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197 ŞİRKETTEN 37’Sİ VERGİ 
ÖDEMEMİŞ, 18’i EKSİK YATIRMIŞ

Sayıştay raporlarıyla tespit
edilen bulguları TBMM

gündemine taşıyan CHP İstanbul
Milletvekili Özgür Karabat, kimi
enerji şirketlerinin açıkça kollandı-
ğını savunarak, “Enerji sektö-
ründe hizmet veren şirketler
‘Sektör Altyapı Giderlerine Katkı
Payı’ adı altında bir vergi ödüyor.

Bakanlık verilerine göre 2020 yı-
lında enerji satışı yapan 197 şir-
ketten 37’si vergisini hiç
ödememiş. 18 şirket de eksik ya
da gecikmeli ödemiş. Sektörde
faaliyet gösteren şirketlerin dörtte
biri vergi ödemiyor ya da eksik
ödüyor. Dolayısıyla ciddi bir de-
netim eksikliği olduğu açık” dedi.

ç

SORUMLULAR BU ŞİRKETLERİN 
YAPTIĞINA GÖZ YUMUYOR

Sayıştay'ın denetim bulgu-
larının 2018 ve 2019 yılla-

rına ait denetim raporlarına
yansıdığını  belirten CHP'li Kara-
bat, “Vatandaş elektrik faturasını
bir gün dahi geciktirse tepesine bi-
nerler. Oysa yıllardır devam eden
bir usulsüzlük var ortada. Sorum-
lular da adeta bunlara göz yumu-

yor. 2018 yılında 18 şirket, 2019 yı-
lında 37 şirket hiç vergi borcu öde-
memiş. Bu şirketler hangileri,
bunları ödemedikleri vergi borçları
tutarı ne kadar kamuoyunun bun-
ları bilmeye hakkı var” ifadelerini
kullandı. Bakanlığın vergisini öde-
meyen şirketleri açıklamaması ay-
rıca tepki çekti. I SAYFA 7
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Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, belediyede

görev yapam müdürler ile bir araya
geldi. Müdürler, ilçede yapılan ça-
lışmalar hakkında bilgilendirme ya-
parken, Belediye Başkanı Çebi,
“Küçükçekmeceliler için çalışmaya
devam ediyoruz. İlçemiz için yaptı-
ğımız her hizmeti Küçükçekmece-
mizin tüm temsilcilerine aktardık.
Programa katılan başkan yardımcı-
larımıza, meclis üyelerimize, siyasi
parti temsilcilerine ve muhtarları-
mıza teşekkür ederim” dedi.
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Çalışmalar
masaya yatırıldı

MÜDÜRLER BİLGİLENDİRDİ

İBB’nin köklü kurumu İETT, 150. yılını, Cemal
Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen ga-

layla kutladı. Galada konuşan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, “Devletimizin hangi kurum ya da kuruluşu
olursa olsun, önüne İstanbul'la ilgili bir konu ya da
karar geldiğinde, en hassas şekilde davranıp, hizmetin
gecikmemesi adına da gerekeni yapmakla mesuldür”
dedi. Bir dönem İETT bünyesinde çalışan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ise anma listesine giremedi. Geçmişte İETT
için hazırlanan albümlerde yerini alan Erdoğan'a, yeni dö-
nemle birlikte İETT’li ünlüler kısmında yer verilmedi. I SAYFA 5
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Son yıllarda dış
mekanlarda ger-

çekleşen düğün fotoğ-
raflarına ilginin
artması, korsan fotoğ-
rafçıları da ortaya çı-
kardı. Vergi vermeden
fotoğrafçılık yapıldığını
söyleyen İstanbul Pro-

fesyonel Foto Sanatkar-
ları Esnaf Odası Başkanı

Dilek Camcı, gelin ve da-
matları korsan fotoğrafçılara

karşı uyardı. I SAYFA 16

HALKA VERIR TALKINI
KENDI YUTAR SALKIMI!

Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, "HDP

şu an meşruyken siz aday olan kişiyi
cezaevinde tutamazsınız. Selahattin
Demirtaş tahliye edilmeli. Cumhur-
başkanı Erdoğan kendi geçmişini

düşünsün. Osman
Kavala için de aynı
şeyi söylüyorum.
Türkiye’nin AİHM
kararına uyması ge-
rekiyor, Sayın Erdo-
ğan bunu kendisi
getirdi" açıklamasını
yaptı. I SAYFA 7
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Demirtaş ve Kavala
tahliye edilmeli

İKTİDARA ÇAĞRI YAPTI

Esenyurt Belediyesi’nin 2022
yılı bütçesi, 1 milyar 306 milyon

lira oldu. Bütçe hakkında yapılan
eleştirilere cevap veren Belediye 
Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, “Vatandaş
sizin kötü yönettiğinizi
gördüğü için Esen-
yurt'ta yönetim değişti.
Biz sizin gibi şov yap-
mıyoruz. Bitirdiğimiz
caminin açılışını yapmı-
yoruz. Birilerinden inti-
kam almaya gelmedik”
diye konuştu. I SAYFA 8
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Bizler sizin gibi
şov yapmıyoruz

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

YENİ İETT GELDİ
ERDOĞAN GİTTİ! ç

KORSAN UYARISI BİZ HAZIRIZ ŞİMDİ
ONLAR DÜŞÜNSÜN!

İYİ Parti'nin 4. kuruluş yıl dö-
nümü kutlandı. Meral Akşener,

sahneye çıkmadan önce, 'Kim geli-
yor, Başbakan geliyor' anonsları ya-
pıldı. Partilileri selamlayan Akşener,
"Haramiler gidiyor. İyiler geliyor"
dedi. Akşener, “İYİ Parti'yi, Türki-
ye'yi yönetme iddiasıyla kurduk.
Milletimiz de bu gerçeği görüyor.
Artık biz hazırız. Şimdi onlar düşün-
sün” diye meydan okudu. I SAYFA 7
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Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığınca yapılan
son açıklamaya göre

2020 yılında 3 milyon
768 bin 638 vatandaşın
elektriği, borcu yüzün-

den kesildi. Borçlu
vatandaşın gözünün 

yaşına bakmayan 
elektirik şirketlerinin 
ise milyonlarca liralık

vergi borçlarını ödeme-
dikleri ortaya çıktı

KAMUYOUNU AYDINLATACAK MISINIZ?

ChP Milletvekili Özgür Karabat, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, “Bakanlığın 2019
ve 2020 yılına ait faaliyet raporlarında “Sektör Altyapı Giderlerine Katkı Payı”na ilişkin
verilere neden yer verilmemiştir? Bakanlığın 2021 yılı faaliyet raporunda bu konuda
kamuoyunu aydınlatıcı bilgi vermeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna cevap istedi.

İstanbul'da yarım asrı aşkın
süredir ömrünü antika eşya-

ların restorasyon ve tamiratına
adayan Bülent Dönmez, tarihi
eserler ve anılara hayat veriyor.
Dönmez, "Eserleri yapıp teslim et-
tiğimizde gülümsüyorlar. Ağlaya-
rak gelip gülerek ayrılıyorlar.
Burası antika hastanesi. İnsanlar
bu eserleri bizde unutuyorlar. İn-
sanlardan ricam eserlerini unut-
mamaları. Bizde çok sayıda
terkedilmiş eser var" dedi.  I SAYFA 8
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Sarıyer'de yağmur nedeniyle
kayganlaşan yolda henüz bi-

linmeyen bir nedenle kontrolden
çıkan zırhlı polis aracı önce kaldı-
rımdaki ağaca vurdu. Ağacı yerin-
den söken zırhlı araç, yolda seyir
halindeki 6 araca çarptıktan sonra
orta refüje çıkarak durdu. Kazada
3 kişi yaralandı. I SAYFA 3
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Antika ve anılara
hayat veriyor

6 araca çarptı

BURASI ANTİKA HASTANESİ

Kemal Deniz
Bozkurt

Büyük Birlik Partisi'nden (BBP)
ayrılanların oluşturduğu Milli

Yol Hareketi'nin sözcüsü Remzi
Çayır, kasım ayında Ankara'da yapa-
cakları toplantıda karar çıktığında
partileşeceklerini,
bunun için Ankara'da 5
katlı bir bina da tuttuk-
larını söyledi. Ülke yö-
netiminin de şeffaf
olması gerektiğini ifade
eden Çayır, “Allah’ın iz-
niyle biz, alnımız açık,
heybelerimiz dolu yola
çıktık. Sizlerden dua,
destek istiyoruz” dedi.
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Alnımız açık
heybemiz dolu

YENİ BİR PARTİ KURULUYOR

Remzi Çayır

Beşiktaş, Süper Ligin 10'uncu
haftasında derbi maçta saha-

sında Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu
akşam Vodafone Park Stadı'nda oy-
nanacak karşılaşma saat 20.00'de
başlayacak ve Fırat Aydınus tarafın-
dan yönetilecek. Sergen Yalçın'ın
öğrencileri, formsuz ve kötü geçen
bu dönemi Galatasaray galibiyetiyle
sonlandırarak çıkışa geçmek 
hedefinde. I SAYFA 14
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İstanbul Mardinliler Derneği
tarafından projelendirilen

Cumhuriyet Şöleni programı bir
Türkiye projesine dönüştü. Başkan-
lığını Ömer Erdoğan’ın yaptığı Yedi
Renk Tek Yürek Platformu proje
ortağı olarak dahil olmasıyla bir-
likte Türkiye'nin 81 iline ait vakıf
dernek konfederasyon ve federas-
yonların bu çalışmada yer alması
kararlaştırıldı. I SAYFA 9
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Büyükçekmece Bababurnu sa-
hiline dökülen kaçak hafriyat

mahalle sakinlerini çileden çıkardı.
Başta Büyükçekmece Belediyesi ve
CİMER olmak üzere her yere şika-
yette bulunan mahalleli sonunda se-
sini duyurdu. Şikayetleri dikkate alan
Büyükçekmece Belediyesi, kaçak
hafriyatın döküldüğü alan giden
yolun üzerine iş makinesi çekerek
önlem aldı. Bu arada bazı mahalle
sakinleri kaçak döküm yapan kam-
yonların Büyükçekmece Belediye-
si'ne ait olduğunu iddia etti.
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Kara Kartal
çıkış arıyor!

Yedi renk tek yürek

TEK HEDEF GALİBİYET

Şu an depo destek elemanı
olarak çalıştığı iş yerinde iki

kuryenin kendisiyle alay ettiğini, yü-
züne tükürüğünü anlatan otizmli
birey Doğukan Yegin, bölge müdü-
rüne şikayette bulunması sonrası
kameralardan olayın izlenip kendi-
siyle uğraşan iki kuryenin işine son
verildiğini ve kendisinin de idari

izinde olduğunu ifade
etti. Yaşadığı zorlukları
Damga'ya anlatan
Yegin, “Okul hayatım
boyunca hep alay ko-
nusu oldum, hep dışla-
dılar beni. Toplumda
adalet yok. Arkadaş or-

tamlarında dışladım, hayatımda hiç
kız arkadaşım olmadı ve maalesef
ki Türkiye’de otizmin hastalık ol-
madığını anlatmak cahile bilimi an-
latmaktan daha zor” dedi.  I SAYFA 4
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TOPLUMUN
ADALETI YOK

OKULDA HEP ALAY KONUSU OLDUM

Otizmli bir birey Doğukan Yegin, okul hayatı boyunca
hep alay konusu edildiğini belirterek, çalıştığı iş 
yerinde de kendisine mobing yapıldığını savundu.
Yegin, “Toplumun adalate yok” ifadelerini kullandı

ÖZEL hABER
DİLEK BOZKURT

MARMARA

İÇİN
DURUM
VAHİM!

14 kent beled-
iyesinin oluştur-

duğu Marmara 
Belediyeler Birliği; 
ekonomik durum,
iklim krizi, göç, doğal
afetlere yönelik 'risk'
haritasını oluşturdu.
İlgili bakanlıklar başta
olmak üzere kamu 
kurumlarına 'tavsiye'
niteliğindeki raporda
"Marmara Bölgesi 
için yangın söndürme
uçağı alınması, su kıt-
lığına çözüm arayış-
ları" gibi dikkat çeken
detaylar var. I SAYFA 9
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Kaçak hafriyata
makineli önlem!

Hamsinin fiyatı
yine tavan yaptı

Geçen hafta 10TL’ye
gerileyen hamsinin

kilosu, az miktarda avla-
nınca 20 TL’ye çıktı. SAYFA 6 
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Doğukan
Yegin,

Damga’ya
konuştu. 

Meral
Akşener
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GÜVEN Hastanesi tarafından ‘Meme 
Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında 
düzenlenen ‘Fark Et, Dokun, Çöz’ 

başlıklı seminerde iş dünyasının başarılı 
kadınları bir araya geldi. Güven Hastanesi 
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Uğur 
Emre ve Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serap 
Gültekin’in konuşmacı olarak yer aldığı 
seminerde; meme kanserinin erken tanısı, 
tedavideki son gelişmeler, risk faktörleri ve 
korunma yöntemleriyle ilgili konu başlıkları, 
katılımcıların da fikirlerini paylaştığı interak-
tif bir toplantıyla ele alındı. Meme kanseriyle 
ilgili farkındalığı artırmak için hazırlanan 
anketi anlık olarak yanıtlayan katılımcıların 
cevapları, uzman hekimlerce yorumlandı.

Genetik oran yüzde 10
20 yaşından itibaren her kadının kendi ken-
dine meme muayenesi yapmasının önemli 
olduğunu dile getiren Emre, şunları söyledi: 
“30 yaşından itibaren de kadınların yıllık 
olarak meme muayenelerini yaptırmalarını 
öneriyoruz. 40 yaşından itibaren ise tarama 
programları başlıyor. Öneriler 40 yaşından 
itibaren her kadının yılda bir mamografi 
çektirmesi, meme muayenesini yaptırması 
ve gerekli diğer tetkikleri ultrasonografi ile 
değerlendirmesini içerir. Bu şekilde düşün-
düğünüz zaman aslında hastane periyo-
du 30 yaşından itibaren başlıyor. Meme 
kanserinde genetik oran yaklaşık yüzde 
10 civarındadır. Tüm meme kanserlerinin 
yüzde 10’u ailesel geçişli diyebiliriz. Genetik 
faktörlerin varlığı aslında biraz şüpheye 
ve bazı kişisel hasta özelliklerine dayanır. 
Eğer aile bireyleri içerisinde birinci derece 
yakınlarda ve özellikle menopoz öncesinde 
meme kanseri varlığı veya iki taraflı meme 
kanseri varlığı varsa veya bir erkek hastada 
meme kanseri varlığı varsa ya da birden çok 
aile bireyinde ardışık meme kanseri varsa 
bu hastalar risk altındaki hastalardır. Bu 
hastalarda genetik geçiş mümkündür. Bun-
ları tespit etmek için de çeşitli genetik testler 
vardır” ifadelerini kullandı.

Pandeminin sonucu
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
meme kanseri sayısında artış yaşandığını 
ifade eden Prof. Dr. Emre, şunları kaydetti: 
“Bu batılılaşma tarzı yaşamın artması, fast 
food tüketimi, doğum ve emzirme oranları-
nın azalmasıyla alakalı bir artış. Bütün dün-
yada olduğu gibi Türkiye’de de var. Şu anda 
Sağlık Bakanlığının verilerine göre de Türki-
ye’de 100 binde 46 civarında meme kanseri 
yoğunluğu var. Pandemi sürecinde hastaları-
mız bir süre takiplerini ve görüntülemelerini 
aksattılar. Özellikle pandeminin ilk başların-
daki dönemlerden sonra biz hastaları daha 
erken evrelerden ziyade koltuk altlarındaki 
lenf bezlerine sıçramış vaziyette ya da kitlele-
rin daha büyümüş halde yani hastalığı biraz 
daha ilerlemiş evrelerde görmeye başladık. 
Bu pandeminin bir sonucu. Tabii ki burada 
koronavirüs hastalığının kanseri artırması 
söz konusu değil ama kanserin teşhisindeki 
gecikme söz konusu oldu” dedi.

Gidişatı değiştirilebilir
Kanserin ilk ortaya çıkmasıyla klinik olarak 
bulgu vermesi arasında geçen dönemde 
radyolojik incelemelerle kanserin tespit edile-
bileceğini kaydeden Radyoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Serap Gültekin de, “Ne kadar erken 
gösterilirse, hastanın yaşam süresi uzatı-
lır, tedavi seçenekleri artar, hastaya daha 
sınırlı cerrahiler yapılır ve bu da hastanın 
konforunu artırır. Meme kanserinin erken 
teşhisiyle hastalığın gidişatının değiştirilebi-
leceği gerçeği de meme kanseri taramasının 
temel çıkış kaynağını oluşturur. Bu yüzden 
belli yaşa gelmiş olan kadınların muhakkak 
düzenli meme muayenelerini yaptırıp, radyo-
lojik incelemelerini, mamografik taramasını 
yaptırmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

PANDEMİ DÖNEMİNDE
MEME KANSERi 

ARTTI
Güven Hastanesi, Meme Kanseri 
Farkındalık Ayı kapsamında ‘Fark 
Et, Dokun, Çöz’ başlıklı seminer 
düzenledi. Meme ve Endokrin Cerra-
hi Uzmanı Prof. Dr. Ali Uğur Emre, 
pandemi sürecinde hastaların takip-
lerini ve görüntülemelerini aksattık-
larını söyleyerek, “Salgın döneminde 
hastaların muayenelere gelmemesi 
nedeniyle ileri evre meme kanseri 
sayıları arttı. Bu durum hastalığın 
ilerlemesine ve tedavi protokolleri-
mizin değişmesine neden oldu” dedi

Yeni teknolojik
GELiŞMELER
Temel tarama yönteminin ma-
mografi olduğunu belirten Gül-
tekin, şunları söyledi: “Mamog-
rafinin bazı sınırlamaları var. Bu 
sınırlamalarının olduğu yerde 
de yeni teknolojik gelişmelerin 
olduğunu görüyoruz. Örneğin, 
halk arasında 3 boyutlu ma-
mografi olarak da bilinen ‘tomo-
sentez mamografi’. Bu sayede 
yoğun meme dokusu içerisinde 
saklanmış olabilecek meme 
kanserleri daha net gösterilebi-
lir.  Son 10 yılda tomosentez ma-
mografi ile ilgili yapılan bilimsel 
çalışmalar sayesinde artık bili-
yoruz ki tomosentezli mamografi 
ile meme kanserini saptama 
oranları yüzde 30’a kadar artırıl-
maktadır. Bunun dışında tarama 
ve tanı da kullandığımız başka 
inceleme yöntemleri de bulunu-
yor. Yoğun meme yapısına sahip 
olan kadınlarda mamografinin 
düşen duyarlılığını artırmak için, 
orta riskli kadınlarda, meme 
ultrasonu da kullanılabilmekte-
dir. Yüksek riskli hastaların bazı 
alt gruplarına, örneğin genetik 
mutasyon saptanan kadınlara 
yıllık mamografik taramanın 
yanında meme MRG eklendi-
ği zaman meme kanserlerinin 
daha erken evrede saptanabil-
diği gösterilmiştir. Meme MRG’yi 
ayrıca mamografi ve ultra-
sondan sonra problem çözme 
amacı ile gizli meme kanserinin 
gösterilmesinde ya da bazı 
meme kanserlerinin ameliyat 
öncesinde değerlendirilmesinde 
tercih etmekteyiz. Zaman içeri-
sinde öğrendik ki pandemi artık 
hayatımızın bir parçası.  Meme 
kanseri taramaları da bu süreçte 
aksamadan devam etmelidir. 
Son aylarda yapılan çalışma-
larda Covid-19 pandemisinde 
meme merkezlerine muayeneye 
başvurma gecikmelerinin ileri 
evre meme kanserlerinde artışa 
neden olarak daha sonraki yıl-
larda meme kanserinden ölüm 
oranlarında artışa neden olacağı 
tahminlerini gösteren çalışmalar 
mevcut” ifadelerini kullandı.

MEVSİM değişikliklerinde ortaya 
çıkan ve konuşma, yutkunma, 
çiğneme gibi hareketler esnasında 
zorluğa neden olan ağız yaraları 
ile ilgili Emsey Hospital’dan Ağız 
ve Diş Sağlığı Uzmanı Rukiye 
Parlak açıklamalarda bulundu. 
Bağışıklık sisteminin önemine de-
ğinen Dt. Parlak, “Havanın birden 
soğumasıyla birlikte bağışıklık 
sistemimiz hem kendini ısıya hem 
de ortamdaki alerjenlere, çeşitli 
gribal virüslere adapte etmeye 
çalışıyor. Dolayısıyla bu noktada 
bağışıklık sisteminin zayıflaması-
na bağlı olarak mevsim geçişlerin-
de ağız yaraları artar” dedi.

Fazla vitamin 
tetikleyebilir

Koronavirüs süreciyle beraber 
insanların bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için takviye gıda-
lar aldığını belirten Dt. Parlak, 
gözlemlerini şöyle ifade etti: “Biz 
markete giderken bile buzdola-
bımızda neyin eksik olduğuna 
bakıyoruz. Koronavirüs süreciyle 
beraber insanlar bağışıklık siste-
mini güçlendirmek için çok fazla 
dış vitaminler almaya başladı-
lar. Bağışıklık sistemi güçlüyse, 
güçlüdür. Bağışıklık sistemi daha 
güçlü olmaz. Eğer bedenimizde 
bir vitamin tamsa, üstüne bunu 
aldığımızda bunun daha yararlı 
bir etkisi yok, zararı var. Bu sade-
ce ağızda değil tüm bedenimizde, 

hatta iç organlarımızda kalıcı 
olarak hasar verebiliyor. Her vita-
minin fazlasının da bedenimizde 
birikmesi, bazılarının atılamaması 
ve zarar vermesi mümkün. Bu 
yüzden genel olarak ek bir vitamin 
ve mineral almadan önce kan testi 
yaptırarak bedeninizin gerçekten 
buna ihtiyacı olup olmadığına 
bakmakta yarar görüyorum” 
şeklinde konuştu.

Bitkisel macun kullanın
“Son dönemde sadece mevsim 
değişikliklerinde değil aynı za-
manda 1 seneye yakın süredir 
ağız yaralarının genel olarak tüm 

zamanlarda arttığını görüyoruz” 
diyen Parlak, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Ben bu durumu sadece 
Tarım Bakanlığı tarafından onay-
lanan bitkisel macunların daha 
yoğun kullanılmasına bağlıyorum. 
Bu noktada sadece vücut için 
zehirli olmayan maddelere bakı-
lıyor. Halbuki Sağlık Bakanlığı 
onaylı macunlarda ağız dokuları 
için de ekstra zarar verici olmayan 
maddelere bakılıyor ve bitkisel 
macunlardaki bazı bitkilerin ağız 
dokuları üzerinde tahriş edici, 
alerjen etkileri var” açıklamasında 
bulundu.

İlk belirti ağızda başlar
Ağız yaralarının 1 hafta içinde 
kendiliğinden geçebildiğini, o 
dönemde sıcak soğuk yiyecekler-
den uzak durulması gerektiğini 
belirten Rukiye Parlak, “Ağız 
içinde sürekli bir aft varsa Behçet 
hastalığı için belirti olabilir. AIDS 
için ön belirti olabilir. Birçok 
hastalığın ilk belirtisi ağızda 
başlar. Sürekli tekrarlıyorsa siste-
mik başka bir hastalığın belirtisi 
olabilir. Kimi bünyelerde aft, uçuk 
gibi şeyler virütiktir. Bedende o 
virüs varsa bağışıklık sistemi biraz 
zayıfladığında kendini tekrarlar. 
Kişi nezle oldu ve üşüttüyse aftlar 
hastalığa eşlik edebilir, bunun ila-
cı yok. Kullanılan ilaçlar daha çok 
kişinin günlük hayatı için konfor 
sağlayacak şeyler” diye konuştu.

YARAYA 
DiKKAT!
Genellikle mevsim değişikliklerinde sık görülen ağız yaraları ile 
ilgili açıklamalarda bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Rukiye 
Parlak, 1 hafta geçmeyen, uzun süre kendini tekrarlayan ağız 
yaralarının farklı hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi

Rukiye Parlak

Aşı 
geldi

korku 
bitti

YAPILAN araştırmalar ko-
vid-19 aşısı yaptıran kişilerde, 
pandemide oluşan depresif 
ruh hali ve kaygı bozukluk-
larının yüzde 4 ile yüzde 20 
arasında azaldığını ortaya 
koydu. Konuyla ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Üniversi-
tesi Sosyal Hizmetler Bölümü 
Öğr. Üyesi ve Klinik Psikolog 
Ünal Erdem Elli,, bu durumun 
‘kişinin kendini ve çevresini 
güvende hissetmesi’ ile ilgili 
olduğunu söyledi. Güney Ka-
liforniya Üniversitesi’nde yapı-

lan bir araştırmaya göre CO-
VID-19 aşısı olduktan sonra 
kişilerin çok depresif hissetme 
olasılığında yüzde 15, sadece 
hafif depresif hissetme olası-
lığında ise yüzde 4 oranında 
bir azalma yaşadığı görüldü. 
Konu hakkında açıklamalarda 
bulunan Psikolog Ünal Erdem 
Elli, “Bugün birçok araştırma, 
bize kaygıyla ve depresyonla 
ilgili bozulukların pandemiden 
önce olduğundan daha yoğun 
bir şekilde çıkmaya başladığını 
gösterdi” diye konuştu.

ÜNLÜ şarkıcı 
Yonca Lodi, 
Ulus’taki 
Uluorta adlı 
mekanda sah-
ne aldı. Uzun 
kadife elbise-
siyle, kendi-
sini izlemeye 
gelenlerin 
karşısına çı-
kan Lodi, ara 
ara seyirciyle 
sohbet etti. 
“Geçtiğimiz 
1.5 yılı, pan-
demiyi anla-
tan bir parça 
söyleyeceğim” 
diyen şarkıcı, 
‘Düştüysek 
Kalkarız’ 
adlı şarkısını 
seslendirdi

Pandemiye
gönderme
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K aza saat 10.30 sıralarında Mas-
lak Büyükdere Caddesi Sarıyer
istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye görev yerine gittiği sı-
rada yağmur nedeniyle kayganlaşan
yolda henüz bilinmeyen bir nedenle sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyetini kay-
bettiği zırhlı polis aracı 'Ejder' önce
kaldırıma çıkarak kaldırımdaki ağaca
vurdu. Ağacı yerinden söken zırhlı araç
tekrar yola çıkarak seyir halindeki 6

araca vurarak orta refüje çıktı. Kazada
iki otomobil tamamen hurdaya döner-
ken toplam 6 araçta hasar meydana
geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. 

3 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine
sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk
edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi
olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin
ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kal-
dırdı.   Kaza nedeniyle Büyükdere Cad-
desi'nde her iki yönde trafik yoğunluğu
oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciler
yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik
akışı normale döndü.  

Bomba gibi patladı

Kazaya karışan otomobillerden birinin
sürücüsü yaşananları; "Yolda gidiyor-
dum, arkadan bomba gibi patladı.

