
Olağanüstü MYK toplantısı-
nın ardından açıklamalarda

bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu,
“Sen Türkiye'yi birilerine peşkeş çe-
kiyorsun biz buna isyan ediyoruz.
Yaptığı tam bir delilik, saçmalık ve

zırvalıktır” ifadelerini
kullandı. Kılıçda-
roğlu, “Güvensizliğin
kaynağı şahsım hükü-
meti, sarayda oturan
zat. Her konuşma-
sıyla ekonomiyi allak
bullak ediyor. Liyakati
yok ettiler, devleti çü-
rüttüler. Devlet aklı
denilen kavram tü-
müyle bitti” dedi. 
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Yaptığı tam bir
saçmalık zırvalık

ERDOĞAN’A YÜKLENDİ

SEDAT
SARIKAYA

SÖYLEŞİ 

Sayfa 2'de

Uzun yıllardır Büyükçekmece
Mimarsinan'da hizmet veren

Anıl Oto Yedek Parça Tamir ve
Bakım Servisi, BMS Otomotiv adı
altında 2'inci şubesini de açtı. Anıl
Oto ve BMS Oto olarak orijinal

yedek parçanın doğru
adresinin kendileri ol-
duğunu anlatan
Mehmet Ülker, “Va-
tandaş bize gelsin, ga-
rantili bir şekilde
ürününü alsın. Öbür
türlü birçok yerde yan
sanayi ürünler satılı-
yor” dedi. I SAYFA 9

Anadolu Yayıncılar Derneği
(AYD) tarafından, Anka-

ra’da, Anadolu Medyasının sorun-
ları ve geleceğine ilişkin konuların
ele alındığı Yerel Medyanın Gele-
ceği Çalıştayı düzenlendi. Çalış-
taya, Basın İlan Kurumu Genel
Müdürü Rıdvan Duran konuşmacı
olarak katıldı. Yeni iletişim teknolo-

jilerinin basın ve
medya sektöründe
radikal değişikliklere
neden olduğunu be-
lirten Duran, “Radi-
kal çözümlere
ihtiyacımız var. Ben
hiç umutsuz değilim.
Ne basın ne gazete-
cilik ölecek meslekler
değil” dedi. I SAYFA 5

Küçükçekmece Belediyesi, düzenle-
diği atık kampanyalarıyla ilçe gene-

linde geri dönüşüm seferberliği başlattı.
Belediye, kağıttan, atık yağa, atık pilden,

elektroniğe hayata geçir-
diği kampanyalarla; 1 yılda
56 bin 574 kg atık yağ, 5
bin 629 kg elektronik atık,
18 bin 129 ton ambalaj atı-
ğına ulaştı. I SAYFA 5
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Orijinal parça 
için bize gelin!

GAZETECİLİK
ASLA ÖLMEZ!

YAN SANAYİYE DÜŞMEYİN

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

AK Parti Gru-
bu'nun İBB Mecli-

si'ne sunduğu basına
destek önergesi oybirliği

ile kabul edildi. Önerge ge-
reği İBB Meclisi'nin aldığı

karar özetleri,  resmi ilan yayın-
lama hakkı bulunan İstanbul'daki

yaygın ulusal, bölgesel ve yerel
gazetelerde yayımlanacak. İlan gi-

derleri İBB tarafından karşılanacak.

ç

Kılıçdaroğlu bir süredir toplumu
heyecanlandıran, siyasi yorumcula-
rın akıllarının çalışma biçimini allak
bullak eden, iktidarın ise moralını
epeyce bozan çıkışlar
yapıyor.  En son yaptığı
“helalleşmek” çıkışı da
bunlardan biri. “Ne
demek helalleşmek?
Niye şimdi? Sırası
mıydı? Bu dini bir kav-
ram?”, gibi eleştirilere
rağmen taş yerini buldu.

HELLALEŞME

Prof. Dr. Ahmet ÖZER’in köşe yazısı sayfa 10’da

ŞİDDETİ KINARIZ

Adalet Ba-
kanı Abdul-

hamit Gül, kadına
yönelik her türlü
şiddet eylemini kı-
nadığını belirterek,
"Eşe karşı işlenen
suçların cezasında
yer alan cezayı ar-
tırıcı nedenlerin,
boşanılan eşi de kapsaması sağ-
landı. Özellikle kadınlara yönelik
huzur ve sükun bozucu ya da
taciz niteliğindeki ısrarlı takip fiil-
lerinin ayrıca daha ağır cezalan-
dırılmasına ilişkin yeni bir suç
ihdası da çalışma başlıklarımız
arasındadır" dedi. I SAYFA 7
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SAYFA 5Savaş ATAK

Üretmiyoruz
üretemiyoruz

SAYFA 4Utku KIZILTAN

İklim
değişimi
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Ünlü
sanatçı

Rafet El Ro-
man'ın kızı Su
El Roman, 2019

yılında ilk İngi-
lizce şarkısını,

2020 yılında ise Jo-
keria isimli ilk Türkçe
şarkısını piyasaya sundu.
Babasının izinden müzik
yolculuğna başlayan
genç şarkıcı, “Hedefle-
rim büyük. Umarım ba-
şarılı olacağım” dedi.

Kadın tacizine
ağır ceza geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal
İstasyonları İşveren Sen-

dikası (EPGİS), benzine 1 lira
2 kuruş, motorine 1 lira 6
kuruş, otogaza 65 kuruş zam
kararı alındığını açıkladı. Zam-
lar dün gece yarısından itiba-
ren yürürlüğe girdi. 5 gün
arayla gelmesi beklenen zam-
lar pompaya yansımadan önce
İstanbul'da istasyonlarda hare-
ketlilik ve yoğunluk yaşandı.
Yoğunluk ilerleyen saatlerde
kuyruğa dönüştü. Zamla bir-
likte İstanbul'da benzinin litre
fiyatı 9,68 TL'ye, motorinin fi-
yatı ise 9,76 TL’ye yükseldi.

Usta sanatçı Selami Şahin ve güzel şarkıcı Nalan,
önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453'deki Yeni Gazi-

no'da sahne aldılar. Dinleycilere seslenen Selami Şahin,
“Bizim şarkılarımız eskimeyen şarkılardır. Bugün de bura-
daki kalabalıktan bunu anlayabiliyoruz” dedi. I SAYFA 13
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Benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, otogaza
65 kuruş zam yapılacağının açıklanmasının ardından
petrol istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu

BENZİN VE MOTORİN 10 TL’YE YAKLAŞTI

ZAM KUYRUGU!

Abdulhamit Gül

TRAFİK İHLALLERİNDE

Fahri trafik
müfettişleri-

nin kestiği cezalar
tartışma konusu
oldu. Birçok kişi
haksız yere ceza
kesildiğini öne sü-
rerek sosyal med-
yada şikâyette
bulundu. Ceza yi-
yenler fotoğraf veya görüntü 
olmamasını delil gösteriyor.
Fahri Trafik Müfettişleri Derneği
Başkanı Avukat Sami Güleçyüz,
"Herhangi bir video veya fotoğ-
raf çekimi yasak. Biz kolluk 
kuvveti değiliz" dedi. I SAYFA 4
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Fotoğraf çekmek
zorunlu değil!

BOZKURT’A TEŞEKKÜR ETTİ

CHP eski Esenyurt İlçe Baş-
kanı Alaaddin Erbaş, Esen-

yurt Belediyesi ESPAŞ (Esenyurt
Belediyesi Personel AŞ) Genel
Müdürlüğü'ne atandı. Erbaş,
atanmasının ardından “Sayın Baş-
kanımıza duyduğu güvenden do-
layı çok teşekkür ediyorum.
Esenyurt’ta umudu büyütmeye,
Esenyurt için çalışmaya el birliği ile
devam edeceğiz” diye konuştu.
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ESPAŞ’ın başına 
Erbaş getirildi

Sami Güleçyüz

Oy birliği ile basına destek
İYİ PArtİ Genel Başkanı Meral
Akşener, dolar krizi üzerine Cum-

hurbaşkanı recep tayyip Erdoğan'ı
eleştirdi. Akşener, "Erdoğan'a emeklilik
hayatında başarılar diliyorum" dedi.
“Erdoğan kendi doğal yeteneğiyle ül-
keyi batırdı. Beceriksizlikle ihanet ara-
sında kıldan ince bir çizgi vardır" diyen
Akşener, “Sadece bir hafta içinde tür-
kiye’nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira
arttı" ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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ÜLKEYİ
BATIRDI!

BABASININ
KIZI
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KIZI

BABASININ
KIZI
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KIZI

BABASININ
KIZI
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Esenyurt'ta 19 blok ve 3
bin 860 hanenin olduğu

Innovia 2 Sitesi'nin sakinleri
sabah kalktıklarında doğalga-
zın kesilmiş olduğunu fark
etti. Durumu site yönetimine
sorduklarında ise site borcu
yüzünden doğalgazın kesildi-
ğini öğrendi. Havaların soğu-
duğu günlerde doğalgazsız
kalan site sakinleri mağduri-

yetlerinin giderilmesini talep
etti. Site sakinlerinden Mesut
Baykal, "Burada yaklaşık 4 bin
hane halkı mağdur durumda.
Soğuktan donuyoruz” diye
konuştu. Site içerisinde esnaf-
lık yapan Ali Akçiçek ise "Ana
hat kesildiği için bütün site so-
ğukta kaldı. Burada esnafım
dükkanım 24 saattir kapalı”
tepkisini gösterdi. 
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SiteYönetim Kurulu Baş-
kanı Zafer Turan da

“Borcu olmayan site sakinleri-
miz mağdur duruma düştüler.
Bu yapılan bir zulümdür” açık-
lamasını yaptı. Turan daha
sonra günün ilerleyen saatle-
rinde borcun ödenmesiyle bir-
likte krizinin sona erdiğini
duyurdu. Gaz verilmesinin ar-
dından konuşan Turan, “Ku-

rumsal olarak haklılar.
Onlar da paranın tahsil edil-
mesi için kestiler" dedi. Inno-
via 2 Sitesi sakinlerinden Ruhi
Köktürk ise site yönetimini suç-
layarak, “Site yönetiminin do-
ğalgaz paralarını yediği ve uzun
süredir kesik olan doğalgazı ana
borulardan kaçak bağlantı ya-
parak kullandırdığı iddia edili-
yor” açıklamasını yaptı. I SAYFA 7
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Esenyurt'ta yaklaşık 20 bin nüfuslu Innovia 2 Site-
si'nin doğalgazı fatura borcu nedeniyle kesildi. Site-
nin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Turan, yapılanı
“zulüm” diye tanımlarken, site sakinlerinden
Ruhi Köktürk, yönetimin doğalgaz paralarını
yediğini iddia etti. Uzun bir süre site sakin-
leri soğukta kalırken, gelen tepkilerin 
ardından kesilen gaz yeniden bağlandı

IGDAS’TAN
SOGUK DUS!

4 BİN HANE HALKI MAĞDUR OLDU

SİTE YÖNETİMİ PARALARI YEDİ!

Türk Tabipleri Birliği(TTB)'nin çağrısıyla, sağ-
lık sistemindeki sorunlara ve hekimlerin taleple-

rine dikkat çekmek amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya
"Beyaz Yürüyüş" başlatıldı.  TTB Konsey Başkanı
Şebnem Korur Fincancı, “ Bugün sağlıktaki bu 
çöküşe artık dur demenin günüdür” dedi. I SAYFA 8
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HEKİMLERDEN
BEYAZ YÜRÜYÜŞ
HEKİMLERDEN
BEYAZ YÜRÜYÜŞ
HEKİMLERDEN
BEYAZ YÜRÜYÜŞ
HEKİMLERDEN
BEYAZ YÜRÜYÜŞ
HEKİMLERDEN
BEYAZ YÜRÜYÜŞ
HEKİMLERDEN
BEYAZ YÜRÜYÜŞ
HEKİMLERDEN
BEYAZ YÜRÜYÜŞ

Bizim şarkılarımız
kesinlikle eskimez!

Geri dönüşüm 
seferberliği 

SOĞUKTAN KURTULDULAR
İGDAŞ'a olan borcun ödenmesinin ardından yaklaşık 20 bin kişinin
yaşadığı sitenin doğalgazı verildi. Uzun süre soğukta kalan site sakin-
leri, doğalgazın bağlanmasından dolayı memnun olduklarını belirtti.

Meral
Akşener

Kemal Kılıçdaroğlu

Mehmet Ülker

Rıdvan Duran

SAYFA 9
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R afet El Roman'ın kızı olan Su El Roman,
müzik piyasasına yeni giriş yapmış isimler
arasında. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığı

Jokeria isimli şarkısıyla herkesin beğenisini kazanan
genç şarkıcı, müzik kariyerinde önemli hedefleri ol-
duğunu söyledi. Babasının izinden giden Su El
Roman, “Büyük hedefleri olan insanları bazıları ha-
yalperest olarak damgalayabiliyor. Ama ben hedefle-
rimden şaşmayacağım. Şu an hayallerimin
başındayım. Bir adım, beş adım demeden bu yolda
kararlılıkla yürümeye devam edeceğim” dedi.

En büyük hedefim ve hayalim her zaman müziğin
içinde olmaktı ve hayatımı müzik ile geçindirmekti.
13 yaşında okul grubunda baş solist olarak başla-
dım, ilk bestelerimi 16 yaşında yazmaya başladım,
ilk ingilizce parçamı 2019 yılında çıkardım ve ‚Joke-
ria’ isimli ilk türkçe şarkımı 2020’de piyasaya sun-
dum.

Son çalışmam benim için bir mucize olarak ge-
lişti. Uzun zamandır bir pop parçası yapmak istiyor-
dum ve karşıma Turaç Berkay çıktı. Kendisi ile ilk
instagramdan tanıştık, bana projelerinden bahsetti
ve benimle bir proje yapmak istediğini söyledi. O
dönem almanyadaydım, istanbula geldiğim gibi
hemen stüdyoda buluştuk, bana ‚Çok Sev’in demo
versiyonunu dinletti ve daha ilk dinlemede şarkıya
hayran kaldım. Çok hızlı bir şekilde kayıtları aldık,
mixledik ve klip çektik.

En büyük hayalim müziğim ile insanlara
dokunmak ve uzun aralıksız müzik severle-
rime müzik sunmak ve onlarla dünya ça-
pında sahnelerde buluşmak. Daha
hayalimin izindeyim, her gün bazen 5,
bazen 10 adım, bazense 1 adım haya-
lime doğru yürüyorum.

Doğduğum andan beri müzik ile iç
içeyim, babamın bu işte profesyonel
olması üstümde tabi ki büyük bir
etki yarattı. Onun kliplerini televiz-
yonda görmek, şarkılarını radyoda
dinlemek ve binlerce insanin
önünde konser verdiğini görmek
beni bu işe sürükledi. Kendimi bil-
dim bileli başka bir işe hiç hevesim
olmadı, ben bunun için yaratıldı-
ğımı düşünüyorum. Bu yolda
farklı dönüş noktalarım oldu, en
etkileyici olanı herhalde Jokeria
parçamdı.

Sanat artık çok hızlı
tüketiliyor, çok fazla al-

ternatif var. Her hafta Netflix’te yeni bir diziye başla-
dığımız gibi, müzik sektöründede her cuma yeni şar-
kılarla tanışıyoruz. Bu hızda ben single çıkartmayı
tercih ediyorum ama hazır olduğumda Su El
Roman parçalarıyla dolu bir albümde çıkartacağım.

Bir sanatçının en büyük avantajı ve gücü kendine
öz olmaktır ve ben buna çok önem gösteririm.
Benim tarzımda türkiyede müzik yapan başka birini
tanımıyorum o yüzden birini kendime rakip olarak
görmüyorum çünkü öyle bi durumda aynı olmuş
oluruz.

Önce bu soruyu hayır cevabı vermek istedim ama
evet oldu. Uzun dönem müzik projelerim yüzünden
sevdiklerimden, ailemden ve arkadaşlarımdan uzak
kalmak zorundaydım. Ben genelde anti sosyal bir
yapıya sahibim ve yalnızlığın tadını dolu dolu çıkar-
tırım ama bu ayrılık psikolojimi biraz etkilemiş oldu. 

Herhalde ‚ah bu kızın babası ünlü, bunun allah
aşkına ne zorluğu olacak‘ diyen çok insan vardır.

Ama evet oldu çünkü biz hiç bir zaman ünlü bir
babanın kızları olarak büyümedik. Almanyada çok
normal bir çocukluk yaşadık. Ve benim için baba pa-
rası yemek kadar iğrenç bir rahatlık yoktur. Stüdyo
masraflarımı karşılayamadığım dönemler oldu böy-
lelikle bazı sosyal aktivitelerden kendimi geri çektim,
harcamalarıma çok dikkat ettim ve müziğim için bi-
rikim yaptım çünkü babamdan para istemek isteme-
dim.

Hayır yok, çoğu bayan gibi bende
alış veriş yapmayı çok severim hele ki
ayakkabılar büyük tutkum ama bir
ürüne yüksek bir fiyat ödemektense,
o fiyata 10 parça alırım daha iyi.

Öz güvenli olmak bazen yanlış
anlaşılabiliyor, büyük hedefleri
olan biri hayalperest olarak dam-
galanabiliyor. O yüzden hayalleri-
min ve hedeflerimin detaylarını
kendime saklıyorum.

Kesinlikle durdurmaz ama dik-
kat edilecek bazı noktalar var. Evli-
lik ilgi ister ve partnerinize o ilgiyi
sunmazsanız ilişki kötü açıdan et-
kilenebilir. O yüzden o dengeyi çok
iyi kurmak lazım. Kariyer büyük bir
sorumluluk ama aile kurmak daha
da büyük.

