiye ve Beylikdüzü haritalarının olduğu 
duvar resimlerinin yanı sıra fotoğraf çekile-
bilecekleri tasarımlar da bulunuyor.

Öğretmenlerin fikri alındı
Kavaklı Mahallesi Sokullu Caddesi ile Mu-
hammed Cinnah Sokak üzerinde ise rengârenk 
ve çeşitli fonksiyonlara sahip tematik bir park 
hayat buldu. Alan için, farklı anaokullarındaki 
öğretmenlerden fikirler alınarak çocukların 
zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyecek 
unsurlar eklendi. Yaklaşık 5 bin metrekarelik 
alanda hayata geçen konsept parkta; çocuk-
ların farklı eğim ve kotlarda yürüyeceği, renk 
geçişli zemin döşemelerinin olduğu alanlar 
tasarlandı. Bununla birlikte park içerisinde; 
farklı yaş gruplarına hitap eden çocuk oyun 
alanları, zeka gelişimini destekleyici satranç 
oyun alanı, çok sayıda tasarım oturma ve din-
lenme alanları, seyir terasları, basketbol sahası 
ve masa tenisi alanı da bulunuyor.

24 EKİM 2021 PAZAR

29 EKIM 
Cumhuri-

yet Bayramı 
kapsamında 

düzenlenen kon-
serlerle coşkuyla 

kutlanacak. Konser-
lerin kraliçesi Demet 

Akalın, Alanya Meyda-
nında şarkılarıyla eğ-

lendirecek. Pop müziğin 
son dönem yıldızlarından 

Hande Ünsal, Merzifon 
Meydanında sevenle-

riyle bir araya gelecek. 
Irem Derici, Burdur’da 
Cumhuriyet coşkusunu 
şarkılarıyla yaşatacak. 

Oğuzhan Koç, Istanbul 
Zeytinburnu’nda, Simge 

ise Tekirdağ Süleymanpa-
şa Meydanında şarkıları-

nı seslendirecek. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nı 

sevenleriyle beraber halk 
konserinde kutlayacak 

olan sanatçılar, tüm 
sevenlerini konserlere 

davet ederek, sürprizleri, 
repertuarları ile sevenle-
rine unutulmaz eğlenceli 

saatler yaşatacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
tüm yurtta coşkuyla kut-

lanacak. Kutlamalar 
kapsamında birçok 

ünlü sanatçı da 
Türkiye’nin 

dört bir 
yanında 

konser 
verecek

Sanatçılar 
29 Ekim’i 
bekliyor

Beylikdüzü’nde hayata geçirdiği 
yeni nesil konsept parklarla dikkat 
çeken Beylikdüzü Belediyesi, iki 
yeni parkı daha ilçeye kazandırdı. 
Son olarak Kavaklı Mahallesi’nde 
yapılan tematik parkta, anaokulu 
öğretmenlerinin fikirleri alınarak 
çocukların fiziksel ve zihinsel geli-
şiminin desteklenmesi amaçlandı

Beylikdüzü çocuk
parklarını sevdi

Yaklaşık 9 bin metrekare alanda hayata geçen ve üç etaptan oluşan Yakuplu Mahallesi 
Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzeri park alanında; seyir terası, oturma ve dinlenme alan-
ları, basketbol sahası, fonksiyonel oyun grupları ve fitness alanları yer alıyor. Parkta aynı 
zamanda, çocukların eğlenirken öğrenebilecekleri dünya, Türkiye ve Beylikdüzü haritaları-
nın olduğu duvar resimlerinin yanı sıra fotoğraf çekilebilecekleri tasarımlar da bulunuyor.

Parkların baştan sona her 
sürecini takip ederek alan 
incelemelerinde bulunan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, “Kavak-
lı Mahallesi’nde yaptığımız 
parkı tasarlarken anaokulu 
öğretmenleriyle bir araya 
geldik ve bu alanı çocukların 
gelişimine katkı sağlaya-
cak şekilde tasarladık. Her 
platform ve terasta farklı bir 
etkinlik alanı var. Bir taraftan 
da komşularımızın dinlenip 
nefes alabilecekleri bank 

alanları oluşturduk. Buranın 
hemen alt kısmında da kapalı 
spor salonuna başlıyoruz. Ya-
kuplu Mahallesi’ndeki parkta 
ise çocuklarımızın eğlenirken 
öğrenmesini hedefledik ve 
çalışma arkadaşlarımla bir-
likte çok güzel bir işe daha 
imza attık. Göreve geldiğimiz 
günden bu yana 65 parkı tüm 
İstanbul’a kazandırmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 
rakamı daha da yukarıya taşı-
mak için durmadan çalışmaya 
devam edeceğiz.” dedi.