Araba da mahvoldu, yanımda çocu-
ğum vardı, boynu incindi. Tepeden
inme oldu. Orada bir ağaca çarpmış, o
anda aynadan bakmıyordum önüme
bakıyordum, bomba gibi patladı ar-
kada" şeklinde anlattı. Bir başka sürücü
Nurhan Özdemir ise; "Arabanın için-
deydik, bir anda patladı her şey, birkaç
tane yaralı vardı" şeklinde konuştu.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
DHA

Saldırgan kocaya
meydan dayağı

Avcılar'da eşine şiddet uyguladığı iddia edilen
kişiyi, eşinin ağabeyleri tekme tokat dakikalarca
dövdü. Olay, perşembe akşam saatlerinde Av-

cılar Tahtakale Caddesi'nde meydana geldi. İddialara
göre kocasının saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine
haber verdi. Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağa-
beyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi
dövdü. Dayak kafe dışında da sürdü. Sandalyelerin ha-
vada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek is-
tedi. O sırada bir kişi "Aile meselesi" karışmayın diye
bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu. Yaşa-
nanlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kayde-
dildi. Tarafların şiyayetçi olmadığı öğrenildi. DHA

6 ARACA CARPTI
Sarıyer'de yağmur 

nedeniyle kayganlaşan
yolda henüz bilinmeyen
bir nedenle kontrolden

çıkan zırhlı polis aracı
önce kaldırımdaki ağaca

vurdu. Ağacı yerinden
söken zırhlı araç, yolda
seyir halindeki 6 araca

çarptıktan sonra orta 
refüje çıkarak durdu.

Kazada 3 kişi yaralandı

Hırsız yakalandı

Şişli'de park halindeki otomobilden 1 adet diz-
üstü bilgisayar, şarj aleti, kulaklık ve not defteri
çaldığı belirlenen şüpheli E.İ. yakalandı. Sevk

edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan
şüphelinin hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yan-
sıdı. Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 18 Ekim Pazartesi
günü saat  20.15 sıralarında  M.G.'nin park halindeki
otomobilinin içerisinden 1 adet dizüstü bilgisayar, şarj
aleti, kulaklık ve not defteri çalındı. İhbar üzerine hare-
kete geçen ekipler, olay yeri ve çevrisinde bulunan 23 ayrı
güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Şüphelinin olay-
dan sonra araçla uzaklaştığını belirleyen ekipler, plaka
bilgileri ve GPS kayıtları üzerinden yapılan detaylı araş-
tırmalar sonucu aracın kiralık olduğu ve E.İ. isimli kişi
tarafından kiralandığını tespit etti. Önceki gün şüpheli
E.İ., Şişli Gülbahar Caddesi üzerinde yakalanarak göz-
altına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli E.İ. adli kontrol
hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ataşehir'de uyuşturucu madde satışı yaptığı
iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk
edilen şüpheliler tutuklandı. İstanbul Emniyet

Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin araçla uyuşturucu madde
satışı yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, dü-
zenledikleri operasyonda  S.A. ve Z.G.'yi gözaltına aldı.
Polis ekipleri çalışmalarının devamında şüphelilerin
Ataşehir'deki ikametleri ile Kartal'da Orhantepe Mahal-
lesi'nde kullandıkları bir müştemilatta arama yaptı. Ara-
malarda 974,5 gram esrar, uyuşturucu madde
imalatında kullanıldığı değerlendirilen 6 kilogram kim-
yasal madde, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ti-
caretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ve 1
adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler S.A. ve
Z.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Ekim ayı başında, bir hafta
içinde farklı günlerde çalı-
nan 4 motosiklet sahibinin

başvurusu üzerine harekete geçen
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsız-
lığı Büro Amirliği ve Kâğıthane ilçe
ekipleri, izledikleri güvenlik kameraları
görüntülerinde,  hırsızlıkların aynı 2
kişi tarafından gerçekleştiğini belirledi.
Polis, bir süre sonra kimlikleri tespit
edilen Görkem A. ve Muhammet E.
K. adlı hırsızlık şüphelilerini yakalaya-
rak gözaltına aldı. Çalınan motosik-
letlerin saklandığı depoyu tespit eden
ekipler, iki şüpheliyi yakalayarak göz-
altına aldı. Depoda yapılan incele-
mede, parçalanmış motosikletlerin
yanı sıra yeni çalınmış olduğu anlaşı-
lan bir motosiklet bulundu.
Şaka zannetti

Polis, çalıntı kaydı bulunmayan moto-
sikletin sahibi M. A.'yı telefonla araya-
rak motosikletinin bulunduğunu

haber verdi. Motosikletinin çalındı-
ğından habersiz olan M.A.'nın, kendi-
sine şaka yapıldığını zannederek bir
süre polise inanmadığı öğrenildi.
Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro
Amirliğine götürülerek sorguya alınan
hırsızlık şüphelilerinden 22 yaşındaki
Görkem A.'nın, motosiklet hırsızlığın-
dan 29, gasp ve yaralama suçlarından
1'er, 23 yaşındaki Muhammet E.
K.'nın ise yaralamadan 1 suç kaydı ol-
duğu ortaya çıktı. Şüpheliler sorgula-
rının ardından mahkemeye sevk
edildi. Hırsızlık şüphelilerinin, bir mo-
tosikleti çaldığı anlar güvenlik kame-
rasına da yansıdı. Görüntülerde, iki
şüphelinin, aynı motosiklet üzerinde
bir binanın otoparkına girişi görülü-
yor. Şüphelilerden biri, geldikleri mo-
tosikletten inip, park halindeki
motosiklete doğru yürüyor. Şüpheli,
çaldığı motosikleti çalıştırarak oto-
parktan ayrılırken, arkadaşı da diğer
motosikletle onu takip ediyor.  DHA

Kağıthane'de, çok sayıda motosiklet hırsızlığına karışan 2 kişi güvenlik kameralarına takıldı. Motosikletinin
çalındığından habersiz bir kişi, polisin kendisini aramasının ardından hırsızlıktan haberdar oldu

1 haftada 4 motosiklet!

Kaza, 12.30 sıralarında Florya
Sahil Yolu'nda meydana geldi.
İddiaya göre, içinde 7 turistin

bulunduğu 34 DLE 116 plakalı minibü-
sün sürücüsü Davut Ö. yağış nedeniyle
kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan minibüs süratli şekilde
önce yön levhasına, ardından da Hakan
D. idaresindeki 34 VJ 7845 plakalı otomo-
bile çarptı. Otomobil, kazanın etkisiyle
savrularak alt geçit duvarına çarparak du-
rabildi. Kazada 4 turist hafif şekilde yara-
lanarak hastaneye kaldırıldı. 

Arap turistleri taşıyordu

Minibüsün çarptığı otomobil sürücüsü-
nün babası Teoman Demiray, "Benim
oğlum yolda dururken, minibüs karşıdan
gelirken hızlı bir şekilde araba kayıp
önce tabelayı kırarak ardından bizim
araba çarpıyor. Tahminimce Arap turist-
leri taşıyordu" dedi.  Kaza sonrası sahil
yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken,
araçların çekiciyle kaldırılmasının ardın-
dan trafik normale döndü. Polis ekipleri
kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA

Bakırköy'de turist taşıyan minibüs sürücüsü, yağış nedeniyle
kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yön lev-
hasına ardından da otomobile çarparak durabildi. İçinde 7 turis-
tin bulunduğu minibüs kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı

4 turist yaralandı

Art
arda
iki
kaza

Kaza, saat 09.30 sıralarında Mal-
tepe Başıbüyük Yolu'nda mey-
dana geldi. Kemal Ulma

yönetimindeki 34 HN 6776 plakalı sebze
meyve yüklü kamyonet, yağışla birlikte kay-
ganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak
devrildi. Sebze ve meyveler yola savrulur-
ken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk
edildi. Kısa süre sonra aynı yönde ilerleyen
minibüsün sürücüsü Erdinç Kamış, kaza
yapan kamyoneti görünce durmaya çalıştı.
Ancak Kamış'ta el frenini çekmesine rağ-
men yağışla birlikte kayganlaşan yolda du-
ramayan minibüs, bariyerlere çarptı.

Kazada minibüste bulunan iki yolcu hafif
şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla has-
taneye kaldırılırken, devrilen kamyonet için
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vinç is-
tendi. Kaza nedeniyle Başıbüyük Yolu'nda
kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Devri-
len kamyonette bulunan sebze ve meyveler
olay yerine gelen başka bir kamyonete yük-
lendi. Kamyonetin kaldırılmasıyla yol trafiğe
açıldı. 

Jilet gibi kaygan

Minibüste bulunan Tuğçe Deherli, "Çok kö-
tüydü. Bu tarafa çarptık, ondan sonra öbür
tarafa çarptık. Çarpmasaydık gidiyorduk, yu-

varlanıp ölüyorduk hepimiz. Az yolcu vardı
Allah'tan" dedi. Minibüs sürücüsü Erdinç
Kamış ise, "Kaza yapan aracı gördükten
sonra frene bastım. Yavaş da geliyordum.
Buna yolcular da polisler de şahit. Önce yu-
karıdaki bariyere vurdum, sonra araç refüje
çıkacaktı, el frenini çektim artık durmayınca.
Sağdaki bariyere attı bizi. Ondan sonra dura-
bildik. Yollar yağmurdan dolayı jilet gibi kay-
ganlaşmış. Kazayı en az zararla atlatmaya
çalıştık, onu da başardık inşallah. İki hafif ya-
ralı var, onları da ambulansa aldık. Birinin
boynunda vardı hafif yanımda oturuyordu
abla. Diğeri de arkada oturuyordu. İkisi de
hafif" diye konuştu. DHA

Uyuşturucu
operasyonu

Depoda yapılan incelemede, parçalanmış motosikletlerin yanı
sıra yeni çalınmış olduğu anlaşılan bir motosiklet bulundu.

Kontrolden çıkan minibüs süratli şekilde önce yön levhasına, ardından
da Hakan D. idaresindeki 34 VJ 7845 plakalı otomobile çarptı. 
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Şu an depo destek elemanı olarak
çalıştığı iş yerinde iki kuryenin ken-
disiyle alay ettiğini, yüzüne tükü-

rüğünü anlatan otizmli birey Doğukan
Yegin, bölge müdürüne şikayette bulun-
ması sonrası kameralardan olayın izlenip
kendisiyle uğraşan iki kuryenin işine son

verildiğini ve kendisinin de idari izinde olduğunu
ifade etti.

2 üniversite okuyorum

Yaşadığı zorlukları Damga'ya anlatan Yegin, “Okul
hayatım boyunca hep alay konusu oldum, hep dış-
ladılar beni. Sonra da okuldan atıldım zaten. Fakat
pes etmedim, eğitim hayatıma devam ettim ve şu an
iki üniversite okuyorum. Birinci üniversitem; Ana-
dolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Perakende
Satış ve Mağaza Yönetimi ( on sınıftayım) , ikinci
üniversitem; Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fa-
kültesi Bilgisayar Programcılığı. Biliyor musunuz,
orta okuldan beni attıkları zaman okul müdürü an-
neme “benim çocuğum böyle olsa onu zincirlenmiş-
tim” şeklinde bir cümle kurmuştu. Hayatın içindeki
hakkım olan eğitimden mahrum bıraktığı yetmezmiş
gibi üstüne beni umutsuz vaka olarak görmüş bu
cümleleri söylemişti. Oysa zincire vurulması gereken
ben değil onun zihniyeti olmalı” tepkisini gösterdi.

Beni hasta görüyorlardı

“Toplumda adalet tam da bu örnekteki gibi. Adalet
yok. Arkadaş ortamlarında dışladım, hayatımda hiç

kız arkadaşım olmadı ve maalesef ki Türkiye’de
otizmin hastalık olmadığını anlatmak cahile bilimi
anlatmaktan daha zor” diyen Yegin, “Artık kız arka-
daş mevzusunda da şansımı yabancı kızlarda arıyo-
rum. Hiç kusura bakmasınlar ama onlar daha
kültürlü ve daha insan. Türk insanı kendinden nefret
ettirdi, belli bazı dostlarım ve birtakım müstesna in-
sanlar var farkındalığı olan insanlar o kadar. İnsan-
lardan nefret etmeme sebep olacak o kadar çok şey
yaşadım ki; çalıştığım bu iş yerinde kuryelerden ya-
şadığım mobing ilk değildi, daha önceki iş yerim
market sektörüydü ve orada da çok dışlandım.
Müdür benim adıma kasa açıyor ve bütün açıkları
bana kilitliyordu. Alacağım izin günlerini vermi-
yordu ve her gün 12 saat çalıştırıyordu. Başka bir
müdür de o da kadın müdürdü, yeğeni ağır otizm-
liydi ve o da yüzüme tükürmüştü. Beni hasta görü-
yorlardı, farklılığımı göz ardı ediyorlardı” dedi.

TOPLUMUN
ADALETI YOK

A lmanya’da 26 Eylül’de yapılan 
seçimde sosyal demokratlar yüzde
25,7 oy ile kıl payıyla da olsa bi-

rinci parti olmuştu… Yeşiller yüzde 14,8,
Liberaller de yüzde 11,5 oy almıştı… Mu-
hafazakar merkez sağın aldığı yüzde 24,1
oy ise tarihinin en kötü sonucuydu. Bu so-
nuçlarla merkez sağ ile merkez sol arasın-
daki mevcut büyük koalisyonun devam
edebilir... Ama matematiksel olarak imkan
dahilinde olsa da artık mümkün değil…
Şimdi merkez sol Sosyal Demokratlar,
Yeşiller ve ve Liberaller arasında üçlü bir
koalisyon hükümeti kurulması kuvvetli bir
ihtimal gözüküyor...

* * * *
Eski Şansölye Gerhard Schröder, ’iki

kuvvetli garson ile zayıf bir aşçının olduğu
lokanta yürümez’ diyor... İki kuvvetli garson

Yeşiller ve Liberaller ile zayıf aşçı olarak ni-
telenen Sosyal Demokratlar  ‘Herkes eşit,
kimse diğerinden önde değil’ diyerek benzet-
meyi reddediyorlar gerçi ama bunu zaman
gösterecek... Almanya’nın önde gelen gün-
lük gazetelerinden Süddeutsche Zeitung ga-
zetesi de, ‘Sadece aşçılar, başka kimse yok’
başlıklı yorumunda, ‘birlikte yönetmek 
istiyorlarsa, güçler dengelenmeli‘ diyordu.

* * * *
Üç partinin lider kadrosu arasında siyaset

terimiyle ‘First touch‘ yani ‘ilk temas’tan
sonra koalisyon görüşmelerine geçildi… 6
Aralık'ta hükümetin kurulup şansölyenin
yemin etmesi bekleniyor... Her üç partiden
yaklaşık toplam 300 siyasetçi ile 22 ayrı ça-
lışma grubu kuruldu…  Partiler arasında
‘konsessüs‘ aranacak… Geleneksel olarak
‘küçük partiler‘ olarak nitelenen liberaller ve

yeşiller burada ‘şansölye yapıcı‘ rolünde…
Ülkenin önümüzdeki dört yıl boyunca nasıl
yönetileceğine karar verilmesi, şimdi büyük
ölçüde onların meselesi… Çünkü her ikisi de
artık gerçekten küçük partiler değil, gerçek
güç faktörleri… ‘Küçükler‘ artık ‘büyükler‘e
göre o kadar küçük değil çünkü ‘büyükler‘
artık o kadar ‘büyük‘ değil…

* * * *
Koalisyon hükümeti kurmanın o kadar

kolay olmadığı malum…   2017’de Şan-
sölye Angela Merkel yönetimindeki büyük
koalisyon tam 171 gün yani beş aydan fazla
bir sürede kurulabilmişti…  Kurulduktan
sonra da saat gibi tıkır tıkır yürümesi de

ayrı bir mesele… Şansölye Angela Merkel
bu konudaki zorlukları geçen hafta Türkiye
ziyaretinde ‘Hayat böyle‘ diyerek çok güzel
dile getirmişti…

* * * *
İzleyenler bilir… Görevi devretmeye ha-

zırlanan şansölye Angela Merkel, veda ziya-
reti kapsamında İstanbul’da Huber
Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
ile bir araya gelmişti…  Cumhurbaşkanı
Erdoğan, görüşme sırasında ‘Koalisyon 
ortaklarıyla çalışmamla ilgili bir sorunumuz
yoktur‘ diyen Merkel'e  ‘Bazen bana bu-
nunla ilgili sorunları aktardınız‘ deyince
Merkel de ‘Doğrudur hayat böyle‘ diye 
cevaplamıştı…

* * * *
Üç parti artık detayları konuşacaklar... En

önemli detay kaynak yaratılması... ‘Sadece
iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler ile
dijitalleşme için her yıl en az 50 milyar
Euro’ya ihtiyaç var‘ diyorlar… Korona sal-

gını sırasında bir hayli borçlanan devletin ye-
niden borçlanması  mümkün değil… Ayrıca
anayasada borç freni adıyla bir madde var…
Gerekli paranın kaynağı şimdilik belirsiz…
Yani iki garson ile aşçı veya üç aşçı birlikte
lokantayı çalıştırmak üzere para arıyorlar…
Yani sosyal-liberal-ekolojik ittifak için finans-
man konsepti aranıyor…

* * * *
Almanya‘da 60,4 milyon seçmenin çoğu

55 yaşın üzerinde… 18-29 yaşındakiler seç-
menlerin yalnızca yüzde 14'ü… 60 yaşın
üzerindekiler de yaklaşık yüzde 37'si… Yan-
lışlıkla Winston Churchill'e atfedilen bir söz,
‘25 yaşında solcu değilseniz, kalbiniz yok,
35 yaşında muhafazakar değilseniz aklınız
yok‘ der… Ama bu seçimde muhafazakarla-
rın önemli bir bölümünün akıllarını bir ke-
nara koyup yeşillere ve liberallere yöneldiği
anlaşıldı… Bu iki parti de bu fırsatı nasıl
kullanacak… Koalisyon görüşmeleri bu yüz-
den daha da önem kazanıyor…

Almanya’da üçlü koalisyon yolda

Otizmli bir birey Doğukan Yegin,
Damga okuyucuları için otizmli 

bireylerin sosyal yaşam içerisinde, iş
yerlerinde yaşadığı sorunları anlattı.

Okul hayatı boyunca hep alay konusu
edildiğini ve dışlandığını ifade eden

Yegin, çalıştığı işyerinde de kendisine
mobing yapıldığını savundu. Yegin,

“Toplumun adalate yok” dedi

Paşa’yı
çamda
buldular!

İçerenköy Mahallesi'nde havalandır-
mak için evin balkonuna çıkarılan sultan
papağanı açık bırakılan kafesinden

kaçtı. Önce yan binanın çatısına konan papağan,
daha sonra sokaktaki bir çam ağacına kondu.
'Paşa' ismi konulan papağanın sahibi Sevinç ailesi
kaçan papağanı yakalamak için seferber oldu.
Salih Sevinç elindeki kafes ile bir süre papağanın
inmesi için uğraştı. Başarılı olamayınca itfaiye
ekiplerinden yardım istendi. Ataşehir İtfaiye İstas-
yonu'ndan merdiven aracı ihbar edilen adrese
geldi. Salih Sevinç bir itfaiye eri ile birlikte sepete
binerek papağan yakalamaya çalıştı. Oğlu Eren
Sevinç'de aşağıdan merdiven aracındaki babasını
yönlendirdi. Dalların arasında yeri tespit edilen
papağan yakalanarak kafesine kondu.

3 buçuk senedir bizimle

Salih Sevinç "3 buçuk senedir, gece de benimle 24
saat benimle. O giderse ben bittim. Gerçek söylü-
yorum bunu, onu kaybedersem benim psikolojim
gider. Hiçbir hayvanı eve sokmam. Bunun değeri
bambaşka. Kızımla biz bakıyoruz. Onun da ha-
beri yok. Duyarsa halimiz berbat olur. Balkonda
seviyordum, kafesin kapağı açık kaldı. Normalde
kaçmazdı. Bir anda aklım yerinden gitti. Sabahtan
beri peşindeyim. Şu anda buradaki ağaçta takip
ediyoruz. İtfaiye gelip yardımcı olursa, elime geli-
yor kaçmaz benden" diye konuştu. Sevinç ailesi
papağanın yakalanmasına yardımcı olan itfaiye
ekiplerine teşekkür etti. Papağını yakalayan Salih
Sevinç öperek kafesine koyduktan sonra "Yorul-
dun mu? Niye kaçtın oğlum" dedikten sonra
evine götürdü. DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi
Dilek İmamoğlu, kız çocuklarının

hayallerini büyütmek amacıyla geçen yıl İBB İs-
tanbul Vakfı ile birlikte başlattığı ‘Büyüt Hayal-
leri’ projesi ile Mersin’deydi. Dilek İmamoğlu,

projenin ilk ürünü olan ‘İlham Veren
Adımlar’ ile Mersin’de kız çocukları

ile buluştu. Mersin Büyükşehir
Belediyesi’nin kırsal bölgelerde

yaşayan yetenekli kız çocukları
spora kazandıran Kır Çiçek-

leri Yurdu’nda çocuklarla
bir araya gelen Dilek

İmamoğlu, “Türkiye
genelindeki kız ço-

cuklarının hayatla-
rına dokunmak,

eğitim ve emek
mücadelele-

rine destek
vermek

için baş-
lattığı-

mız

‘Büyüt Hayalleri’ projesi ile çocukların hayatına
dokunan Kır Çiçekleri ile bir araya gelmek çok
anlamlıydı” dedi.

200 kız öğrenciye burs

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vahap
Seçer ile Mersin Kadın Kooperatifi Yönetim
Kurulu Başkanı Meral Seçer’e destekleri için te-
şekkür eden Dilek İmamoğlu, kızların yoluna
ışık olacak ‘İlham Veren Adımlar’ kitabı ile Tür-
kiye’nin dört bir tarafına ulaşmak istediklerini
söyledi. Dilek İmamoğlu, “Kız çocuklarının ha-
yallerini büyütmek için projemizin ilk ürünü
olar İlham Veren Adımlar kitabımızın geliriyle
200 kız öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz. Hede-
fimiz daha fazla kız öğrenciye ulaşmak. Proje-
nin her gün daha fazla şehre yayıldığını
görmekten mutluluk duyuyorum” ifadelerini
kullandı.

Hayalleri çok kıymetli

Daha sonra Atayurt Gazi Çiftliği’nde atölye-
lerde eğitim kızlarla buluşan ve Mevlana Ma-
hallesi Kadın Çocuk Atölyesi’ni ziyaret eden
Dilek İmamoğlu, kız çocuklarının burada gör-
dükleri eğitimlerle çocuk işçi olmaktan kurtul-
duğunu belirterek, “Kız çocuklarımızın umutlu
gözlerine bakmaktan çok mutlu oldum. İlham
Veren Adımlar projemize duydukları merakları,
her bir kız çocuğunun hayallerinin ne kadar kıy-

metli olduğunu hepimize gösteriyor” dedi.
Dilek İmamoğlu, Mersin ziyareti kapsa-

mında ayrıca tarımsal eğitimler alarak üre-
time katılan Mersin Kadın

Kooperatifi’ne üye kadınlarla buluştu,
Dünya Çiftçi Kadınlar Günü etkinli-

ğine katıldı ve Çamlıbel Sokak Fes-
tivali’ni de ziyaret etti.

BÜYÜT HAYALLERİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, kız çocuk-
larının hayallerini büyütmek için başlattığı ‘Büyüt Hayalleri’ proje-
sinin ilk ürünü olan ‘İlham Veren Adımlar’ ile Mersin’deydi. Dilek
İmamoğlu, kız çocuklarının hayatlarına dokunan proje ile ülkemi-
zin dört bir tarafında hayalleri olan kızlara ulaşmayı hedefliyor

Halit çelİkbudak 
hcelikbudak@gmail.com

İnfo@gazetedamga.com.tr

TÜRK EĞİTİM-SEN İSTANBUL 9 NOLU ŞUBE 
4.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Şubemizin 4.Olağan Genel Kurulu 14 Kasım 2021 Pazar günü
saat 11:00-17:00 arasında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi

1999. Sokak No:10 Esenyurt/İstanbul adresinde bulunan 
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Yeknik Anadolu Lisesinde

aşağıdaki gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM:
a.) Açılış,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması.
b.) Divanın oluşturulması.
c.) Divanın gündemi okuması ve oylaması.
d.) Seçim şeklinin belirlenmesi.
e.) Konuşmalar
f.) Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
g.)Denetleme Kurulu raporunun okunması.
h.)Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası.
i.)Şube zorunlu organlarının seçimi.
j.) Dilek,istek ve kapanış.

Türk Eğitim-Sen İstanbul 9 Nolu Şube Yönetim Kurulu adına
İbrahim Ender AKTAN

Şube Başkanı

haBER
DİLEK BOZKURT

KIZ ARKADAŞIM OLSUN İSTİYORUM
İş yerlerinde yaşayacağı zorlukların önüne geçmek için
“İş Hukuku”nu öğrendiğini ve haklarını korumaya çalış-
tığını ifade eden Doğukan Yegin, “İleriye yönelik hedef-
lerim arasında bilgisayar oyunu yapmak onu satmak ve
Estonya’da bir şirket kurmak var. Şu an bilgisayar oyunu
animasyonları ve modellemeleriyle tek başıma ilgileni-
yorum. Ayrıca bir gün aşık olacağım ve beni seven bir
kız arkadaşımın olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

SÜREKLİ
ALAY

ETTİLER

Ataşehir'de havalandırmak için
balkona çıkartılan "Paşa" adındaki
sultan papağanı açık bırakılan
kafesinden kaçtı. Sevinç ailesi
kaçan papağanı yakalamak için
seferber olurken, çam ağacında
görülen papağan itfaiyenin merdi-
ven aracı yardımıyla indirildi

Kızılay’dan hizmet hattı
Türk Kızılay ve Facebook, ihtiyaç sahipleri ve gö-
nüllülerin bağlantı kurarak ilgili yetkililere ulaşabile-
cekleri WhatsApp hattını hayata geçirdiklerini

duyurdu. Yeni açılan resmi WhatsApp hattı sayesinde, Türk
Kızılay vatandaşın en sık kullandığı mesajlaşma uygulaması
WhatsApp’tan da hizmet vermeye başladı. Bu doğrultuda,
+90 552 150 18 68 numaralı resmi hat gönüllülere ve ihtiyaç
sahiplerine destek verecek. Vatandaşlar, Türk Kızılay’ın What-
sApp hattını kullanarak kan hizmetleri, bağış, gönüllülük ve

öneri de bulunma gibi
pek çok konuda hizmet
alabilecek. Tüm kanallar-
dan ihtiyaç sahibi ile hayırse-
verlere köprü olunduğunun
altını çizen Türk Kızılay Genel
Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin,
“Kızılay, köklü geçmişinden edin-
diği tecrübelerle her zaman yön gös-

terici olmuştur.
Dijitalleşmeye de
somut adımlar
atan Kızılay, tüm
kanalları kullanarak
iletişimsizliği ortadan
kaldırıyor. Ülke gene-
linde yer alan şubelerimiz-
den, gönüllü ordumuza ve
dünya üzerindeki daimi tem-
silciliklerimize kadar yerelleş-
menin yanı sıra dijital iletişim
kanallarıyla da ihtiyaç sahiplerine
ulaşıyor, bağışçılarımızın destekle-
rini götürüyoruz” dedi.