Evet! Hatta çok büyük bir fark var. Genelde çok
sakin bir insanım ve çok girişken bir yapım yok ama
sahneye çıktığım anda içimde kendi kendime yaşadı-
ğım, hissettiğim, biriktirdiğim tüm duygular ortaya
çıkıyor ve şimdiye kadar beni tanıyan herkes beni ilk
sahnede gördüğünde baya bi şaşırdı.

2 yada 3 sene önce bir mezuniyet balosu için boo-
king almıştım, 3-4 şarki söyleyecektim. Mezunlar sa-
lona giriş yaparken normalde sahnede olup açılış
şarkısını söylemeliydim ama ara daha park yeri arı-
yordum ve böylelikle geç kaldım. Ilk ve son oldu.

Farklı ve küçük butik markalardan alışveriş yap-
mayı çok seviyorum, genellikle çok orijinal parçalar
buluyorum. Ama tarzıma bir kural yada ömürlük bir
trend uygulamıyorum. Ruh halime göre giyiniyo-
rum, bazı günler şık, bazı günle salaş, bazı günler al-
ternatif. 

O gün neyi yansıtmak istersem.

Tabi ki de sahneme. 

Bu dönem ilgi alanım sahnem ve müziğim.

En büyük hedefimi küçük hedeflere böldüm, böy-
lelikle her küçük başarım o büyük hedef pastasının
bir dilimi olmuş oluyor ve beni daha fazlası için mo-
tive ediyor. Müziğim yaşam sebebim, hayat enerjim,
müziğimin başarısı en büyük hedefim.

Ben kendimide daha yolun başında olarak görü-
yorum ama benim gibi kendine ve yaptığı işe inanan
herkesin pes etmemesini ve bu hayatta hiçbir şeyin
imkansız olmadığını dile getirmek isterim. İnanç ve
çalışkanlık her zaman karşılığını alır. 

Beni bu yolda yalnız bırakmayan ve her gün
bu yolculuğa yeni dahil olan ve destekleyen
herkese kalpten teşekkür ediyorum.

Ünlü sanatçı Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, 2019 yılında ilk İngilizce şarkısını, 2020
yılında ise Jokeria isimli ilk Türkçe şarkısını piyasaya sundu. Babasının izinden müzik
yolculuğuna başlayan genç şarkıcı, “Hedeflerim büyük. Umarım başarılı olacağım” dedi

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?
Keşke her mesleği deneme imkanım olsa, hepsini 
denemek isterdim ama yüksek ihtimal avukatlıkta

başarıyı yakalamak biraz zor olurdu.

En nefret ettiğiniz şey nedir?
Bazı şeyleri zorlamak, küstahlık 

Hangi takımı tutuyorsunuz?
Trabzonspor

Uğurlu sayınız?
Hep 7 olduğunu sanırdım ama bence başka bir sayı.

En sevdiğiniz renk?
Bu aralar mavi

Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek midir?
Ben çok az bir kıskançlık ve ego oranının sağlıklı

olduğuna inanıyorum. Ama bu duyguları sinirlenerek
içime atmıyorum, hırsa çeviriyorum ve daha fazla

çalışarak değerlendiriyorum.

En son izlediğiniz film, dizi?
How I met your mother dizisini izledim ve bu aralar 

korku filimlerine sardım. 

HABER
SEDAT SARIKAYA

Doğum gününde aşk ilanı
Kerem Bürsin kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hande Erçel'in 28. yaş gününü sosyal medya hesabından yayınladığı
karelerle kutladı. Bürsin, Erçel'e, "Sen olduğun için teşekkür ederim! İyi ki doğdun" sözleriyle seslendi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bugün 28.
yaşına girdi. Erçel'in doğum gününü
kutlayan ilk isim ise sevgilisi Kerem Bür-
sin oldu. Hande Erçel ile çekilen bir dizi
fotoğrafını Instagram hesabından ya-
yınlayan Bürsin, duygusal bir mesaj
paylaştı. Erçel ile yaklaşık bir yıldır aşk
yaşayan Bürsin, gönderisinde, "Doğum
günü serisi başlıyor!" ifadelerini kul-
landı. Sevgilisinin güzel ve harika biri ol-
duğunu ifade eden ünlü oyuncu, Hande
Erçel'e, "Sen, sen olduğun için teşekkür
ederim! İyi ki doğdun." sözleriyle ses-
lendi. Kerem Bürsin'in karelerini kendi
sosyal medya hesabından yayınlayan
Erçel de sevgilisinin paylaşımına, "Ama-
nım da amanım..." diyerek karşılık verdi.
Hande Erçel, ayrıca takipçilerinden
gelen doğum günü hediyeleriyle verdiği
bu pozu, "Sizi yerim!" notuyla yayınladı.

Arkadaşlıktan aşka 

Öte yandan Hande Erçel, geçtiğimiz

aylarda Kerem Bürsin ile birlik-
teliği hakkında açıklamalarda
bulunmuştu. Utangaç ta-
vırlar sergileyen Erçel,
"Yeni bir ilişki. Zaten
başladığında direkt
haberiniz oldu. Ben
her zaman 'Haya-
tımda biri oldu-
ğunda
öğreneceksiniz.'
dedim. Oldu ve öğren-
diniz... Bu kadar basit.
Uzun zamandır yoktu
tabii ki. Dizinin başında be-
raber olduğumuza dair haber-
ler çıktı. O zaman tamamen iş
arkadaşlığıydı, sonra ilişkiye dön-
üştü." ifadelerini kullanmıştı. Hande
Erçel, muhabirlerin, "Evlilik düşünü-
yor musunuz?" sorusuna, "Şu an sa-
dece işimizi yapıyoruz. Keyifli bir
ilişkimiz var." demekle yetinmişti.

En son gittiğiniz
konser?

Sakiler konseri

BaBasının kızı
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EdinilEn bilgiye göre, Siber
Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, ulus-

lararası düzeyde ticari faaliyet göste-
ren bir firmanın yetkililerince
gerçekleştirdiği suç duyurusu üzerine
geniş çaplı çalışma yaptı. Adı gizli tu-
tulan şirketin, 181 bin 988 euro, 31
bin 820 İngiliz sterlini ve 606 bin
dolar tutarındaki ödemelerinin, dev-
reye giren dolandırıcılar tarafından
başka hesaplara aktarıldığı ileri sü-

rüldü. Firmanın elektronik posta ad-
resini ele geçiren şebekenin, milyon-
larca lirayı bulan vurgun yaptığı
anlaşıldı. Teknik ve fiziki takibin ar-
dından şebekenin 12 üyesi belirlendi.
Sabah saatlerinde düzenlenen ope-
rasyonda 8 şüpheli yakalanarak göz-
altına alındı. 4 şüphelinin arama
çalışmaları devam ediyor. Operas-
yonda bir miktar para ve dijital mater-
yal de ele geçirildi. Gözaltına alınan 8
şüpheli emniyete götürüldü.  DHA

Dolandırıcılık çetesine operasyon

Avcılar'da eşi ile tartışan bir kadın, arkadaşına yaşamına son vereceğine dair mesaj attıktan sonra doğalgazı açtı.
Arkadaşı durumu polise bildirdi. Hızla olay yerine polis ve itfaiye geldi. İçeri giren görevliler, can havli ile kapıyı
açtıktan sonra yere düşen C.Ü. ve yerdeki minik oğlu 7 aylık G.Ü.'yü hayatta tutmak için seferler oldu

A vcılar'da bir kadın, dün saat 16.00
sıralarında ihbar hattını arayarak,
yakın arkadaşının intihar edece-

ğini yazdıktan sonra kendisi ile bağlantı ku-
ramadığını, intihar girişiminde bulunmuş
olabileceğini bildirdi. Harekete geçen Avcı-
lar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekip-
ler Büro Amirliği ekibi, ihbarı yapan
kadının görüntülü telefonla yönlendirme-
siyle, intihar girişiminde bulunan kadının
Gümüşpala Mahallesi'nde oturduğu so-
kağı, ardından binayı buldu. Merdivenli it-
faiye aracı evin bulunduğu binanın 3'üncü
katına uzatılırken, binaya giren polis ve it-
faiye ekibinin ısrarlı kapıyı çalması ardın-
dan kapı açıldı. İçeri giren görevliler, can
havli ile kapıyı açtıktan sonra yere düşen
C.Ü. (30) ve yerdeki minik oğlu 7 aylık
G.Ü.'nün güçlükle soluk alabildiğini gördü.
İtfaiye ekipleri, kadını kapının önüne, çırpı-
nan minik bebeği bina önüne çıkardı. 

İtfaiye hızır gibi yetişti

Acil olarak ambulans istenirken, itfaiye eri-
nin kucaklayarak dışarı çıkardığı yüzü su
ile yıkanan ve sakinleştirilen bebek kısa
süre sonra kendisine geldi. Yaşama son
anda döndürülen anne ise polis ve diğer it-
faiye erleri tarafından binanın önüne ta-
şındı. Bir itfaiye eri, montunu çıkararak
kadının üzerine uzatılmasını sağladı. Ko-
nuşamaz durumdaki kadın işaretle so-
runca hemen bebeği yanına getirildi.
Getirilen ambulansa alınan anne ve bebeği
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hasta-
nesi'ne götürdü. İfadesinde eşi ile tartıştı-
ğını bunun üzerine bunalıma girdiğini
belirten C.Ü. ve bebeğinin sağlık durumu-
nun iyi olduğu belirtildi. Komşuları, çiftin
binaya 5 ay kadar önce taşındığını kavga
ettiklerini duymadıklarını söyledi. DHA

Uluslararası düzeyde 
faaliyet gösteren çeşitli

firmaların elektronik posta
adreslerini ele geçirerek

ödemeleri kendi hesaplarına
yönlendiren dolandırıcılık

şebekesine mensup 
8 kişi yakalandı. Bu yöntemle

yöntemle milyonlarca 
lirayı bulan vurgun 

yapıldığı ortaya çıktı

Anne ve oGlu ICIn
sefeRbeR oldulAR

Bariyere çarptı yan yattı
Bahçelievler Basın Ekspres yolunda bariyerlere çarpan
kamyonet yan yattı. Sürücü kazadan yara almadan
kurtulurken bölgede trafik yoğunluğu oluştu

Kaza 09.45 sıralarında Bahçelievler Basın
Ekspres Yolu Kuyumcukent Kavşağında
meydana geldi. Beyaz et ürünleri satan bir

firmaya ait 34 UH 0496 plakalı kamyonetle İkitelli isti-
kametinde seyir halindeki sürücü Öner Işık direksiyon
hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Savrulan
kamyonet yan yatarak durdu. Işık kendi imkanlarıyla
yan yatan kamyonetten dışarı çıkarken kamyonet kasa-
sındaki tavuk ürünlerinin bir kısmı da yola saçıldı.
Olay yerine polis, itfaiye, yol bakım ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücüye
tedbir amaçlı boyunluk takıldı. Yan yatan kamyonetten
yola sızan yağ trafik için tehlike oluşturduğundan
kumlama çalışması yapıldı.

Ticari araç alevlere teslim
Kartal'da seyir halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen
nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alev
topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yanan aracına yangın tüpüyle müdahale etmek isteyen
araç sürücüsü Muhammed Topal, "Kimsede tüp 
olmayınca ben de sigara yakıp, izledim" dedi

Olay saat 08.45 sıralarında Soğanlık, Orta
Mahalle, Vezirköprü Caddesi’nde meydana
geldi. Muhammed Topal yönetimindeki 34

DB 0342 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken
henüz bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. O sırada
Topal, aracını yolun sağına park ederek aracına yangın
tüpüyle müdahale etmek istedi. Çevredeki sürücüler-
den de yardım isteyen Topal, alevlerin büyümesi üze-
rine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay
yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca
köpük sıkarak müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri ta-
rafından kontrol altına alınırken araç kullanılamaz
hale geldi. Yanan araç sahibi Muhammed Topal, "Kö-
şede araçta duman görüp durdum" dedi.  

Traş makinesini çaldı kaçtı
EsEnlEr'dE bir kişinin, saçını tarama ba-
hanesiyle girdiği erkek kuaföründen değeri
3 bin lirayı bulan tıraş makinesini çalarak

uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay,
dün akşam saatlerinde Esenler Menderes Mahalle-
si'nde bulunan erkek kuaföründe meydana geldi. Bir
kişi, saçını tarayacağını söyleyerek kuaföre girdi. Bir
eliyle saçını tarayan şüpheli diğer eliyle tıraş makine-
sini alıp, hızla dışarı çıktı. Polis şüpheliyi yakalamak
için çalışma başlattı. Kuaförün güvenlik kamerasına
yansıyan görüntülerde şüphelinin, girdiği kuaförde
çalışandan aldığı tarakla saçını tararken, tıraş maki-
nesini cebine atıp kaçtığı görülüyor.

Hem suçlu hem güçlü
Kartal'da polis ekipleri şüpheli gördükleri bir otomobili 13 kilometre takip 
ettikten sonra Ataşehir'de durdurabildi. Otomobilde bulunan 5 kişi gözaltına
alınırken, neden kaçtıkları sorusuna şüphelilerden birisi "Sana ne" cevabını verdi

Merdivenli itfaiye aracı evin bulunduğu 
binanın 3'üncü katına uzatılırken, binaya giren
polis ve itfaiye ekibinin ısrarlı kapıyı çalması
ardından kapı açıldı. İçeri giren görevliler, 
can havli ile kapıyı açtıktan sonra yere düşen
C.Ü. (30) ve yerdeki minik oğlu 7 aylık
G.Ü.'nün güçlükle soluk alabildiğini gördü. 
İtfaiye ekipleri, kadını kapının önüne, çırpınan
minik bebeği bina önüne çıkardı.

yaKacıK Mahallesi'nde dün
akşam saat 00.00 sıralarında
devriye gezen polis ekipleri,

park halinde olan otomobildeki 5 kişiyi
şüpheli buldu. Polis ekiplerin yaklaştığını
fark eden şüpheliler, otomobille olay ye-
rinden kaçmaya başladı. Ekipler, otomo-
bili takip ederken bir yandan destek ekip
talebinde bulundu. Ekipler, şüphelilerin
kullandığı otomobili uzun süre takip etti.
Takip sırasında şüphelilerin kullandığı
otomobil, polis aracına çarptı. Buna rağ-
men durmayan şüphelileri yaklaşık 13 ki-
lometre takip etti. Polis ekipleri, Ataşehir
D-100 Karayolu Edirne istikametinde
şüpheli otomobilin önünü keserek dur-
durabildi. Otomobilde bulunan 5 kişiden
1'i kaçarken, 4'ü yakalandı. Ekipler,
kaçan diğer şüpheliyi kısa sürede Yeni-
sahra Mahallesi'nde yakalayarak gözal-

tına aldı. Gözaltı sırasında polislerin
neden kaçtıklarını sorması üzerine şüp-
helilerden biri "Sana ne" cevabını verdi.
Şüphelilerin kullandıkları otomobil de
didik didik arandı. Görgü tanığı Mustafa
Bulut, "Siyah araba kaçıyordu. Sonra
polisler önünü kestiler. Bir kişi arabadan
inerek mahalle arasına gitti. Birkaç po-
liste onun peşinden gitti. Aramaya çalışı-
yorlar. Yakalandı mı? Yakalanmadı mı?
Bilmiyorum. Polisten kaçıyorlarmış. Bu-
rada üç kişi yakalandı" dedi. 

Soruşturmaları sürüyor

Gözaltına alınan B.K., Y.D., Ö.E.S.,
O.K., ve B.A. ifadeleri alınmak üzere
polis merkezine götürüldü. Öte yandan
şüphelilerden ikisinin çeşitli suçlardan
arandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili so-
ruşturması devam ediyor.   DHA

90 yaşındaki
kadına TIR çarptı
Sancaktepe'de yolun karşısına geçmek isteyen 90 yaşındaki
kadına TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağından yaralanan
kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı

Kaza saat 10.30 sıralarında
Sarıgazi Mahallesi, Ankara
Caddesi üzerinde meydana

geldi. İddiaya göre elinde ekmek poşeti
bulunan Fatma Gürel (90) yolun karşı-
sına geçmek istedi. O sırada Cavit Yavuz
yönetimindeki 34 KL 3093 plakalı TIR,
kadına çarptı. Durumu fark eden çevre-
dekiler sürücüyü uyararak yaşlı kadının
yardımına koştu. Bacağı TIR’ın altında
kalan Fatma Gürel kanlar içerisinde yere
yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık,
polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri TIR’ın altında kalan Gürel’i bu-
lunduğu yerden kurtararak sağlık ekiple-
rine teslim etti. Yaralı ambulansa
konularak Sancaktepe Şehit Profesör
Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırıldı. TIR şoförü
Cavit Yavuz, polis ekipleri tarafından
ifadesi alınmak üzere polis merkezine
götürüldü. Görgü tanığı Turgay Tüzün,
"İçeride müşteri vardı. Aniden bir ses
duyduk. Dışarıya çıktık. Yaşlı bir kadının
TIR’ın altında olduğunu gördük. Ayak
kısmı kalmıştı. O anda çok fazla müda-
hale edemedik" dedi. DHA

Esenyurt'ta
meydan savaşı

EsEnyurt'ta, 2 grup arasında ya-
şanan kavgada bir kişi sırtında ve
bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Kavga anları iş yerlerinin güvenlik kamerasına
yansırken, polis ekipleri saldırganları yaka-
ladı.Olay, geçen Pazartesi saat 21.30 sırala-
rında Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bulunan
bir cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye
göre, daha önce aralarında husumet bulunan
iki grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi.
Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede iki
grubun kavgasına dönüştü. 
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bildirimde çok güzel anlatmış. 2-3 hafta sizi
sıkmayacak şekilde sizinle paylaşacağım.
Bu konuya çareler bulmak için Paris'te yapı-
lan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin
Ülkemiz tarafından da imzalanması olumlu
oldu. Ancak Birleşmiş Milletler İklim Deği-
şikliği Çevre Sözleşmesi (BMİDÇS) çerçe-
vesinde kabul edilen Paris Sözleşmesi’ni 22
Nisan 2016 yılında imzalamıştır. Paris An-
tlaşmasına taraf olunmasına ilişkin kanun
teklifinin yürürlüğe girmesi ise 7 Ekim
2021 tarihli Resmi Gazete’nin 31621 sayısı
ile resmiyete kavuşmuş oldu. Öncelikle ha-
yırlara vesile olmasını diler ve emeği geçen

herkese doğanın gelecekteki sağlığı ve canlı-
lığının devamı için teşekkür etmeyi borç bi-
lirim.