Çalışmaya devam edeceğiz

◊ YAKUP TEZCAN

KÜÇÜKÇEKMECE Kaymakam-
lığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Mangala Federasyonu işbirli-
ğiyle gerçekleştirilen yarışmalara 
başvurular başladı. Küçükçekme-
ce’de ikamet eden resmi ya da özel 
ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 
yanı sıra lise öğrencileri de yarış-
malara katılım sağlayabilecek.
Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Kemal Çebi, “Eğitime katkımız her 
yönüyle devam ederken, bir ta-
raftan da öğrencilerimizin özgün, 
yenilikçi, üretime değer katabilecek 
fikir, proje ve yeteneklerini destek-
lemeyi sürdürüyoruz. Geleceğin 
bilim insanı olma potansiyeline 
sahip çocuklarımızı erken yaşlarda 
keşfedip var olan yeteneklerini 
geliştirmek, gerekli desteği sağla-
yarak onlara araştırmacı bir ruh 
kazandırmak için bu yarışmaları 
düzenliyoruz” diye konuştu.
Başvurular online gerçekleştirilecek
Yarışmalara başvurular http://

kucukcekmece.istanbul/yarismalar 
adresinden online gerçekleştirilecek. 

Yarışma takvimi belli 
oldu

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Müdürlü-
ğü’nün yeni eğitim-öğretim döne-
minde de öğrencilerin yeni fikirle-
rini açığa çıkarmak ve vizyonlarını 
geliştirmek amacıyla düzenlediği 
yarışmaların son başvuru tarihleri 
ise şöyle belirlendi:
Ata’ya Özlem Konulu Şiir Okuma 
Yarışması :28 Ekim 2021
Ata’ya Özlem Konulu Şiir 
Okuma Yarışması: 28 Ekim 
2021 (Öğretmenlere Yönelik)
Mangala Turnuvası: 
10 Aralık 2021
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Resim Yarış-
ması:8 Nisan 2022
Yap-Boz-Hız Yarışması : 
25 Şubat 2022
İnovasyon Yarışması :  
29 Nisan 202

Küçükçekmece Belediyesi bilime ilgiyi artırmak, öğrencileri teşvik etmek 
ve desteklemek amacıyla ilçe genelinde ödüllü yarışmalar düzenliyor

Bilim için yarış vakti

◊ İRFAN DEMİR

SÜLEYMANPAŞA Belediyesi 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Mü-
dürlüğü tarafından organize edilen 
toplantıda, Başkan Yüksel’e Süley-
manpaşa Belediye Başkan Yardımcısı 
Sabri Çınar ve Birim Müdürü Suat 
Durmaz da eşlik etti. Toplantı ile 
ilgili açıklamada bulunan Başkan 
Yüksel, “Süleymanpaşa’mızdaki lise 
ve ortaokullarımızın müdür ve müdür 
yardımcılarıyla bir araya gelerek, 
ilçemizdeki okullarda yapacağımız 
projelerimize ilişkin fikir alışverişinde 
bulunduk. Gençlik ve Spor Hizmetle-
ri Müdürlüğümüz tarafından orga-
nize edilen toplantıda, Paşa Kafe’de 
ağırladığımız okul yöneticilerimizin 
taleplerini dinleyerek, okullarımızın 
ihtiyaçlarını ve eksiklerini değerlen-
dirdik” diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt 
Yüksel, ilçede faaliyet gösteren lise ve or-

taokul müdürleri ve müdür yardımcıları ile 
bir araya geldi. Yüksel, okulların ihtiyaçları 
ve okullarda yapılması planlanan projelerle 

ilgili fikir alışverişinde bulundu

Eğitim için
önemli buluşma

HARBIYE Açıkhava Tiyatro-
su’nda verdiği muhteşem kon-
serin ardından ayağının tozuyla 
soluğu Bursa’da alan başarılı 
sanatçı Buray, Kültürpark Açık-
hava Tiyatrosu Sahnesinde de 
unutulmaz bir performansa imza 
attı. Buray, konserinin ikinci 
bölümünde ise ritmi ve tempoyu 

yükselterek Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nu ayağa kaldırdı. 
“Deli kızlar burada mı?” anonsu 
ile başladığı “Deli Kız” şarkısının 
tam ortasında sahnede minik bir 
hayranını ağırlayan başarılı sa-
natçı, “Aradığım deli kızı buldum. 
Konu kapanmıştır.” Diyerek 
herkesi tebessüm ettirdi.

BURAY COŞTURDU