Doğukan Yegin
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Ülkemizin de içinde 
bulunduğu coğrafya da 
yaşayanlar dün olduğu 
gibi bugünde kendisinin 
yaptığını değil, kendisine 
yapılanları unutmuyor; 
yapanlara karşı fırsat 
kollayıp acısını çıkarmaya 
intikam almaya çalışıyor 
tıpkı diğer canlılar gibi.

Nefret ve intikam 
özellikle toplumsal varlık 
olan insanın gelişmemiş 
toplum yapılarında ve 
onların kültürlerinde hala 
varlığını sürdürmekte.

Dünyamız ve ülkemizin 
gelişmemiş bölgelerinde 
kin ve öç alma güdüsü 
“kan davası” olarak hala 
devam etmekte.

Kan davası insanları 
bölerek gittikçe çoğalıyor.

Kötü bir davranış ya da 
sözle hakarete ve zarara 
uğratıldığı için karşılık 
olarak kin tutmak ve öç 
almak intikam duygusuyla 
yapılan kötülüğün misliyle 
karşılık veren, yakınlarına 
da bu nefret tohumlarıyla 
yetiştirip büyüten inti-
kamcı değil de nedir?

İnsanı diğer canlılar-
dan ayıran temel özellik 
düşünmek, plan yapmak, 
özür dilemesi ve affetme-
sidir.

Aradan binlerce yıl 
geçse bile toplumsal varlık 
olmaya çalışırken bastı-
rılmış hayvani duygular, 
sahip olma içgüdüsü, 
benimsin, bendensin 
çelişkisi günümüzde hala 
devam etmekte.

Geçmişte yapılanı 
unutmamak ve canlı tut-
mak kin, nefrete, hasede, 
faseta, öç ve intikama 
dönüşen saplantılı bir 
hastalık ve kronik bir 
vakadır.

“İntikam alındığında 
her şey eşitlenir”, den-
mekte.

Oysa, intikam alındı-
ğında artık haklı değilsiniz 
karşınızdaki gibi “alçal-
mışsınızdır”.

İntikam, bireyin veya 
topluluğun kendine yöne-
lik baskılardan, şiddetten, 
ezilmişlikten, sömürül-
mekten bir anlamda sıyrıl-
ması için başvurduğu bir 
vasıta. Bu biçimde karşılık 
vermek kendi itibarını 
elleriyle almak ve koru-
mak onun haklı olduğunu 
ifade etmez.

İntikam, yaşarken 
hep hatırlayacağımız bir 
zulüm, baskı, işkence ve 
hakareti aynı biçimde o 
kötülüğe eş veya daha şid-
detli bir kötülükle karşılık 
vermek ve bu temelde 
gelecek nesilleri yetiş-
tirmek gelişmemişliğin 
göstergesidir.

Tarihte yaşanan büyük 
kanlı “haçlı” ve “cihat” 
savaşları kin, nefret ve 
intikam duygularıyla do-
luydu. Her iki taraf karşı-
sındakini münafık, zındık 
ve katli vacip derken kendi 
tarafında olan ölene şehit, 
sakat kalana gazi dedi.

Hitler’in Nazi Alman-
ya’sında ve onun gibi dü-
şünenler bir Yahudi olan 
İsa’yı diğer Yahudiler 
tarafından öldürüldüğü 
için onun intikamını diğer 
Yahudileri toplayıp gaz 
odalarında ve toplama 
kamplarında öldürerek 
alır.

Kurulu düzeni bozu-
lan, iktidardan düşürülen 
güçler intikamını her türlü 
dalavere, düzenbazlık 
ve hileyi kendine mubah 
sayıp, yüzüne gülüp arka-
dan kuyusunu kazar.

Ülkeyi yönetenler yöne-
temez duruma düştükle-
rinde hep dış destek arar.

Dış destek mali ve as-
keri olarak gelir; desteğin 
bir külfeti ve vebali var, bu 
bağımlılık, boyun eğme ve 
köleliktir.

Yöneticiler dış destek 
için her türlü baskıya bo-
yun eğerken yurttaşlarının 
da boyun eğmesini ister.

Ülkeyi savaşa sürük-

leyen daha da yoksullaş-
tıran yönetim kukla değil 
de nedir?

Pabucun pahalı ve işin 
sıkı olduğunda elin oğluy-
la kaçar.

Kendi döneminde ve 
sonraki devlet ve iktidarın 
devamında eski adıyla 
haraç yeni adıyla vergi 
alınan, yıllarca askerlik 
yaptırılan savaşa gön-
derilip ölen yurttaş hep 
unutulur.

Onlardan biri ya da 
birkaçı gerçekleri dile 
getirdiğinde hep düşman 
gösterildi;

Onlardan “on beşi” 
Karadeniz’in derin suları-
na atıldı,

Onların birçokları ka-
ranlık çukurlara gömüldü,

Onların birçokları hain 
tuzaklara düşürüldü,

Onların birçokları 
işkencelerde öldürüldü,

Onların birçokları 
darağaçlarında asıldı,

Onların onlarını kuytu 
köşelerde hain pusularda 
katledildi,

Onların yüzlerini alçak-
ça ve haince tuzaklarda 
vahşice katletti,

Onların binlerini 
sorgusuzca yıllarca kör 
hücrelerde tutuldu.

Gözaltında kaybedilen 
yakınlar, baskı, şiddet, 
hakaret ve yitip giden 
zamanın sorumlularının 
kim olduğu ortada.

Kaybedilen evlat, kar-
deş ve sevdiklerimiz geri 
gelecek mi?

Sakat kalan bacak, 
sakat kalan kol düzelecek 
mi?

Kör hücrede geçen 
onca yıl unutulacak mı?

Yapılan baskı, şiddet, 
korku, yıldırma ve işsizlik 
sorunu nasıl çözülecek?

Tüm bunlara rağmen 
yaşamı devam ettirirken, 
intikam, nefret ve kin 
tohumları ekenler özür 
dilemeyi bile topluma çok 
görmekte.

İktidarda kim olursa 
olsun hep kindar, intikam 
duygularıyla yaşıyor ve 
fırsat eline geçtiğinde içini 
kusmakta.

İnsan sevgisi taşıma-
yan, kendisinin dışında 
kimseyi sevmeyen, özü 
başka sözü başka olan, 
nefret ve kin tohumu 
saçan intikam duygusuyla 
yaşayan çevresine olduğu 
kadar kendisine de zarar 
vermekte.

Yaşadığı çevreye, top-
luma, doğaya dahası ya-
şamımızı idame ettiğimiz 
dünyamıza nefret tohumu 
saçan, karnı doyup gözü 
doymayan; hep bana rap 
bana diyen; bencil, şıma-
rık, hırsı ve çıkarı için her 
şeyi yapan; kendisine yani 
sömürü düzenine karşı 
çıkan kim varsa baskı, 
işkence ve katliam yapma-
yı mubah sayan; kurulu 
düzeninin bozulmaması 
için her türlü riyakarlığı 
yapan günümüzdeki adıy-
la kapitalist/emperyalist 
sömürü sisteminden çıkarı 
olan ve ondan nemalanan 
kim varsa doğaya, top-
luma, emeğinden başka 
satacak bir şeyi olmayan 
güzel insana, sana bana 
düşman.

Ezilen, sömürülen, 
üzerine baskı cebir şiddet 
uygulanan ve horlanan 
bu toplum kindar değil 
sınıfsal temelde kini var 
ama intikam amacıyla 
yaşamaz.

Açlığı, yokluğu, yok-
sulluğu, sürgünü, göçü ve 
birde baskı cebir şiddeti 
işkenceyi ve katliamı yaşa-
mış bu toplum intikamcı 
değil, elindekini paylaşan-
dır. Biz kimseye düşma-
nımız bile olsa kıymayız; 
onun yaşaması ve yaptığı 
ile yüzleşmesini isteriz.  

Yunus’un dediği gibi;
“Biz kimseye kin tut-

mayız,
Ağyar(düşman) dahi 

dosttur bize.”

İNTİKAM ve YÜZLEŞME

ali_ibrahimonsoy@mynet.com

ÖN SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

S İLİVRİ Belediyesi, 2021 yılının 
Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO 
tarafından Hacı Bektaşı Veli, 

Yunus Emre ve Ahi Evran yılı olarak 
ilan edilmesi kapsamında anlamlı 
bir etkinliğe imza attı. Silivri Beledi-
yesi tarafından düzenlenen “Aşkın, 
Emeğin ve Muhabbetin Türkçesi” 
temalı söyleşi; Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ruhi Ersoy ve Sanatçı Ahmet 
Şafak’ın sohbeti ve devlet tiyatro-
su sanatçılarından Osman Nuri 
Ercan’ın performansları ile Silivri 
Önder Yılmaz Tiyatro Salonun-
da gerçekleştirildi. Silivri Belediye 

Başkanı Volkan Yılmaz’ın ev sahip-
liğinde düzenlenen söyleşide asırlar 
boyunca hoşgörünün, güzel ahlakın, 
iyiliğin, birlik ve beraberliğin adı olan 
Hacı Bektaş, Yunus Emre, Ahi Evran 
konuşuldu ve onların evrensel fikirleri 
farklı bir bakış açısı ile anlatıldı. 

Dikkat çekmek istedik
Söyleşi öncesinde bir konuşma ya-
pan Belediye Başkanı Volkan Başkan 
Yılmaz, “2021 yılı tarihimizin ve 
kültürümüzün çok önemli mümtaz 
şahsiyetlerinin yıl dönümlerini içeri-
sinde barındıran bir yıl. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde milli marşımızın 

kabulünün 100. yıl dönümü de yine bu 
yıla rastlıyor. Ben bu vesile ile İstiklal 
Savaşı’mızın ve Türk milletinin ebedi 
Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı şehitleri-
miz ile savaşı kazanan Kuvayı Milliye 
ruhunu şükranla, minnetle yad etmek 
istiyorum. Ahi Evran’ın doğumunun 
850. yıl dönümü, Hacı Bektaş-ı Ve-
li’nin vefatının 750. yıl dönümü ve yine 
Yunus Emre’nin 700. yıl dönümü de 
2021 yılına denk geliyor. Bilindiği üzere 
1991 yılı UNESCO tarafından ‘Yunus 
Emre ve Sevgi Yılı’ olarak ilan edilmişti 
ve Yunus Emre’nin insan sevgisi tüm 
dünyada slogan haline gelmişti” dedi.

ÖZLEM C.(35) ve Sezgin C.(44) 
Ardahan’ın Çıldır ilçesinde 18 yıl önce 
görücü usulu ile evlendiler. Bu evlilik-
ten 2 de çocukları oldu. Özlem C’nin 
yakınlarının iddiasına göre Sezgin C, 
Özlem C’ye evliliklerinin ilk gününden 
itibaren şiddet uygulamaya başladı, 
şiddetin boyutu her geçen gün arttı. 
Özlem C. gördüğü şiddetten kaçmak 
için geçen sene Esenyurt’ta yaşayan 
ağabeyi Harun Kulu’nun yanına 
taşındı. Özlem C. 6 ay 10 gün boyunca 

ağabeyiyle Esenyurt’ta yaşadı. Ağabe-
yiyle yaşadığı süreçte, eşi Sezgin C’ye 
boşanma davası açtı. Sezgin C’nin 
çocuklarına zarar vereceğinden endişe 
duyan 35 yaşındaki kadın boşanma da-
vasını geri çekerek, Ardahan’a döndü. 2 
çocuk annesi kadının Ardahan’a dönü-
şünden yaklaşık 1 sene sonra, 27 Eylül 
2021 tarihinde Özlem C. ve Sezgin 
C’nin kızlarının iddiasına göre anne 
ve babalarının arasında tartışma çıktı. 
Tartışma kavgaya dönüştü. 18 ve 14 

yaşındaki çocuklar, anne-
lerinin babaları tarafından 
bıçaklanarak öldürüldüğü-
nü öne sürdü. Büşra C, amcasının eşi-
nin durumu kolluk kuvvetlerine haber 
verilmeden önce eve gelerek, kendilerini 
yalan ifade vermeleri gerektiği yönünde 
konuştuğunu iddia etti.

HERKES GEREKENi
YAPMAK ZORUNDA

İBB’nin köklü kurumu İETT, 150. yılını, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen 
galayla kutladı. Galada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Devletimizin hangi kurum 
ya da kuruluşu olursa olsun, önüne İstanbul’la ilgili bir konu ya da karar geldiğinde, en 
hassas şekilde davranıp, hizmetin gecikmemesi adına da gerekeni yapmakla mesuldür” dedi

İ
STANBUL Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB) 
köklü kurumu İETT’nin, 

Dersaadet Tramvay Şirketi 
‘nin kurulması ve 1871’de 
ilk atlı tramvayların hizmete 
girmesiyle başlayan yolcu-
luğu, 150’nci yılına ulaştı. 
İETT, 150. yılını Şişli Har-
biye’deki Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda gerçek-
leştirilen galayla kutladı. 
Oyuncu Pelin Batu’nun 
sunuculuğunu yaptığı 
İETT’nin “150. Yıl Galası”, 
kurum tarihçesinin görseller-
le anlatıldığı kısa film göste-
rimi ve İETT Genel Müdürü 
Alper Bilgili’nin konuşma-
sıyla başladı. Konuşmasında 
İETT tarihçesini özetleyen 
Bilgili, “İETT, bu 150 içeri-
sinde, deneyimleriyle gelişti 
ve dönüştü. Bugün, yolcu-
larımızın memnuniyetini en 
öncelikli hedefimiz olarak 
gören fedakar çalışanları-
mızla, 15 bin kişilik güçlü 
bir aileyiz. İstanbulluları 
işlerine, evlerine, okullarına, 
yakınlarına ve sevdiklerine 
ulaştırabilmek için geçmiş 
nesillerden devraldığımız bu 
hizmet geleneğini, bizler de 
gelecekteki meslektaşlarımı-
za aktarabilmek üzere her 
gün durmaksızın çalışıyoruz. 
800 hatta, 6000 aracımızla, 
50 bin seferde, yaklaşık 4 
milyon yolcumuzu taşıyo-
ruz. Gelecekte, İETT’mizi 
daha da iyi yerlere taşıyaca-
ğımıza inanıyorum” dedi.

Çok değerli işler var
İETT’nin “150. Yıl Gala-
sı”nda konuşan İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, İstan-
bul’un dünyanın en köklü 
tarihe sahip şehirlerinden 
birisi olduğunu vurguladı. 
İETT’nin de İstanbul’un 
köklü kuruluşlarından biri 

olduğunu belirten İma-
moğlu, “Dünyada, 100 yılı 
aşkın kurumu olan ülkeler 
ve şehirler çok fazla değildir. 
Bu açıdan gerçekten İETT 
kurumumuzun ne kadar 
kıymetli olduğunun farkında 
olmamız gerekir. En başarılı 
kurumlarımızdan biri olması 
noktasında da en üst düzey-
de çabayı ortaya koymamız 
gerekir” dedi. “İlk atlı tram-
vaylarla beraber başlayan 
maceranın içerisinde, 150 
yıldır yapılmış çok değerli 
işler var” diyen İmamoğlu, 
“Geçmişten bugüne bu 
değerli çalışmaları yürüten, 
yöneticilere ve emekçilere 
minnet duygularımı iletiyo-
rum. Elbette hayatını kaybe-
denler var. Onları rahmetle, 
minnetle anıyorum” ifadele-
rini kullandı. 

Adalar örneğini verdi
İETT’nin İstanbul’un simge 
haline gelmiş kurumlarından 
bir tanesi olduğunun altını 
çizen İmamoğlu, “Daha 
ileriye taşımak ve İstanbul’a 
hizmetini, çağın gerekleriyle 
en kaliteli haline getirmek 
de bizlerin sorumluluğu-
dur” diye konuştu. İETT 
bünyesinde, dünyanın ikinci 
metrosu olan ve 1875 yılın-
da hizmete giren Tünel gibi 
tarihsel yapıların bulundu-
ğunu aktaran İmamoğlu, 
“Günümüze geldiğimizde, 
Adalar’daki değişim ve dö-
nüşüm süreci de İETT’nin 
önemli adımlarından bir 
tanesi oldu. Zira henüz 
tamamlanmamış bu adım 
tamamına erdiğinde ve çok 
nitelikli, kimlikli araçlarıyla, 
7/24 Adalar’daki halkımıza 
ve Adalar’ın ziyaretçilerine 
doğa dostu bir biçimde 
hizmet verdiğinde çok daha 
özel bir yere sahip olacak 

oradaki faytonların yerini 
alan elektrikli araçlarımız” 
dedi. 

Metrobüsler yaşlandı
“İstanbullulara daha yuka-
rıda bir hizmet, daha kaliteli 
kontrol edilebilir, denetlene-
bilir bir hizmet verme süreci-
ne yoğun bir şekilde devam 
ediyoruz” diyen İmamoğlu, 
şunları söyledi: “İETT 
denince, aklımıza, beledi-
yemizin otobüsleri geliyor. 
1926’da ilk otobüsler İstan-
bul’da hizmete başladı ve bu 
hizmet devam ediyor. Tabii 
dönemine göre en kaliteli, 
en nitelikli araçları filosuna 
katan İETT’nin, bugün de 
yenilenmek ve geliştirme 
mecburiyeti önümüzde 
duran önemli bir husus. 2007 
yılında, İstanbul için çok de-
ğerli bir adım olan metrobüs 
hizmeti başlatılmıştı. Tabii 
bugün baktığımızda, ne yazık 
ki o hatta bulunan araçların 
yaş ortalaması, ortaya koy-
duğu performansla kilometre 
hesabına baktığımızda, 
hizmet sürecini tamamlamış 
araçlar var. Yenilenme sü-
recinde ciddi adımlar atıyo-
ruz. 160 aracımızın alımını 
yaptık. 300 araç alımıyla 
ilgili birtakım teknik, idari ve 
mali süreçlerindeki engelleri 
aştığımızda, inşallah 150. yılı 
içerisinde, oradaki alımlarla 
ilgili süreçte hızlıca başlatmış 
olacağız. Çünkü, İstan-
bul’un ve İstanbulluların bu 
araçlara acilen -iyi hizmet 
açısından- ihtiyacı vardır. Bu 
kentin, bu kentin insanlarını 
seven herkesin, halkımızın 
ihtiyaçlarına, sorunlarına 
çözüm olmaya çalışan bir sü-
reç yönetiyoruz. Bu noktada 
İstanbul’umuzda yapılan her 
işin de amacı budur.”
n MURAT PALAVAR

“İETT gibi, İSKİ gibi 
lokomotif kurumları-
mızın varlığı, İBB’nin 
yüzyıllardır süren 
hizmet yolculuğu, bu 
kadim kentin, kadim 
kültürün önemli un-
surları” diyen İma-
moğlu, konuşmasını 
şu sözlerle noktaladı: 
“16 milyon insanımıza, 
diğer misafirleriy-
le, sığınmacılarıyla, 
turistleriyle aslında 20 
milyona yakın insa-
na etkin ve aktif bir 
biçimde günlük hizmet 
sunan Büyükşehir 
Belediyemizin, tabii 
ki özverili, çok özenli, 
iyi bir planlamayla bir 
hizmet sürecine ihtiyacı 
vardır. Bunu disiplinle, 
denetimle pekiştirdi-
ğinizde de kusursuza 
yakın bir süreci İstan-
bullulara hediye etmiş 
oluyorsunuz. Böylesi 
bir kente hizmet etmek 
çok manevi bir haz, 
çok kıymetli bir duygu. 

Bunu yaşıyor ve derin-
den hissediyoruz. Bu 
sorumluluk, devletimi-
zin hangi kurum ya da 
kuruluşu olursa olsun, 
önüne İstanbul’la ilgili 
bir konu ya da karar 
geldiğinde, en has-
sas şekilde davranıp, 
hizmetin gecikmemesi 
adına da gerekeni yap-
makla mesuldür. Bu 
yönüyle biz, bu mem-
nuniyeti en üst seviyeye 
çıkarma konusundaki 
kararlılığımıza hizmet 
sürecimizle devam 
edeceğiz. Kente hizmet 
veren, yaklaşık 15 bin 
kişilik İETT ailesinin 
gerçekten her bir ferdi-
ne, kadınından erkeği-
ne, bütün çalışanları-
mıza yürekten teşekkür 
ediyorum. İnşallah bu 
hizmet kalitesini daha 
üst seviyelerine seviye-
lere taşıyacağına olan 
inancımla İETT’mizin 
150. Yılını kutluyo-
rum.”

20 milyon kişiye 
hizmet veriliyor

Muhabbetin Türkçesi 
Silivri Belediyesi “Aşkın, Emeğin ve Muhabbetin Türkçesi” temalı bir söyleşi programı düzenledi. Başkan Volkan Yıl-
maz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Prof. Dr. Ruhi Ersoy ve Sanatçı Ahmet Şafak konuşmacı olarak katıldı

Annemi babam öldürdü!

TÜRKMENİSTAN ile 
Türkiye arasındaki bağı 
güçlendirmek amacıyla 
oluşturulan Türkmenistan 
Dostluk Yardımlaşma ve 
İşbirliği Derneğinin açılışı 
dün akşam gerçekleştirildi. 
Açılış Türkmenitan’da 
canlı olarak yayınlan-
dı. Türkmenistan’a ait 
müziklerin çalıp Türkmen 
oyunlarının oynandığı 
akşamda renkli görün-
tüler ortaya çıktı. Ayrıca 
Demirören Haber Ajansı 
(DHA) Genel Müdürü Ce-
lal Korkut, AK Parti Elazığ 
Milletvekili Tolga Ağar, 
Futbolcu Arda Turan, 
Türkmenistan 2’nci Kon-
solosu Merdan Mustakov, 
Özbekistan Konsolosu ile 
Moğolistan konsolosu da 
açılışta yer aldı. Türkmen-
lerin Türkiye’ye tanıtımı ile 
ilgili çalışmalar yapılması 
gerektiğini belirten Dernek 
Başkanı Yegusay Aksa-
kal, “Ortak tarihi kökleri, 
kültürel, ekonomik ve 
sosyal bağları olan iki ülke 
olarak Türkiye ve Türkme-
nistan arasındaki dostluk, 
yardımlaşma ve işbirliğinin 
geliştirilmesi için derneği-
mizi kurduk” dedi.

Dostluk 
pekişecek
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H em mevsim değişikliği hem de
Türk lirasının değer kaybı
ekimde gıda fiyatlarında zam

fırtınasına yol açtı. Gıdadaki zam yağ-
muru ekimde de devam etti. Ekimde
gıda fiyatlarında bir önceki aya göre
yüzde 7 oranında artış yaşanırken, son
bir yıllık artış ise yüzde 37,6 olarak ger-
çekleşti. Birleşik Kamu-İş Konfederas-
yonun Ar-Ge birimi KAMUAR'ın,
fiyatlarını Ankara'daki pazar ve market-
lerden düzenli olarak derlediği ve halkın
en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden
oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı
“halkın enflasyonu” araştırmasının
Ekim 2021 sonuçları açıklandı.

Aylık fiyat artışı

Temel gıda fiyatlarında bu yıl ocak
ayında yüzde 3,6, şubatta da yüzde 2,8,
martta yüzde 2,5, nisanda da yüzde 2,3,
mayısta yüzde 1,8 ve haziranda yüzde
1,1, temmuzda yüzde 4,2, ağustosta

yüzde 3,5, eylülde ise yüzde 2,1 ora-
nında artış yaşanmıştı. Gıda fiyatlarında
Ekimde yüzde 7, oranıyla devam eden
zam fırtınası; açlık ve yoksulluk sınırının
altında bir gelir ve dolayısıyla harca-
mayla yaşamak zorunda olan vatandaş
sayısını artırmaya devam ediyor. Dar ve
sabit gelirlilerin satın alma gücü zamlar
karşısında aydan aya mum gibi eriyor.
Ekimde gıda fiyatlarındaki artışta
ekmek, süt ve süt ürünleri, sebze ve şeker
gibi ürünlerdeki fiyat artışları belirleyici
oldu. Ekmek, un, bulgur fiyatları ekimde
bir önceki aya göre yüzde 4,4 oranında
artış kaydetti. Et ve balık grubu fiyatla-
rında  tavuk eti fiyatlarındaki düşüş ne-
deniyle yüzde 1,6 azalış yaşanan ekimde
süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fi-
yatları ise yüzde 4,3 oranında arttı. Yağ
fiyatları yüzde 0,3 oranında azaldı.

Yüzde 34,2 artış yaşandı

Meyve fiyatlarının yüzde 2,8 oranında

azaldığı ekimde sebze fiyatlarında, pa-
tates ve kuru soğan gibi ürünlerin fiya-
tında yaşanan düşüşe rağmen özellikle
domates, biber, kabak gibi ürünlerin fi-
yatlarında bağlı olarak bir önceki aya
göre yüzde 34,2 oranında yükseliş ya-
şandı. Bakliyat fiyatlarının yüzde 1,8
oranında arttığı ekim ayında, salça,
zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda
maddelerinden oluşan diğer işlenmiş
gıda fiyatlarında ise özellikle şeker fiyat-
larına yapılan zamların etkisiyle yüzde
11,9 oranında artış oldu. Böylece, va-
tandaşlar mevcut gıda tüketim alışkan-
lıklarına göre seçilen 76 gıda
maddesinden oluşturulan gıda sepetini
satın alabilmek için ekimde eylül ayına
göre yüzde 7 oranında daha fazla para
ödedi.

On aylık değişim

Gıda fiyatlarında ocak-ekim döne-
minde ise yüzde 35,4 oranında artış ya-

şandı. Yılın ilk on aylık 23,7, süt, süt
ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde
26,8, yağ fiyatlarında ise yüzde 60 ora-
nında yükseliş kaydedildi. Bakliyat fi-
yatlarında yüzde 16,9 oranında diğer
işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 21,6
oranında artış oldu.

Yıllık değişim

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Ekim
2020'ye göre) yüzde 44,7 oranında artış
gözlendi. Bu yıl ekimde geçen yılın ekim
ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna
fiyatlarında yüzde 40,5, et-balık fiyatla-
rında 19,5, süt ve süt ürünleri ile yu-
murta fiyatlarında yüzde 32,8 oranında
artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ
fiyatları yüzde 31,5 oranında arttı.
Meyve fiyatları yüzde 91,2, sebze fiyat-
ları ise yüzde 103 oranında artış gös-
terdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda
yüzde 33,3 diğer gıda fiyatları ise 
yüzde 13,5 oranında zamlandı.