Türkiye yaklaşık 10 yıllık bir yalpala-
maya dayanan Paris Sözleşmesi’ni, küresel
iklim değişikliği konusunda uluslararası top-
lumla işbirliği içinde olmak açısından gecik-
meli de olsa onaylayarak ciddi ve tarihsel
bir ilerleme kaydetmiş olduk. Ülkemiz ve
dünyanın küresel ısınma ile savaşımı açısın-
dan olumlu bir adımdır.İmzalanan anlaş-
maya bağlı olarak kurumsal ve bireysel
düzeyde çalışılması gereken birçok zorunlu
konu bulunmaktadır. Ancak yetmez. Yet-
mez, çünkü daha yapılacak ve yapılması ge-
reken çok düzenleme ve alınması gereken
birçok zorunluluk ve yaptırımlar bulunmak-

tadır. Umarım imzanın önemi gereği, önce
yetkililer tarafından içselleştirilir sonra da
uygulanması için çabalar gösterilir.

Paris İklim Antlaşmasının imzalandığı
2021 yılında, son 20 yılda yanan orman
alanına eşdeğer ormanımız sadece 1 yılda
yandı ve Türkiye’nin söz verdiği karbon dü-
şürme taahhüdünün hepsi 2021 yılında CO2
salımı olarak atmosfere salındı. Ancak
halen dünyada tropik yağmur ormanları
açılmakta, endüstriyel amaçlı ağaç kesimi
ve madenciliğin oluşturduğu tehditler devam
etmektedir. Başta özel sektöre verilen

maden sahaları ruhsatları iptal edilmeli ve
bu bölgelerdeki ormanlık alanlar "kesin ko-
runacak doğal sit alanı" olarak ilan edilme-
lidir. Bütün araştırmalar Türkiye
yüzölçümünün neredeyse yüzde 60’ına yakı-
nının, erozyona ve çölleşmeye yatkın olu-
ğunu göstermektedir. Erozyon önlenecek ve
toprakta daha çok karbon tutularak iklim
değişimleri kontrol altına alınacaksa karbon
tutan yutakların artırılması gerekir. Başta
orman ve mera alanları doğal sit alanı ola-
rak korunmalı ki su depolamayı güvenceye
alalım.

Kömüre Dayalı Elektrik Üretiminin
Sonlandırılması , sıfır karbondioksit sa-
lımı, temiz bir hava ve sağlıklı hava solu-
mak için imzalanan Paris Anlaşmasının
gereği olarak elektrik üretiminde kömürün
sıfırlanması gerecektir. Bu duruma ekono-
mik olarak ve teknolojik olarak hazır olun-

madığını düşünüyorum. Türkiye’nin, Paris
İklim Anlaşmasını imzalaması ile 2030 yı-
lına kadar atmosfere salınan karbondioksit
(CO2) konsantrasyonunu azaltmak için
başta kömüre dayalı enerji üretimini, sant-
rallerini sınırlandırması hatta kapatması
beklenebilir. Mevcut durumda elektrik üre-
timinde kömürün payının yüzde 35 civa-
rında olduğu düşünülürse taahhütlere
uyulması çok da kolay gözükmüyor. Bugün
kömür kullanarak elektrik üreten 51 sant-
ral bulunmaktadır. 10 küsur santral yapım
aşamasında ve 7 santral içinde izin alın-
mıştır. Yaklaşık 70 kadar kömür yakılarak
enerji üretilen santralin kapatılması ve ye-
rine alternatif enerji kaynaklarının kısa sü-
rede sağlanması pek kolay görülmüyor.
Yaşamamız için çok önemli bu konuya bir
iki hafta daha devam edeceğiz. Sağlıklı
kalmanız dileklerimle.

Dünyamız altüst eden iklim değişimi (1)

F ahri Trafik Müfettişliği uygulaması
1996 yılındaki bir kanun ile yürür-
lüğe girdi. Emniyet Genel Müdür-

lüğü'nün uygulamaya koyduğu mobil
aplikasyon ve internet sitesi üzerinden
fahri trafik müfettişleri tarafından kural
ihlali yaptığı tespit edilen aracın plakası,
modeli, rengi gibi özellikleri yazılarak, tu-
tanak tutulabiliyor. Tutulan tutanak Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü'ne iletiliyor.
Trafiğin akışı içerisinde görülen kural ih-
lalleri tutanakları, Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü'nün kontrolünün ardından
trafik cezasına çevriliyor. Fahri Trafik Mü-
fettişleri Derneği'nden alınan verilere göre,
Türkiye genelinde 33 binin üzerinde fahri
trafik müfettişi görev yapıyor. Bilinenin
aksine fahri trafik müfettişlerinin ceza
yazma yetkileri yok. Sadece gördükleri
kural ihlalleri hakkında tutanak tutmakla
mükellefler.

Gönüllülük esasına dayalı

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı
Avukat Sami Güleçyüz "Fahri trafik mü-
fettişleri, trafikte gördükleri ihlalleri tespit
ederek Trafik Denetleme Şube Müdürlü-
ğü'ne bildirirler. Tamamen gönüllülük esa-
sına dayalı bir kamu hizmeti. Fahri trafik
müfettişi olmak için en az kırk yaşında
olmak, üniversite mezunu olmak, en az 10
yıllık ehliyet sahibi olmak ve son 5 sene
içerisinde herhangi bir asli kusurlu trafik
kazasına karışmamış olmak gerekiyor.
Müfettişliğe seçildikten sonra aşağı yukarı
bir haftalık eğitime tabi tutuluyorlar. Eği-
timde kural ihlalleri ilgili ve trafiğin genel
uygulamaları ile ilgili çeşitli bilgiler verili-
yor" dedi.

Fotoğraf çekimi yasak

Sami Güleçyüz "Polisin yaptığı gibi birebir
aracı durdurup sürücüyle muhatap
olmak, bununla ilgili ceza uygulamasına
gitme yolu kapalı. Fahri trafik müfettişleri
tamamen sürücüsü tespit edilemeyen
araçlara plaka üzerinden ceza tutanağı

düzenleyebilirler. En çok kesilen cezalar-
dan bir tanesi kırmızı ışıkta geçmek. Tele-
fonla konuşmak emniyet kemeri
takmamak, emniyet şeridine girmek gibi
kural ihlalleri de kesilen cezalar arasında.
Fahri trafik müfettişinin kestiği cezalarda
yıllardır tartışılan bir konu var. Mahkeme-
ler de bu konuda yanılgıya düşüyor. Her-
hangi bir video veya fotoğraf çekimi
yasak. Biz kolluk kuvveti değiliz. Tam ter-
sine fotoğraf veya video çekmek kanunda
verilen görevler içinde sayılmıyor ki bunla-
rın yapılması KVKK'ya aykırı bir durum
da oluşturuyor aynı zamanda. Son za-
manlarda mahkemeler, fotoğraf olmadı-
ğından bu cezaların iptali yoluna
gidiyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararı
var bununla ilgili 'Fahri trafik müfettişleri
fotoğraf çekmek zorunda değildir' diye.
Bu çıkan kararlarla ilgili kanun yararına
bozma, işlemine gitmeli. Bu yapılmalı ya-
pılmıyorsa fahri trafik müfettişliği uygula-
masının tamamen kaldırılması lazım"
ifadelerini kullandı. DHA

Fahri trafik müfettişlerinin kestiği cezalar tartışma konusu oldu. Birçok kişi haksız yere ceza kesildiğini öne sürerek sosyal
medyada şikâyette bulundu. Ceza yiyenler fotoğraf veya görüntü olmamasını delil gösteriyor. Fahri Trafik Müfettişleri Derneği
Başkanı Avukat Sami Güleçyüz "Herhangi bir video veya fotoğraf çekimi yasak. Biz kolluk kuvveti değiliz" diye konuştu

kArtAl Belediyesi ve Kadın Aday-
ları Destekleme Derneği (KADER)
iş birliği ile 25 Kasım Kadına Yöne-

lik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü kapsamında bir panel düzenlendi. Şid-
detin kaynağının toplumsal cinsiyet eşitsizliği
olduğuna vurgu yapmak, söz konusu eşitliğin
ancak kadınların güçlendirilmesi ile sağlana-
bileceğine ve şiddetin ancak bu şekilde dur-
durulabileceği düşüncesiyle farkındalık
yaratmak amacıyla düzenlenen panel yoğun
bir katılımla gerçekleştirildi. Panelin modera-
törlüğünü CHP Kadın Kolları Merkez Yü-
rütme Kurulu Üyesi Nejla Erdem üstlenirken;
eski devlet bakanı, avukat, aynı zamanda Ata-
türkçü Düşünce Derneği Danışma Kurulu
Başkanı Önay Alpago ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şengül
Altan Arslan konuşmacı olarak yer aldı.
Kararlılığımız var

Kadına şiddetin nedenleri, sonuçları ve alın-

ması gereken önlemlerin ele alındığı panel bir
buçuk saat sürdü. Panelde ilk konuşmayı eski
Devlet Bakanı Önay Alpago gerçekleştirdi.
Alpago konuşmasında yerel yönetimlerin
önemine dikkat çekerek yapılan projelerle il-
gili teşekkür etti. Alpago, “Kartal Belediyesi’ni
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni özellikle
kreşlerle ilgili kutluyorum. Kreşler, kadın sı-
ğınma evleri şiddetten korunmanın ve güven-
lik içinde yaşamanın çok önemli merkezleri”
dedi. Önay Alpago’nun ardından bir ko-
nuşma gerçekleştiren İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Şengül Altan Arslan da, “Beledi-
yeler olarak bizim işimiz hiç bitmez. Fakat az-
mimiz ve kararlılığımız var. Sadece kadın
açısından değil, farklılık hisseden herkesin ta-
lepleri ve isteklerinin bu kentte karşılık bul-
ması için çalışıyoruz ve çalışmaya devam
edeceğiz” diyerek İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin sorunların çözümü noktasında karar-
lılığını belirtti. Panelin son bölümünde ise
izleyicilerden gelen sorular cevaplandı.

AtAşehir Gençlik Orkestrası’nın müzik
dinletisi eşliğinde başlayan açılış töre-
nine; Ataşehir Belediye Başkanı Battal İl-

gezdi, Monheim am Rhein Belediye Başkanı Daniel
Zimmermann, Monheim am Rhein Ekonomi ve Fi-
nans Müdürü Estelle Daggeroth, Federal Almanya
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Protokol
Konsolosu Erich Schmid, Uluslararası Ticaret Mer-
kezi Monheim CEO’su Gerrit Wein, Ataşehir Bele-
diye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, CHP
Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ile birçok iş insanı
ve girişimci katıldı.
Önemli kapılar açılacak

Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal
İlgezdi, “2014 yılından beri iki kent arasında başla-
yan dostluk; kültür, sanat ve eğitim alanlarında yapı-
lan faaliyetlerle gerçek anlamda bir kardeşlik bağına
dönüştü. Bugünden itibaren eğitim, kültür, sanat
alanındaki bu kardeşlik bağını ekonomi ve finans
sektörlerine de taşıyoruz. Tanıtım ofisi sayesinde kal-
kınma yolunda Ataşehirli ve Monheimlı iş insanla-
rına önemli kapılar açmış bulunuyoruz” dedi.
Güzel filizler verecek

Monheim am Rhein Belediye Başkanı Daniel Zim-
mermann ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
“Burada kendimi misafir olarak hissetmiyorum.
Aynı zamanda sizleri karşılayan bir insan olarak da
bulunuyorum. Büromuzu ve temsilciliğimi açtığımız
için çok gururluyuz. İki belediyenin kültür, sanat ve
eğitim alanlarında yapmış oldukları çalışmalardan
onur ve gurur duyuyoruz. Bu çalışmaları yeni bir
aşamaya taşıyoruz. Çünkü işimiz burada kültür ile
bitmiyor. 2015 yılında kardeş belediyecilik protoko-
lünü imzaladığımızda, çok iyi hatırlıyorum ki imza-
ladığımız anlaşmada birçok konu vardı ve o
konuların içerisinde ekonomi de vardı. Şimdi bu iş-
birliğimizin ekonomi ayağını da gerçekleştirmiş olu-
yoruz. Sayın Battal İlgezdi'ye ve emeği geçen herkese
bu birliktelik için teşekkürlerimi sizlerin huzurunda
bir kez daha iletmek istiyorum ve eminim ki bu ortak
çalışma çok güzel filizler verecek” diye konuştu.

Büyükçekmece Belediyesi “Gelecek Si-
zinle Gelecek” sloganıyla Büyükçekme-
ce’nin 2050 Vizyonu’nu planlıyor. Hızlı

gelişen şehircilik, teknoloji ve çevresel koşullarda eği-
tim, ekonomi, kültür ve sosyal alanlarda 2050’nin
Büyükçekmece’si için “2050 Büyükçekmece Viz-
yonu” çalıştayı gerçekleşecek. 2 gün sürecek olan
“2050 Büyükçekmece Vizyonu” programında Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Eski Başkan Yardımcısı Murat Karayalçın, Prof. Dr.
Ruşen Keleş, Prof. Dr. Mahmut Güler, Dr. Murat
Güney, Hidrobiyolog M. Levent Artüz, Doç. Dr.
Bilge Kağan Şakacı, Prof. Dr. A. Menaf Turan, Prof.
Dr. Semra Cerit Mazlum, Prof. Dr. Ebru Erdön-
mez, Doç. Dr. Fatma Ayçim Türer, Dr. Gökçer Oku-
muş, Prof. Dr. Fatih Terzi, Doç. Dr. Murat Yaman,
Doç. Dr. Hüseyin Onur Tezcan, Afet Yönetim Uz-
manı Özden Işık, Prof. Dr. Arıkboğa, Prof. Dr. Pe-
yami Çelikcan, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Prof.
Dr. Kemal Görmez, Merkez Valisi Kayhan Kavas ve
Prof. Dr. Mahmut Güler’in söyleşileri yer alacak.

Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik
iş birliğine, yerel yönetimlerden büyük ve
anlamlı bir destek geldi. 2014 yılından bu
yana kültür, sanat ve eğitim alanlarında
çalışmalar yürüten Ataşehir ve Monheim
Belediyeleri, bu kez ekonomi ve finans
alanında ortak bir projeye imza attılar

FOTOGRAF CEKMEK
ZORUNLU DEGIL!

Ortak projeye
imza attılar

2050 vizyonu
tartışılıyor

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE VE HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

CEZANIN İPTALİ İSTENEBİLİR
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Baş-
kanı Aydın Ağaoğlu ise "Vatandaş kendi-
sine kesilen cezanın tarihi saati, aracının
plakası ve tüm bilgiler doğru olduğu halde
o an kendisinin orada olmadığını kanıtla-
yabilecek durumdaysa itiraz süresini ge-
çirmeden Sulh Ceza Hakimliği'ne giderek,
delillerini sunarak, cezanın iptalini isteye-
bilir. Ceza uygulanan kişinin kendisinin
ispat zorunluluğu var, çünkü fahri trafik
müfettişliği kamusal bir görev. Hatalı bile-
rek veya kasıtlı olarak bir ceza tutanağı tu-
tulduysa o fahri trafik müfettişinin, fahri
trafik müfettişliği belgesi iptal olacağı gibi
fahri trafik müfettişi hukuki ve cezai yaptı-
rıma maruz kalır. Fahri trafik müfettişleri-
nin fotoğraf çekmeleri pek mümkün değil,
zorunlu da değil" diye konuştu.

Aydın
Ağaoğlu

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” paneline ev
sahipliği yaptı. Panelde konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da, “Belediyeler

olarak bizim işimiz hiç bitmez. Fakat azmimiz ve kararlılığımız var” dedi

Bizim işimiz hiç bitmez!

Etkinliğin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel sahneye
çıkarak katılımcılara çiçek ve kartal heykelciği takdim etti.



Savaş AtAk
KAPSAMA ALANI

savasatak@gmail.com
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S evgili okurlar dolar, altın aldı başını gidiyor. Sos-
yal medyada bazı paylaşımlar görüyorum. Ye-
meklik sıvı yağ bulamadığını, bulanların ise

fiyatının çok yüksek olduğu yönünde paylaşımlar. Ek-
meğe önümüzdeki günlerde bir zam geleceği gibi yaşa-
mımızı etkileyecek birçok konuda olumsuz paylaşımlar.
Tüm bunların arasında inanın ne yazacağıma karar ve-
remiyorum. Hayat pahalılığı varken Çatalca’da neler
yapıldı neler yapılmalı gibi önerilerimi, düşüncelerimi
paylaşmak bana da yorucu geliyor. Dolar ya da altın
olarak borçlanan insanlarımız aklıma geliyor. Kirada
oturup asgari ücretle ev geçindiren onun yanında ço-
cuklarını okutan insanlarımızın durumlarını düşünüyo-
rum. Ekonomiden çok anlamam ama bende ev
geçindiren çocuk okutan bir babayım. Markete girip
çıktığımda evime bir şeyler aldığımda, faturalar geldi-
ğinde gerçekleri görüyorum. Umarım ülkemiz bu du-
rumdan biran önce çıkar. Ben hep üretmekten
bahsediyorum. Ne yazık ki üretmiyoruz. Hazırcı bir
toplum olduk. 

Ülkemizde tarım hayvancılık yapmak zordu şimdi bu
döviz artışlarıyla daha da zor olacak. Tam gübreleme
zamanı artan döviz nedeniyle gübre ve ziraai ilaç satış-
ları durdu. Bu da ne demek oluyor hasat zamanı çiftçi-
nin yüzü gülmeyecek, vatandaşta daha pahalı belki de
kısıtlı miktarda ürün satın alacak. Çiftçi üretemezse
dışa bağımlılığımız artacak ve her döviz hareketlenmesi
bizlerin bütçesini derinden sarsacak. Dolar yükseliyor
en temel gıda ürünleri olan ekmeğe, yağa, una say-
makla bitmeyecek pek çok ürüne zam geliyor. Bunlar
olurken vatandaş nasıl geçineceğinin derdine düşüyor
birileri de çözüm olarak aylarca soğan ekmek yiyerek
bu sürecin üstesinden gelmekten bahsediyor. Yazık olu-
yor çok yazık oluyor. Verimli toprakları işleyemiyor,
üretemiyoruz. Günden güne bu hazırcı tutumla dış ülke-
lere daha da bağımlı hale gelerek pek çok alanda yok
oluyoruz. En değerli tarım arazilerini binalarla doldu-
rarak yok ediyoruz. Bir önceki yazımda dediğim gibi
şimdi ne yapacağız? Yapılan binaları köprüleri mi öğü-
tüp yiyeceğiz. Bir an önce ülke adına gerçekçi ve doğru
politikalar üreterek bu çıkmazdan kurtulmak için adım-
lar atılmalıdır.

Hayati önem taşıyan projeler

Birazda Çatalca’dan bahsetmek istiyorum. Çatalca
Belediyesi Basın Bürosu’ndan servis edilen haberlere
göre ilçede kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili ciddi
adımlar atılmaya başlanmış. Umarım bu çalışma ilçe
geneline yayılır ve yeni projelerle Çatalca daha çağdaş
bir kent görünümüne kavuşur. Ve benim birçok kez öne-
ride bulunduğum ama bir türlü karşılık bulmayan telsiz
istasyonu çalışması Çatalca Belediyesi tarafından baş-
latılmış. Bu konuyu ciddiye alıp telsiz istasyonu projesi-
nin yapımını başlatan Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner’i kutluyorum. Bu proje Çatalca’da yaşayan tüm
insanlar için hayati bir önem taşıyor. Biliyorsunuz ki
deprem ve sel gibi doğal afetlerde ilk önce iletişim ağ-
ları çöküyor. 

Nerede olduğunuzu durumunuzu bildireceğiniz hiçbir
iletişim aracı neredeyse çalışmıyor. Bunun örneğini
1999 depreminde ve yakın tarihte yaşanan Çatalca’da
ki sel felaketinde gördük. İletişim ağlarının tümü çökm-
üştü. Bir süre sonra kademeli olarak telefonlar çalış-
maya başladı ve insanlara ulaşıldı. Ancak telsiz
özelllikle doğal afetlerde haberleşmede olmazsa olmaz-
dır. O nedenle doğal afetlerde haberleşmenin olmazsa
olmazı olan, telsiz sisteminin Çatalca’ya kuruluyor ol-
ması beni ayrıca sevindirmiştir. Sayın Mesut Üner ve
emeği geçenlere Çatalca’da yaşayan bir yurttaş olarak
teşekkür ediyorum. Yazıyı bugünlerde çok ihtiyacımız
olan iyi temennilerle bitirmek istiyorum. Dilerim ülke-
miz bu dar boğazdan bir an önce çıkar; refah seviyesi
yüksek, mutlu, eğitimli, umutlu ve huzurlu insanların
yaşadığı günlere kavuşuruz.

A çılışı konuşmasını Ak Parti Genel Baş-
kanvekili Prof. Dr. Numan Kurtul-
muş’un yaptığı programın ikinci

gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Altın-
dağ Belediye Başkanı Asım Balcı yer aldı. Çalış-
tay süresince yetkili kurum ve kuruluş temsilcileri,
gazeteciler, akademisyenler ulusal ve yerel med-
yanın önemi, yerel televizyonların, gazetelerin,
radyoların sorunları ve geleceği hakkında görüş-
lerini sundular. 

Üzerimize düşeni yaptık

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan

Duran, kurumun 60 yıldır başta yerel basın
olmak üzere Türk basınının yanında olduğunu
vurgulayarak, yeni iletişim teknolojileri karşısında
basının durumunu değerlendirerek, “Anadolu Ya-
yıncılar Derneği’nin düzenlediği ve burada buluş-
mamıza vesile olduğu Yeni iletişim Teknolojileri
ve Yerel Medyanın Geleceği temalı bu etkinliği
oldukça kıymetli buluyorum. Kurum olarak son
birkaç yıldır, 81 ildeki yerel gazete temsilcileri ile
bu konuyu, değişen reklam türlerini ve alternatif
gelir modellerini masaya yatırıyoruz. Sadece
Türk yerel basınının değil, ABD başta olmak
üzere neredeyse tüm dünyada yerel medyanın
ana gündemi olan konuyla ilgili çok sayıda top-
lantı gerçekleştirdik, öneriler topladık. Yerel bası-
nın dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunacak
eğitimler organize ettik. 60 yıldır Türk basınına
verdiğimiz yadsınamaz bir destek var. Pandemi
sürecinde bu destekleri artırdık ve gazetelerin ha-
yatlarını devam ettirebilmeleri için üzerimize dü-
şeni yaptık” dedi. 

Destek yeterli değil

Basın mensuplarına verilen eğitimleri sıralayan
Duran, “Online ve fiziki olarak son iki yılda “İn-
ternet Haberciliğinin Geliştirilmesi”, “Yeni Med-
yada Reklamcılığın Geliştirilmesi”, “Basın
İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik
Bilinçlendirme Eğitimi”, “Yerel Basında Reklam-
cılığın Geliştirilmesi”, “Dijitalleşme ve Sosyal
Medya Eğitimi” başlıklı eğitimler düzenledik. 61
ilimizde, basın işletmelerinin çeşitli kademlerinde
çalışan 883 kişi bu eğitimlerimizden istifade etti.
Ancak sektörün durum analizi, yerel basın için
artık Basın İlan Kurumu desteklerinin yeterli ol-
madığını, gazetelerin gelir modellerini çeşitlendir-
meleri, içerik zenginleştirmeye gitmeleri
gerektiğini gösterdi bize” açıklamasını yaptı. 

Hiç umutsuz değilim

Northwestern Üniversitesi’nin, yerel medyanın
geleceğine projeksiyon tutarak, 2019 yılında bir
rapor yayınladığını, benzer sorunların ABD’de
de var olduğunu belirten Duran “Pew Araştırma
Merkezi’nin verileri 2018’de basılı gazete tirajları-
nın 1940’tan bu yana en düşük seviyelere düştü-
ğünü, yerel televizyon haberlerinin de önceki yıla
kıyasla ortalama yüzde 10 – 14 düşüşle büyük
darbeler aldığını gösteriyor. Yeni iletişim teknolo-
jilerinin basın ve medya sektöründe radikal deği-
şiklikler doğurduğu ortada. Kesinlikle bu oranda
radikal çözümlere ihtiyacımız var. Bu manada
şunu vurgulamak isterim ki; ben hiç umutsuz de-
ğilim. Ne basın ne gazetecilik ölecek meslekler
değil. Mecrası değişse de toplumu aydınlatmak,
haber vermek işi devam edecektir. İlkeleri olan, il-
keleriyle toplumun her katmanını koruyan,
medya ve basının görevlerini ifa ederken sapma-
larını önüne geçen, bir anlamda frenleyen kamu
kurumlarına da her zaman ihtiyaç olacaktır” şek-
linde konuştu.

GAZETECILIK
ASLA OLMEZ

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından, Ankara’da, Anadolu
Medyasının sorunları ve geleceğine ilişkin konuların ele alındığı Yerel
Medyanın Geleceği Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, Basın İlan Kurumu Genel
Müdürü Rıdvan Duran konuşmacı olarak katıldı. Yeni iletişim teknolojilerinin
basın ve medya sektöründe radikal değişikliklere neden olduğunu belirten
Duran, “Radikal çözümlere ihtiyacımız var. Ben hiç umutsuz değilim. Ne
basın ne gazetecilik ölecek meslekler değil” dedi

Üretmiyoruz
üretemiyoruz

DÖNÜSÜM
iCiN EL ELE
Küçükçekmece Belediyesi, düzenlediği atık kampanyalarıyla ilçe genelinde
geri dönüşüm seferberliği başlattı. Belediye, kağıttan, atık yağa, atık pilden,
elektroniğe hayata geçirdiği kampanyalarla; 1 yılda 56 bin 574 kg atık yağ,
5 bin 629 kg elektronik atık, 18 bin 129 ton ambalaj atığına ulaştı

küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi,
“Bugün; çöp dediğimiz

hammaddelerin kent ekonomileri için
nasıl bir getirisi olduğunun ve iyi bir
geri dönüşüm organizasyonunun kent-
ler için nasıl bir yatırım olacağının
daha çok farkındayız. Bunun süreklili-
ğinin toplumsal bir çabayla mümkün
olduğunu söyleyebiliriz. Bu amaçla
geri dönüşümü teşvik eden kampanya-
lar düzenliyor ve bunun kalıcı bir top-
lumsal davranış haline gelmesi için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kam-
panyalarımıza kayıtsız kalmayan des-
tek veren tüm vatandaşlarımıza ve
çevre dostlarına teşekkür ediyorum.
Çok yakın zamanda Atakent Mahalle-
mizde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi-
mizi açıyoruz. Böylece geri
kazanılabilir atıkların diğer atıklarla ka-
rıştırılmadan ayrıştırılmasını sağlaya-
rak, geri dönüşümde önemli bir adım
daha atmış olacağız” diye konuştu.

Büyük ilgi görüyor

Bu kapsamda ilçede Haziran ayında
başlatılan bitkisel atık yağ kampanyası
vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. 5
litre ve üzeri atık yağlarını mahalle
muhtarlıklarına bırakan vatandaşlar
ödüllendirilirken, 1 yılda 56 bin 574 kg
atık yağ toplandı. Talep oluşturan tüm
vatandaşların elektrikli atıklarını da ev-
lerinden teslim alan Küçükçekmece
Belediyesi ekipleri, 1 yılda 5 bin 629 kg
atığa ulaştı. Elektronik atık kampanya-
sında belirlenen miktarda atığa ulaşan
mahalle muhtarlıkları ve site yönetim-
leri de Küçükçekmece Belediyesi tara-
fından ödüllendirilmeye devam ediyor.

80 noktaya kumbara 

Küçükçekmece Belediyesi, atık türlerini
geri dönüşüme kazandırabilmek için il-
çedeki 9 ayrı noktaya 8 atık grubunun
toplandığı Mobil Atık Getirme Mer-
kezleri’ni yerleştirdi. Merkezlerde
küçük elektronik eşyalar, kağıt ve kar-
ton atıkları, plastik ve metal atıkları,
cam, tekstil ve pil atıkları amacına
uygun bir şekilde toplanıyor. Yenima-
halle, Cennet, Yeşilova, Fatih, Kemal-
paşa, Kartaltepe, Sultan Murat,
Gültepe mahallerine toplam 80 adet
geri dönüşüm kumbarası yerleştirilir-
ken, kumbaraların 2022 yılında tüm
mahallelere yaygınlaştırılması 
planlanıyor. 
FATİH POLAT

Anma değil anlama günü
Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Güngören Belediyesi ev sahipliğinde 24 Kasım
Öğretmenler Günü için özel bir program düzenlendi. Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk,
“İnşallah 24 Kasım’lar anma günü değil, meslektaşlarımızın problemlerini anlama günü olur” dedi. 

Gençosman Kültür Merke-
zi’ndeki kutlama etkinliğine il-
çedeki öğretmenler katıldı.

Yoğun katılımın olduğu gece kokteyl ile
başladı. Ardından Güngören Kayma-
kamı Zeyit Şener, Güngören İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk ve Gün-
gören Belediye Başkanı Bünyamin De-
mir’in 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne
yönelik açılış konuşmalarıyla devam etti.
Protokol konuşmalarından sonra Alper
Ayorak ile Müzik Kültür Sanat ve Daya-
nışma Derneği (MKSDD) Türk sanat
müziği konseriyle kulakların pasını sildi.
‘Gamzedeyim, deva bulmam’, ‘dağlar
dağlar’ gibi unutulmaz parçaların seslen-

dirildiği gecede konser bu yıl koronavirüs
nedeniyle hayatını kaybeden İngilizce öğ-
retmeni Dilber Kılıçaslan anısına verildi.

Ne yapılsa az kalır

Gecede konuşan ve Öğretmenler
Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan
Güngören Kaymakamı Zeyit Şener,
“Bünyamin Demir’e her zaman eğitimin,
eğitimcinin yanında olduğu için teşekkür
ediyorum. Öğretmenler için ne söylense
ne yapılsa az kalır, hakkınız ödenmez.
Sizler bize hayatı öğrettiniz, elimizin
ekmek tutmasına sebep oldunuz. Bütün
öğretmenlerimize hürmetlerimi arz edi-
yorum” diye konuştu. Güngören İlçe

Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk ise
“Pandemi nedeniyle zor bir süreçte feda-
kârca çalışan meslektaşlarıma şükranla-
rımı sunuyorum. Geldiğimiz noktada
verilen her görevi de memleketimiz, ço-
cuklarımız için çalışıyoruz. İnşallah 24
Kasım’lar anma günü değil, meslektaşla-
rımızın problemlerini anlama günü olur”
dedi.

İlk 2 binayı açtık

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin
Demir de konuşmasına ilçede eğitimle il-
gili yaptıkları projelerden sunum yaparak
başladı. Öğrenci İstasyonu adı verilen
konsept proje hazırladıklarını belirten
Demir, “İlk 2 binayı açtık, diğer 2 binanın
çalışmalarını devam ediyor. Yoğun talep
oldu, kapanış saatini 01.00’a kadar çek-
tik. Öğrencilerimiz gelip burada ders ça-
lışıyor. Öğrencilerimize çay, çorba ikram
ediliyor. 14 yaş ve üzeri herkesin gelip ça-
lışmalarını yapabildiği bir konsept kur-
duk. Gençosman Mahallesi’nde Bilgi
Evi açtık. Açılması yönünde çok talep
vardı. Buradan ortaokul öğrencileri fay-
dalanıyor” ifadelerini kullandı. DHA

Önemli günde
önemli hizmet

Türkiye’de ilk kez, Kadıköy Belediyesi tara-
fından hayata geçirilen ve geçtiğimiz yıl Ağus-
tos ayında tanıtımı yapılan Kadın Yaşam

Evi’nin hizmet vermek için Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı’ndan beklediği ruhsat çıktı. Proje 25 Kasım’dan
itibaren hizmet vermeye başladı. Proje kapsamında, şid-
dete maruz bırakılan kadınlar 12 yaşından büyük oğlu
veya özel gereksinime ihtiyacı olan çocukları ile birlikte
kalabilecek. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu
Adıgüzel, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sığınma
evlerine giden kadınlar, mevzuat gereği, 12 yaşından
büyük oğullarını yanlarında götüremiyor, çocuklarını ya
şiddet ortamında bırakmak ya da devlet korumasına ver-
mek zorunda kalıyor. Sığınma evine özel gereksinimi
olan çocuklarıyla kabul edilen kadınlar ise ortak yaşam
kuralları gereği ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Şiddete
maruz bırakılan kadınlar çocuğunu kurum bakımına ver-
mek istemediği ve çocuğundan ayrılmak istemediği için
şiddet ortamında hayatına devam ediyor. Bu nedenle,
kadın ve beraberindeki çocukların güçlendirilmesi ve şid-
det döngüsünün sonlandırılması amacıyla Kadın Yaşam
Evi’ni hayata geçirdik. Kadıköy Belediyesi Kadın Yaşam
Evleri’nde yeni yaşama adım atan kadınları güçlendir-
mek için meslek edindirme projeleri de yürüteceğiz” dedi.

Basın İlan Kurumu
Genel Müdürü 
Rıdvan Duran



T ürkiye Ziraat Odaları Birliği,
süt üreticilerini temsil eden
Türkiye Süt Üreticileri Mer-

kez Birliği, Türkiye Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye
Hayvancılık Kooperatifleri Merkez
Birliği, Tarım Kooperatifleri Merkez
Birliği, KÖY-KOOP Merkez Birliği
ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Derneği süt sektöründe
“yaşanan sorunlar ve çözüm öneri-
leri” konusunda ortak açıklama
yaptı. Açıklamada, çiğ süt fiyatının
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İz-
leme ve Değerlendirme Komitesi ta-
rafından belirlendiği ve Ulusal Süt
Konseyi’ne (USK) açıklattırıldığını
belirtilerek fiyatın frenlendiğini ifade
edildi.