Yanık, yükseköğrenim öğrencilerine
verilen yardımın geçmiş yıllarda diğer
sosyal yardımların altında sürdürül-

düğünü belirterek, "Artık üniversite öğrencileri-
mize yaptığımız bu yardımı daha etkin ve verimli
kullanabilmek için ayrı bir başlık olarak sürdürü-
yoruz. Öğrencilerin talepleri ışığında bu yardımı

daha verimli kullanmayı hedefliyoruz” bilgisini
paylaştı.Toplumun tüm kesimlerine sosyal yar-
dımların ve sosyal hizmetlerin ulaştırılması için
çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yanık,
"Bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine toplam
1,5 milyon lira tutarında destek verdik. Türki-
ye'nin geleceğini inşa edecek üniversite öğrencile-

rimize, yani gözbebeklerimize maddi ve manevi
her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya da devam
edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Bakan
Yanık, yükseköğrenim yardımından faydalanmak
isteyen üniversite öğrencilerinin, ailelerinin bulun-
duğu ildeki ve öğrenim için ikamet ettiği yerdeki
SYDV'lere başvuru yapabileceğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl içerisinde 2 bin 486 öğrenciye 1 buçuk milyon lira destek verildiğini bildirdi

Öğrenciye 1 buçuk milyon destek

Temel gıda fiyatları
ekimde önceki aya göre
yüzde 7 oranında arttı.
Ekmek, un, bulgur ma-

karna, süt ve süt ürünleri,
sebze ve şeker fiyatların-

daki yükseliş nedeniyle
ekimde gıda fiyatlarında
son yıllardaki en yüksek
artış görüldü. Temel gıda

fiyatlarında, bu yılın ilk
10 aylık döneminde

yüzde 35,4 son bir yıllık
dönemde ise yüzde 44,7

oranında artış yaşandı

Hayatın olağan
akışına ters!

HUkUk bürosunda avukat katibi olarak çalı-
şan genç, ücretlerinin ödenmediğini belirte-
rek istifa etti. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan

katip, hukuk ofisinde sekreter olarak en son 4 bin TL net
ücret ile çalıştığını kaydetti. İş sözleşmesini ücretinin ay-
lardır ödenmemesi nedeniyle haklı sebeple feshettiğini
belirten davacı katip, işyerinde tek çalışan olması nede-
niyle yıllık izin kullanamadığını, kendi tuttuğu masraf
ajandalarını gerçek ücretin ispatı amacıyla elinde tuttu-
ğunu, işverenin kendisine istifa dilekçesi vermesi halinde
alacaklarını ödeyeceğini beyan ettiğini, istifa dilekçesi
vermediğini, haklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem
tazminatı ile yıllık izin ve ücret alacaklarının faiziyle bir-
likte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Da-
valı avukat ise katibin asgari ücret ile çalıştığını belirterek
iddiaları yalanladı. Mahkeme davanın kısmen kabulüne
hükmetti. Kararı her iki taraf da temyiz edince devreye
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Geçen hafta 10TL’ye gerileyen hamsinin ki-
losu, az miktarda avlanınca 20 TL’ye çıktı.
Karadenizli balıkçılar, ağlarını denize bırak-

mayı sürdürüyor. Trabzon'da istavritin yanı sıra mezgit,
palamut, sargan ve barbun tezgahlarda yer alıyor.
Kentte geçen hafta kilosu 10 TL’ye kadar gerileyen ham-
sinin az avlanması nedeniyle fiyatı arttı. Hamsinin kilosu
20 TL’ye yükseldi. Balık çeşitlerinin arttığı kentte mezgit
50 TL, çinekop ve barbun 40 TL, çupra 50 TL, levreğin
kilosu ise 60 TL, palamudun tanesi de 35 TL’den tez-
gahlarda yerini aldı. Balıkçı Aydın Karslı, hamsinin lez-
zetli ama bol olmadığını belirtip, “Denizden ne çıkar
belli olmaz. Bugün hamsi vardır, bakarsın yarın yok.
Mesela palamudun ilk çıktığı zaman fiyatı pahalıydı
ama biz palamut bolluğu yaşayacağız dedik. Palamut
gitti. Şimdi palamut yok. Çıkan palamut da ihtiyacı kar-
şılayamıyor. Hamsi bu günlerde iyi gidiyor” dedi. Temiz enerjinin lokomotofi olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, yaptığı
yazılı açıklamada, TCDD'nin

çevreci yatırımlara ağırlık verdiğini ifade
etti. Elektrikli işletmeciliğin, dizel işlet-
meciliğe kıyasla yüzde 50'ye varan yakıt
tasarrufu sağladığını belirten Karaismai-
loğlu, şunları kaydetti: "Daha az ener-
jiyle daha fazla çeker gücü ve bakım
kolaylığı sağlaması, elektrikli işletmecilik
esnasında emisyon salınımının düşük ol-
ması ve benzeri etmenlerden ötürü mev-
cut konvansiyonel hatların elektrikli hale
getirilmesi çalışmaları hız kazandı. Bu
kapsamda, 2021 yılı itibarıyla TCDD
bünyesinde mevcut bulunan ve haliha-
zırda işletmecilik yapılan toplam 4 bin
540 kilometre uzunluğundaki konvansi-
yonel hat elektrikli hale getirildi. Bu da
11 bin 590 kilometre konvansiyonel hat
uzunluğuna sahip TCDD şebekesinin
yüzde 40'ına tekabül ediyor. Tamamı
elektrikli olan 1213 kilometre uzunlu-
ğundaki yüksek hızlı tren hatları da buna
eklendi. Günümüz itibarıyla toplam hat
uzunluğu 12 bin 803 kilometre olan tüm
TCDD hatlarının 5 bin 753 kilometresi
yani, yüzde 45'i elektrikli hale getirildi.
Yapımı ve projelendirme çalışmaları

devam eden konvansiyonel hatlardaki
elektrifikasyon projelerinin tamamlan-
masıyla birlikte, 2023 yılı sonuna kadar
TCDD bünyesindeki mevcut konvansi-
yonel hatların yüzde 50'sinin elektrikli
hale getirilmesi hedefleniyor" açıklama-
sında bulundu.

Yenilenebilir enerji vurgusu

Gerek hat uzunluklarının gerekse elek-
trikli hatların artmasıyla birlikte

TCDD'nin elektrik tüketiminin de ilerle-
yen yıllarda artış göstermeye devam ede-
ceğini kaydeden Karaismailoğlu,
yenilenebilir enerjiye vurgu yaptı. Çalış-
malar kapsamında, yoğun tüketim göz-
lenen sabit bina ve tesislerin de
belirleneceğini ifade eden Karaismai-
loğlu, kendi enerjilerini güneş enerjisi sis-
temleri ile karşılayabilecek olanların
tespiti ve fizibilite çalışmalarının yürütül-
düğünü belirtti. Bakan Karaismailoğlu,

"Fizibilite ve projelendirme çalışmaları
tamamlanan rantabl noktalar için ivedi-
likle yapım çalışmalarına başlanması ve
2025 yılına kadar TCDD'nin tükettiği
enerjinin yüzde 50'yi aşkın kısmını,
güneş ve rüzgar başta olmak üzere, yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından karşıla-
ması hedefleniyor. TCDD, uygulama
aşamasına geldiği bu çalışmalara yerel
yönetimleri de dahil ederek onlarla iş
birliği tesis etmekte ve bu sayede demir
yolunun geçtiği her yere 'yeşil yol'u götü-
rerek yenilenebilir enerji kaynaklarının
ulaştırmada kullanımında lokomotif
görevi üstlenecek. Böylece TCDD, çev-
reci projelerle temiz enerjinin lokomotifi
olacak" dedi.

Atık toplandı

TCDD'nin, 'Sıfır Atık Projesi' için de
düğmeye bastığını anlatan Karaismai-
loğlu, "TCDD, Sıfır Atık Projesi ile 27
ayda kurum geneli 227 iş yerinde 850
bin 528 kilogram atık topladı. Toplanan
atıklarla 2 milyon 374 bin 577,6 kilovat-
saat enerji tasarrufu, 7 bin 803 metreküp
su tasarrufu sağlanırken, 66 bin 296 ki-
logram sera gazı salınımı da önlendi"
ifadelerini kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD),
2025 yılına kadar tükettiği enerjinin yüzde 50'yi aşkın kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından
karşılamayı hedefliyor. TCDD, çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak" diye konuştu
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Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren 
asgari ücret ile ilgili emsal karar, Yargıtay 
9. Hukuk Dairesi tarafından verildi. Buna
mahkeme vasıflı bir işçinin büyükşehirlerde
asgari ücret ile yaşamasının hayatın 
olağan akışına ters olduğuna hükmetti

Hamsinin fiyatı
tavan yaptı

Bakliyat fiyatlarında yüzde 16,9 oranında diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 21,6 oranında artış oldu.
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BIZ HAZIRIZ SIMDI
ONLAR DUSUNSUN!
İYİ Parti'nin 4. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Meral Akşener, sahneye çıkmadan önce, 'Kim geliyor,
Başbakan geliyor' anonsları yapıldı. Partilileri selamlayan Akşener, "Haramiler gidiyor. İyiler geliyor"
dedi. Akşener, “İYİ Parti'yi, Türkiye'yi yönetme iddiasıyla kurduk.  Milletimiz de bu gerçeği görüyor
ve emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Artık biz hazırız. Şimdi onlar düşünsün” diye meydan okudu

Saadet Partisi Genel
Başkanı Temel Kara-
mollaoğlu, TV 100’de

katıldığı programda önemli açık-
lamalarda bulundu. Selahattin
Demirtaş ve Osman Kavala’nın
tahliye edilmesi gerektiğini belir-
ten Karamollaoğlu, HDP şu an
meşruyken siz aday olan kişiyi ce-
zaevinde tutamazsınız. Demirtaş
tahliye edilmeli. Erdoğan kendi
geçmişini düşünsün. Şiir okuduğu
için tutuklandı. Bu bir hukuk cina-
yetiydi. Kendisi yapınca “Ben iyi
niyetle okudum” başkası oku-
yunca “Onun canına okurum”,
böyle şey olmaz. Ben hareketleri,

tavırları, politikaları itibarıyla bir
şahsı veya bir partiyi tasvip etme-
yebilirim ama bunun üzerine bir
şeyler daha ekleyerek onu düş-
manlaştıramam. Yapmadığı işi,
söylemediği sözü ona istinat ede-
mem. Zaten Türkiye’nin problemi
şu anda bu. Sayın Erdoğan bunu
görse bile görmezden geliyor.
Düne kadar, kendisi hukuksuz-
luğa maruz kaldığı için bütün
dünyayı arkasına alarak Türki-
ye'ye geldi, siyasete girdi. Osman
Kavala için de aynı şeyi söylüyo-
rum. Türkiye’nin AİHM kararına
uyması gerekiyor, Sayın Erdoğan
bunu kendisi getirdi” dedi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, eski
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak'ın "Maaşınızı dolarla mı alı-

yorsun?" açıklamasına göndermede bulundu.
Faizin düşürülme kararından sonra artış göste-
ren dolar/TL kurundaki yükselişe Ali Babacan
sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Baba-
can, "Türkiye'de maaşını dolarla alan çok azdır.
Ama şunu biliyoruz ki; dolar arttığı zaman tam
da o yüzden biz fakirleşiyoruz. Türkiye, sayele-
rinde maaşını dolarla alanlar için cennet oldu.
Maaşını dolarla alanlar için bedava bir ülke
oldu Türkiye. Bu ülkenin çaresi ne bugünkü
kötü yönetimdir ne de geçmiş vesayetçi akıldır.
Türkiye, tüm sorunlarını demokrasi zemininde
konuşarak çözme gücüne sahip bir ülkedir" dedi.

Sayıştay raporlarıyla tespit edilen bul-
guları TBMM gündemine taşıyan CHP
İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kimi

enerji şirketlerinin açıkça kollandığını savunarak;
“Enerji sektöründe hizmet veren şirketler ‘Sektör Alt-
yapı Giderlerine Katkı Payı’ adı altında bir vergi
ödüyor. Bakanlık verilerine göre 2020 yılında enerji
satışı yapan şirket sayısını 197 şirketten 37’si vergi-
sini hiç ödememiş. 18 şirket de eksik ya da gecikmeli
ödemiş. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin dörtte
biri vergi ödemiyor ya da eksik ödüyor. Dolayısıyla
ciddi bir denetim eksikliği olduğu açık” dedi.  Bu
bulguların 2018 ve 2019 yıllarına ait denetim rapor-
larına yansımış olduğunu belirten Karabat açıkla-
masını şöyle sürdürdü: “Vatandaş elektrik faturasını
bir gün dahi geciktirse tepesine binerler. Oysa yıllar-
dır devam eden bir usulsüzlük var ortada. Sorumlu-
lar da adeta bunlara göz yumuyor. 2018 yılında 18
şirket, 2019 yılında 37 şirket hiç vergi borcu ödeme-
miş. Bu şirketler hangileri, bunları ödemedikleri vergi
borçları tutarı ne kadar kamuoyunun bunları bil-
meye hakkı var” ifadelerini kullandı.

Demirtaş tahliye edilmeli

Halka verir talkını
kendi yutar salkımı!
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca
yapılan son açıklamaya göre 2020 yı-
lında 3 milyon 768 bin 638 vatandaşın
elektriği borcu yüzünden kesildi. Borçlu
vatandaşların gözünün yaşına bakma-
yan şirketlerin milyonlarca liralık vergi
borçlarını ödemedikleri ortaya çıktı

M eral Akşener liderliğinde ku-
rulan İYİ Parti’nin 4. kuruluş
yıl dönümü İstanbul Haliç

Kongre Merkezi’nde kutlandı.  Akşener,
sahneye çıkmadan önce, ‘Kim geliyor,
Başbakan geliyor’ anonsları yapıldı. To-
runu Pars ile birlikte partilileri selamla-
yan Akşener, “Haramiler gidiyor. İyiler
geliyor” dedi.

Burada bir ışık var

Kutlama programında konuşan Meral
Akşener, “İyilik hareketimizi, 4 yıl önce,
25 Ekim'de, nice zorluklara, göğüs gere-
rek kurduk. Yolumuza engeller çıkardı-
lar, aştınız. Duvarlar ördüler, yıkıp
geçtiniz. “Yapamazsınız, 2 güne dağılır-
sınız.” dediler, ama sizler inandınız.
Bana güvendiniz. Zengin, mutlu ve hu-
zurlu bir Türkiye hayalime, ortak oldu-
nuz. Bu yolu, benimle birlikte yürümeye,
söz verdiniz. Şükürler olsun, yüce Allah,
iyi niyetlerimizi geri çevirmedi. Bu aziz
millet, bizleri sevdi, bağrına bastı. “Bu-
rada bir ışık var.” dedi. “Burada, yanlış
giden bir şeylere, ‘dur' diyenler var” diye
konuştu.

Millet bizi çağırıyor

“Milletimiz bize, teveccüh gösterdi. Ni-
tekim, göstermeye de devam ediyor”
diyen Akşener, “Ve büyük bir heyecanla
görüyoruz ki; memleketin dört bir ya-
nında, Millet bizi çağırıyor! Biz de, mil-
letimizin bu kutlu çağrısına, daha çok
çalışarak karşılık vereceğiz. Onları, asla
mahcup etmeyeceğiz. Türkiye'yi, iyilikle
düze çıkartacağız. Bu bizim, milletimize
olan, vefa borcumuzdur. Bu bizim, mil-
letimize olan, şeref sözümüzdür! İYİ
Parti'yi, Türkiye'yi yönetme iddiasıyla
kurduk. Tüm hazırlıklarımızı, tüm çalış-
malarımızı, bu iddia doğrultusunda yap-
tık. Milletimiz de, bu gerçeği görüyor ve
emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Artık
biz hazırız. Şimdi onlar düşünsün!
Bizim anlayışımızda, iktidar olmak
demek, sorumluluk almak demektir.
Hizmet demek, refah demek, huzur
demek, mutluluk demektir. O nedenle
biz geldiğimizde, bizden öncekiler gibi

olamayız, olmayacağız. Kimse merak et-
mesin. Hazreti Ömer'in; “Dicle'nin kena-
rında, bir koyunu kurt aşırsa, adli ilahi
benden sorar diye, çok korkuyorum.” hi-
tabına, siyaseten değil, ahlaken bağlı ka-
lacak, Ömer'in adaletini hep hatırımızda
tutacağız” ifadelerini kullandı.

Kadınlar sahipsiz değil

İstanbul Sözleşmesi'ni, amasız fakatsız,
hayata geçirececeklerini açıklayan Meral
Akşener, “Kadınların fiziksel, psikolojik
ve ekonomik olarak, baskı, şiddet ve iş-
kence görmesini, görmezden gelmeyece-
ğiz. Öldürülen her kadın, devletin

sorumluluğundaydı. İktidardakiler, on-
lara sahip çıkmadı. Ama bizimle birlikte,
kadınlar artık sahipsiz kalmayacak. İYİ
Parti iktidarında kadın, iş gücüne daha
fazla katılacak. İş hayatında hak ettiği
değeri görecek. Ev kadınları için de, pro-
jeler ortaya koyacağız. Kadın kooperatif-
lerimiz ile birlikte; onların ülkemizin
kalkınmasında, nasıl bir itici güç olduk-
larını herkes görecek. Daha hür ve adil
Türkiye, ancak kadınların çabasıyla
mümkündür” dedi.

El ele vereceğiz

Konuşmasını, “Bir kadın olarak söylü-

yorum ki; bu ülkeyi kadınlarla el ele
verip, yeniden ayağa kaldıracağız” şek-
linde sürdüren Akşener, “Bizim için
ortak akıl, demokrasinin olmazsa olma-
zıdır. O nedenle, milletimiz yetkiyi verdi-
ğinde kararları ortak akıl ile alacak;
ülkemizi tek bir kişinin hükmüne sokan
Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden
kurtulacağız. İyileştirilmiş ve Güçlendi-
rilmiş Parlamenter Sistem ile milletvekil-
liğini daha aktif, sahada milletimizi
dinleyen, ve mecliste milletimizin sorun-
larına çare arayan, aynı olması gerektiği
gibi, yeniden, kutlu bir görev haline geti-
receğiz” açıklamasında bulundu.

BİR KESİME DEĞİL
HERKESE HİZMET
İYİ Parti iktidarında yandaş
olmayacağını dile getiren
Meral Akşener, “Milletin sır-
tından, tüm keneleri söküp
atacağız. Devletin kontro-
lünü, kişilere değil, yasa-
lara, kanunlara ve kurallara
bağlayacağız. Yaptım ettim-
lerle; oldu bittilerle; hareket
etmek yerine, her kararı-
mızda, milletimize başvura-
cağız. “Bir kesime değil,
herkese hizmet.” anlayışı-
mızı, İstisnasız tüm vatan-
daşlarımıza hissettireceğiz.
Yollar, köprüler, tüneller, mil-
letimizin rahatça kullana-
cağı hizmetler olacak. Bu
ülkede torpil devri, önceden

hazırlanan listeler ve müla-
katlar, artık son bulacak.
Öğretmen atamaları, liya-
kate uygun şekilde, hakkıyla
yerine getirilecek. İYİ Parti
iktidarında; Çocuklarımıza
yönelik, her türlü şiddetin
önüne geçeceğiz. Çocukları-
mız, güzel şartlarda büyüye-
cek, eğitim alacak ve
ülkelerine faydalı bireyler
olacaklar. Eğitim sistemini,
canı isteyenin kurcaladığı,
bir oyuncak olmaktan çıka-
racağız. Çocuklarımızın,
daha sağlıklı öğrenim ala-
cakları, rasyonel bir eğitim
modelini, hayata geçirece-
ğiz. Rüzgârgülü Projemiz ile
ilk, ortaokul ve lisedeki ço-
cuklarımıza, sabah kahval-
tısı ve öğle yemeklerini
ücretsiz vereceğiz. Böylece
tüm çocuklarımız, eşit bes-
lenecek, eşit şartlarda oku-
yacak ve sağlıkla gelişecek”
sözünü verdi. CEVAP

BEKLEYEN
SORULAR

-2021 yılı itibariyle son yayınlanan
Sayıştay raporlarına da yansıyan ve
“Sektör Altyapı Giderlerine Katkı
Payı” hiç ödemeyen şirketler hangileri-
dir? Ödemelerini geç ya da eksik
yapan şirketler hangileridir? Bunların
ödemekle yükümlü oldukları “Sektör
Altyapı Giderlerine Katkı Payları” 
ayrı ayrı ne kadardır?

-“Sektör Altyapı Giderlerine Katkı
Payı” hiç ödemeyen şirketler ve eksik
yapan şirketlerin yükümlülüklerini
yerine getirmeleri yönünde ne gibi iş
ve işlemler yapılmıştır?

-Vergi Denetim Kurulunun “Sektör
Altyapı Giderlerine Katkı Payı” hiç ya-
tırmayan veya eksik yatıran şirketlere
yönelik yaptığı işlemlerle ilgili Bakanlı-
ğın bilgisi bulunmakta mıdır? Vergi
Denetim Kurulunca yapılan işlemlerle
ilgili Bakanlığa bilgi verilmekte midir?
Buna ilişkin Bakanlık bünyesinde
devam eden bir çalışma var mıdır?

-Bakanlığın 2019 ve 2020 yılına ait
faaliyet raporlarında “Sektör Altyapı
Giderlerine Katkı Payı”na ilişkin veri-
lere neden yer verilmemiştir? Bakanlı-
ğın 2021 yılı faaliyet raporunda bu
konuda kamuoyunu aydınlatıcı bilgi
vermeyi düşünüyor musunuz?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "HDP şu an meşruyken siz aday olan kişiyi cezaevinde tutamazsınız.
Demirtaş tahliye edilmeli. Erdoğan kendi geçmişini düşünsün. Osman Kavala için de aynı şeyi söylüyorum" dedi

Karamollaoğlu, Selahattin
Demirtaş ve Osman Ka-
vala için tahliye çağrısını
şu ifadelerle yaptı: "Suçu
tespit edilmemişken, bir

kişiyi siz içeride tutamazsı-
nız. Selahattin Demirtaş

tahliye olmalıdır. Böyle bir
hukuk devleti olmaz.
Kimse aptal değil. Bu

hukuk mu olur. Osman
Kavala için de aynı şeyi
söylüyorum. Türkiye'nin
AİHM kararına uyması

gerekiyor."

Albayrak’a gönderme
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A dil olmayan bu dünyada, kararları
akıllılar ve paralı olanlar verir. 
Uygulayıcılar ise sürü şeklinde 

yaşayan insanlardır.
Peki, oyunu kim bozar? Her zaman ol-

duğu gibi halkın ta kendisi... Nasıl bozar?
Bıçak kemiğe dayandığında ya da gizli
planlar ortaya döküldüğünde.

İşte o zaman aslanların ortaya çıktığı ve
farelerin kaçacak yer aradığı zamandır.
Böyle zamanlarda ya bir devrim olur ya da iç

kargaşa çıkar, yönetimler değişir.
Ülkelerin güç kayıpları ya ilimden uzak-

laştıkları için olur ya da basiretsiz siyasetçi-
ler iktidara hâkim olduğu zaman olur. Dünya
siyaseti öylesine bir yalan içinde yönetiliyor ki
hangi ülke lideri doğruyu söylüyor asla
insanlar tarafından bilinmiyor.

Yer altı ve yer üstü kaynaklar, -birçok ülke
tarafından- üzerinde yaşayan toplumun ta-
mamına yansımayıp, sadece mutlu bir azın-
lığa hitap edecek şekilde dağıtılıyor.

Azınlığın çoğunluğa hükmettiği
bir zamanı yaşıyoruz. Peki, bu yaşam hep
böyle mi sürecek? Yani çoğunluk her zaman
kuzu, azınlık ise her zaman kasap mı olacak?
Kurbanı hangi güç belirliyor? Kim kuzu, kim
kasap kim belirliyor? Tanrı mı yoksa tanrının
yarattığı insanoğlu mu?

İşte yazımın konusu tam da burada gizli…
Eğer tanrı ise tanrının indirdiği dört ki-

tapta da adalet, merhamet, eşitlik ve ilimi
yaymak var. Peki, günümüz insanları neler
yapıyor yani dünyayı ve parayı yönetenler,
hayatımıza yön veren ilim insanları, iş insan-
ları ve siyasetçiler…

Dünya nüfusu çok fazla diyorlar. İğnesi
hazır virüsler çıkarıp insanları öldürüyorlar,
iğne ve ilaç satıyorlar. Para baronları ise iste-
dikleri ülkeyi bolluk, istemedikleri ülkelere
ise yokluk ve savaşları yağdırarak dünya üze-
rinde satranç oynuyorlar. İş ve siyaset insan-
ları ise insanları çok küçük bir maaşla

yaşamaya hazırlarken ölümü gösterip 
sıtmaya razı ediyorlar.

Şükret yoksa bunu da bulamazsın diyerek
fakirin sandalını hep sallıyorlar.

Eğer bir iş insanı, bir siyasetçi, bir ilim 
insanı, adalete, merhamete ve eşitliğe inan-
mıyorsa, Allah sabır versin o kitapları 
okuyup da idrak edenlere…

Kitabı istediği gibi okuyanlar, Kitabını
okuyup idrak edenlere hükmediyor.

Adaletin olmadığı her yer bir gün çürür ve
yok olur.

Adaletli bir dünyada yaşamak umudu ile…
Aklınızı açık tutun.

Kitabını istediği gibi okuyanlar

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1474021)

2022 YILI MUHTELİF EV EŞYASI MAL ALIMI
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Muhtelif Ev Eşyası Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/658643
1-İdarenin
a) Adı :EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050 

EYÜPSULTAN/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2124443000 - 2126122000
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :2022 Yılı Muhtelif Ev Eşyası Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :Toplam 18 Kalem Muhtelif Ev Eşyası Alımı

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Yeşilpınar Mah. Muhtar Cami Sokak No:15 
Eyüpsultan/İSTANBUL (Sosyal destek hizmetleri 
Müdürlüğü Malzeme Deposu) adresine teslim edilecek.

ç) Süresi/teslim tarihi :Yüklenici İşe Başlama Tarihinden İtibaren Sözleşme Süresi 
İçerisinde Ayda 2 Sefer Olmak Üzere İdarenin İstemiş Olduğu 
Ürünleri , Yeşilpınar Mah.Muhtar Cami Sokak No:15 
Eyüpsultan/İSTANBUL (Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
Malzeme Deposu) Adresine Teslim Edilecek.

d) İşe başlama tarihi :01.01.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.11.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Mehmet Akif ERSOY Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara iliş-
kin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-

sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartna-
meye cevapları ve açıklamaları:
Yeterlilik Bilgileri Tablosunda; birim fiyat teklif cetvelinin 1, 2, 9 ve 10 sıra numarasında bulunan ürün-
lerin teknik özelliklerini içeren katalog bilgileri belirtilecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. 
teklif sahibi olması öngörülen firmalar beyan edilen bilgileri tevsik eden belgeleri ile birlikte ürün 
özelliklerinin belirtildiği kataloglarını teklif ettikleri ürünler anlaşılabilecek şekilde idareye sunacaktır.
Katalogta yer alan ürün bilgileri teknik şartnamedeki kriterleri sağlamayan firmalar değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Gerçekleştirilen Her Türlü Beyaz Eşya ve/ veya Ev Eşyası Satış İşleri 
Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde
beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale 
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

E senyurt Belediyesi Ekim ayı meclis
toplantısının oturumu, Esenyurt
Belediyesi Meclis Salonu’nda ya-

pıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt başkanlığında yapılan top-
lantıda 2022 yılı bütçesi oylandı. 1 milyar
306 milyon lira olarak belirlenen bütçe oy
birliğiyle kabul edildi. Bütçeyle ilgili meclis
üyelerine sunum yapan Başkan Bozkurt,
2022 yılındaki yatırımlarla ilgili bilgiler
verdi.

Esenyurt’a 13 yeni park

2022 Esenyurtlulara 13 yeni park müjdesi
veren Başkan Bozkurt, en büyük yatırımın
Haramidere Yaşam Vadisi’nde olacağını
söyledi. 4,5 kilometre uzunluğunda olacak
Haramidere Yaşam Vadisi’nde son aşa-
maya gelindiğini ifade eden Başkan Boz-

kurt, Esenyurtluların rahat nefes alacakları
alanları oluşturmaya devam edeceklerini
söyledi. Barbaros Hayrettin Paşa Mahal-
lesi’nde 2, Süleymaniye Mahallesi’nde 3
yeni park yapılacak. Mahalle parkları kon-
septinde yapılacak parklarla ilçedeki yeşil
alanların miktarı artacak. Saadetdere ve
Yenikent Mahallerinde 2 mahalle konağı-
nın yanı sıra, 3 kreş, 1 otopark ve 1 Kapalı
Pazar da projeler arasında yer aldı.

13 bin istihdam hedefi

ESBİM aracılığıyla 13 bin kişinin istihdam
edilmesini hedefleyen Başkan Bozkurt, 2
bin vatandaşa meslek eğitim kursları, 2 bin
öğrenciye de üniversite ve liselere hazırlık
kursları verilmesinin hedeflendiğini söy-
ledi. Kampüs Lise projesiyle eğitim ala-
nındaki en büyük sorunun ortadan

kalkacağı müjdesini veren Başkan Boz-
kurt, ilçedeki liseleri bu alana taşıyacakla-
rını, boşalan okulları ise ilk ve orta okul
yapacaklarını söyledi. Böylece 60 kişilik
sınıf kapasiteleri düşürülmüş olacak. Pro-
jeye bu yıl içinde başlanması bekleniyor.

Vatandaş cezayı kesti

Bütçe hakkında yapılan eleştirilere cevap
veren Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, “Vatandaş sizin kötü yönettiğinizi
gördüğünüz için Esenyurt'ta yönetim de-
ğişti. Bekleyin biz de işimizi kötü yaparsak
vatandaş değiştirir. Bu şekilde davranarak
kendinize de kötülük ediyorsunuz” dedi.
“Sıkışınca belli bir yerlerden yaptığınız si-
yaset sizi bir yere götürmez” diye konuşan
Bozkurt, “Biz sizin gibi şov yapmıyoruz.
Bitirdiğimiz caminin açılışını yapmıyoruz.

Şov yapmaya gelmedik. Birilerinden inti-
kam almaya gelmedik” ifadelerini kullandı.

Oy birliğiyle kabul edildi

Esenyurt’a Kültür, Sanat ve Kongre Mer-
kezi müjdesi de veren Başkan Bozkurt, il
derneklerinin içinde yer alacağı Barış ve
Kardeşlik Merkezi ile Hayvan Tedavi
Merkezi’nin de ilçeye kazandırılacağını
ifade etti. Başkan Bozkurt’un sunumunun
ardından oylamaya geçti. Esenyurt Bele-
diyesi’nin 2022 yılı bütçesi oy birliğiyle
kabul edildi. Bütçenin hazırlanmasında
emeği geçenlere teşekkür eden Başkan
Bozkurt, destek veren tüm meclis 
üyelerine teşekkür etti.

BABAmesleği olan antika restorasyonu işine
52 yıl önce çırak olarak başlayan ve gönlünü
antika eşyalar ve onların hikayelerine kaptıran
66 yaşındaki Dönmez, maddi değeri yüzbin-
lerce lira, manevi değerine ise paha biçilemeyen
eserleri ilk günkü hallerine kavuşturuyor. Yurtiçi
ile Amerika, Belçika, Brezilya ve İspanya gibi
ülkelerden de resmi kayıtlı eserlerin geldiği
atölye, ünlü isimlerin koleksiyonunda olan
eserlerin tamir için de tek adresi.

Unutup gidiyorlar

Gelen eserlerin büyük çoğunluğunun
resmi olarak kayıt altında olduğunu
kaydeden Dönmez, "Bu atölyede tarihe
mal olmuş önemli eserler, antikalar,
toprak altı eserler ve tablolar, aklınıza
gelebilecek her türlü tarihi eser mevcut.
Biz bunların restorasyonu ile uğraşıyo-
ruz. Amerika, İspanya ve Belçika'dan
eserler geliyor. Mink hanedanlığına ait
eserler, Osmanlı'ya ait eserler var. Yak-
laşık 400-500 yıllık mazisi olan eserler
yer alıyor. Sahipleri tarafından müze-
lere bildirilen eserler bunlar. İnsanlar
buraya kıymetli ve kıymetsiz eserlerini
bırakıyorlar. Ama hepsinin manevi ha-
tırası değeri var. İnsanlar bu eserleri
bizde unutuyorlar. İnsanlardan ricam
eserlerini unutmamaları. Bizde çok sa-
yıda terkedilmiş eser var" dedi. DHA

Esenyurt Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi, 1 milyar 306 milyon lira oldu. Bütçe hakkında yapılan
eleştirilere cevap veren Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Vatandaş sizin kötü yönettiği-
nizi gördüğünüz için Esenyurt'ta yönetim değişti. Biz sizin gibi şov yapmıyoruz. Bitirdiğimiz 
caminin açılışını bile yapmıyoruz. Birilerinden intikam almaya gelmedik” diye konuştu

Antika ve anılara
hayat veriyor
İstanbul'da yarım asrı aşkın süredir
ömrünü antika eşyaların restorasyon
ve tamiratına adayan Bülent Dön-
mez, tarihi eserler ve anılara hayat
veriyor. Dönmez, "Eserleri yapıp tes-
lim ettiğimizde gülümsüyorlar. Ağla-
yarak gelip gülerek ayrılıyorlar.
Burası antika hastanesi" dedi

Kanun GÖÇER
HAYATIN SÜZGECİ

kanungocer1@gmail.com

SIZIN GIBI SOV
YAPMIYORUZ!

ANILARI DA GERİ KAZANDIRIYORUZ
Atölyede 1960'lı yıllardan itibaren kalmış, terk edilmiş
eserlerin olduğunu ifade eden Dönmez, "Kimisi yemek
tabağı, çorba kasesi, antika eserler. Kimisi karı koca kav-
gasında kırılmış, kimisi ev taşınma sırasında kırılmış ve
manevi hatıraları çok yüksek olan eserler bunlar. Kimi-
sine annesinden kalmış, kimisine babasından. Bu tip
eserler çok bizde. Ağlayarak, şikayet ederek, üzülerek ge-
liyor insanlar. Biz onları dinleyip sonucu belli olmayaca-
ğına dair teminat verip gönderiyoruz. Eserleri yapıp

teslim ettiğimizde gülümsüyorlar.
Ağlayarak gelip gülerek ayrılıyor-
lar. Burası antika hastanesi. Bu-
rada antikaların yanı sıra hatıralar
da tamir edilmektedir. Kaybolan
hatıraları biz burada geri getiriyo-
ruz. İnsanlara hatıralarını geri ka-
zandırıyoruz" diye konuştu.

Akkan Suver yeniden seçildi
Marmara Grubu Vakfı 'nın
2021 yılı Genel Kurulu, İstan-
bul' da Malta Köşkü'nde Mü-
tevelli Heyeti'nin ve Genç
Kuşak Marmara Grubluların
katılımıyla gerçekleşti. Dr.
Fatih Saraçoğlu'nun Divan
Başkanlığı'nda gerçekleşen
Genel Kurulda Dr. Akkan Suver
yeniden Genel Başkanlığa se-
çildi. Marmara Grubu Vakfı'
nın yeni yönetim kurulu ise;
Engin Köklüçınar, Yüksel Çen-
gel, Cafer Okray, Turan Sarı-
gülle, Lale Aytanç

Nalbant,Sezgin Bilgiç, Av. Ser-
hat Tabanca, Ümran Köksüz,
Nimet Ulubay,Oğuzhan Cey-
lan, Av. Belgin Tanrıverdi,
Mahmut Saklı,Av. Murat Ke-
çeciler, Bilal Bilici, Gülçin
Güngören, Rahmi Dilek, İlker
Topaloğlu'dan oluştu. Akade-
mik Konsey Başkanlığına Prof.
Dr. Uğur Özgöker 'in seçildiği
Genel Kurulda AB ve İnsan
Hakları Platformu Başkanlı-
ğına Müjgan Suver, İşinsanları
Platformu Başkanlığına da
Mustafa Ergin getirildi.

Kemal 
Deniz 
Bozkurt
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N asreddin Hoca’ya sormuşlar: “Kimsin?”
“Hiç” demiş Hoca, “hiç kimseyim.”
Dudak bükülüp önemsenmediğini

görünce, sormuş Hoca: “Sen kimsin?”
“Mutasarrıf”ım demiş adam kabara ka-

bara. “Sonra ne olacaksın?” diye sormuş
Nasreddin Hoca.

“Herhalde vali olurum” diye cevaplamış
adam…

“Daha sonra?..” diye üstelemiş Hoca.
“Vezir” demiş adam.

“Daha daha sonra ne olacaksın?”
“Bir ihtimal sadrazam olabilirim.”
“Peki ondan sonra?”
Artık makam kalmadığı için adam boynunu

büküp “Hiiiç.” Demiş
“Hoca, daha niye kabarıyorsun be adam,

demiş ...
Ben şimdiden, senin yıllar sonra 

gelebileceğin makamdayım.
Eskilerin her işinde bir hikmet vardı. Onlar

ilim ile ahlakı buluşturup arif olma yolunda
ilerlemeye çalıştılar. Kimileri arif oldu, kimi-
leri o yola hayatlarını adadılar, kimileri ise 
sadece muhibban oldu..

Biz gelelim günümüze, her geçen gün ka-
zanma, yükselme ve lüks hayat gösterişi için
koştukça koşuyoruz. Öyle koşuyoruz ki freni
patlamış kamyon gibi… Ne sağımıza ne solu-
muza bakıyoruz. Sadece koşuyoruz. Bu arada
Stefan Zweig’ın, Amok Koşucusu kitabı ak-
lıma geldi.

Hikayede , başarılı ve kendi çapında bilinen
bir doktorun, bir anlık gurur ve kibrine yenik
düşüp nasıl pişman olduğunu görüyoruz. Yar-
dım edebileceği bir insana yardım etmemenin
verdiği pişmanlıkla her şeyini geride bırakıp
nasıl “Amok Koşucusuna” dönüştüğünü görü-
yoruz. Bir doktorun çırpınışını ama geç kalışı-
nın nasıl hayatının amacı haline
dönüştüğünü…

O amaçsız, kimseyi görmeden koşmanın nasıl
olduğunu, saygın bir insanın o gülünç duruma
düşerken nasıl bu kadar hedefinden sapmadığını
görüyoruz. Çünkü onlar, sadece isimlerinin
önüne arkasına uzun uzun bir şeyler eklemenin
derdindedirler de ondan. Ama unuttukları bir şey
var hırs ile yola çıkanlar helak, aşk ile ( sevgi,
hoşgörü, yardımseverlik ve mütevazılık ile) yola
çıkanlar muvaffak olurlar.

Bu gidiş nereye? Alelacele nereye koşuyo-
ruz? Kime ve nereye yetişmeye çalışıyoruz?
Artık biran durup tefekkür etme, nefsimizi he-
saba çekip, giden ömür, geçen hayat ve bir daha
gelmeyecek fırsatları ne zaman hatırlayacağız?
Desinler hastalığından ne zaman kurtulacağız?
İş işten geçince mi eyvah diyeceğiz?

Bugün toplumdaki sorunlardan birisi de
amacı, hedefi, bilgi birikimi olmayan kişilerin
"Amok Koşucusu" gibi amaçsız bir şekilde et-
rafına, yaşanan olaylara bakmadan koşması-
dır. Ve bu tür insanlara sorduklarında ne
yapmak istiyorsun? Şunları şunları yapacağım
şu olacağım. Sonra? Bunları bunları yapıp bu
olacağım. Sonra? Sonrası yok işte diye 
böbürlene böbürlene cevap verirler.

Daha kendini tanımayan, keşfedemeyen
insan ne olursa, nereye gelirse gelsin hep
yolun başındadır.

Aslında yolun başı da sonu da aynıdır. İnsan-
lar bir şeyler olma derdine düştüklerine gözle-
rine perde iner. Ne önünü görürler, ne sağını, ne
de solunu… Sadece ben şu oldum, bu oldum
diye övüne övüne söyler dururlar… Farkında 
değiller ama onlar hala yolun başındalar…

14 kent belediyesinin oluşturduğu
Marmara Belediyeler Birliği; ekono-

mik durum, iklim krizi, göç, doğal
afetlere yönelik 'risk' haritasını oluş-
turdu. İlgili bakanlıklar başta olmak

üzere kamu kurumlarına 'tavsiye' 
niteliğindeki raporda "Marmara

Bölgesi için yangın söndürme uçağı
alınması, su kıtlığına çözüm arayış-
ları" gibi dikkat çeken detaylar var

Kaykay sporunun dinamizmini, müzik, eğlence ve sokak modası ile buluşturan SPX Skate Weekend’in yeni durağı Ak-
merkez AVM oldu. Akmerkez AVM - Üçgen Teras’ta düzenlenen etkinlik, çok sayıda kaykay tutkununu bir araya getirdi

Yedi renk tek yürek
İstanbul Mardinliler Derneği tarafından
projelendirilen Cumhuriyet Şöleni programı
bir Türkiye projesine dönüştü. Başkanlığını

Ömer Erdoğan’ın yaptığı Yedi Renk Tek Yürek Plat-
formu proje ortağı olarak dahil olmasıyla birlikte Tür-
kiye'nin 81 iline ait Vakıf dernek konfederasyon ve
federasyonların bu çalışmada yer alması kararlaştırıldı.

Duruşumuz aynı

Ev sahipliğini MARDİNDER Genel Başkanı Nedim
Kaya'nın yaptığı buluşmada, birlik ve beraberlik me-
sajları verildi. Kaya, “Türkiye’de ilk olma özelliğini ta-
şıyan bu projenin bizler sadece hizmetkarlarıyız.
Cumhuriyetimizin kuruluşunu büyük bir coşku ile
kutlayacağız. Renklerimiz farklı olsa da Cumhuriyet
çatısı altında duruşlarımız aynıdır. İlk defa bir STK ta-
rafndan organize edilecek olan bu bütünleştirici ve
buram buram Cumhuriyet kokan çalışmada olmanın
gururunu yaşıyorum. Ülkemizin hakikaten gurur vesi-
lesi olan STK temsilcileri ile bugün bir arada olmak ve
birlikte el ele bir projeyi yönetmek ayrı bir onurdur. Bu

vesile ile başta 7 Renk Tek Yürek Platformumuzun
kıymetli Başkanı saygıdeğer abim Ömer Erdoğan’a,
platformun her bir üyesine ve diğer kuruluşlarımıza
bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Bizler birlikte gü-
zeliz ve birlikte kalmaya devam edeceğiz” dedi.

Bir Türkiye projesi

Mardinder Genel Başkanı Nedim Kaya’nın ardından
söz alan Yedi Renk Tek Yürek Platformu Başkanı
Ömer Erdoğan ise “Böylesine özel, anlamlı ve olması
gereken bir projeyi hazırladıkları için MARDİNDER
yönetimine teşekkür ediyorum. Bu proje bir Türkiye
projesidir. Cumhuriyete sahip çıkma ve hizmet etme
zorunluluğumuzdur. Bu proje Bütün Türk Milletinin
sarsılmaz bütünlüğünü birkez daha ortaya koyarak,
dosta güven, düşmana korku veren bir duruş projesi-
dir. Zihniyetlerimiz farklı olsada, zihinlerimiz Tür-
kiye’dir. Bu nedenle bütün katılımcılarımızla birlikte
bu taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyacağız.
MARDİNDER bu projeyi başlattı, bizlerde 
finalleştireceğiz” açıklamasını yaptı.

TuTkunlarını 30 yılı
aşkın süredir en iyi out-
door ve extreme spor

ürünleriyle buluşturan SPX – Sport
Point Extreme, İstanbul’daki ikinci
kaykay festivalini Akmerkez AVM –
Üçgen Teras’ta gerçekleştirdi. 23 –
24 Ekim 2021 tarihlerinde düzenle-
nen SPX Skate Weekend, yüzlerce
kaykay tutkununa müzik, eğlence
ve dolu bir hafta sonu yaşattı. Kay-
kayın özgür ruhu ve heyecanının
yansıtıldığı SPX Skate Weekend’de
özel gösteriler, bisiklet şovları, canlı
DJ performansları, eğlenceli works-
hop ve yarışmalar yapıldı. SPX
Skate Weekend’de ayrıca kaykaya
merak duyan gençler, başarılı spor-
culardan oluşan BoardRiders Team
ekibinden eğitim alma fırsatı da ya-
kaladı. Dereceye giren yarışmacı-
lara özel hediyeler verildi.
Bizi çok mutlu etti

Olgar ve SPX Genel Müdürü Barış
Andırınlı, ikincisi Akmerkez
AVM’de düzenlenen SPX Skate

Weekend ile ilgili düşüncelerini şu
şekilde ifade etti: “Kaykay branşı,
uluslararası araştırmalarda en çok
büyüme potansiyeline sahip spor
alanları arasında gösteriliyor. Kay-
kay, SPX – Sport Point Extreme
ekosisteminde de çok özel bir yere
sahip. Bu branşa ilgi duyan gençle-
rin sayısını artırmak, kaykaya ilgi
duyan spor tutkunlarının doğru
teknikler ve ürünlerle buluşmasını
sağlamak adına kaykay festivalleri
düzenlemeye devam ediyoruz. Be-
şiktaş’ta gerçekleştirdiğimiz SPX
Skate Fest’in ardından SPX Skate
Weekend’in gördüğü ilgiden de çok
memnunuz. Covid-19 salgının
karşı gerekli tedbirleri de titizlikle
takip ettiğimiz etkinlikte tüm katı-
lımcılardan çok olumlu geri dönüş-
ler aldık. Etkinliğimizi ziyaret eden
tüm spor tutkunlarına ve İstanbul-
lulara çok teşekkür ediyoruz. Kay-
kay ailesini mutlu edecek ve bu
aileyi genişletecek etkinliklere imza
atmaya önümüzdeki süreçte de
devam edeceğiz.”

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

Kelamdan Kaleme

HİÇLİK

M armara Belediyeler Birliği; Mar-
mara Bölgesi için dünya ekono-
misinin genel durumu, nüfus

dinamikleri ve uluslararası göç, iklim değişik-
liği, doğal tehlikeler ve afet, yenilikçilik ve 
teknolojik dönüşüm, ulaşım ve lojistik mese-
lelerine yönelik yol haritası hazırladı. Nüfus
ve yerleşmeler sistemi, ekonomi ve özel uz-
manlaşma bölgeleri, ulaştırma ve lojistik,
enerji altyapısı ve doğal-kültürel yapı ve iklim
değişikliği olmak üzere beş temel çalışma ko-
nusu üzerine hazırlanan haritada; deprem
başta olmak üzere doğal afetler ve iklim kri-
zine ilişkin tespitler geniş yer tuttu.

Risk haritası açıklandı

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında
haritayı kamuoyuna açıklayan Kocaeli Bü-
yükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Bele-
diyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın,
hazırlanan çerçeve belgesiyle, sorun çıkma-
dan öneriler üretmeyi amaçladıklarını belirtti.
Başkan Büyükakın mevcut tabloyu ise "Bu iş
yapma biçimini değiştirmemiz gerekiyor. Biz
hep sorun çıktıktan sonra ne yapacağımızı
konuşuyoruz. Ancak artık sorunları önceden
görüp üzerine plan ve projeler yaparak yolu-
muza devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki;
bu anlayışı kesin çözümü beraberinde getir-
miyor" diye açıkladı. Marmara Bölgesi'nin
bütün meselelerini ortaya koyacak bir çerçeve
belgesi hazırladıklarını belirten Büyükakın,
“Küresel ısınmayla birlikte su kaynaklarına
erişim, bölgelerin gıda ihtiyaçları, aşırı göçün
beraberinde getirdiği sıkıntılar gibi alt başlık-
larımızın olduğu beraberinde de ulaşımından
lojistiğe üretimden tüketime kadar bütün ko-
nuların ele alındığı bir yol haritası oluşturduk.
Ancak hazırladığımız bir plan değil. Biz böl-
genin bütünsel meselelerinin fotoğrafını çeke-
rek yola çıktık” dedi.

Tahmin yürütmek zor

Birlikte hareket etmenin gücüne güvendikleri-

nin altını çizen Büyükakın, bütün meselelerin
tek belediye tarafından çözülmesinin imkan-
sız olduğunu söyledi. Büyükakın, "Hazırla-
nan belge, bize hangi alanlarda hareket
etmemiz gerektiğine ilişkin çerçeve sağlıyor.
Mesela su yönetimi; İstanbul'a su sağlarken;
Sakarya, Kocaeli ve Düzce'yi görmezden ge-
lemezsiniz. En son müsilaj örneğinde de kar-
şılaştık. Tek başına bir belediyenin bu sorunu
çözmesi mümkün değil" diye konuştu. Mar-
mara Denizi'ni büyük ölçüde tehdit eden mü-
silaj sorunu için de konuşan Büyükakın, "Bazı
uzmanlar özellikle bahar aylarında müsilaj
sorununun tekrarlayacağını söylüyor. Ancak
bu tür sistemler için önceden tahmin yürüt-
mek çok zor. Biz olabildiğince önlem almaya
çalışıyoruz ve bu konudaki çalışmalarımızı da

yürütüyoruz" açıklamasını yaptı.

Uçak alınacak

Yaz mevsiminde Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde
günlerce süren yangınlara da değinen Başkan
Büyükakın; birlik olarak, Marmara Bölgesi
özelinde yangın söndürme helikopteri konu-
sunu da gündeme aldıklarını belirtti. Büyüka-
kın, "Bu konuda bir çalışma yapmak
istiyoruz. Orman yangıları ya da endüstriyel
yangınlara müdahale etmek için bir helikop-
ter kiralanması ya da satın alınması konu-
sunu gündeme getireceğiz. Alınması yönünde
bir karar alınırsa; bunun bütçesinin nasıl yö-
netileceği, hangi belediyenin hangi şartlara
göre ne kadar para vereceği konularını
görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

MARMARA ICIN
DURUM VAHIM!

RAPORDA YER
ALAN TESPİTLER
Yakın bir gelecekte Marmara Bölge-
si’nde olacağı tahmin edilen büyük
depreme ilişkin çalışmanın yer aldığı
belgede riskin boyutuna dikkat çe-
kildi. Bölge için sanayi işletmelerinin
yüküne işaret edildi. Nüfusun ve sa-
nayi alanlarının yoğun olduğu İstan-
bul-Sakarya aksının aynı zamanda
da deprem riskinin en yüksek olduğu
aks olduğu belirtildi. Göç, ulaşım, lo-
jistik ve doğal afetler ilişkisi değerlen-
dirildiğinde gelişmiş ulaşım ağlarına
sahip olan, lojistik üs açısından
önem taşıyan ve net göç hızı oldukça
yüksek olan çalışma alanının aynı
zamanda deprem açısında da riskli
durumda olduğu vurgusu yapıldı.
Doğal kaynaklar, kentsel hassas
alanlar ve tehlikeli atıklar ilişkisel ola-
rak değerlendirildiğinde de tehlikeli
atık miktarının en yüksek olduğu ille-
rin, aynı zamanda sanayinin de en
gelişmiş olduğu iller olan İstanbul,
Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ olduğu
vurgulandı. Önemli doğa alanlarına
sahip olan Çanakkale’de tehlikeli atık
miktarının yüksek olmasının, doğal
kaynaklar açısından önemli riskler
oluşturduğuna vurgu yapıldı. Tehli-
keli atık miktarının yüksek olduğu il-
lerin, aynı zamanda denize kıyıları
olan kentler olmasına dikkat çekildi.
Doğal kaynaklar ve nüfus ilişkisi in-
celendiğinde; yıllık kullanılabilir su
miktarına bakılarak bölgenin büyük
bir bölümünün su fakiri olduğu ve
kendi aralarında su transferi yapma
şanslarının olmadığı vurgulandı.

Yeni durak Akmerkez
Burunlarını bile
çıkaramıyorlar!

İçİşlerİ Bakanı
Süleyman Soylu,
Sarıyer Ayazağa

Spor Kompleksi açılışına
katıldı. Açılışta konuşan
Soylu, "Biraz sonra bura-
dan Hakkari'ye gideceğim.
Tunceli'deydim Ovacık'ta
geçen hafta, bulunduğum
bölgede, Ahpanoz Vadisi
derler oraya. Orada bun-
dan 5 yıl önce 570 terörist
vardı. Bu hafta ikisini daha
tepeledik. Bilanço veriyo-
rum, 3'ü de birisinin kolu

yok, birisinin bacağı yok.
Bir tanesinin de başka bir iç
hastalığı var, yatıyorlar.
Tam 16 tane kaldı. Onlar
da kafalarını, burunlarını
çıkaramıyorlar, burunlarını
çıkardıkları an tepeliyoruz.
Şunu söyleyeyim 180'inin
altına düştü. Biz onları ne
görüyoruz biliyor musu-
nuz? Biz onları tepelediği-
miz zaman Amerika'yı da
tepeliyoruz, Batıyı da tepe-
liyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA23 – 24 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenen SPX Skate Weekend, yüz-

lerce kaykay tutkununa müzik, eğlence ve dolu bir hafta sonu yaşattı.



TOPLUM ALTIYA
BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

DEVLET, İDARE VE KURUMLAR

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ‘polisin sal-
dırıp’ gözaltına aldığını belirten Türmen, “Bu-
rada 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’ var. Bu açıkça

AİHM kararlarına aykırıdır” dedi. AİHM’in
Türkiye aleyhine bu konuda verdiği bir sepet do-
lusu karar olduğunu belirten Türmen, ‘ AİHM
derki barışçıl bir gösteri varsa, o gösteri için önce-
den ihbar yapılmammışsa

izin alınmamışsa bile polis o gösteriye müda-
hale edemez. Bu kararlara rağmen

2911 sayılı kanun değiştirilmemiştir” dedi.
Türkiye Anayasa’sında yeralam 90. Maddeyi ha-
tırlatan Türmen şunları kaydetti: “Ulusal yasa ile
AİHM kararları arasında çelişki varsa AİHM ka-
rarları geçerlidir. Buna rağmen polis gidiyor, şid-
det kullanıyor insanları dövüyor. Bu suç. Türkiye
demokrasiye geçtikten sonra bu polisleri yargıla-
yacak mı? Pekala yargılayabilir bence. Açık suç
vardır”

Türmen, bugünkü rejimin tamamen ortadan
kaldırılması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkan-
lığı hükümet sisteminin tek bir adam için yapıl-
mış bir elbise olduğunu belirten Türmen, “O tek
adamı çıkartıp da başka bir adamı da getirseniz o
da diktatör olmak

zorundadır. Bugün sadece o bireyin kendi he-
veslerinden ihtiraslarından

kaynaklanan bir durum değildir bu. Sistemin
getirdiği durumdur” dedi. Bu geçiş döneminde
nasıl bir demokrasi inşa edeceğiz? sorusuna yanıt
veren Türmen, bunun güçlendirilmiş parlamen-
ter sistem olması gerektiğini kaydetti.

Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ersin Kalay-
cıoğlu, ‘Türkiye’de Siyasal Rejim Bunalımı ve
Demokratik Anayasa Arayışı’ başlıklı bir sunum
gerçekleştirdi. Türkiye siyasetinin bir ‘kultur-
kampf’ siyaseti olduğunu söyleyen Kalaycıoğlu,
“Siyaset derin fay hatlarıyla en az altı parçaya bö-
lünmüş bir toplumda cereyan ediyor” dedi. Bu
cepheleşmenin ürettiği zıtlaşma ve çatışma orta-
mından bahseden Kalaycıoğlu, bundan dolayı
toplumsal meşruiyet çoğunlukçuluk ilkesi üzerine
inşa edilmiş bir anayasa, oluşturulamadığını kay-
detti. 2010’lu yıllarda kamu bürokrasisinin arta-
rak yetkisizleştiğimi belirten Kalaycıoğlu, “Her
türlü profesyonel karar üstlere sorularak onay
alınmak suretiyle yürürlüğe konulan bir hale gel-
miştir. Karar alma süreçlerinde karar alma süre-
leri uzamış, kararlar sık sık bozulmuş, yenilenmiş
ve yönetim belirsizliği artmıştır” dedi. Yasama uy-
gulamalarında da sözlü soru ve gensoru kaldırıl-
dığını belirten Kalaycıoğlu şunları kaydetti:
“Yazılı sorulara ise nadiren (yüzde 5-6 kadarına )
Bakanlar tarafından Anayasa ve İçtüzük’te yazılı
süreler içinde yanıt verilir olmuştur. Yasaların
yüzde 60’a yakını “torba yasa” içeriğinde olup
temsili hükümete uyumsuz hatta hile mahiyetin-
dedir. 2019 sonuna kadar çıkan 28 yasadan 18’i
torba yasa içeriğindedir”

Forumun son bölümünde ‘Devlet,
İdare ve Kurumlar’ başlıklı oturum
yapıldı. Murat Karayalçın modera-
törlüğünde Prof. Dr. Şule Özsoy
Boyunsuz, Prof. Dr. Oktay Uygun
ve Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
birer sunum gerçekleştirdi. Prof.
Dr. Şule Özsoy Boyunsuz yaptığı
sunumda çarpıcı değerlendirme-
lerde bulundu. Ülkemizde hem for-
mel hem de enformel kurumların

yeniden dizayn edilmesine ihtiyaç
olduğunu belirten Boyunsuz,
“Mevcut yapıda organ dengesi
yoktur. Anayasal olarak yürütme
aşırı güçlü, yasama zayıf, yargı da
siyasallaşmaya açıktır. Tüm organ-
lar yürütme kontrolündedir. Yü-
rütme de cumhurbaşkanıdır” dedi.
1982 Anayasası’nın cumhuriyetin
nitelikleri, temel hak ve hürriyetler
gibi diğer birçok hükmünün ise fii-

len içinin boşaldığını ifade eden
Boyunsuz,”Bu tablo tamamlayıcı,
uzlaşmacı ve yarışmacı enformel
kurumlarla desteklenen, kişiselleş-
miş bir tür rekabetçi otoriterliğin
ülkemizde hakim olduğunu bize
gösteriyor.Bu rejimin bel kemiğini
oluşturan hükümet sistemi, arka
planda çalışan enformel bir kurum
olan neo-patrimonyalizm ile des-
teklenmektedir” dedi.

NAZİ SUBAYLARI GİBİ YARGILANIRLAR
Murat PALAVAR 

mpalavar@gmail.com

İnfo@gazetedamga.com.tr

KILIÇDAROĞLU’NUN BÜROKRASİYE ADALET ÇAĞRISI YENİ BİR BOYUT KAZANDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal
Kılıçdaroğlu’nun 16 Ekim’de Türk bürokrasi-
sine hitaben yaptığı ‘adalet’ çağrısı yeni bir

boyut kazandı. CHP Lideri’nin “İktidardan emir al-
mıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız” de-
ğerlendirmesine karşılık Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi (AİHM) eski Yargıcı Dr. Rıza Tür-
men’den çok çarpıcı bir değerlendirme geldi. Tür-
men, AİHM’in ‘Berlin Duvarı’nı geçen insanları
öldürme emri veren Nazi subayları Streletz, Kessler,
Krenz ve emiri uygulayan asker W hakkında 2001
yılında verdiği kararı örnek gösterdi. Nazi subayları-
nın ‘Emir Almıştık’ argümanlarının kabul edilmedi-
ğini belirten Türmen, Mahkemenin “Uluslararası
insan hukukunun ilkelerine aykırı emirlere körü kö-
rüne itaat edemezsin” kararına dikkat çekti.

DEMOKRASİ FORUMU

Ülke Politikaları Vakfı (ÜPV), ‘İkinci Yüzyıl Forum-
ları’ başlığı altında hazırladığı etkinliklerin ilkini
gerçekleştirdi. Önceki gün düzenlenen program Ce-
vahir Hotel’de geniş katılımla yapıldı. Forum’da
‘devlet, siyaset, hukuk ve demokrasi’ başlıkları al-
tında oturumlar gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda
siyasetçi devlet adamı ve akademisyen katıldı. Cum-
huriyet Halk Partisi eski başkanlarından Murat Ka-
rayalçın ve Onur Öymen de katılımcılar arasındaydı.
ÜPV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Doğan Subaşı’nın
açılış konuşmasıyla başlayan forumun ilk bölümünde
‘Anayasal ve Siyasal Gelişme’ başlıklı oturum ger-
çekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr.
Yunus Emre panele başkanlık etti. Prof. Dr. Mehmet
Ö. Alkan ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu sunumlarını
gerçekleştirdi. Programın öğleden sonraki bölü-
münde ‘Demokrasi ve İnsan Hakları’ başlıklı oturum
gerçekleştirildi. Etkinlik, İYİ Parti Adalet ve Hukuk
Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Bahadır Erdem, moderatörlüğünde yapıldı.
Programda Dr. Rıza Türmen, Prof. Dr. Burak Ge-
malmaz ve Prof. Dr. Sami Selçuk konuştu.

TÜRKİYE YENİ BİR DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDE

Emekli Büyükelçi ve aynı zamanda CHP 24.

Dönem İzmir milletvekili olan Dr. Rıza Türmen çar-
pıcı açıklamalarda bulundu.Türkiye’nin büyük bir
değişimin eşiğinde olduğunu kaydeden Türmen “Bir
dönem kapandı başka bir dönem açılacak” dedi. Or-
tada büyük bir enkaz olduğunu ifade eden Türmen,
şunları söyledi:“İktidarı kim devralacaksa büyük
bir enkazı toparlamak zorunda kalacak. Her şeyi ile
çökmüş bir sistem var. Hukukuyla ekonomisiyle, si-
yasetiyle dış politikasıyla eğitimiyle, çökmüş yerle
bir olmuş bütün kurumlarıyla bir sistem var. Bu sa-
dece bir siyasi partinin tükenişi değil. Bir toplumsal
çöküş var. Bütün kurumların çöküşü. Bunun için
tabi geçiş dönemine ihtiyaç duyulacak. Bu dönem
önemli olacak. Bu sadece onarım eksiklikleri dü-
zeltme dönemi olmayacak. Bu dönem geleceğin 
inşası dönemi olacak”

3 SORUN BİZİ BEKLİYOR

Geçiş dönemine hazırlıklı olunması gerektiğine işa-
ret ederen Türmen, olası yaşanacak 3 önemli ko-
nuya değindi. Türmen “Bir tanesi Anayasa
Mahkemesi’nin rolü ne olur?. İkincisi eski rejimde
suç işleyenlerin yargılanması meselesi nasıl olacak?
Üçüncüsü de geçiş dönemi ile nereye gidiyoruz.
Nasıl bir Türkiye istiyoruz” dedi.  Avrupa’da totali-
ter yönetimlerden demokrasiye geçişlerin ortak bir
yanı olduğunu ifade eden Türmen, “Hepsinde yeni
bir anayasanın yapılmasını görüyoruz. Ve bir ana-
yasa yargısının kurulduğunu görüyoruz” dedi. 

TEKRAR FAŞİZM OLMASIN DİYE YARGI
DENETİMİ GETİRİLDİ

Avrupa’da özel bir yargının kurulmasıyla faşizme
tekrar geçilmesinin önlemek istendiğini belirten
Türmen, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çünkü 2.Dünya Savaşı’ndan önce Anayasa yine
vardı. O yüzden böyle bir yargı denetimi
kurulursa faşizme geçilmesi önlenmiş olacaktı diye
düşünüldü” Kurulan anayasa mahkemelerinin 2 şey
yaptığını belirten Türmen, “Daha önceki rejimde çı-
kartılan anti demokratik kanunları yeni anayasaya
uygun olmadığı için iptal etti” dedi. “Biz demokra-
siye geçtiğimizde Anayasa Mahkemesi böyle bir rol

oynayabilecek mi? “ sorusunu izleyicilere yönelten
Türmen şunları kaydetti: “Bunda çok ciddi kuşkular
var. Anayasa Mahkemesi’nin şimdiye kadar oyna-
dığı role baktığınız zaman OHAL KHK’larını daha
önceki kararların aksine üzerine yargı denetimi kur-
madı. Bu demokrasinin sicili bakımından pek par-
lak bir durum değil. Bu durumda geçiş sürecinden
Anayasa Mahkemesi bu oluşumda bu kompozis-
yonda güç gözüküyor. Bu sorun teşkil edecektir. 
Demokrasiye aykırı kanunlar nasıl iptal edilecek”

SUÇLULAR NASILCEZALANDIRILACAK?

Otoriter rejimlerde insan haklarına aykırı suç 
niteliği taşıyan eylemleri yapanların demokrasiye
geçtikten sonra yargılanması hakkında konuşan
Türmen, “Buradaki sorun şu eski rejimde yasaya
göre suç sayılmayan eylem yeni rejimde suç teşkil
ediyorsa bu yargıya yol açar mı? Burada ceza hu-
kukunun önemli ilkesi olan ‘kanunsuz suç ve ceza
olmaz’ ilkesi sorunu var” dedi.

NAZİ DAVASI ÖRNEĞİ VERDİ

‘Emir aldık yaptık’ diyenlerle ilgili değerlendirmeler
yapam Türmen, bununla ilgili iki tane AHİM kara-
rından söz etti. Türmen, konu hakkında şunları söy-
ledi: “Bir tanesi 2001yılında alınan Streletz,
Kessler and Krenz Almanya kararı. Sonradan bir-
leştirilen w. Streletz, Kessler and Krenz Berlin Du-
varı’nı geçerken öldürülenlerden sorumlu. Bu
talimatı veren bunlar. ‘Ne pahasına olursa olsun sı-
nırları koruyun; Gerekirse ateş açın’ diye talimat
vermişler. W ise Berlin Duvarı’nı geçmeye çalışan
insanları öldüren bir asker. Almanya birleştikten
sonra bunlar yargılanıyor. Çeşitli cezalara çarptırı-
yorlar insan öldürmekten. Bunlarda diyorlar ki ‘biz
talimatlara uyduk. Emre itaat ettik. Bunun dışında
bir şey yapmadık’ W’da diyor ki ben sadece emir-
lere itaat ettim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
bu argümanları kabul etmedi. Ve şunu gerekçe gös-
terdi: ‘Uluslararası insan hukukunun ilkelerine ay-
kırı emirlere körü körüne itaat edemezsin. Özellikle
de yaşam hakkı söz konusuysa’ Bu nedenle AİHM
bu davaları reddetti”

BOĞAZİÇİ’NDEKİ
ÖĞRENCİYİ
TARTAKLAYANLAR
YARGILANIRLAR

Kemal Kılıçdaroğlu’nun
bürokrasiye yaptığı ‘adalet’

çağrısı yeni bir boyut kazandı.
CHP Liderinin “‘Emir

almıştım’ bahane olamaz!”
sözlerine karşılık AİHM eski
Yargıcı Dr. Rıza Türmen’den
çok konuşulacak bir yorum

geldi. Türmen, Nazi askerleri
için AİHM’in verdiği kararı

emsal gösterdi. Mahkemenin
‘Emir aldık onun için yaptık”

argümanlarını kabul
etmediğini belirten Türmen,
‘insan hukukunun ilkelerine
aykırı emirlere körü körüne

itaat kabul edilmez’ 
kararına dikkat çekti.
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MOLDOVA’NIN 
Gazprom’a olan gaz 
borcunun 433 milyon 

doları aştığını belirten Kupriya-
nov, “Şu anda Moldova’ya Rus 
gazının tedariki ile ilgili zor bir 
durum söz konusu. Bunun suçu 
tamamen Moldova’nın otorite-
lerine ait. Sorunun temel nedeni, 
Moldova’nın daha önce aldığı 
gaz için ödeme yapmak isteme-
mesidir” dedi. Moldova’nın bi-
riken gaz borcunu ödeme konu-
sunda sorunlar çıkardığına vurgu 
yapan Kupriyanov, “Şu anda 433 
milyon dolar olan ana borçla 
birlikte, ödemelerdeki gecikme 
de dikkate alındığında toplam 
borç tutarı 709 milyon doları 
buluyor. Moldova yetkilileri 
nedense birikmiş borç miktarını 
kabul etmek istemiyor. Moldova 

yetkilileri ayrıca, 
fiyatlandırma an-
laşılabilir ve şeffaf 
olmasına rağmen, 
gaz fiyatını da 
beğenmiyorlar” diye konuştu.

Sabrın bir sınırı var
Kupriyanov, Gazprom’un Mol-
dova’nın borcunun tamamını 
ödemesi halinde, bu ülkeyle gaz 
sözleşmesini uzatmaya hazır 
olduğunu belirterek, “Birikmiş 
borçlara rağmen, Moldova tarafı 
gaz tedarik sözleşmesinin bu 
yılın ekim ve kasım aylarında 
uzatılmasını istiyor. Gazprom 
bu konuda da yardımcı olmaya 
çalışıyor. Ekim ayı için sözleşme 
imzaladı ve Moldava’nın bu yılın 
ekim ve kasım aylarının ödeme-
sini yapması koşuluyla kasım 

ayı için de sözleşme imzalamaya 
hazır” ifadelerini kullandı. Mol-
dova’nın ödemenin tamamını 
yapmaması ve buna bağlı olarak 
1 Aralık’tan itibaren yeni bir 
sözleşme imzalamaması halin-
de Gazprom’un bu ülkeye gaz 
tedarikini durduracağı uyarısı 
yapan Kupriyanov, “Burada 
siyasi bir durum söz konusu 
değil. Gazprom bir anonim şirket 
ve zararına faaliyet yürütemez, 
Rusya Federasyonu bütçesinin 
vergi kayıplarına uğramasına izin 
veremez. Sabrın da bir sınırı var. 
Moldova kendi eliyle bu krizi 
derinleştiriyor” dedi.
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ALMANYA Başbakanı An-
gela Merkel, Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin ile 

aralarındaki görüş ayrılıklarının 
Rus liderin 2001 yılında Alman 
Federal Meclisi’nde (Bundestag) 
yaptığı konuşmasından bu yana 
sürdüğünü kaydetti. Süddeutsche 
Zeitung gazetesine konuşan Mer-
kel, “2005 yılında göreve geldiği-
nizde Putin ile bir güven ilişkisi 
kurmanın mümkün olabileceğini 
düşündünüz mü?” sorusuna, 

“Aramızda önemli düzeyde görüş 
ayrılıkları olduğu her zaman aşi-
kardı. Rusya Devlet Başkanı için 
Sovyetler Birliği’nin çöküşü trajik 
bir olaydır; oysa biz bunda tam 
aksine Soğuk Savaş’ın sona er-
mesinin, Almanya ve Avrupa’nın 
birleşmesinin sevincini hissettik” 
yanıtını verdi. Merkel, o zaman-

lar Kırım’ın Rusya’ya katılacağını 
ve Ukrayna’nın doğusundaki 
meselenin Avrupa Birliği (AB) 
sınırlarındaki bir askeri çatışma 
noktasına geleceğini tahmin 
etmesinin mümkün olmadığını 
da sözlerine ekledi. Rusya Devlet 
Başkanı Putin, 2001’de Bun-
destag’da yaptığı konuşmada, 

Rusya’nın önemli bir Avrupa 
gücü olduğunu, ancak birçok 
önemli kararın Moskova’nın ka-
tılımı olmadan alındığına vurgu 
yapmıştı. Putin, ayrıca Avrupalı 
ortaklara Soğuk Savaş kalıplarını 
terk etme ve küresel güvenlik 
mimarisinin eşit paydaşları olma 
çağrısı yapmıştı.

FRANSA merkezli Euro-
news’in haberine göre, 
Avrupa medyası olayı 

önemli bir gelişme olarak duyur-
du. Erdoğan’ın açıklamalarına ilk 
tepki İsveç ve Norveç’ten geldi. 
Her iki ülke yetkilileri de Türkiye 
büyükelçilerinin ülkeyi terk etmesi 
yönünde kendilerine herhangi bir 
bilgi gelmediğini bildirdi. Norveç 
hükümetinin iletişimden sorumlu 
direktörü Trude Maseide, “Bü-
yükelçimiz sınır dışı edilmeyi hak 
edecek bir şey yapmadı” dedi. 
NTB haber ajansının aktardığına 
göre Maseide, Ankara’nın Avrupa 
İnsan Hakları Konsvansiyonu’na 
bağlı kalma taahhüdünde bulu-
nan bir ülke olduğunu, ve ülkesi-
nin Türkiye’ye demokratik stan-
dartlara ve hukukun üstünlüğüne 
uyması çağrısında bulunmaya 
devam edeceğini söyledi. AFP, 

İsveç’ten de benzer bir açıklama 
geldiğini aktardı.

Piri destek verdi
Almanya Dışişleri Bakanı, diğer 
9 ülke yetkilileriyle ‘yoğun görüş 
alışverişi içinde olduklarını’ 
söyledi. Danimarka Dışişleri 
Bakanlığından yapılan açıklama-
da, Büyükelçi Danny Annan’ın 
Türkiye’yi terk etmesi yönünde 
kendilerine ulaşan resmi bir bilgi 
olmadığı aktarıldı. Açıklamada 
“İlkelerimiz ve ortak değerleri-
miz konusunda hassas olmaya 
devam edeceğiz” denildi.

Avrupa Parlamentosu eski 
Türkiye Raportörü ve Hollandalı 
parlamenter Kati Piri de sosyal 
medya hesabından yaptığı açık-
lamada, Osman Kavala’nın ser-
best bırakılmasını isteyen büyü-
kelçilere destek verdi. Kati Piri, 

Ankara’nın AİHM kararlarını 
uygulaması gerektiğini söyledi 
ve tüm AB’nin, ‘istenmeyen kişi’ 
ilan edilen büyükelçilere destek 
olması gerektiğini dile getirdi. 

Olağan dışı tepki
İsveç’te yayımlanan Hallan-
dsposten gazetesine konuşan 
Stockholm Üniversitesi Türkiye 
Araştırmaları Enstitüsü Başkanı 
Paul Levin ise Türk hükümetinin 
olağan dışı bir tepkide bulundu-
ğunu belirterek, bu durumun Er-
doğan’ın baskı altında olduğuna 
işaret ettiği yorumunu yaptı. 
Kavala’nın serbest bırakılması 
çağrısı yapan ABD, Almanya, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, İsveç, Kanada, Nor-
veç ve Yeni Zelanda’nın Ankara 
büyükelçileri, önceki gün Dışiş-
leri Bakanlığına çağrılmıştı.

AVRUPA’DA 
SES GETiRDi

YILDIZLARI HİÇ BARIŞMADI
Almanya Başbakanı Merkel, Putin ile aralarındaki görüş ayrılıklarının 2001 
yılında Bundestag’da yaptığı konuşmasından bu yana sürdüğünü söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir’de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Osman 
Kavala ile ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçilerinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı’na 
talimat verdiğini söyledi. Erdoğan’ın 10 ülke büyükelçisini ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesi Avrupa’da da yankı uyandırdı

İSRAİL Dışişleri Bakanı 
Yardımcısı Idan Roll, 
Tel Aviv yönetiminin 
ABD’nin Kudüs’teki 
misyonunun yeniden açıl-
masına karşı olduklarını 
ifade etmesinin ardından 
Biden yönetiminin de 
ABD’nin Filistinlilere 
hizmet veren Kudüs 
Başkonsolosluğunun 
yeniden açılma kararını 
rafa kaldırabileceği-
ni söyledi. Roll, İsrail 
medyasına yaptığı açıkla-
mada, “ABD’nin Kudüs 
misyonunun yeniden 
açılmamasına ilişkin ge-
çerli nedenler olduğunu 
düşünüyorum. ABD’liler 
siyasi karmaşayı anlıyor. 
Oldukça iyi ilişkilerimiz 
var. Onları şaşırtmıyoruz, 
onların da bizi şaşırtmayı 
deneyeceğini düşün-
müyorum” ifadelerini 
kullandı. ABD’nin Ku-
düs Başkonsolosluğunu 
yeniden açmasının İsrail 
Başbakanı Naftali Ben-
nett ve hükümetini balta-
layabileceği ifade edili-
yor. Eski ABD Başkanı 
Donald Trump’ın kararı 
ile ABD’nin Kudüs’teki 
İsrail Büyükelçiliği 2018 
yılında Tel Aviv’den Ku-
düs’e taşınmıştı. ABD’nin 
Filistinlilere hizmet veren 
Kudüs Başkonsolosluğu 
ise 2019 yılında Kudüs’e 
taşınan ABD’nin İsrail 
Büyükelçiliği’ne dahil 
edilmiş ve Filistin İşleri 
Birimi adı altında İsrail 
Büyükelçiliği çatısı altına 
alınmıştı.

Kudüs kararı
RAFA KALKTI

AMERİKAN CNN 
televizyonunun ha-
berinde, ABD Baş-

kanı Joe Biden yönetiminin, 
ülkede askeri üslerde kalan 55 
binden fazla Afgan mülteciyi 
kalıcı olarak yerleştirmek 
üzere bir sponsorluk progra-
mı üzerinde çalıştığı bildirildi.
ABD’de mültecilik sistemin-
de bugüne kadar yapılan 
en büyük değişiklik olarak 
nitelendirilen program kap-
samında 18 yaşın üzerindeki 
ABD vatandaşlarının, 5 kişiye 
kadar gruplar oluşturarak 
sponsorluk başvurusu yapa-

bileceği belirtildi.
Sponsorların, gerekli gü-

venlik kontrollerini geçtikten 
sonra Afgan aileler için 90 
güne kadar finansal destek 
kampanyaları düzenleyeceği 
ve uygun bulunursa bir aileye 
sponsor olacağı ifade edildi. 
Yönetimin Afgan yerleşimci 
programı sorumlusu ve eski 
Delaware Valisi Jack Markell, 
yaptığı açıklamada progra-
mın savaş gazilerinin talepleri 
yönünde, ABD’ye hizmet 
etmiş Afgan mültecilere 
kucak açmak için iyi bir fırsat 
olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE’DE, İsrail 
devleti için önem arz 
eden bilgi ve belgelerin 

elde edilmesi yönünde faaliyet 
yürüttükleri ve İsrail istihbarat 
servisiyle bağlantılı oldukları 
gerekçesiyle gözaltına alınan 
15 şüphelinin “uluslararası ca-
susluk” suçundan tutuklanma-
sına karar verildiği haberleri 
çıkmıştı. Bu kişilerin edindik-
leri bilgileri, şebeke aracılığıyla 
İsrail istihbarat teşkilatı Mos-
sad’a şifreli olarak ulaştırdığı 
öne sürülmüştü.

İsrail için çalışmıyordu
The Times of Israel gaze-
tesinin haberine göre, İsrail 
Parlamentosu Dış İlişkiler ve 
Güvenlik Komisyonu Baş-
kanı Ram Ben-Barak, Türk 
basınında çıkan bu haberlerle 
ilgili açıklama yaptı. Barak, 
açıklamasında, Türk bası-
nında yer alan haberlerdeki 
kişilerin hiçbirinin Mossad 

ile bağı olmadığını açıkladı. 
Daha önce Mossad’ın mü-
dür yardımcılığını da yapan 
Barak, Türk hükümetini, 
‘istihbarat başarılarını göster-
meye meraklı olmaları nede-
niyle yanlış bilgiler yaymakla’ 
suçladı. İsrail’de yayınlanan 
Kanal 12 televizyonuna açık-
lama yapan Barak, “Yayın-
lanan isimlerin hiçbiri İsrail 
için çalışmıyordu.” ifadele-
rinde bulundu. Kanal 12’ye 
verdiği demeçte, “Yayınlanan 
isimlerin hiçbiri İsrail casusu 
değildi ve bu nedenle orantılı 
olarak konulmalı” dedi.

POLONYA polisi Merkez Soruş-
turma Bürosu (Centralne Biuro 
Sledcze Policji), Gümrük ve Ver-
gi İdaresi görevlileriyle birlikte 
düzenlediği operasyonlarda 19 
milyon pakete yakın kaçak sigara 
ele geçirdi. Görevliler ilk olarak 
Varşova yakınların-
daki Grojec kentinde-
ki bir depoya baskın 
düzenledi. Depo 
önünde park halinde 
bulunan kamyonda 
cam eşya içeren 
kartonların ardına 
gizlenmiş yaklaşık 

15 milyona yakın kaçak sigara 
ele geçirildi. Kamyon şoförü 61 
yaşındaki Slovenya vatandaşı gö-
zaltına alınırken, görevliler depo 
önünde bulunan diğer araçlar-
da yaptıkları aramalarda da 2 
milyon paket sigara ele geçirdi. 

Operasyonda biri 
Polonya, ikisi Uk-
rayna vatandaşı 3 
kişi daha gözaltı-
na alınırken, top-
lamda yakalanan 
17 milyona yakın 
paket sigaraya el 
konuldu.

Afgan mültecilere 
sponsor olabilecek

Bir bağımız yok!