Bu şekilde başarıya 
ulaşılamaz

“Dünyada serbest piyasa ekonomi-
sinden bahsedilen hiçbir ülkede böyle
bir uygulamanın olduğu, olsa bile

başarıya ulaş-
tığı duyulma-
mıştır”
ifadelerine yer
verilen açıkla-
mada, “Fiyata
yapılan bu mü-
dahale uzun
vadede gerek
üretici gerek tü-
keticinin hay-

rına olacak bir uygulama değildir”
denildi. Sektör temsilcileri açıklama-
sında, “Çiğ süt fiyatlarını enflasyon

gerekçesiyle frenlemek aslında dolaylı
yoldan enflasyon ithal etmektir” ifa-
delerine yer verdi. Uzun süre çiğ süt
fiyatlarını sabitlemenin, Ulusal Süt
Konseyi’nin hesapladığı maliyet ka-
lemleriyle oynayarak maliyeti düşür-
meye çalışmanın üreticiyi üretimden
uzaklaştırmaktan başka bir işe yara-
mayacağının belirtildiği açıklamada
“Bu şekilde davranarak, bugün bizim
üreticilerimize verilmeyen o paraların
çok daha fazlasını yarın ithalatla dış
ülkelerin üreticilerine vermek zo-
runda kalırız” denildi.

Fiyatlar sürdürülebilir değil

Dövize bağlı gelişen yem fiyat artışla-
rının durdurulamadığı belirtilerek, şu
anki süt alım fiyatının süt üreticileri
için sürdürülebilir olmadığı ifade
edildi. “Çiğ süt fiyatı 1,5 pariteye
göre 4 lira 95 kuruş olmalıdır” diyen
sektör temsilcileri ayrıca, “Ulusal Süt
Konseyi'nin 3 lira 20 kuruşluk fiya-
tına göre 100 litre için ele geçen brüt
fiyat 25,60 Euro'dur. 3 lira 2 kuruş
net fiyata göre ele geçen fiyat ise
24,16 Euro'dur” ifadelerini kullandı.

Kasaba gidiş hızlanacak

2008’de sektörün kriz yaşadığı hatır-
latılarak bu fiyatların kasaba gidişi
hızlandıracağı belirtildi:Açıklamada
şöyle denildi: “Milyarlarca dolar har-
canarak oluşturulan damızlıkların
kasaba, üretimi artırmak için verilen
milyarlarca liralık desteklerin boşa
gitmemesi, 2008 yılında yaşanan kri-
zin tekrar yaşanmaması için üreticile-
rimizin sesine kulak verilmelidir. Eğer
fiyatlar önümüzdeki dönem için hak
ettiği oranda revize edilmeden bu şe-
kilde uygulanmaya devam edecek
olursa ne yazık ki hayvanların kasaba
gidişi hızlanacak, bunu et krizi takip
edecektir. Dünyanın süt sektörü ge-
lişmiş hiçbir ülkesinde, süt üretici-
leri piyasanın acımasız çarklarına
mahkûm edilmemiştir. Bu ülke-
lerde devlet her zaman üretici
lehine pozitif bir ayrımcılık
yapmaktadır. Çünkü bilin-

mektedir ki, ‘süt üreticisi
demek yerinde istihdam'

demektir, ‘süt üreticisi
demek milyonlarca

aile' demektir, ‘süt
üreticisi demek

şehirlere göçün
önlenmesi'

demek-
tir.”

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNer, av. Mustafa eNgİN
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SGK'dan Beyaz eşya iç satışları Ekim’de dört ana ürün ba-
zında geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre yüzde 11 azalarak 552 bin 3 adet

oldu. Derin dondurucu ve kurutucunun da dahil
olduğu altı ana ürün grubunda ise Ekim ayında
iç satışlar yüzde 13 düşüşle 596 bin 766 adet
oldu. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği
(TÜRKBESD) tarafından açıklanan Ekim verile-
rine göre, buzdolabı, fırın, çamaşır ve bu-
laşık makinesinden oluşan
dört ana ürün bazında sek-
törün ihracatı ise yüzde 2
artışla 2,02 milyon olarak
gerçekleşti. Ocak-Ekim dö-
neminde ise iç satışlar yüzde

9 artışla 6,03 milyon adet, ihracat yüzde 25 artışla 18.2 milyon adet oldu.

Kur değişimleri etki ediyor

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Çip krizinden diğer sektörlere
oranla daha sınırlı etkileniyoruz. Tedarikçi çeşitlendirmesi, üre-
timde yaptığımız düzenlemeler ve uzun vadeli anlaşmalarla süreci
yönetiyoruz. Üretiminin yüzde 75’ini ihraç eden bir sektör olmamız
kur değişimlerine karşı daha güçlü durmamızı sağlıyor” dedi. Din-

çer, önümüzdeki dönemde sağlanacak teşvik-
ler ve maliyet artışına karşı çeşitli girdilerdeki
ek vergilerin ve sektörümüzün en önemli gir-
disi olan yassı çelik ürünlerinde gümrük ver-
gilerinin en azından geçici olarak
kaldırılmasının sektörün rekabet gücünü ko-
rumasına yardımcı olacağını söyledi. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1497841)

İLAMSIZ TAKİP YOLU İLE TAKİP TALEBİNDE
İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : MESUT KANSIZ,   
16198822782  TC Nolu, 

VEKİLİ : Av. Muzaffer Sofuoğlu
Fahrettin Kerim Gökay Cad. Merdivenköy
Mah. Dolmabahçe Sok. Pembeköşk Apt. 
No:1 D:16 K:5 Göztepe 
Kadıköy / İSTANBUL 

BORÇLU : TASFİYE HALİNDE 
MEGAMED BİTKİSEL ÜRÜNLER 
PAZARLAMA VE İNTERNET 
HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ, 6130691475  Vergi Nolu,     
Cumhuriyet Mah.Kıbrıs  
Cad. Beyzade Sok.No.2 D.4 
Bahçelievler Bahçelievler 
İstanbul  Bahçelievler / İSTANBUL

BORÇ MİKTARI : 5.000,00 TL.(faiz ve 
masraflar hariç)

Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuz-
dan dolayı yapılan icra takibinde; adresinizin meçhul
kalması ve İstanbul Ticaret Odasından alınan ticareti
terkin ettiğinize dair cevap ile Tebligat Kanununun
28. Ve devamı hükümleri gereğince ödeme emrinin
gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İş bu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yuka-
rıda yazılı borç ve masraflarını kanuni 7 günlük sü-
reye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz
(teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kıs-
mına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir
İtirazınız varsa yine bu 22 gün içinde ayrıca ve
açıkça bildirmeniz, aksi halde cebri icraya devam
edileceği hususu, ilanen tebliğ olunur. 

İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı  : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No      : TR590001500158007290497055
Vergi Dairesi Adı / No: KARTAL VERGİ DAİRESİ -
6270046828

T.C. İSTANBUL ANADOLU
2. İCRA DAİRESİ 
2021/21347 ESAS

Beyaz eşya
iç satışları

ekim ayında
altı ana

ürün
bazında

geçtiğimiz
yılın aynı

dönemine
göre yüzde

13 azaldı

Beyaz eşya satışları düştü

Süt sektör temsilcileri, çiğ süt fiyatlarına enflasyonu
artırır gerekçesiyle müdahale edildiğini belirterek, yem
ve girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle fiyatların
artırılması çağrısında bulundu. Açıklamada, “Çiğ süt
fiyatlarını enflasyon gerekçesiyle frenlemek aslında
dolaylı yoldan enflasyon ithal etmektir” denildi

16/11/2021

Sut uretICIlerI
perISan

Çinekop’un fiyatı
kırmızı etle yarışta
Havaların soğumasıyla birlikte denizlerde balık
bolluğu yaşanırken, fiyatlarda değişiklik yapılmadı.
Hamsinin 30 TL, çinekopun ise 50 TL'den satışa
sunulduğu tezgahlara vatandaşın da ilgisi azaldı

Kocaeli’de balık fiyatlarının yeniden yükse-
lişe geçmesi sebebiyle vatandaşlar beklenen il-
giyi göstermedi. Tezgahlarda hamsi 30

TL'den alıcı bulurken, çinekop 50 TL, istavrit 30 TL, bar-
bun 40 TL, tekir 40 TL, çipura ve levrek ise 60 TL'den sa-
tışa sunuluyor. Fiyatların uygun olduğunu savunan
balıkçılar ise tezgahlarda çeşit çeşit ürün olduğunu fakat
vatandaşların balığa ilgi göstermediğinden yakındı.

Balıkçılar: Fiyatlar uygun

Satışların durgun olduğunu ifade eden balıkçı Muham-
met Üzel, “Fiyatlar şu anda çok pahalı değil, hatta geçen
aya göre daha ucuz. Balık fiyatlarının ucuz olduğunu dü-
şünüyorum. En çok tercih edilen balıklar şu anda hamsi
ve çinekop. Balık fiyatları düşmesine rağmen işlerimiz çok
hareketli değil. Şu anki duruma bakacak olursak çinekop
bollaştığı için fiyatının biraz daha düşmesini temenni edi-
yorum. Et ve tavuğa göre balık fiyatları şu anda daha
uygun. Her şeyde katkı maddesi bulunsa da balık doğal
kalan tek ürün. Bu yüzden halkımıza haftada 3 gün balık
yemelerini tavsiye ediyorum” dedi. Haftada 2 gün balık
tükettiğini söyleyen Mehmet Uğur ise “Balık fiyatlarının
şu anda normal olduğunu düşünüyorum. Balıklar taze.
Bence bu fiyatlar halkımızı zorlayacak derecede değil. En
çok tercih ettiğim balıklar mezgit, çipura ve çinekop olu-
yor” diye konuştu. 

Fındık fiyatı
27 liraya yükseldi
Son günlerde dolarda yaşanan yükseliş fındık
fiyatlarını hareketlendirdi. Giresun’da serbest
piyasada fındık 27 liraya yükseldi

Son günlerde döviz fiyatlarında yaşanan ha-
reketlilik fındık fiyatlarını da etkilemeye baş-
ladı. Serbest piyasada 24-25 lira civarında

seyreden fındık fiyatları doların 12 liranın üzerinde seyret-
mesiyle birlikte 27 liraya kadar yükseldi. TMO ise sezon
başından bu yana Giresun kalite fındık için 27 lira, levant
kalite fındık için ise 26 lira 50 kuruş fiyat politikasına
devam ediyor. Fındık üreticileri, dolar bazında fındık fiya-
tını düşük olmasından memnun değildi. Yeni haftaya 26
liradan giriş yapan fındık fiyatı 27 liraya kadar yükseldi.

Benzin fiyatları

uCuyor!
Benzin fiyatı zam üstüne zam ile

arttı. Benzin zammı bugünden
itibaren geçerli olacak. Benzin
fiyatları 1 lira 1 kuruş, motorin

fiyatı 1 lira 5 kuruş, otogaz
fiyatları 65 kuruş zamlanacak.

Zamla birlikte Ankara’da 
benzinin litre fiyatı 8,72 TL’den

9,73 TL’ye, İstanbul’da benzinin
litre fiyatı 9,68 TL’ye, 

İzmir’de benzinin litre
fiyatı 9,75 TL’ye çıkacak

Benzin fiyatları için gelen zam haberle-
rine bir yenisi daha eklendi. Benzin
zammı ve motorin zammı bu gece pom-

paya yansıyacak. EPDK’nın zamları engelleme ih-
timali de bulunuyor. Sektör kaynaklarının
sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, litre fiyatı
benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş,
otogazda 65 kuruş zamlanacak. Zamlar bu gece-
den itibaren pompaya yansıyacak.

Benzin fiyatları ne kadar oldu?

Zamla birlikte benzinin litresi Ankara'da 8,72
TL'den 9,73 TL'ye, İstanbul'da 9,68 TL'ye, İzmir'de
9,75 TL'ye çıkacak Motorinin litresi ise Ankara'da
9,82 TL'ye, İstanbul'da 9,76 TL'ye, İzmir'de 9,84
TL'ye yükselecek. Enerji Piyasası Düzenleme Ku-

rumu'nun (EPDK) zamları engelleme ihtimali de
bulunuyor. EPDK'nın kararını öğleden sonra ver-
mesi bekleniyor. Otogaza daha dün 19 kuruş zam
gelmişti. Bugünkü zamla birlikte kasım ayı içeri-
sinde LPG’ye beşinci kez zam gelmiş oldu. Ekim
ayında 93 kuruş zamlanan LPG'ye 2 Kasım'da 49
kuruş, 16 Kasım'da 25 kuruş, 20 Kasım’da 45
kuruş, 23 Kasım'da 19 kuruş zam gelmişti. Son
zamla birlikte son iki ayda LPG'ye yapılan toplam
zam 2,96 TL oldu. Zammın ardından litre fiyatı
otogazda İstanbul'da 7,54 TL'den 8,19 TL'ye, An-
kara'da 7,64 TL’den 8,29 TL'ye, İzmir'de 7,66
TL’den 8,31 TL'ye yükselecek. Benzin ve motorin
gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel
mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar
doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

Döviz artışına
bağlı olarak yem

fiyatlarının da 
arttığını söyleyen

süt üreticileri,
sütün fiyatından

memnun 
değil.



İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti-
sinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ak-

şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
TL'deki değer kaybı üzerine sert sözlerle yüklendi.
Akşener, "Erdoğan'a emeklilik hayatında başarılar
diliyorum. Panik rüzgarları Beştepe koridorlarında
esmeye başlamış. Milletimiz kararını çoktan kara-
rını vermiş, sayın Erdoğan ve arkadaşları için artık
yol görünmüş" dedi. Akşener devamında, "Erdo-
ğan kendi doğal yeteneğiyle ülkeyi batırdı. Becerik-
sizlikle ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır"
diye belirtti. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkla-
maları sonrasında ortaya çıkan dolar krizi üzerine
konuşan Akşener, "Sadece bir hafta içinde Tür-

kiye’nin borcu 1 trilyon 920 milyar lira arttı" dedi.

Saçmalama furyası

"Tablo bu kadar ciddiyken iktidar mensupları ne ya-
pıyor?” diye soran Akşener, “Yine her zamanki gibi
durmak yok saçmalamaya devam. 30 yıldır dolar
karşısında değer kaybetmeyen Japon Yeni ile beyin
akan kıyaslamalar yapan mı dersiniz, matematik bi-
limini ağlatmak pahasına sözü ABD bizi kıskanıyor
a getirenler mi dersiniz. 5 bin liralık kaşkoluna laf
edenlere bizimkiler dizisinin kapıcısı diyerek genel
başkanının apartman görevlisi sevgisini yepyeni se-
viyelere densizler mi dersiniz, utanmadan ayda iki
kere et yiyorsak yarım kilo yeriz diyen beslenme uz-
manı milletvekili mi dersiniz. Zor durumdaki çiftçi-
lerine nankör demeye kalkan hadsizler mi dersiniz,

biz bir ay içinde LPG’ye dört defa zam yapıldı de-
yince yeni bir ekonomik rota deniyoruz diyen üstün
zekâlı navigasyon uzmanları mı dersiniz; hatta Bat-
man’da sergilediği dört işlem bilgisiyle dosta güven
düşmana korku salan ünlü ekonomi salan Sayın
Erdoğan’ın bizzat kendisi mi dersiniz; ez cümle ko-
lektif bir saçmalama furyası almış başını gidiyor.
Milletimiz her gün daha da fakirleşirken Sayın Er-
doğan’ın himayesindeki cehalet festivali tüm hızıyla
devam ediyor. Ne diyelim Allah ıslah etsin. Bunlar
artık milletimizin önemli bir bölümünün güvenerek
yetki verdiği kadrolar değil” ifadelerini kullandı. 

Ülkeyi yöneten sensin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik krizin nede-
nini yine başka yerde aradığını belirten Akşener,
“Sayın Erdoğan önceki gün meseleyi yine başkala-
rının üzerine yıktı; 'Kur faiz ve fiyat artışları üzerin-
den oyunları görüyoruz. Kurdaki yükselişi bahane
ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat ar-
tışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız.’ Kar-
deşim ülkeyi yöneten sensin LPG’ye elektriğe,
doğalgaza zam yapan ben miyim? Sensin sen. O
Fırsatçı sen misin? Maden öyle o zaman şu ana
kadar gereğini neden yapmadın? Çık gereğini yap
milletin sırtına yapışmış keneler varsa ki var sök at.
Hey hayt yapmıyor yapamıyor. Çünkü kenelere bir
el uzatsa hepsi ya AK Parti’nin kodamanı çıkacak
ya da eş dost tanıdık çıkacak. Varsın olsun nitekim
zaten artık terörist çiftçi, iş birlikçi manav suçlama-
larını kimse ciddiye almıyor. Milletimiz asıl mesele-
nin Sayın Erdoğan’ın kendisi olduğunu gayet
görüyor.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dolar krizi
üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı

eleştirdi. Akşener, "Erdoğan'a emeklilik hayatında
başarılar diliyorum" dedi. Akşener, “Erdoğan kendi

doğal yeteneğiyle ülkeyi batırdı. Beceriksizlikle
ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır" dedi

ERDOĞAN 
ÜLKEYİ

BATIRDI!

Konuşmasını, "Beceriksizlikle ihanet arasında ince bir çizgi
vardır. Beceremediği halde makam mevki işgal etmek en
büyük ihanettir. işte o nedenle kendisinin niyeti iyi midir
kötü müdür artık bir önemi yok” şeklinde sürdüren Akdşe-
ner, “Çünkü söz konusu ülkeyi yönetmekse cehalet ve iha-
net aynı yola çıkar. buradan
iktidardakilere sesleniyorum; iste-
diğiniz kadar bağırın çağırın eko-
nomiye ettiğiniz ihanetin ispati
televizyon kanallarının sağ alt kö-
şesinde duruyor. Sayın Erdoğan
konuşuyor milletimiz fakirleşiyor,

ne söylerseniz söyleyin ne masal anlatırsanız anlatın mız-
rak artık çuvala sığmıyor. Gerçeğin ta kendisi apaçık or-
tada duruyor, bu gerçek zam olup yağıyor. Mutfaktaki
yangın her geçen gün büyüyor. Bu aziz millet size o yetkiyi
masal anlatın diye değil işinizi iyi yapın diye verdi. Japon

Yeni'nin durumuna kafa yoracağı-
nıza Türk Lirası'na kafa yorsanız
böyle olur muydu? Yetkiyi aldınız
görevi kötüye kullandınız. Bunun
bedelini ilk sandıkta ziyadesiyle
ödeyeceksiniz, bundan şüpheniz
olmasın” açıklamasında bulundu.

MIZRAK ARTIK ÇUVALA SIĞMIYOR
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik 
her türlü şiddet eylemini kınadığını belirterek, 
"Özellikle kadınlara yönelik huzur ve sükun bozucu
ya da taciz niteliğindeki ısrarlı takip fiillerinin ayrıca
daha ağır cezalandırılmasına ilişkin yeni bir suç
ihdası da çalışma başlıklarımız arasındadır" dedi

ADALET Bakanı Gül,
TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda bakan-

lığının 2022 yılı bütçe sunumunu
gerçekleştirdi. Bakan Gül, hukuk
devletinin nihai amacının adaleti
sağlamak olduğunu belirterek
"Adalet, hakkı yerine koymaktır. Bu
nedenle adalet, sadece adliye bina-
larına veya duruşma salonlarına
tahsisli bir kavram olarak anlaşıl-
mamalıdır. Adalet yalnızca mahke-
melerde değil, hayatın her
alanında, devletin tüm görevle-
rinde aranmalı ve titizlikle yerine
getirilmelidir. Bu açıdan adil dav-
ranma yükümlülüğü; her kurum,
her fert, yani hepimiz için geçerli
bir yükümlülüktür. Yargısal adalet,
adaletin önemli bir boyutudur. Va-
tandaşımızın hakkını aradığı, mağ-
duriyetini gidermek için son çare
olarak kapısını çaldığı, en güvenilir
liman yargısal adalettir. Bu bağ-
lamda, iyi işleyen, bağımsız ve ta-
rafsız bir yargı sistemi, hukukun
üstünlüğünün ve demokrasinin
vazgeçilmez koşuludur" dedi.

Büyük bedeller ödedik

Bakan Gül, yargının, Türk milleti-
nin yargısı olduğunu vurgulayarak,
"Geçmişte darbe dönemlerinin
araçsallaşan yargısı ve tarihe utanç
vesikası olarak geçen hukuk cina-
yetleri toplumun adalet duygusunu
derinden sarsmıştır. Bu sarsıntının
yaraları kapanmadan FETÖ’nün
cübbeli hainleri, dosyalarını örgüt
ajandasına göre kurdular, tezgah-
ladılar, tuzakladılar. Bu süreçleri
hep beraber, bedeller ödeyerek ya-
şadık gördük. 17-25 Aralık sonrası
milletin desteğiyle mevzi kazanan
Türk yargısı, 15 Temmuz akabinde

bu mücadeleyi kendi saygınlığı ve
bağımsızlığı için de en üst seviyeye
çıkarmıştır. Hukuk devletinde, yar-
gının yegane ideolojisi adalettir.
Emir alacağı tek yer anayasadır,
kanunlardır. Yargı ele geçirilecek
bir mevzi değil, el değmeyecek bir
mercidir. Bu konu bizim için bütün
meselelerin üzerindedir, temel has-
sasiyetimizdir. Bu hassasiyetle yar-
gının bağımsızlığına ve
tarafsızlığına büyük önem veriyo-
ruz. Çünkü ancak bağımsız ve ta-
rafsız yargı ‘millet adına’ karar
verebilir" diye konuştu.

Şiddet sonuçtur

Bakan Gül, 25 Kasım’ın 'Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü' olduğunu anım-
satarak, "Bu münasebetle kadına
yönelen her türlü şiddetin acısını
yüreğimizde hissettiğimizi, bu tür
olayların bizleri derinden yaraladı-
ğını belirtmek isterim. Kadına yö-
nelik her türlü şiddet eylemini
kınıyorum. Bu noktada asıl olan
şiddetin önlenmesidir. Şiddet esa-
sen, sebep değil sonuçtur. Dolayı-
sıyla şiddeti doğuran etkenlerin
önlenmesi öncelikli mesele olmalı-
dır. Bakanlığımız yargı süreçlerinin
daha etkin yürütülmesi için faali-
yetlerini sürdürmektedir. Eşe karşı
işlenen suçların cezasında yer alan
cezayı artırıcı nedenlerin, boşanı-
lan eşi de kapsaması
sağlandı. Yine bu kapsamda özel-
likle kadınlara yönelik huzur ve
sükun bozucu ya da taciz niteliğin-
deki ısrarlı takip fiillerinin ayrıca
daha ağır cezalandırılmasına iliş-
kin yeni bir suç ihdası da çalışma
başlıklarımız arasındadır" dedi.
DHA

Daha 
ağır ceza
geliyor

İYİ Parti 
Genel Başkanı 
Meral Akşener
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TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİ KLİNİĞİ 6 KALEM TIBBİ SARF MALZME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi-
ler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/751538
1-İdarenin
a) Adresi :Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:10 34899 

Üst Kaynarca PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166254545 - 2166570696
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@marmaraeah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :BEYİN VE SİNİR CERRAHİ KLİNİĞİ 6 KALEM TIBBİ 

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

b) Teslim yeri :T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Marmara Üniversitesi Pendik 
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi/Tıbbi Sarf Depo- Fevzi 
Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:10 Üst 
Kaynarca-Pendik/İstanbul

c) Teslim tarihi :Yüklenici firma idarenin yazılı talebi doğrultusunda 
sözleşme konusu malzemeleri 7(Yedi) iş günü içerisinde 
peyder pey teslimat yapıacaktır. Teslimat programı 
20.03.2022 tarihinde sona erecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-Marmara Üniversitesi Pendik 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İhale Toplantı Salonu-Fevzi
Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:10 
Üstkaynarca Pendik İstanbul

b) Tarihi ve saati :10.12.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler 
sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1.) İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sisitemi (ÜTS)'ye Ka-
yıtlı olması ve bu belgenin İnternet Çıktısını teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekmektedir,
2.) İsteklilerin Teklif ettiği Ürünün İmalatçısının veya İthalatçısınında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal

Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı olması ve İsteklininde T.C. İlaç ve Tıbbi
Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'nde Yetkili Satıcı olduğuna dair belge-
nin İnternet Çıktısını teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekmektedir.
3.)T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 Sayılı Genelgesi gereği İstekliler tarafından Teklif edilecek malze-
melerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve T.C. Sağlık Bakan-
lığı Tarafından Onaylıdır Belgesinin İnternet çıktısı sunulmalı veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye
kayıtlı olması gereklidir. T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz ulusal Bilgi Bankasına kayıt zorun-
luluğu olmayan kalemleri teklif eden istekliler kayıt zorunluluğu olmadığına dair gerekçeli belgele-
rini İhale Teklif Zarfı içerisinde sunmalıdır.
4) T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği; İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç
ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında “Sağlık Bakanlığından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylan-
mış ürün numarasını veya Ürün Takip Sisteminde kayıtlı (ÜTS)' kayıtlı barkod numarasını teklifle-
rinde yazılı olarak belirteceklerdir. 
5)T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz ulusal Bilgi Bankasına kayıt zorunluluğu olmayan kalem-
leri teklif eden istekliler kayıt zorunluluğu olmadığına dair gerekçeli belgelerini İhale Teklif Zarfı içeri-
sinde sunmalıdır.
6) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetme-
liği kapsamında düzenlenen Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
a- İstekliler, teklif ettikleri  1,3,4,5 ve 6 sıra nolu kalemler için  1'er (birer) adet numuneyi son teklif
verme saatinden önce ihale teklif zarfı ile birlikte vereceklerdir. Numuneler firma adını açıkça belir-
ten, malzemelerin ihale sıra numarası ve adını gösteren dizi pusulası ile birlikte ve her bir numune-
nin üzerinde firma adı, kalem numarası, malzeme adı yazılı etiketlenmiş olarak teslim edilecektir. Bu
şekilde teslim edilemeyen numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunenin şartnameye uy-
gunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
b-İstekliler teklif ettikleri 2  sıra nolu  kalem için  teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygun-
luğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını teklif zarflarında sunacaklardır.
Kataloglar fotokopi veya elektronik CD ortamında sunulabilir ancak katalogların aslı sunulmaması
halinde ihale komisyonu gerek gördüğünde katalogların aslını isteyecektir.
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 dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik ve Eğitim Araş-
tırma Hastanesi Satınalma Birimi -Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst Kaynarca /
Pendik adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

İ stanbul Tabip Odası (İTO), Türk
Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla "Ka-
ranlığa karşı önlüğümüzün beya-

zına, özlük haklarımıza, halkın sağlık
hakkına sahip çıkıyoruz. Emek bizim söz
bizim" diyerek İstanbul'dan Ankara'ya
"Beyaz Yürüyüş" başlattı. Kadıköy'de
toplanan bir grup hekim, yürüyüş heye-
tini uğurladı. Bir grup hekim, sağlık sis-
temindeki sorunlara ve hekimlerin
taleplerine dikkat çekmek amacıyla
TTB'nin çağrısıyla İstanbul'dan Anka-
ra'ya başlatılacak "Beyaz Yürüyüş" heye-
tini uğurlamak amacıyla saat 18.00'de
Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi önünde
bir araya geldi. Hekimler burada bir süre
sloganlar attı.

Ankara'da sonlanacak

"Beyaz Yürüyüş" başlangıcını Kadıköy
İskele Meydan'da bir araya gelerek ger-
çekleştiren hekimler, yürüyüşü hekimle-
rin insanca, güvenli ortamlarda
çalışabilmesi, özlük hakları, halkın sağlık
hakkına sahip çıkmak talepleriyle düzen-
liyor. Hekimler, Kocaeli, Bursa, Eskişehir

ve son olarak Ankara'da açıklama yapa-
rak "Beyaz Yürüyüş"lerini sonlandıra-
caklar.  Açıklamaya HDP İstanbul
Milletvekili Musa Piroğlu, HDP İstan-
bul İl Eşbaşkanı Elif Bulut, EMEP Par-
tisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz,
İstanbul Baro Başkanı Mehmet Dura-
koğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, Deva Partisi, KESK,
DİSK, Ses, Eczacılar Birliği, Diş Hekim-
leri Birliği, Veterinerler Odası, Eğitim-
Sen katıldı.

Artık geçinemiyoruz

Hekimler adına açıklama yapan TTB
Konsey Başkanı Şebnem Korur Fin-
cancı, "Bugün, mesleğimize, emeğimize
yönelik saldırılarda bize dayatılan karan-

lığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip
çıkmak için yürüyüşümüzü başlatıyoruz.
'Artık geçinemiyoruz' diyen meslektaşla-
rımız, yabancılaştıkları emeklerinin kar-
şılığını alamazken, en ağır iş kolunda
çalışan işçiden daha uzun saatler boyu,
hem de ölümüne güvenlik alanında
görev yapanlar kadar can korkusuyla,
şiddete uğrama tehlikesi ile çalışmaya
zorlanan arkadaşlarımız bu ülkede he-
kimlik yapmaktan vazgeçiyor" dedi.

Dur deme günü

"Emeğin yok sayıldığı, mesleğin değer-
sizleştirildiği şartlara rağmen, tıp fakül-
tesine başladığımız ilk günleri, mesleğe
coşkuyla başladığımız o ilk an birlikte
yaşadığımız ortak duyguyu, beyaz ön-

lüğü giydiğimiz ilk günün heyecanını 
hatırlayalım hadi yeniden” didyen Fin-
cancı, “Biz gücümüzü hep mesleğimiz-
den aldık. İnsandan yana, yaşamdan
yana bizim değerlerimiz. Her sözümüzü
hekim olmanın gerekliliği ile dillendirdik.
Salgın dönemi, mesleki özerkliğimizin,
etik ilkelerimizin değerini ortaya çıkar-
manın yanında, sağlığın nasıl başat bir
rol oynadığını, yaptığımız mesleğin anla-
mını, önemini bir kere daha hepimize ve
tüm insanlığa gösterdi. Bugün bu ger-
çekleri tüm çıplaklığı ile görmüşken
ortak değerlerimizi, mesleki mücadele-
mizi, coşkumuzu, ortak umutlarımızı,
taleplerimizi de göstermenin, sağlıktaki
bu çöküşe artık dur demenin günüdür”
ifadelerini kullandı. DHA

Silinmez bir
iz bıraktılar

ÜskÜdar'da bulunan Bağlarbaşı Kültür
Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler günü
düzenlenen programla kutlandı. Programa

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, kuvvet komutanları
ve çok sayıda öğretmen katıldı. Saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende halk
oyunu gösterileri ve konser verildi. Konserde sözle-
rini İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazı-
cı'nın yazdığı "Biz her yerdeyiz" isimli şarkı da
seslendirildi. Emekli öğretmen Filiz Özhan'ın tüm
öğretmenler adına yaptığı konuşmanın ardından İs-
tanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı kür-
süye çıktı.

Yemin töreni yapıldı

Yazıcı, "Mesleğine gönülden bağlanarak, hiç bitme-
yen öğrenme ve öğretme yolculuğunda elinden gelen
tüm gayreti gösteren öğrencilerine her alanda rehber-
lik yapan akademik başarılarının yanı sıra bilimsel,
kültürel, sosyal ve duygusal açılardan da çok yönlü
olarak yetişmelerine katkı sağlayan öğretmenler ola-
rak bugünün haklı gururu, birlikte kutlamanın mutlu-
luğu içerisindeyiz. Öğretmenlerimizin fedakarlığı
çalışma azmi ve vatan sevgisi tarihimizin her dönü-
münde silinmez izler bırakmıştır. Yine çok yakın dö-
nemde salgın döneminde öğretmenlerimiz
üstlendikleri eğitim görevinin yanı sıra toplumsal so-
rumluluk ve iyilik adına ortak gayret ve özveri ile yap-
tıkları çalışmalarla çok iyi bir örnek oluşturmuşlardır.
Öğretmenlerimizin yarınlarımızda da güzel ülkemizin
emin adımlarla sürdürdüğü yürüyüşünde öncü ol-
maya, özveri ile çalışmaya devam edeceğine yürekten
inanıyorum" dedi. Programda aday öğretmenliği
biten öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. DHA

24 Kasım Öğretmenler günü Üsküdar'da
düzenlenen programla kutlandı. Prog-
ramda aday öğretmenliği biten öğretmen-
ler için yemin töreni düzenlendi. İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Öğret-
menlerimizin fedakarlığı çalışma azmi ve
vatan sevgisi tarihimizin her dönümünde
silinmez izler bırakmıştır” diye konuştu

Türk Tabipleri 
Birliği(TTB)'nin 

çağrısıyla, sağlık
sistemindeki sorun-

lara ve hekimlerin
taleplerine dikkat
çekmek amacıyla

İstanbul'dan Anka-
ra'ya "Beyaz Yürü-

yüş" başlatıldı. TTB
Konsey Başkanı

Şebnem Korur Fin-
cancı, “Bugün sağ-

lıktaki bu çöküşe
artık dur demenin

günüdür” dedi

ÜniversiteHazırlık Kursu
öğrencileriyle söyleşide bir
araya gelen Başkan İsmet

Yıldırım, üniversitenin önemine vurgu
yaparak, ders çalışırken istikrarlı bir
şekilde ilerlemek gerektiğinin altını
çizdi. Başkan Yıldırım, Ümraniye’nin
gelecekte çok daha iyi bir ilçe olması
için çalışmalarına ara vermeden

devam ettiklerini belirterek, belediye
binası önündeki meydana yapılan
Millet Kıraathanesi’nin de kısa zaman
içerisinde hizmete açılacağının müjde-
sini verdi. Kültür, sanat ve spor alanla-
rındaki yatırımlarla, Ümraniye’nin her
geçen gün değiştiğine değinen Başkan
Yıldırım, “Sizler, bizim için çok kıy-
metlisiniz. Bu yüzden sizlerden isteği-

miz, öncelikle medeniyet ve kültür ikli-
minizi tanıyın. Sonra hayata dair her
şeyi öğrenin. Ondan sonra da fikri
dünyanızı geliştirin. Şu an okulunuza
konsantre olup, en iyi üniversitelerden
mezun olmayı hedefleyin. Biz sizler
için var gücümüzle çalışıyoruz. Siz de
ülkemiz ve geleceğiniz için var gücü-
nüzle çalışın” dedi.