19 milyon paket kaçak sigara

ABD yönetiminin ülkeye sığınan Afganlar için fırsatlar yaratmak 
amacıyla savaş gazileri başta olmak üzere vatandaşların Afgan 
mültecilere sponsor olmasını mümkün hale getireceği açıklandı

İsrail Parlamentosu Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu Baş-
kanı Ram Ben-Barak, Türk basınında yer alan ‘MİT’ten Mos-
sad ajanlarına operasyon: 15 tutuklama’ haberlerinde ismi 
geçen kişilerle herhangi bir bağlarının olmadığını öne sürdü

Gaz tedariki
durdurulacak
Rus doğalgaz devi Gazprom Sözcüsü Kupriyanov, Moldova’ya gaz te-
dariki konusundaki sorunların Kişinev yetkililerinin hatalarından kay-
naklandığını belirtti. Rus basınına konuşan Gazprom Sözcüsü Sergey 
Kupriyanov, Moldova’nın birikmiş doğalgaz borcunu ödemediği taktirde 
bu ülkeye olan gaz tedarikinin durdurulacağını söyledi



Yasaklanarak
korunan

Kement

Korgeneral

Soy

Ütüleme Bildik,
Feza

Hadise,
vaka

Köylü

Cezire

Üye

maddesi

Yunanistan'a
Asit

Sene

perde
Somon yapma

üyesi
Serap

Dosta demir

Dövize

mevduat Millet

Emare

silindir

Züppe

Litre Somurtkan Söz
dizimi

Kurumu

Tok

kap

Kilometre

Madun Bir

eksiksiz

Çalma

Gönlünü
kazanmaya

Antimon

Kimsesiz Beygir

Mavi

Komutan

Santimetre
sözü

örtüsü yere

rengi
Balgam

L M V N D V A S J K
T X U A A B U R B A N O
O R O Y X V K L U N R
K G M I D I A K W I J U
E O E S F E L L R Z D
S X Z E E L N E Ü Q U
F A K L T A S A L R

T Ö T F Ç Ü K N V Ö A
U N R P S Ö V A V L
T E H L K E Z M Z M L
E K L R E Z E E E I
R Ö N T G E N C L K

ALLI

 ALLIK

 AVLU

 ÇANLI

 DUKA

 DURAL

 DURALLIK

 FIKRA

 KORU

 URBA

4 3
1 3 7
9 5 1 8 6

1 7
6

2 7 9
8 9

5 6 2 4
4 9

8 6 1
1 9 5

2
7 8 3 1 5

1 8
5 4 7

6 9
6 7 4

4 2 8

D
B G K

E H
F

D C G H
H F C E
K H C G E D
B G D F

B

9 2 8 7 4 1 3 6 5
7 6 3 5 2 9 8 4 1
4 5 1 3 6 8 9 2 7
1 8 9 2 7 6 5 3 4
2 7 4 9 5 3 1 8 6
5 3 6 1 8 4 7 9 2
3 4 7 6 9 5 2 1 8
6 9 5 8 1 2 4 7 3
8 1 2 4 3 7 6 5 9

4 7 8 3 6 2 9 1 5
1 6 2 5 9 4 8 3 7
9 5 3 1 8 7 6 2 4
8 4 5 9 1 3 7 6 2
3 1 9 2 7 6 4 5 8
6 2 7 8 4 5 1 9 3
7 3 4 6 2 1 5 8 9
5 9 6 7 3 8 2 4 1
2 8 1 4 5 9 3 7 6

8 6 5 1 7 2 9 4 3
4 1 2 9 5 3 6 8 7
7 3 9 4 6 8 2 5 1
2 7 8 3 1 9 5 6 4
1 4 6 8 2 5 7 3 9
9 5 3 6 4 7 1 2 8
3 2 1 7 8 6 4 9 5
6 8 7 5 9 4 3 1 2
5 9 4 2 3 1 8 7 6

B G A D F K H E C
C H D A E B G K F
E F K G C H B A D
G E B F H A D C K
K D C E B G F H A
H A F K D C E B G
F K H C G E A D B
A B G H K D C F E
D C E B A F K G H

Yasaklanarak
korunan

Kement T Korgeneral

Soy K Ütüleme Ü Bildik, A Feza

Hadise,
vaka U A Köylü

Cezire

Üye A S maddesi N
L A S O Yunanistan'a T A O Z

Asit

H A M Z Sene U L A H
perde B Ü R G Ü L A Ç Somon D E T A Y yapma F A
B U L G U üyesi A N A Y A S A C Serap L G M

A T Ü L A Y Dosta N O E R O L demir N A L
J E L

Dövize

mevduat D Ç M Millet A
Emare C E D B O A silindir N U Ç

Z O Züppe

Litre S N O P Somurtkan L Söz
dizimi

Kurumu

Tok

kap A Ç L T Kilometre K M A B U S
E B K Madun Ç L E Bir S E

A S A A eksiksiz T Çalma A R A K C Gönlünü
kazanmaya T Antimon T N

G R E S R Ü N A V Kimsesiz B K E S Beygir A T
Mavi D D T Komutan

Santimetre K U M A N D A N sözü H U M B A R A
M A C A D örtüsü E A R P yere T K

rengi K R E M M O M U R Balgam O N K S

Ç ö z ü m l e r

I L K I

 ILKI

 ROKA

 ADALI

 KAÇAR

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Ha
rf 

Su
do

ku
 | 

AB
CD

EF
GH

K9 8 6 5
5 4

1 8 2
8 2

1 6
6 7

3 7 9
1 4

2 4

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 25 EKİM 2021 PAZARTESİ BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



www.gazetedamga.com.trKÜLTÜR&SANAT 25 EKİM 2021 PAZARTESİ 13

HAT sanatında adı ülke sınırlarını 
aşan, yazıları birçok caminin kub-
be ve duvarlarında yer alan Hattat 

Hasan Çelebi’nin ‘Ketebehu Hasan Çelebi’ 
Retrospektif Sergisi Kadırga Sanat Galeri-
leri’nde, sanatseverlerle buluştu. Serginin 
açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili 
Abdullah Güler, Fatih Belediye Başkanı Er-
gün Turan ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı 
Orhan Narin’in yanı sıra birçok sanatsever 
de katıldı.

Sanatı ileriye taşıyor
Kültür Sanat sezonu açılış sergisinde, Ha-
san Çelebi’nin ömrünü adadığı ve gelecek 
kuşaklara aktardığı Hüsn-ü hat eserlerin-
den, farklı koleksiyonerlerden derlenerek 
hazırlanan hocaları ve öğrencilerinin eserle-
ri yer aldı. Farklı yazı çeşitlerine yer verilen 
sergide, talik, celi divanı, sülüs, nesih, 
muhakkak yazı örnekleri ve yazı kalıpları da 
bulunuyor.  Çelebi’nin kendi seçtiği eserler-
den oluşan, 23 koleksiyonerden derlenerek 
hazırlanan sergi, ziyaretçilere, tarihe yayıl-
mış Hüsn-ü Hat eserlerini izleme imkanı 
sunuyor. Hat sanatının yaşayan en büyük 
temsilcisi Hasan Çelebi’yi ağırlamaktan 
mutluluk ve gurur duyduğunu söyleyen Fa-
tih Belediye Başkanı Ergün Turan, “Bizim 
için tarihi bir an. Hocamın ellerinden öpü-
yorum. Hat kelime itibariyle uzun ve doğru 
yol demek. Bu yolculuğun da gayesi güzele 
vasıl olmak. Özünü köklü gelenekten alan 
hat sanatı, sanatı daha ileri bir yere taşıyor. 
Galerimizin 10’uncu sergisini açıyoruz. 
Hepsi kıymetli ama bu en kıymetlilerinden 
bir tanesi” dedi.

Hat sanatının başkenti
Eserlerin birçoğunun İstanbul’da üretildiğini 
ifade eden Turan, “Büyük bir kısmının da 
Fatih’te üretildiğini bilmek beni çok mutlu 
ediyor. İstanbul hat sanatının başkenti.  
Suriçi’nin herhangi bir köşesinde, mezar ta-
şında ya da çeşme kitabesinde bizi kendisine 
hayran bırakan paha biçilemez değerde bir 
hat eseriyle karşılaşıyoruz. Bu sanatı İstan-
bul’la özdeşleştiren sanatkarların da şöhreti 
bütün dünyaya yayılmış” ifadelerini kullandı.

Hat sanatının yaşayan büyük ustalarından Hasan Çelebi’nin ‘Ketebehu Hasan Çelebi’ Retrospektif Ser-
gisi Kadırga Sanat Galerileri’nde sanatseverlerle buluştu. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, “Bizim 

için tarihi bir an. Hocamın ellerinden öpüyorum. Fatih, İstanbul hat sanatının başkenti” dedi

BAŞYAPITLAR  SATILDI
Dünyaca ünlü ressam 
Pablo Picassoʼnun Las 

Vegasʼta bir otelde ser-
gilenen eserleri, açık 

artırmada 110 milyon 
dolara (1 milyar 100 

milyon TL) satıldı

20 YILI aşkın bir süredir Las 
Vegas’taki bir otelde sergilenen 
Pablo Picasso’nun 11 tane eseri, 
müzayedede yaklaşık 110 mil-
yon dolara alıcı buldu. MGM 
Resorts’a ait olan eserler, Bel-
lagio Hotel’deki Picasso Resta-
urant’ta sergileniyordu.  Ancak 
şirket, müzayedenin güzel sa-
natlar koleksiyonunun çeşitli-
liğini geliştirmesine yardımcı 
olacağını söyleyerek tabloları 
satışa çıkardı.

40,5 milyon dolar

Müzayedede 1973 yılında vefat 
eden İspanyol sanatçı Picas-
so’nun dokuz tablosu ve iki se-
ramik eseri yer aldı. Picasso’nun 
sevgilisi ve ilham perisi Ma-
rie-Thérèse Walter’ın yer aldığı 
1938 tarihli Kırmızı-Turuncu 
Bereli Kadın tablosu, gecenin 
en yüksek fiyatı ile 40,5 milyon 
dolara alıcı buldu. Tablonun 20 
milyon dolar ile 30 milyon dolar 

arasında bir fiyata satılması bek-
leniyordu. Sanatçının başka bir 
şaheseri olan Homme et Enfant 
(Erkek ve Çocuk) büyük ölçekli 
portre çalışması 24 milyon 400 
bin dolara satıldı. Sotheby’s mü-
zayede evi, yaklaşık 2 metre yük-
sekliğindeki Homme et Enfant 
tablosu ile ilgili “Picasso’nun 
kariyerinin bu önemli aşama-
sında elde ettiği başarıların son 
derece etkileyici bir örneğidir” 
açıklamasında bulundu.

HAT 

BAŞKENTi; FATiH
SANATININ

HAT sanatçısı Hasan Çelebi ise 
yaptığı konuşmada, geçirdiği 
ameliyatlar sonrasında gönlünün 
yeniden yazmayı arzuladığını 
söyledi. Çelebi, “Bir şey yazmak 
istiyorum, 75 senedir hafızım ama 
ne Kuran’dan ne hadisten bir 
şey aklıma gelmiyor. Tek bir ayet 
aklıma geliyor. O ayet de Yasin-i 
Şerif’in sonundaki ayet. Bunun 
hepsini yazamadım, kolay şeyler 
yazdım. Birkaç parça daha ayet 

ve dualardan yazdım. Sergiyi de 
karalama sergisi olarak, müsved-
de sergisi olarak açalım. Böyle bir 
şey düşündüğünüz zaman yanın-
da uhrevi bir şey daha düşünün. 
Bu sergi çıkınca benim düşüncem 
bana bırakıldı dedim. Ben bu 
niyetle yola çıktım Cenab-ı Hak 
nasip etti. Bu fikri ilk düşünüp 
başkana söyleyenden başlayarak 
son çiviyi çakan herkese kadar 
teşekkür ediyorum” dedi.

Tek bir ayet aklımda

Serginin küratörü Fatih Öme-
roğlu, 1 yıl içinde 10’uncu 
sergiyi açtıklarına dikkat çekti. 
Sanatseverler için 3 farklı sa-
lon hazırladıklarını ifade eden 
Ömeroğlu, “Tüm salonlarda 
yazı kalıplarından oluşmuş 
vitrinler de var. 23 farklı 
seçkin koleksiyonerin yazı 
kalıplarıyla beraber 200’ün 
üzerinde eser toplandı” dedi.

200’ÜN ÜZERiNDE ESER

FOTOĞRAFLA ilgili kültürel bir 
platform yaratmak üzere yola 
çıkan ve dördüncü edisyonunda 

şehrin festivali haline gelen 212 Pho-
tography İstanbul’un 2021 programına 
ek olarak hazırlanan Female Gaze 
(Kadın Bakışı) projesi, dünyada ve 
Türkiye’de medya dünyasında kadın 
fotoğrafçıların ve foto muhabirlerinin 
sayıca az olması verisinden hareketle 
fotoğrafın değişen rolüne ve toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği çerçevesinde ortaya 
çıkan tartışmalara odaklanan bir takım 
etkinliklerle hayata geçiyor.

Masaya yatırıyor
Female Gaze (Kadın Bakışı) projesi 
kapsamında, fotoğraf alanında dikkat 
çeken ve imza bakışıyla tanınan Ame-
rikalı fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı 
Ami Vitale’nin yanı sıra, Rena Effendi 
ve Özge Sebzeci’nin çarpıcı karele-
rinden oluşan karma sergi 19 Ekim-7 
Kasım tarihleri arasında Müze Gaz-
hane’de yer alıyor. Serbest fotoğrafçı 
Rena Effendi’nin sınırlı sayıda katılım-
cıyla Müze Gazhane’de gerçekleştire-
ceği dört günlük fotoğraf atölyesi ile 
birlikte; Binnaz Saktanber moderatör-
lüğünde Ebru Yıldız, Mine Kasapoğlu, 
Ekin Özbiçer, Özge Sebzeci ve Dilan 
Bozyel’in konuk olduğu 5 Kadına 5 
Soru söyleşi dizisi de, fotoğraf dün-
yasındaki erkek egemen bakış açısını 
moda, müzik, spor gibi farklı disiplin-
ler üzerinden masaya yatırıyor.

Katkı sağlayacak
Fotoğrafın rolünün sürekli değiştiği 
bir dünyada, medyada fotoğrafçılık 
ve foto muhabirlik alanında görülen 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği kaynaklı 
boşluklar hakkında bir tartışma yarat-
mayı hedefleyen projeyi, 212 Photog-
raphy İstanbul Direktörü ve Female 
Gaze (Kadın Bakışı) Proje Yöneticisi 
Banu Tunçağ, “Amerikan Büyükelçili-
ği’nin değerli katkılarıyla hayata geçen 
bu proje, dünyayı ve kültürler arası 
diyaloğu foto muhabirliğe ve fotoğraf 
sanatına daha eşitlikçi bir bakış üzerin-
den deneyimleyerek bir tartışma ortaya 
koymayı amaçlıyor. Fotoğrafçılık ve 
diğer disiplinlerde ayrımcılık gören 
bireyleri güçlendirerek foto muhabir-
lik alanındaki ve medyadaki cinsiyet 
eşitsizliği kaynaklı boşlukların kapatıl-
masına katkıda bulunmak amacıyla bu 
projenin hayata geçmesini önemsiyo-
rum” diye özetliyor.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen 
212 Photography İstanbul kap-

samında Female Gaze (Kadın 
Bakışı) adlı özel proje 19 Ekim-7 

Kasım tarihleri arasında Müze 
Gazhane’de gerçekleşiyor

Gazhane’de
kadın bakışı

Doğal güzelliği ile birçok gezginin ve fotoğ-
rafçının uğrak yeri olan Gölbaşı, yazın ayrı 
kışın ayrı büyülüyor. Gölbaşı Belediyesi anıla-
rı ölümsüzleştirmek amacıyla Gölbaşı Atatürk 
Sahil Park’a fotoğraf çekimi alanı kurdu

GÖLBAŞI; doğası, atmosferi ve 
Ankara’nın incisi Mogan Gölü man-
zarası ile pek çok fotoğrafçının ve fo-
toğraf çekilmek isteyenlerin uğrak yeri 
oluyor. Gölbaşı Belediyesi tarafından 
Atatürk Sahil Park’a yerleştirilen fo-
toğraf alanı büyük ilgi ile karşılanıyor. 
Son olarak Atatürk Sahil Park’a yer-
leştirilen fotoğraf çekim makinasının 
vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile 
karşılandığını söyleyen Gölbaşı Bele-
diye Başkanı Ramazan Şimşek “Önce 
Ankaralı sonra da ülkemizin güzel 
insanlarını Gölbaşımızın güzelliklerini 
görmeye davet ediyorum. Gölbaşımızın 

eşsiz manzarası sizleri kucaklamaya 
hazır. Sizler için kurmuş olduğumuz 
fotoğraf çekilme alanı sayesinde anın-
da karelerinizi sizler ile buluşturuyoruz. 
Gelin #moganaışığınıyansıt etiketi ile 
ölümsüzleştirdiğiniz anılarınızı bizimle 
paylaşın. Bizlerde sosyal medya hesap-
larımızda sizlerin güzelliklerini sayfa-
mıza taşıyalım” dedi.

GÖLBAŞI ANILARI

9. BOĞAZİÇİ Film Festivali, Atlas 
1948 Sineması’nda düzenlenen açı-
lış gecesi ve Danis Tanovic’in yönet-
tiği “Not So Friendly Neighbourho-
od” filminin gösterimiyle başladı. 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Misbah, “Yaşamın ve insan 
hikayelerinin beyaz perdeye yansı-
yan sureti, her birimizin gönül dün-
yasının da yankısı bir yerde. Çünkü 
sinema çok sesliliktir” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sine-
ma Genel Müdürlüğü’nün katkıla-
rı, TRT’nin Kurumsal İş Ortaklığı, 
Anadolu Ajansı’nın destekleri ve 
Beyoğlu Belediyesi’nin Ev Sahip-

liği’nde, Boğaziçi Kültür Sanat 
Vakfı tarafından düzenlenen 9. 
Boğaziçi Film Festivali’nin açılış 
gecesi gerçekleştirildi. Festivalin 
bu yıl pandeminin gölgesinden 
biraz olsun kurtulduğunu belirten 
Festival Artistik Direktörü Emrah 
Kılıç, konuşmasını festivale destek 
olan tüm kurumlara ve sponsorlara 
teşekkür ederek sonlandırdı.

SiNEMA ÇOK SESLiLiKTiR
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YAPTIĞI yıldız transferlerle 
Şampiyonlar Ligi ve Süper 
Lig’e çok iddialı giren siyah 

beyazlılar, arka arkaya gelen sa-
katlıklarla ideal kadroyu çok fazla 
sahaya sürememişti. Bu süreçte 
hem Avrupa’da hem de ligde maçlar 
kaybeden Kara Kartallar, sakatların 
iyileşmesine rağmen istediği sonuçla-
rı alamadı. Şampiyonlar Ligi maçla-
rının başladığı 15 Eylül’den bu yana, 
Avrupa’da ve ligde 8 maç yapan Be-
şiktaş, 5 mağlubiyet,1 beraberlik al-
dığı bu dönemden sadece 2 galibiyet 
çıkartabildi. Şampiyonlar Ligi’nde 
3 maçta sıfır çekerek grubunda son 
sıraya yerleşen siyah beyazlılar, ligde 
de son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlu-
biyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan 
topladı ve 17 puanla 4. sırada yer 
aldı. Beşiktaş, bu 8 maçta kalesinde 
19 gol görürken, rakip ağlara 13 gol 
atabildi. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 
formsuz ve kötü geçen 
bu dönemi Galatasa-

ray galibiyetiyle sonlandırarak çıkışa 
geçmek hedefinde.

İleri uç bozulmayacak
En son Mehmet Topal’ın da iyileş-
mesiyle Atiba ve N’Koudou haricinde 
eksiği kalmayan Beşiktaş’ta teknik 
direktör Sergen Yalçın, Sporting FC 
maçından 2 oyuncuyu değiştirerek 
Galatasaray maçının kadrosunu 
oluşturmayı düşünüyor. Hücum hat-
tını olduğu gibi kullanması beklenen 
Sergen Yalçın’ın, bu iki değişikliği 
defans bölgesinde yapması bekleni-
yor. Kalede Ersin’e şans verecek olan 
tecrübeli teknik adamın, geri dörtlüde 
Rosier-Necip-Vida ve Umut’u kulla-
narak 3 Türk oyuncu zorunluluğunu 
defansla doldurması sürpriz olma-
yacak. Orta sahada defansif olarak 
Josef De Souza, önlerinde Ghez-
zal-Pjanic-Teixeria-Larin ve santr-
forda Batshuayi, onbire yazılacak 
diğer futbolcular olacak. Beşiktaş’ın 
Galatasaray karşısındaki muhtemel 

onbiri; Ersin-Rosier-Necip-Vida-U-
mut-Josef-Ghezzal-Pjanic-Teixe-
ria-Larin-Batshuayi şeklinde.

Kendi evinde üstün
Beşiktaş iç saha maçlarında Galatasa-
ray’a karşı büyük bir üstünlük kurmuş 
durumda. Vodafone Park açıldığın-
dan bu yana iç sahada Galatasaray’a 
kaybetmeyen siyah beyazlılar, 5 
maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. 
Vodafone Park’taki ilk Galatasaray 
derbisinde rakibiyle 2-2 berabere ka-
lan Kara Kartallar, sonraki 4 derbiyi 
3-0, 1-0, 1-0 ve 2-0 kazandı. Beşiktaş 
ayrıca, 2000 yılından bu yana İnönü, 
Atatürk Olimpiyat ve Vodafone Park 
Stadı olmak üzere 3 farklı statta, 
Galatasaray’a karşı ev sahibi olduğu 
23 iç saha maçının 11’ni kazanıp 
8’inde berabere kaldı ve 4 kez yenildi. 
Siyah beyazlılar iç sahada Galatasa-
ray’a karşı son mağlubiyetini 4 Ocak 
2015’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 
0-2’lik skorla aldı. DHA

Beşiktaş, Süper Ligin 10’uncu haftasında derbi maçta sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Bu akşam Vodafone Park 
Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve Fırat Aydınus tarafından yönetilecek. Sergen Yalçın’ın 

öğrencileri, formsuz ve kötü geçen bu dönemi Galatasaray galibiyetiyle sonlandırarak çıkışa geçmek hedefinde

KARA KARTAL
ÇIKIŞ ARIYOR!

Tek mağlubiyet
G.Saray’a karşı

Beşiktaş sıkı
hazırlınıyor

SÜPER Lig’in 10’uncu hafta-
sında bugün derbi maçta Gala-
tasaray’ı konuk edecek Beşiktaş, 
maçın hazırlıklarına dün sabah 
yaptığı antrenmanla devam etti. 
Beşiktaş Nevzat Demir Tesis-
leri’nde teknik direktör Sergen 
Yalçın yönetiminde yapılan 
antrenman, sahada yapılan 
ısınma koşuları, istasyon koşuları 
ve stretching çalışması ile başladı. 
Küçük oyunların ardından 5’e 2 
ve dar alanda oyun kontrol pas 
çalışmaları yapılan antrenman, 
tam sahada oynanan çift kale 
taktik maçı sonrası gerçekleşti-
rilen şut çalışmasıyla sona erdi. 
Siyah-beyazlı ekibin antrenma-
nını, başkan Ahmet Nur Çebi 
ve asbaşkan Emre Kocadağ bir 
süre takip etti. Beşiktaş, bugün 
18.00’de yapacağı antrenmanla 
Galatasaray maçının hazırlıklarını 
tamamlayacak ve kampa girecek.

BEŞİKTAŞ’IN teknik direktö-
rü olduktan sonra 6 derbi karşı-
laşmasına çıkan Sergen Yalçın, 
bu maçlardaki tek mağlubiyetini 
Galatasaray’dan aldı. Fener-
bahçe ile oynadığı 3 derbiden 2 
galibiyet 1 beraberlik çıkartan 
Sergen Yalçın, Galatasaray’la 
oynadığı 3 derbide 1 beraberlik, 
1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Tek mağlubiyet

Göztepe’de
kale düştü!
SÜPER Lig’de evinde lider Trab-
zonspor’a 1-0 mağlup olan Göztepe 
10 maçta da kalesinde gol gören tek 
takım oldu. Şu ana kadar oynadığı 
10 müsabakada 2 galibiyet, 2 bera-
berlik ve 6 yenilgi alan Göztepe, tüm 
maçlarda kalesini rakiplerine açtı. 
Toplam 14 gol yiyen Göztepe, Gürsel 
Aksel Stadı’nda ise tam bir hayal 
kırıklığı yaşadı
Yeni Malatyaspor, Giresunspor ve 
Trabzonspor’a 1-0, Hatayspor’a 
da 2-0 yenilen Göztepe iç saha 
avantajını kullanamadı. Özellikle 
Hatayspor ve Giresunspor yenilgi-
lerinin ardından taraftarın büyük 
protestosuna maruz kalan futbolcu-
lar, Trabzonspor yenilgisinin ardın-
dan ise alkışlarla uğurlandı. Gürsel 
Aksel Stadı’na gelen futbolseverler 
Trabzonspor karşısında 90 dakika 
boyunca mücadele eden oyunculara 
mağlubiyete rağmen sevgi gösterile-
rinde bulundu. Birçok fırsatı değer-
lendiremen Göztepeli futbolcular son 
düdük çaldığı anda büyük üzüntü 
yaşadı. Son dakikada kalesinden çıkıp 
korner pozisyonunda rakip kalede 
gol arayan file bekçisi İrfan Can, en 
çok üzülen isimlerden oldu. Tribün-
lerin desteği ile teselli bulan takım, 
8 puanda kalıp düşme hattından 
kurtulamadı.

Baskı var gol yok
Göztepe Teknik Direktörü Nestor El 
Maestro da maçın ardından büyük 
hayal kırıklığı yaşadı. Oynanan futbol 
ve mücadelen çok memnun kaldığını 
dile getiren 38 yaşındaki teknik adam, 
“Böyle bir mücadelenin ardından 
puan alamamak çok üzücü” yoru-
munu yaptı. Takımda bazı şeylerin 
değiştiğini ifade eden Maestro, “Biz 
yeni bir sayfa açtık. Takımda değişim-
lere gittik. Bunu Trabzonspor maçın-
da gördük. Özellikle ilk 20 dakikada 
inanılmaz bir baskı kurduk. Pozisyona 
girmeyi başardık, ancak gol atmamız 
gerekiyor. Bu yönümüzü geliştirme-
liyiz” diye konuştu. Göztepe gelece 
hafta Aytemiz Alanyaspor deplasma-
nında mücadele edecek. DHA

Şenol Can
geri dönüyor

Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda Çay-
kur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa’da teknik 
direktör Cihat Arslan ile yollar ayrılmıştı. Bu ayrılığın 
ardından lacivert beyazlı ekipten sürpriz bir hamle 
geldi. İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezonun sonları-
na doğru takımın başına geçen ve bu sezonun ilk 
haftasındaki Hatayspor maçının ardından yolların 
ayrıldığı Şenol Can ile büyük ölçüde anlaşma 
sağladı. Genç teknik adam ile ufak pürüzlerin 
kaldığı öğrenilirken, hafta içinde anlaşmanın 
resmileşmesi bekleniyor. Öte yandan Pro Lisans 
kursuna başlayan Şenol Can’ın ilk etapta pro 
lisans sahibi bir yardımcı antrenörle çalışacağı, 
ardından da lisansını alacağı öğrenildi. DHA

Geçmişi 
unuttuk
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü 
Selim Selimoğlu, “Biz geride kalan 9 
haftayı unuttuk. Şu andan itibaren bence 
galibiyeti de unutmamız, hemen önümüz-
deki maçlara bakmamız lazım” dedi

SÜPER Lig’de sezona Bülent Uygun 
ile başlayıp, ligin 7’nci haftasında 
yollarını ayırarak teknik direktörlük 
görevine 1+1 yıllığına Hamza Ham-
zaoğlu’nu getiren Çaykur Rizespor, 
geride kalan 10 haftalık bölümde 8 
yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 
puan toplayarak ligin son sırasında 
yer aldı. Yeşil mavili takım, 165 gün 
sonra, ligin 10. haftasında ilk kez 
önceki gün kendi evinde konuk ettiği 
Kasımpaşa’ya karşı 90+11’inci dakika 
bulduğu golle galip geldi. Rizespor’un 
26 yaşındaki kalecisi Gökhan Akkan 
da, kurtarışlarıyla takımının 3 puan 
almasında önemli rol oynadı.