Bizim 
için çok

kıymetlisiniz

"Beyaz Yürüyüş" başlangıcını Kadıköy İskele Meydan'da bir araya gelerek gerçekleştiren hekimler, yürüyüşü hekimlerin 
insanca, güvenli ortamlarda çalışabilmesi, özlük hakları, halkın sağlık hakkına sahip çıkmak talepleriyle düzenliyor. 
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24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devle-
tininin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün "Millet Mektepleri’nin

Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar 
Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri
Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı
toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet
Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile 
resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yı-
lında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde
ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar ve-
rildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım
1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde
gerçekleşir.

Yani işin özü 24 Kasım Öğretmenler Günü 12 Eylül
darbecilerinin topluma, daha doğrusu öğretmenlere
dayattığı bir gündür.

Atatürk’ün başöğretmen olarak anılması çok daha
öncelere dayanır, buna kimsenin de bir itirazı yoktur.

Peki 12 Eylül darbesi öncesi Öğretmenler günü ne
zaman kutlanıyordu*

Tüm dünyada olduğu gibi 5 Ekim Unesco tarafından
önerilmiş yüzlerce ülkede aynı tarihte kutlanmaktadır.

Ayrıca aydınlanma devriminden yana olan, bilimsel,
laik, çağdaş eğitimi savunan öğretmenler de Köy Ensti-
tülerinin kuruluş yıldönümü olan 17 Nisanda öğretmen-
ler gününü kutluyorlardı.

Aynı tarihlerde çıkarılan çiftçinin topraklandırılması
kanunundan rahatsız olan toprak sahibi ağalar sistemli
bir çabanın sonucu Köy enstitülerinin kapatılmasını
sağlarlar.

Benim niyetim Köy Enstitülerini tartışmaya 
açmak değil.

O dönemde de öğretmenlere çok sahip çıkıldığını 
söyleyemeyiz.

Ancak mücadeleci ve örgütlülüğe yatkın kimlik ve ki-
şilikleriyle o dönemin öğretmenleri, tüm zorluklara rağ-
men çok önemli işler başarmışlardır.

O nedenle 17 Nisan kutlamaları aynı zamanda eksik
kalan aydınlanma devrimine duyulan özlem ve beklenti-
nin dışa vurumuydu.

Tarihin her döneminde baskı ve zorluklarla mücadele
eden öğretmenler, en çok 12 Eylül darbecilerinin yöne-
timinde zulme uğradılar.

On binlerce öğretmenin kovuşturmaya uğradığı, bin-
lercesinin meslekten atıldığı, cezaevlerine tıkıldığı, yıl-
larca işsiz kaldığı 12 Eylül yönetiminin paşaları sanki
bunlar hiç yaşanmamış gibi bir öğretmenler günü ilan
ederek sözüm ona eğitim emekçilerine şirin görünme
çabası içerisine girdiler.

Eğer, öğretmenler kendi örgütleri, dernekler, sendi-
kalar aracılığıyla böyle bir karar almış olsalar elbet,
söyleyecek sözümüz olmaz.

Üstelikte Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğret-
menliğini kabul ettiği günün seçilmesinin ayrı bir an-
lamı olurdu.

Ancak milyonlarca insanın mağduriyetine neden
olan, işkenceci paşaların dayattığı bir gün olduğu için
öğretmen arkadaşlarım beni bağışlasınlar, 24 Kasım
benim içime sinmiyor.

Bu konuda eğitim iş kolundaki sendikaların da hiçbir
tepki vermiyor ya da alternatif bir kutlama yapmıyor
olmalarını da anlamakta zorlanıyorum.

12 Eylül cuntacıları, yönetimleri döneminde ya da
darbeye giden süreçte kahpece öldürülen, mesleğinden
edilen, aileleri mağdur olan on binlerce öğretmene yap-
tıklarını unutturmak için böyle bir uygulamaya gitseler
de biz demokratik öğretmen hareketi içerisinde bedel
ödemiş eğitimciler ne 12 Eylül darbecilerinin yaptıkla-
rını, ne de demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz dostla-
rımızı unutmadık, unutturmayacağız.

Bugün 24 Kasımlar kutlanabiliyorsa, kısmi olarak
kimi sendikal haklar kullanılabiliyorsa, canları, kanları
pahasına demokratik öğretmen hareketini bu günlere
taşıyan o yiğit insanları sayesindedir.

Böylesi önemsenen bir günde eğitim emekçilerini
üzmek, onların bayram gibi kutladıkları bugünde onla-
rın moral-motivasyonunu bozmak değil amacım.

Ama ne yapayım; yüreğim elvermiyor,
12 Eylül paşalarının armağan ettiği bir gün yerine

ben yine de tüm dünyada olduğu gibi 5 Ekim Dünya
Öğretmenler Gününü daha çok önemsiyor, !7 Nisan-
larda daha bir heyecan duyuyorum.

Yine de bu güzel ülkenin aydınlık yarınları için 
çocuklarımızı, gençlerimizi

eğitebilmek için tüm zorluk ve baskılara karşın 
yılmadan mücadele eden eğitim emekçilerini saygıyla
selamlıyorum.

Toplumun en örgütlü, en mücadeleci kesimi olan öğ-
retmenlerin her koşulda barış ve demokrasi, hak ve öz-
gürlük mücadelesinde üzerlerine düşeni yapacaklarına
olan inancımla, bu uğurda yitirdiğimiz eğitim şehitlerini
saygıyla anıyor, gelecek güzel günlere olan özlemle 24
Kasım Öğretmenler gününü kutluyorum.
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Niye 24 Kasım 
Öğretmenler günü?

E senyurt'ta 19 blok ve 3 bin 860 ha-
nenin olduğu Innovia Sitesi'nin
sakinleri sabah kalktıklarında do-

ğalgazın kesilmiş olduğunu fark etti. Du-
rumu site yönetimine sorduklarında ise
site borcu yüzünden doğal gazın kesildi-
ğini öğrendi. Havaların soğuduğu gün-
lerde doğal gazsız kalan site sakinleri
mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. 

Mağduriyet var

Site sakinlerinden Mesut Baykal, "Bugün
sabah doğalgazımızın kesildiğini anladık.
Ocağı açtığımızda hiçbir şekilde çalışmı-
yor. Sıcak suyumuzun olmadığını fark
ettik ve sonrasında hiçbir şekilde ısınma
ile alakalı maalesef çalışmadığını gördük.
Burada yaklaşık 4 bin hane halkı mağdur
durumda. Soğukta üşüyorlar. Burada
ciddi bir mağduriyet var. İGDAŞ bizim
sitemizin ödenmeyen borçlar yüzünden
kesildiğini söyledi. Zor bir dönemden ge-
çiyoruz, insanlar borcunu ödeyemiyorlar
ama insanların bu mağduriyeti yaşaması
ne kadar doğru" dedi.

Herkes mağdur oldu

Site içerisinde esnaflık yapan Ali Akçiçek

ise "Buradaki olay site yönetimimizin İG-
DAŞ'a olan borcundan dolayı. İGDAŞ
ana hattan doğalgazı kesmiş. Burada bir-
çok esnaf ve daireler yönetime bağlı değil
direkt İGDAŞ'a bağlı olarak faturaları-
mızı ödüyoruz. Ama ana hattan kesildiği
için bütün siteyi zor durumda bıraktı.
Doğalgaz sabahtan beri yok. Burada es-
nafım dükkanım 24 saattir kapalı. Yarın
sabah 200 kişilik yemek vermem gereke-
cek sabah ne yapacağımı düşünüyorum.
Küçük çocuğu olanlar var, hastalığı olan-
lar var, yaşlısı olanlar var. Bütün insanlar
mağdur durumda şu anda" diye konuştu.

Bu bir zulümdür

Site Yönetim Kurulu Başkanı Zafer
Turan da "İGDAŞ'tan uzun vadeli borç
yapılandırması istedik. Çok şükür bu-
güne kadar yapmış olduğumuz yapılan-
dırmaları yerinde ve gününde ödeme
yaptık. Geçmiş olduğumuz pandemiden
dolayı burada yaşayan site sakinleri işle-
rini kaybetti. Mekanları kapananlar oldu.
Bizler de site sakinlerimize yardımcı
olduk. Evet, site sakinlerinden bizlere
borcu olanlar var. Şu anda borcu olma-
yan site sakinlerimiz o kadar mağdur du-

rumda ki, biz oradaki yetkili kişiye söyle-
dik” dedi. “15 bin kişilik site içerisinde
yapılan bir zulümdür” diyen Turan, “Biz
pazartesi günü ödeme vaadinde bulun-
duk. Bir kısmının ödemesini yaptık, bir
kısmının ödemesi de bugün olacaktı. Pa-
zartesi ödeme yapamadığımız için bugün
bilinçli olarak gaz kesildi. Sağlık çalışan-
larımız var. 'Sayın başkanım diyor kovid
hastasının yanından geldim duş almam
gerekiyor ama gazlar kesik suyumuz yok'
diyor" açıklamasını yaptı. DHA

PARA ÖDENDİ 
GAZ VERİLDİ

Sitenin yönetim kurulu başkanı aynı za-
manda da kat maliklerinden olan Zafer
Turan, günün ilerleyen saatlerinde bor-
cun ödemesinin ardından doğalgaz kri-
zinin sona erdiğini duyurdu.
Turan, "İGDAŞ ile bir sorun yaşadık. Bir

yapılandırma işlemi-
miz vardı. Dün görüş-
melerimiz sonucunda
sağ olsun genel mü-
dürlerimiz desteklerini
verdiler. Mağduriyeti-
mizi giderdiler. İGDAŞ
haklı olarak daha ön-
ceki yapılandırmaların
gecikmeye takılması
sonucu gazı kesmiş-
ler. Kurumsal olarak
haklılar. Onlar da pa-
ranın tahsil edilmesi
için kestiler" dedi.

Oy birliği ile 
basına destek
AK Parti Grubu'nun İBB Meclisi'ne sunduğu basına destek önergesi oybirliği ile kabul edildi. Önerge
gereği İBB Meclisi'nin aldığı karar özetleri,  resmi ilan yayınlama hakkı bulunan İstanbul'daki yaygın
ulusal, bölgesel ve yerel gazetelerde yayımlanacak. İlan giderleri İBB tarafından karşılanacak

iBB Meclisi'nin kasım ayı
oturumlarının 5'inci birle-
şimi Lütfi Kırdar Kongre

Merkezi'nde yapıldı.  Oturuma İBB
Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin
Okul başkanlık etti. AK Parti ve
MHP grubunun basına destek ama-
cıyla Meclis'e sunduğu, karar özetle-
rinin gazetelerde yayımlanmasına

ilişkin önerge gündeme geldi. İBB
Meclisi'nin aldığı kararların halka ga-
zeteler aracılığı ile etkin şekilde duyu-
rulması ve yaşanan tiraj
kayıplarındaki olumsuz etkinin gide-
rilmesi için karar özetlerinin resmi
ilan yayınlama hakkı bulunan İstan-
bul'daki yaygın ulusal, bölgesel ve
yerel gazetelerin tamamında duyurul-
ması, ilan giderlerinin İBB tarafından
karşılanması teklifi oybirliği ile kabul
edildi.

Önerge eylülde verildi

AK Parti ve MHP İBB Meclis Grubu
eylül ayında basına destek amacıyla,
“Meclisimizin aldığı kararların halkı-
mıza etkin bir şekilde iletilmesi ve ya-
şanılan tiraj kayıplarındaki olumsuz
etkinin giderilmesine yönelik gazete-
lere destek olunması amacıyla 5393
sayılı Belediye Kanununun 14.mad-
desine göre “Belediye hizmetlerinin,
vatandaşlara en yakın yerlerde ve en
uygun yöntemlerle sunulacağı” Bele-
diyenin görevleri arasında gösterildi-
ğinden ve yine aynı Kanunun Meclis
kararlarının kesinleşmesi başlıklı
23.maddesinin “Kesinleşen Meclis
Kararlarının özetleri yedi gün içinde
uygun araçlarla halka duyurulur.
”hükmü kapsamında, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Meclisinin almış

olduğu kararların özetlerinin resmi
ilan yayınlama hakkı bulunan İstan-
bul'daki yaygın (ulusal), bölgesel ve
yerel gazetelerin tamamında duyurul-
ması, söz konusu karar özetlerinin
ilan giderlerinin belediyemizce karşı-
lanmasını ve teklifin gündeme alına-
rak Hukuk Komisyonu’na havalesini
arz ederiz” önergesini sunmuştu. 

Kalem kalem açıklansın

İBB Meclisi'nde AK Partili Meclis
Üyesi Sıddık Özgenç, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımdaki “İs-
tanbul'da yıllık 1.3 milyar lira harca-
yarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye
sosyal destek sağlıyoruz” cümlesine
atıf yaparak bir soru önergesi verdi.
Özgenç, bu kadar yardım yapılmadı-
ğını, İBB'nin resmi kayıtlarında bu
miktarın bir karşılığı olmadığını sa-
vundu ve yapılan yardımların kalem
kalem açıklanmasını istedi. CHP
Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da twee-
tin tamamının paylaşma gerektiğini
söyleyerek tweetin tamamını okudu:
“İstanbul'da yıllık 1.3 milyar lira har-
cayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye
sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü
kur artışının İBB'ye maliyeti ise; 3.5
milyar lira. Takdir Türk Milleti'nin.”
Özgenç tekrar söz alarak, “Neresin-

Orijinal parça 
için bize gelin!

Uzun yıllardır Mimarsinan'da hizmet veren Anıl Oto
Yedek Parça Tamir ve Bakım Servisi, BMS Otomotiv adı
altında 2'inci şubesini de açtı. Anıl Oto ve BMS Oto
olarak orijinal yedek parçanın doğru adresinin 
kendileri olduğunu anlatan Mehmet Ülker, “Vatandaş
bize gelsin, garantili bir şekilde ürününü alsın. Öbür
türlü birçok yerde yan sanayi ürünler satılıyor” dedi

den tutup düzeltelim, her tarafı yanlış” deyince Balyalı da
“Başkanımız yarın gereken açıklamayı yapacaktır. Benim
tek ricam var bir şey düzelteceklerse dolar-avro kurunu
düzeltsinler” yanıtını verdi. 

39 ilçe de tamamlandı

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdür-
lüğü’nün Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı ile Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı “Sabiha Gökçen
Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı” projelerinde kulla-
nılmak üzere ihtiyaç duyulan 100 adet metro aracı alımı
için 150 milyon avroluk dış borçlanma talebi de oybirliği
ile kabul edildi. Geçtiğimiz ay İstanbul'da deprem riski ta-
şıyan ancak yaşanacak hak kaybı nedeniyle yıkılamayan
binlerce binanın dönüşmesinin önünü açacak imar dü-
zenlemesi, Kadıköy ilçesi hariç İBB Meclisi'nde oybirliği
ile kabul edilmişti. Kasım ayı oturumlarında Kadıköy'deki
imar düzenlemesi de gerçekleştirildi. Böylece riskli yapıla-
rın dönüşümü için İstanbul’un 39 ilçesindeki imar düzen-
lemesi tamamlanmış oldu.

MiMarsinan'da Anıl Oto Yedek
Parça Tamir ve Bakım Servisi ola-
rak hizmet veren firmanın sahibi

Mehmet Ülker, Damga'ya konuştu. 25 sene-
dir bu işi yaptıklarını anlatan Ülker, ikinci şu-
belerini de BMS Oto adı altında E-5
üzerinde açıklarını söyledi. 25 yıldır vatandaş-
lara sağlıklı ve güvenilir hizmet vermenin
mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Ülker, “Hem
yedek parça satıyoruz hem de acil bir durumda oto
tamir hizmeti veriyoruz. Burası araç muayene istas-
yonuna da yakın. Her türlü yardımı gösterip, gerekeni
yapıyoruz. Ön muayene hizmeti veriyoruz. Aynı gün
aracı çıkartabiliyoruz” dedi.

Kur bizi de vurdu

Dolar ve Euro'nun artmasının kendilerini de ciddi an-
lamda etkilediğini anlatan Ülker, “Doların yükselişi
bizi de etkiliyor. Çünkü parçaların hepsi yurtdışından
ithal. Bütün parçalar yurtdışından geliyor. Sonuçta
fabrikası burada olduğu halde ürünler yurtdışından
geldiği için kurun yükselişi bizim zararımıza. Maale-
sef kurun yükselmesi nedeniyle zordayız. Bütün par-
çalara yüzde 40 zam geldi. Bundan dolayı rahatsısız.
Eskisi gibi parçaları temin edemiyoruz hatta parçası
olan kişi vermek istemiyor. Şu anda motor malzemele-
rinde çok sıkıntı yaşıyoruz. Hiçbir şey yok. Ülkemize iç
piyasaya parça vermiyorlar” dedi.

Çoğu yan sanayi

Bu zamanda yedek parçanın gerçeğini bulmanın zor
olduğunu da anlatan Ülker vatandaşları uyardı. Ülker,
“Yedek parça tedarikinde internetten ziyade resmi yer-
lere gidilmeli. Dükkanı, adresi belli olan kişiden parça-
nın alınması garanti açısından rahatlık açısından daha
iyidir. Sanayi bölgesi gene öyle. Yedek parçanın orijinal
olup olmadığını anlamak çok zor. Piyasada yedek
parça üreten birçok yan sanayi var. Bu işi yapmayan bi-
rinin bunu idrak etmesi gerçekten zor. Bunu satan veya
takan ustaların insafına kalmış bir iş” diye konuştu.
Yedek parça için en güvenilir adresin kendileri oldu-
ğunu da kaydeden Ülker, “Müştelerimize yedek parça
konusunda en iyi hizmeti veriyoruz. Sorunsuz, garantili
malzeme almak istiyorlarsa Anıl Oto'ya gelsinler” dedi.