Seri devam edecek
Çaykur Rizespor Kulübü Basın 
Sözcüsü Selim Selimoğlu, Demirören 
Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalar-
da bulundu. Son derece önemli bir 3 
puanı aldıklarını ve çok mutlu olduk-
larını dile getiren Selim Selimoğlu, 
“Futbolcu arkadaşlarımıza, teknik 
heyetimize, taraftarımıza teşekkür 
ediyoruz. Biz geride kalan 9 haftayı 
unuttuk. Şu andan itibaren bence 
galibiyeti de unutmamız, hemen önü-
müzdeki maçlara bakmamız lazım. 
İnşallah bu seriyi devam ettireceğiz” 
şeklinde konuştu. Hakemlerle alakalı 
çok üzüldüğü sonuçlar olduğunu 
söyleyen Selimoğlu, “Takımımız ger-
çekten futbolda olmaması, yaşanma-
ması gereken her şeyi yaşadı. Birçok 
hatalar var, prensip olarak hakemler 
hakkında çok konuşmuyorum ama 
hakemlerle alakalı gerçekten çok 
üzüldüğüm sonuçlar oldu. Sonra-
sında zaten bütün Türkiye kamuoyu 
bunları izledi, onların takdirine bıra-
kıyoruz” ifadelerini kullandı.  DHA

Selim Selimoğlu

Sivas Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi Okullar Bölgesinde Mecnun 
Otyakmaz Caddesi üzerine yapılan Sivasspor Anıtı’nın açılışı Sivasspor-A-
dana Demirspor maçı öncesinde protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı

ANIT açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Vefa 
kelimesini hep söylüyorum, bu şehrin vücut bulmuş hali. 
İşte biz değerlerimize sahip çıkarsak, değerlerimize 
değer verirsek toplumda her alanda iyileşim 
olur. Samimiyetimiz daha da artar. İyilik ve 
beraberliğimiz daha da güçlü olur. İşte bu 
anıt ve cadde bütün bunların yansıması. 
İstanbul’dan bu anıt için misafirler gelmiş. 
Demek ki konu Sivasspor olunca insanlar 
binlerce yolu aşabiliyorlar” dedi.

Sivasspor Anıtı
törenle açıldı
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SÜPER Lig ‘de 10. haftanın 
sonucu en çok merak edilen 
maçlarından birinde Fatih 

Karagümrük’le Hatayspor karşı 
karşıya geldi. İki takımda sezona 
çok iyi başladı. Bu maçı kazana-
rak haftayı 3 puanla kapatmanın 
hesaplarını yaptı. Hatayspor 30. 
dakikada deplasmanda El Kaa-
bi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Fatih 
Karagümrük, 38. dakikada Pesic’in 
golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk 
yarı bu skorla sona erdi. Maçın 
ikinci yarısında iki takımda gol için 
rakip kaleye yüklendi. 89. dakikada 
Karagümrük’te Hedenstad ikinci 
sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı 
kaldı. Maçın geriye kalan dakikala-
rında başka gol olmadı ve karşılaş-
ma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Maç hızlı başladı
Hatayspor’un vuruşuyla başlayan 
maçın 5. dakikasında konuk ekip, 
etkili geldi. Emre Çolak rakip ceza 
sahasına girmeden şutunu çekti 
ancak savunmaya çarpan top 
tehlikeli bölgeden uzaklaştı. 14. da-
kikada ise Fatih Karagümrük gole 
yaklaştı. Hedenstad ceza sahasının 
dışından kaleyi cepheden gören bir 
noktadan şutunu attı ancak kaleye 
giden topa son anda savunma do-
kunarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 27. 
dakikada, sağ kanattan kullanılan 
taç atışı sonrasında topla buluşan 
Pesic, ceza sahasına girerek rakip-
lerini geçip müsait pozisyon aradı. 
Ancak daha müsait olan Caner’e 
yerden pasını gönderdi. Caner 
Erkin ceza sahası dışından şutunu 
attı, top üstten auta çıktı.

10 dakikada 2 gol 
30. dakikada Hatayspor El Kaa-
bi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Sağ 
kanatta Lobzhanidze rakibini 
geçtikten sonra ceza sahasının ön 
tarafında Diouf’u gördü. Senegalli 
futbolcu sağ kanattan bindirme ya-
pan Lobzhanidze’ye yeniden pasını 
gönderdi. Gürcü futbolcu müsait 
pozisyondaki arkadaşı El Kaabi’ye 
gönderdi ve Kaabi boş kaleye topu 
gönderdi. 38’de Karagümrük Pe-
sic’in golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. 
Sağ kanattan Borini ceza sahasına 
ortasını gönderdi, Pesic göğsüyle 
topu filelere gönderdi ve takımına 
eşitliği getirdi.

İkinci sarıdan kırmızı
49. dakikada Hatayspor gole çok 
yaklaştı. Diouf savunma arkasına 
koşu yapan Lobzhanidze’ye pasını 
gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya 
kalan Gürcü futbolcu ilk goldeki 
gibi müsait pozisyondaki El Kaa-
bi’ye gönderdi. El Kaabi boş kaleye 
topu gönderdi ancak kaleci Vivia-
no yetişerek topu çıkardı. Dönen 
topa Kaabi bir kez daha şut çekti 
ancak Viviano bir kez daha gole 
izin vermedi. Hatay net pozisyonu 
kaçırdı. 65’te Hatayspor bir kez 
daha gol çok yaklaştı. Karagümrük 
savunmasında yapılan hata sonra-
sında Traore topu kapıp Diouf’a 
gönderdi. Mame Diouf rakibini 
çalımladıktan sonra şutunu attı 
ancak kaleci Viviano bir kez daha 
gole izin vermedi. 89. dakikada  
Karagümrük’te Hedenstad ikinci 
sarı karttan kırmızı kart görerek 
takımını 10 kişi bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi’nde muhteşem 
bir periyot çizerek Lazio, Mar-
silya ve Lokomotiv Moskova’nın 
bulunduğu grupta liderliğe uza-
nan Galatasaray’da hedef; Süper 
Lig’de farkını ortaya koymak. Son 
şampiyon Beşiktaş’a konuk olacak 
Sarı-kırmızılılar, zor günler geçiren 
rakibine oranla çok daha az baskı 
hissediyor. Galatasaray’da teknik 
heyet ve oyuncular Florya’da tam bir 
aile ortamı oluşturmayı başarırken, 
tüm kulvarda kupa hedefleniyor. 
Beşiktaş derbisiyle galibiyet serisini 
devam ettirmek isteyen Sarı-kırmı-
zılılar, zorlu maçta yine acele etme-
yecek. Teknik direktör Fatih Terim, 
karşılaşmayı aynı Moskova’daki gibi 
etap etap oynamayı planlıyor. Bu 

arada cezası sebebiyle lig maçların-
da oynayamayan Marcao, Beşiktaş 
derbisinde sahada olacak. Sarı-kır-
mızılılarda Kerem Aktürkoğlu ve 
Morutan’ın da kritik maça ilk 11’de 
başlaması bekleniyor. Galatasaray’ın 
derbi muhtemel 11’i şöyle; “Muslera 
- Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt 
- Taylan, Berkan, Cicaldau - Moru-
tan, Mohamed, Kerem”

BU yıl 12. kez düzenlenen 
Zeytinburnu Cumhuriyet 
Koşusu’nda bin katılımcı 

10 kilometrelik parkurda yarıştı. 
Erkeklerde yarışın birinciliğini 
Kenya’dan Berand Cheruiyot 
28:55’lik derecesiyle kazanır-
ken, ikinciliği Getaye Fısseha 
Gelaw üçüncülüğü ise Simon 
Kıruthi kazandı. Kadınlarda 
ise Kenya’dan Betty Jematia 
birinciliği kazanırken ikinciliği 
Şilan Ayyıldız üçüncülüğü ise 
Burcu Subatan 34:20 ile ipi 
göğüsleyen isim oldu.

Bin kişiyle sınırlı tutuldu
Yarış öncesinde açıklamalarda 
bulunan Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Ömer Arısoy, “12 yıldır 
Zeytinburnu Belediyesi olarak 
Cumhuriyet Koşusu düzenli-
yoruz. Cumhuriyet coşkusunu 
erkenden başlatıyoruz. Geçen 
yıl pandemiden dolayı yapa-
madık. Bu yıl yeniden başlıyo-
ruz, bunun için çok mutluyuz. 
Katılımcı sayısı bu yıl bin kişiyle 

sınırlı tutuldu. Çok büyük bir 
ilgi var. Cumhuriyet coşkusunu 
24 Ekim’de Zeytinburnu’nda 
başlatıyoruz. Düzenlenen bu 
organizasyonla spora dikkat 
çekmek istiyoruz. Cumhuriyet 
Bayramı’nı 15 Temmuz Meyda-
nı’nda düzenleyeceğimiz konser-
le kutlayacağız. Zeytinburnu’nu 
bayraklarla donatacağız” dedi.

Güzel bir yarışma oldu
Erkeklerde yarışın birinciliğini 
göğüsleyen Kenya’dan Berand 

Cheruiyot, “Bu yarışı tamam-
ladıktan sonra kendimi çok iyi 
hissediyorum. Yarış çok hızlıydı 
çünkü benim antrenmanım ma-
raton için. Koşmayı başardım 
ancak çok hızlıydı” diye konuş-
tu. Kadınlarda birinciliği kaza-
nan Betty Jematia, “Bugün çok 
mutluyum. Çok heyecanlıyım. 
Bugün hava çok rüzgarlı, Çok 
mutluyum. Çünkü bu yarışta 
koşmam için beni kabul ettiler” 
ifadelerini kullandı. Renkli gö-
rüntülere sahne olan yarışmada 

genel klasman kadınlarda dör-
düncü olan Özlem Kaya, “Par-
kurda çok zorlanmadım. Benim 
için çok güzel bir yarışma oldu. 
Sonuç ne olursa olsun 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kutlu 
olsun” dedi. Yarışmaya Trab-
zon’dan katılan Emrah Öztürk 
ise “Avrupa üçüncülüğüm var. 
Parkur çok güzeldi. Altı ay öce 
vefat eden annem için koştum. 
Bu başarımı anneme ve şehitle-
rimize armağan ediyorum” diye 
konuştu.                    ■ DHA

Yabancı başkana kapıları kapattı!Yabancı başkana kapıları kapattı!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Serdar Tatlı’nın istifasıyla boşalan Merkez Hakem Kurulu başkanlığı konu-
sunda tüm spekülasyonları durduracak açıklamayı yaptı. Özdemir, kendilerinin hiçbir şekilde yabancı bir Merkez Hakem Kurulu 
başkanından yana olmadıklarını, gerekirse adı Avrupa’da kabul edilmiş bir eğitimcinin kurula yardımcı olabileceğini söyledi

MERKEZ Hakem Kurulu 
Başkanı Serdar Tatlı ve 
ekibi sürpriz bir şekilde istifa 

ettiğini açıkladı. Tatlı, Süper Lig’in 
10’uncu haftasında oynanacak maç-
ların hakemlerini belirledikten sonra 
istifa kararı aldı. Özdemir’in istifası 
kamuoyunda sürpriz etkisi yarattı. 
Serdar Tatlı’nın istifasından hemen 
önce, Merkez Hakem Kurulu Üyesi 
Metin Tokat da istifa etmişti. Serdar 
Tatlı’nın Metin Tokat’a ait boş isti-
fa dilekçesini işleme koyması tepki 
toplamıştı. Tatlı da kısa bir süre sonra 
görevi bırakma kararı aldı. Türkiye 
Futbol Federasyonu, Merkez Ha-
kem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve 
üyelerin istifasını henüz resmi olarak 
duyurmadı. Serdar Tatlı’nın bu kararı 
almadan önce yetkililere haber verme-
diği, herhangi bir görüşme olmadan 

bu kararı aldığı öğrenildi.

Yardımcı olabilir
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Serdar 
Tatlı’nın istifasının ardından Milli-
yet’e özel açıklamalarda bulundu. 
Başkan Özdemir, yeni MHK başkanı-
nın kim olacağı yönündeki iddialara 
yanıt verdi. 
Serdar Tatlı’nın istifası ile boşalan 
Merkez Hakem Kurulu başkanlığı için 
arayışlar sürerken, Futbol Federasyo-
nu’nun kesinlikle yabancı bir MHK 
Başkanı düşünmediği, göreve gelecek 
ismin birkaç gün içerisinde açıkla-
nacağı ortaya çıktı. Nihat Özdemir, 
kendilerinin hiçbir şekilde yabancı bir 
Merkez Hakem Kurulu başkanından 
yana olmadıklarını, gerekirse adı Av-
rupa’da kabul edilmiş bir eğitimcinin 
kurula yardımcı olabileceğini söyledi.

Özdemir değişik alternatifler 
üzerinde çalıştığını dile getire-
rek, Kulüpler Birliği Vakfı’nın 
da görüşü alınarak birkaç gün 
içerisinde yeni kurulun açık-
lanacağını ifade etti. Bilindiği 
gibi kamuoyunda İngiliz David 
Elleray ve İspanyol Manuel En-
rique Mejuto Gonzalez isimle-
ri, Merkez Hakem Kurulu için 
alternatif olarak gündeme gel-
mişti. Ancak bu resmi açıklama 
ile tüm tartışmalar son buldu. 
TFF Başkanı Özdemir’in bu 
açıklamasından sonra, Ufuk 
Özerten, Sabri Çelik, Mustafa 

Çulcu, Abdurrahman Arıcı gibi 
gündemdeki isimlerin dışında, 
çok sürpriz birinin daha ku-
rul için gündeme gelebileceği 
öğrenildi. Federasyon başka-
nı ve kurmaylarının Serdar 
Tatlı’nın Merkez Hakem Ku-
rulu başkanlığından istifasını 
“şok” ve “yakışıksız” olarak 
nitelendirirken, aradan üç gün 
geçmesine karşın bu kararın 
TFF internet sitesinde duyurul-
maması da dikkat çekti. Aynı 
federasyon, boş dilekçesi işleme 
konan Metin Tokat ile ilgili 
istifayı anında ilan etmişti.

Siteden duyurulmadı

MÜTHiŞ MAÇTA
Süper Lig’in 10. haftasında ligin 2 flaş takımı Karagümrük ile 

Hatayspor karşı karşıya geldi. Maç iki takımın da karşılıklı 1’er golleriyle 
1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Karagümrük’ün golü Pesic’ten gelirken; 

Hatayspor’un tek golünü El Kaabi kaydetti. Ev sahibi ekipte Hedenstad 
89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı

1-1

Parola Moskova

Cheruiyot birinci olduCheruiyot birinci oldu
Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu 
Cumhuriyet Koşusu gerçekleşti. Erkeklerde yarışın birinciliğini Kenya’dan Berand 
Cheruiyot 28:55’lik derecesiyle kazanırken, ikinciliği Getaye Fısseha Gelaw kazandı

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

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

eğitiMde fırsat
eşitliği öneMli

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

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

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

Müteahhitler işini yapmıyor

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

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

Önce müteahhit dinlenmeli

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

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

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

bütün binalar karekod örneğin-
den sonra mutlaka daska

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

Halkı bilgilendiren
yok

Kentsel dönüşümün be-
lediyeyi ilgilendi-
ren bir durum

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

çözülmesi gereken
ne varsa hukuki
süreçlerden ge-

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

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

Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Firması'nın sahibi iş insanı 

Burak Yüzbaşıoğlu, Avcılar'da sürdürdükleri çalışmalara ilişkin

konuştu. Kentsel dönüşümde en çok DASK nedeniyle sorunlar

yaşadıklarını anlatan Yüzbaşıoğlu, “Geçmişteki Silivri depremi

sonrası DASK'ı olanlara 70 ila 150 bin lira arasında 

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

alamıyor veya DASK yaptırmamış oluyor. Bu nedenle de 

perişan oluyorlar. Buna çözüm 

bulunmalı” dedi

BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL
HABER

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

Komisyon kurulmalı

Güngören’e hoşgeldiniz

DASK YoKSA 
dönüsüM de yoK

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

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

Kadınların gözünden

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

İnsan bakışı ruh katıyor

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

Burak 
Yüzbaşıoğlu
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BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

İ
STANBUL Profesyonel 
Foto Sanatkarları Esnaf 
Odası Başkanı Dilek 

Camcı, Sarıyer’de düğün 
fotoğrafı için akın edilen 
noktalarda gelin ve damat-
lara uyarıda bulundu, çekim 
yapanların da belgelerini 
kontrol etti. Genç çiftler, 
düğün fotoğrafçısı seçerken 
mutlaka vergi mükellefi ve 
oda kaydı olan fotoğrafçı 
tercih etmeleri gerektiğini 
söyleyen Camcı, “Amacımız, 
vergi ödeyen resmi kayıtlı 
fotoğrafçılarımızın çıkar ve 
menfaatlerini korumanın 
yanı sıra evlenen genç çiftle-
rimizin de bu mutlu günlerin 
kayıtlı fotoğrafçılarla çalış-
masını sağlayabilmek. Bizler 
kamu spotu oluşturmaya 
çalışıyoruz. Çünkü genç 
çiftlerimiz çok mağduriyet 
yaşıyor. Çifter sosyal med-
yadan kendilerine fotoğrafçı 
bulup paralarını ödüyor. 
Fotoğraflar ve videolar 
çekiliyor. Ama mutlu sonla 
sonuçlanmıyor. Çünkü yetki 
belgesi olmayan fotoğrafçı 
parayı alıp kayıplara karışı-
yor” dedi.

En az yüzde 70
Camcı, sözlerine şu şekilde 
devam etti: “İstanbul Profes-
yonel Foto Sanatkarları Odası 
olarak bugün de denetimleri-
mize devam ediyoruz. Biz oda 
olarak ceza kesme yetkisine 
sahip değiliz. Fakat iş yeri 
denetim tutanakları tutuyoruz 
ve kayıt dışı olan arkadaşların 
tespitini yapıyoruz. Bir yıl 
içerisinde 40- 50 milyon lira 
kayıp. Aynı zamanda kayıt 
dışı çalışan fotoğrafçılarda en 
az yüzde 70 civarında. Biz bu 
arkadaşların fotoğraf çekmele-
rine karşı değiliz. Bizim amacı-
mız bu işi yapan arkadaşların 

vergi mükellefi olmaları.” 
Gelin Yasemin Üzen “Fo-
toğrafçımı sosyal medyadan 
buldum. Araştırıyordum zaten. 
Sayfaya bakarken verilen 
pozlara ve renklerin uyumuna 
dikkat ettim. Yetki belgesi olup 
olmadığına bakmadım. Kendi-
sine güvendim. Gün sonunda 
fotoğrafçıya ulaşamazsam 
kötü hissederim. Çünkü o anı 
bir kere yaşıyorsunuz. Artık 
her şeyin korsanı çıkıyor” diye 
konuştu. Damat Bayram Oral, 
“Korsan fotoğrafçıya denk 
gelmemek için iyi bir araştırma 
yapmak lazım. Yetki belgesi 
olup olmadığına bakmak 
lazım” dedi. n DHA

SARIYER’DE cumhuriyet kutlama-
ları radyo yayınları ve balık ekmek 
ikramı ile 9’uncu gününde dolo dolu 
geçti. Gün boyunca birbirinden 
farklı konukların katılacağı radyo 
kanalları arasında Medya FM, 
Radyo Alaturka, İstanbul’un Sesi, 
Star Artı FM, Cem Radyo ve Tatlı-
ses Radyo yer aldı. Hava muhalefeti 
nedeniyle bugün gerçekleşmesi 
planlanan kortej yürüyüşü, Atatürk 
fotoğrafları sergisi ve halk dansları 
gösterileri ise 25 Ekim Pazartesi 
gününe ertelendi. Saat 22.00’ye ka-
dar devam edecek yayınlara Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç’te 
konuk olarak katılarak radyocu-
larla Cumhuriyet üzerine konuş-
tu. Konuk olduğu yayında aşının 
önemine değinen Genç, “Dayanışma 
birlik ve beraberlikle bu zor gün-
leri de atlatacağız. Gazi Mustafa 
Kemal’in kurmuş olduğu Cumhuri-
yet’i 7’den 77’ye öğretmemiz lazım. 
Bu haftanın önemi çok büyük. 
Biz de Cumhuriyet Bayramını tek 
bir güne sığdırmak yerine farklı 
herkesi kucaklayan etkinliklerle 
kutluyoruz. Cumhuriyeti bir yaşam 
biçimi haline getirmeliyiz. Bu radyo 
programlarını da bu yüzden yapıyo-
ruz, Cumhuriyet’in sesini herkese 
duyurmak istiyoruz” dedi.

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, 
yeni kültür sanat sezonu 
etkinliklerini görkemli bir 

konserle başlattı. Bahçeşehir 
Kültür Sanat Merkezi’nde dü-
zenlenen sezonun ilk konserinde 
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 
konuklara unutulmaz bir gece 
yaşattı. Heyecanla ve özlemle 
beklenen kültür sanat sezonunun 
ilk konserine sanatseverler yoğun 
ilgi gösterdi. Müzik ziyafetinin 
yaşandığı gecede dünyaca ünlü 
müzisyenlerin bestelediği eserler, 
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 
tarafından yeniden sanatseverlerle 
buluşturuldu. Vatandaşların yoğun 
katılım gösterdiği konser büyük 
beğeni topladı. Kovid-19 tedbir-
leri kapsamında sanatseverler 

salona maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına dikkat edilerek alındı. 
Salon içerisinde oturma düzeni de 
Kovid-19 tedbirlerine karşı alınan 
önlemler kapsamında yapıldı. 
n DHA

KORSAN UYARISI
Son yıllarda dış mekanlarda gerçekleşen düğün fotoğraflarına ilginin artması, korsan fotoğrafçıları 

da ortaya çıkardı. Vergi vermeden fotoğrafçılık yapıldığını söyleyen İstanbul Profesyonel Foto 
Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Dilek Camcı, gelin ve damatları korsan fotoğrafçılara karşı uyardı

5 senedir yetki 
belgesinin oldu-
ğunu söyleyen 
fotoğrafçı Osman 
Nilay, “Evlenen tüm 
çiftler, anlaştıkları 
fotoğrafçılara yetki 
belgelerini sorsun. 
Çünkü sezon içinde 
500 ve 1000 arası 
damat ve gelinle ça-
lışıyoruz. Bunların 
yaklaşık 100 ya da 
200 tanesi mağdur 
ve şikayetçi. Çiftler 
bir fotoğrafçıyla 
anlaşıyor, kaporayı 
yatıyor ancak bir 
daha o fotoğrafçıya 
ulaşamıyor. Ancak 
fotoğrafçının yetki 
belgesi olsa böyle 
bir şey olmasının 
imkanı yok” ifa-
delerini kullandı. 
Fotoğrafçısını 
sosyal medyadan 
bulduğunu belirten 
gelin Aysun Tan-
rıkulu, “Kendisine 
güvendik ve çekim 
yapmak istedik. 
Kendisiyle çalış-
maya başlamadan 
önce de yetki belge-
sini sordum” diye 
konuştu. 

Çiftler 
mağdur Cumhuriyet 

SOHBETi

YÖNETMEN Umut Evirgen’in yeni 
filmi ‘Kimya’nın prömiyeri geçen hafta 
Varşova Film Festivali’nde gerçekleştiril-
di. Filmin başrol oyuncularından Belçim 
Bilgin, “Şu an kariyerinde nasıl bir nok-
tadasın?” sorusuna, “Çok heyecanlı ve 
sabırsız olduğum bir noktadayım. Daha 
hiçbir şey görmediniz” cevabını verdi. 
Hürriyete konuşan Bilgin, “Bundan son-

rası için hayallerin neler, biraz bahseder 
misin?” sorusunu da “Sürpriz olsun. 
Psikoloji diyor ki; hayallerinizi payla-
şırken onu yapmış gibi seslendirirseniz, 
beyin hissediyor ve sanki yapmışsın gibi 
çeşitli hormonlar devreye giriyor. Sıra-
dışı projeler üretmek için çalışıyorum. 
Sadece Oyuncu olarak değil, yapımcı 
kimliğimle de” şeklinde yanıtladı. 

Daha bir şey Daha bir şey 
görmediniz!görmediniz!

Kültür sanat 
sezonu açıldı
Başakşehir’de kültür sanat sezonu, İstanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası’nın konseriyle açıldı. Bahçeşehir Kültür Sanat Merke-
zi’ndeki konserde dinleyiciler unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı

GRİP vakalarının artmasıyla 
bağışıklık sistemini güçlendirdiği 
belirtilen turşuya talep arttı. Ke-
merburgaz’daki Turşucu Köyü’n-
de de turşu satışları artış yaşandı. 
Turşucu Köyü’nde bulunan turşu-
cu esnafı ise İstanbul farklı nokta-
larından turşu almaya gelenlerin 
en çok lahana, salatalık ve biber 
tercih ettiğini söyledi.  Kemerbur-
gaz’da turşuculuk yapan Egemen 
Demir, “Türk geleneği olarak 
kış aylarının gelmesiyle turşuya 
talep arttı. Yine kış ile sofraları-
mıza yağ oranı yüksek yemekler 
gelmeye başladı. Bu yemekler de 
turşusuz olmaz. Bu nedenle bizim 
turşu satışlarımız şu an yükseldi. 
Zaten turşuculukta yazın kurum 
zamanıdır, kışın satış. Turşuların 
tüm çeşitlerinin kilosu 22 liradır. 
Turşu probiyotik bir ürün olduğu 
için doğal antibiyotik etkisi var. 
Özellikle de turşu suyu. İyi bir tur-
şu öncelikle görselinden anlaşılır. 
Parlak olması gerekir” dedi.

KARADENİZ müziğinin önemli 
temsilcilerinden Koliva, önceki 
akşam Nevçarşı Alışveriş Merke-
zi’nde unutulmaz bir konser verdi. 
İki saat boyunca sevilen şarkıları-
nı seslendiren Koliva, sevenlerini 
önce hüzünlendirdi ardından 
horon oynattı. Üsküdar’da bu-
lunan Nevçarşı Alışveriş Merke-
zinde adeta Karadeniz Rüzgarı 
estiren Koliva hareketli parçala-
rında dinleyenleri horona davet 
etti. Dakikalarca horon oynayan 
Üsküdarlılar eğlenceye doydu.

Turşucu köyüne 
AKIN ETTiLER

Üsküdarlılar 
horona doydu