BARIŞ KIŞ

ÖZEL
HABER 

Esenyurt'ta 3 bin 860 haneli, yaklaşık 20 bin
nüfuslu Innovia 2 Sitesi'nin doğalgazı fatura
borcu nedeniyle kesildi. Sitenin Yönetim 
Kurulu Başkanı Zafer Turan, yapılanı
zulüm diye tanımlarken, site 
sakinlerinden Ruhi Köktürk, yönetimin
doğalgaz paralarını yediğini iddia
etti. Uzun bir süre site sakinleri
soğukta kalırken, gelen 
tepkilerin ardından kesilen
gaz yeniden bağlandı

IGDAS’TAN IGDAS’TAN IGDAS’TAN IGDAS’TAN IGDAS’TAN IGDAS’TAN IGDAS’TAN IGDAS’TAN 
SOGUK DUS

KAÇAK BAĞLANTI YAPILMIŞ!
Innovia 2 Sitesi sakinlerinden Ruhi Köktürk ise 
site yönetimini suçlayarak, “18 bin 500 kişinin 
yaşadığı sitede büyük vurgun. Site yönetiminin
doğalgaz paralarını yediği ve uzun süredir
kesik olan doğalgazı ana borulardan kaçak
bağlantı yaparak kullandırdığı iddia ediliyor.
Olay emniyete aksetmiş” iddiasında bulundu. 

IGDAS’TAN 



Giriş

K ılıçdaroğlu bir süredir toplumu heyecan-
landıran, siyasi yorumcuların akıllarının
çalışma biçimini allak bullak eden, ikti-

darın ise moralını epeyce bozan çıkışlar yapıyor.
En son yaptığı “helalleşmek” çıkışı da bunlardan
biri. “Ne demek helalleşmek? Niye şimdi? Sırası
mıydı? Bu dini bir kavram?”, gibi eleştirilere rağ-
men taş yerini buldu.  
Helalleşmek, yüzleşmek, barışabilmek, devam
edebilmek demek. Peki bununla ne yapılmak is-
teniyor? Siyaset; 1) Üretimi artırmak, 2) Üreti-
leni adil bölüşmek 3) Bunları barış ortamı içinde
gerçekleştirmek gibi önemli işlevlere sahip bir et-
kinliktir. Halkını seven dürüst ve gerçek bir siya-
setçi eylem ve söylemleriyle bunları yerine
getirmek zorunda. Çünkü üretileni adil bölüş-
mezseniz sosyal barış torpillenir. Üretip paylaş-
sanız bile eğer huzur olmazsa toplumsal barış
zedelenir. Eğer toplumdaki kamplaşmamaları gi-
dermek yerine derinleştirirseniz o zaman da siya-
sal barış ortadan kalkar. Böyle bir toplum ise
doğru dürüst yol alamaz. 
O halde toplumsal barış için yüzleşmek gerekir.
Yüzleşmek için helalleşmemek bir yoldur.  Kılıç-
daroğlu şimdi bunu yapıyor. Bunun için iyi ni-
yetle davranıyor, empati yapıyor ve barış dilini
kullanıyor. Efendim zamanı mıydı ya da helalleş-
mek dini bir kavram, gibi sığ eleştiriler, ya da
madem öyle şunlarla neden helalleşmiyor gibi
ayrıntılar eleştiriler olabilir. Ama bu ana omurga-
nın söylemek istediğine halel getirmez. 

Kötü giden tablo

Kimlik, inanç, yaşam tarzı alanında tam da CHP
liderinin “devletin yıpratılması” dediği, benim
“devletin ele geçirilmesi” olarak yorumladığım
mevcut hal ancak bir iktidar değişimi ile müm-
kün. Devletin bir kimliğe ya da inanca sahip an-
layış tarafından ele geçirilmesi/yağmalanmasının
da ötesinde, diğer kimliklere karşı baskı ve zulüm
uygulama siyaseti artık bir son bulmalıdır. Zira
bu son bulmadıkça toplumsal ve siyasal bir ba-
rıştan söz edilemez. 

Devleti ele geçirmekten ve bir kimliğin hizme-
tine sokmaktan vazgeçip, bütün kurum ve

kurallarıyla herkese eşit ve herkese aynı fırsatı
sunan bir devlet modeli yaratmak hem yurttaşlar
arasında hem de devlet ve toplum arasında çok
sağlam bağların kurulmasına imkân tanıyacaktır.
Oysa şimdi yapılanlar akıl karı değil ve bir akıl
tutulması ısrarı içinde yol alıyoruz. Aklın ol-
mama hali delilik, tamamen durma hali ölü lük-
tür. Vicdanın olmama hali ise yoktur, vicdansızlık
vardır. Birileri korku duvarını aşıp gerçekleri
bütün çıplaklığıyla haykırmalı ve fakat insanlar
korkuyor, aydınlar da. Oysa aydınları korkak
olan ülkenin zalimleri cüretkâr olur. Kılıçdaroğlu
işte şimdi toplumu ürkütmeden “yumuşak” bir
meydan okumanın içinde.  
Çünkü toplum yorgun, umutsuz ve kaygılı. Her
gün pandeminde 200’ün üstünde insan ölüyor.
Yasaklar, yolsuzluklar ve yoksulluk diz boyu. İş-
sizlik ve pahalılık dayanılmaz boyutlarda. Eko-

nomik buhran artık en güçlü ekonomik aktör-
lerde bile bir panik havası yaratmış. Bu ortamda
bile iktidar ortakları kutuplaşmadan medet du-
yuyor. İşte Kılıçdaroğlu burada ezber bozan bir
şeye yelteniyor: Ne kadar kutuplaştırsam o kadar
iyiden ne kadar barıştırırsam o kadar iyiye giden
bir yol izliyor. Helalleşme bunun ifşası. Bu çağrı
ile niyetim halis, özeleştiri içeren yaklaşım ile sa-
mimiyim, içimizi titreten söylemi ile sahiciyim
diyor. Karşıtlarına bile el uzatırken empati yapa-
rak sizi anlıyorum demek istiyor. Bu yüzden he-
lalleşmek istiyorum, diyor; daha ne desin?
Eleştirileri de doğal karşılıyor. 

Kılıçdaroğlu ve değişim isteği

Murat Yetkin’in şu değerlendirmesi önemli: “Bu
listeyi 1938 Dersim harekâtının, 1960 darbesi
sonrası Mendereslerin idamlarının, 1971 darbesi
sonrası Denizlerin idamlarının yer almaması,
kadın cinayetlerine değinilmemesi nedeniyle
eksik bulan yorumcular olabilir. Eleştiri doğaldır.
Ancak sadece böyle bir tartışmayı başlattığı için
dahi olsa, cesur bir adımdır. Bu eleştiriler aynı
zamanda bu vicdani hesaplaşmanın, Türkiye
Cumhuriyeti’nin geçmişiyle yüzleşme yükünü
Kılıçdaroğlu’ndan beklendiğini de gösterir. Ben
bu açıklamanın listede olanlar ve olmayanlar
kadar, Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşme ihtiyacını
su yüzüne, gün ışığına çıkaran yönünü önemsi-
yorum.” Ben de öyle…
Bazıları da şöyle diyor: tamama da asıl mağdur
biziz, kimse bizden özür dilemezken biz niye he-
lalleşiyoruz? Mesele o değil, Kılıçdaroğlu burada
biz siz meselesinin üstüne çıkıyor. Kendi partisi-

nin sorumlu olmadığı işler için, örneğin Roboski
için de helalleşmeden bahsediyor. Bu ne demek?
Demek istiyor ki, yeni bir seçim olacak, biz ikti-
dara geleceğiz ve yeni bir sayfa açacağız, beyaz
bir sayfa, Türkiye’yi barıştırıp birleştireceğiz.
Bunu yumuşak ve pozitif bir dille söylüyor. Bu
benim çok hoşuma gitti. 
Şunu görmek lazım: Burada en önemli hedef
toplumsal barıştır. Toplumsal barış yüzleşmeyi
gerektirir, yüzleşme ise helalleşmeyi. Ancak böyle
devam edebiliriz diyor. Bu hedefe ulaşmanın yol-
larından biri sorunlara çözüm aramakken diğeri
toplumla buluşmak, onun güvenini kazanmaktır.
Ama bunu bir rovanşist duyguyla hesaplaşmak
yerine büyük bir feragat ve fedakârlıkla helalleş-
mek yoluyla yapabiliriz. Program bu. Programın
iki ayağı var bir somut adımlardır diğeri moral ve
psikolojik olandır. Bunları biz yapacağız, bizim
kadrolarımız yapacak diyor, demek istiyor. 
Ancak burada bir şey var. Peki suçlular hesap
vermeyecek mi? Elbette verecek. Suça bulaşmış-
larla değil helalleşme, onlarla hukuk hesaplaşa-
cak, onun kurtuluşu yok. Biz mağdurlarla
kucaklaşacağız demek istiyor. 

İşin özü ve esası?

CHP’nin genel başkanı başta olmak üzere yöne-
tici kadroları bir süredir yaptıkları konuşmalarda
“demokrasi ve değişim” kavramaları ile topluma
mesaj vermeye çalışıyorlardı. Bu iki kavram da
hem günümüz hem de gelecek için son derece iki
önemli düşünceyi temsil ediyor. “Demokrasi”
dışa yönelik bir mesajı içerirken, “değişim” ise ik-
tidar değişimi ile birlikte CHP’nin içine yönelik

mesajlar da veriyordu.  Kılıçdaroğlu’nun yoğun-
lukla üzerinde durduğu hak ve özgürlük ihlalleri,
baskı ve sindirilmeler, AKP iktidarlarının demok-
rasi karnesinin zayıfladığını sergilemek, Türki-
ye’nin gerçek bir demokrasiye olan ihtiyacı
vurgulamak çok önemliydi. Şimdi buna helal-
leşme” kavramı da eklendi.  Bu noktada iki soru
öne çıkıyor: 

1)Türkiye’ye demokrasiyi kim nasıl getirecek 
2) Kim, kiminle, neden ve nasıl helalleşecek? 

Biraz hafızamızı yoklayalım: Kılıçdaroğlu son
kongrede yaptığı konuşmada bunun CHP’nin
görevi olduğunu vurgulamıştı ve bu görevi ba-
şarmak için ne gerekirse yapacaklarını belirtmiş
bunun ilk adımını ise dostlarla iktidara gelmek
olduğunu söylemişti. Bunun ardından ikinci kri-
tik soru gündeme geliyordu, ister istemez: Peki
mevcut CHP bunu yapabilir miydi? Bu soruya
gönül rahatlığıyla evet denmiyorsa, o halde
CHP’nin antidemokratik AKP iktidarını değiştir-
mesi için öncelikle kendisinin de değişmesi gerek-
mez miydi? Yani herkes her zaman yanlış biz her
zaman doğru ve mükemmeliz tezi ne kadar top-
lumda karşılık buluyordu. Çünkü toplumun
önemli bir kesiminde hala CHP’nin değişime di-
renen statükocu bir parti olduğu algısı vardı. Bu
algı değişmeden kitleler ile CHP arasındaki buz-
ları eritmek zordu. O halde burada en sihirli kav-
ram değişim kavramıydı, bu zaten hep
dillendiriliyordu ama yeterli değildi.  Sanırım he-
lalleşme ihtiyacı bu yetersizlikten doğan bir ihti-
yaç olarak ortaya çıkmanın ötesinde toplumla
parti arasındaki buzları eritecek bir sıcaklığa da
sahip. (devam edecek)
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Prof. Dr. AHMET ÖZER
YÜZLEŞMEK...!

DEĞİŞİMİN KODLARI vE
KILIÇDAROĞLUNUN 

HAMLELERİ NE
ANLAMA 

GELİYOR?  

Değişim algısının toplumda yaratılması ise sa-
dece “ben değiştim” demekle olmayacağın-
dan, toplumu gerekleri konusunda ikna etmeyi
gerektirir. Çünkü değişim vaadi gelecek ile ilgili
somut unsurlara dayansa bile şimdi için tama-
men psikolojik bir zemin üzerinde yürür. Diğer
bir deyişle bir inanma ya da inanama mesele-
sidir bu. Bu noktada algı önemli. Çünkü siz sa-
mimi olsanız bile değişim vaadinize toplum
inanmıyorsa onun bir karşılığı olmaz. O halde
burada önemli olan söylediğinden ziyade söyle-
nene toplumun inanıp inanamamasıdır. Bu da
söyleyen kişiye toplumun güven duyup duyma-
masına bakar. Burada sahici olmak ve samimi
olmak çok önemli. İşte bir süredir Kılıçda-
roğlu’nun sürekli değişik mecraları kullanarak
toplumla samimi bir biçimde buluşmaya çalış-
ması bunun nişanesi. Üstelik sürekli el yükselti-
yor, toplumda bir karşılık buluyor ve gündemi
belirliyor. Bu da muhalefetin moralini acayip bir
biçimde bozuyor. Bu yüzden onu itibarsızlaştır-
mak ve dolaysıyla söylediklerinin toplumdaki
etkilerini kırmak için epey çaba gösteriyorlar.
Hatta siyasi nezaket kurallarını aşan bir saldır-
ganlıkla hücum ediyorlar. Aslında bu durum Kı-
lıçdaroğlu’nun doğru yolda olduğunu
göstergesi, bununla berber yeterli değil. Meyve
olgunlaşmış ama henüz tamimiyle daldan ko-
pacak kıvama gelmiş değil. Değişimin gücü

onu isteyenlerin gücü kadardır, o halde toplumu
daha fazla hareketlendirmek gerek. Bunun ya-
parken sadece topluma değil, kendisi “biz de
değiştik, değişiyoruz, değişmeliyiz” deme cesa-
retini gösteriyor. 
Yani toplum değişime, değişimin samimiyetine
inanmalı, değişmekte olan CHP’nin Türkiye’nin
sorunlarını değiştireceğine güven duymalıdır.
Çünkü toplumun bir kesiminde, “CHP’nin genel
başkanı değişti ama CHP’nin bazı kadroları
hala değişime direniyor” algısı hakim. Oysa bu
alanda gerekli adımlar atıldıktan sonra geniş
halk kitleleri, gerçekten değişmiş olan CHP’nin
mevcut iktidarı değiştirip daha iyisini yapaca-
ğına kanaat getirecektir.

İşte genel başkanın “ne gerekiyorsa yapıla-
caktır” dediği en önemli gerekliklerden biri, de-
ğişimin bizatihi kendisidir.  Hatırlayın, AKP
kongresinin en çarpıcı yanı “demokrasinin ka-
rıntısının” bile olamamasıydı. Her şey Amerika-
lılıkların One Men Show “tek adam shovu”
dedikleri bir zihniyetle düzenlenmişti.  Burada
soru şudur; kendisi demokrat olmayanın ülkeye
demokrasi getirmesi mümkün mü? Bu kon-
grede, demokratik hiçbir seçimin ve yarışın ol-
madığı, AB’den ve Kopenhag Kriterlerinden
uzak, milliyetçi ve Ortadoğu’ya göz kırpan söy-
lem, iktidar partisinin gerçek kimliğini daha net
ortaya koymayı kolaylaştırmıştı.

HELLALESME: 

DEĞİŞİMİN DİNAMİĞİ

Oysa demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla
inşa etmek için yeni bir dile yeni bir anlayışa
ve yeni bir programa ihtiyaç var. Bunları yap-
manın adıdır değişim. Cumhurbaşkanı hem
ileri demokrasiden bahsediyor hem de Malaz-
girt’i referans veriyor. Bu ikisi çelişiktir. O
halde burada çağdaş demokrasiyi ve değişimi
savunan CHP’ye iş düşüyor. 

Peki CHP gerçekten değiştirebilecek mi? Hiç
kuşkusuz burada niyet önemli. Değişimle ilgili
niyet dile getirildi, bu iyi bir şey. Niyet yapma-
nın yarısıdır, ama burada önemli olan değişi-
min diğer yarısı yani yeni başlayacak olan ve
yapılacak olandır. Bunun için empati kurmak
lazım. İşte helalleşme aynı zamanda empati
kurma girişimidir, dememizin nedeni bu.  

YENİ BİR DİL YENİ BİR ANLAYIŞ 

(1)



11DIŞ HABERLER www.gazetedamga.com.tr 25 KASIM 2021 PERŞEMBE

Etiyopya’yı
terk edin

Güney Kore’de koronavirüs vakaları artıyor

Etiyopya'daki çatışmaların
başkent Addis Ababa'daki
güvenliği tehdit etmeye baş-
lamasının ardından Fransa
da vatandaşlarına ülkeyi
terk etme çağrısı yaptı

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı
4 binin üzerine çıkarak salgındaki en yüksek seviyeye çıktı

FrAnsız radyo kanalı Radio France
Internationale (RFI), Fransa'nın, ül-
kedeki tüm vatandaşların vakit kay-

betmeden ülkeyi terk etmesi çağrısı yaptığını
bildirdi. Benzer çağrı şimdiye kadar aralarında
Türkiye ve ABD'nin de olduğu çok sayıda ülke
tarafından yapıldı. Öte yandan, ABD, muhtemel
terör saldırılarına karşı vatandaşlarını uyararak
yabancıların gittiği uğrak yerlerden uzak durma-
larını istedi. Ülkedeki Tigray Halk Kurtuluş Cep-
hesi (TPLF) ve müttefiki Oromo Kurtuluş
Ordusunun (OLA) başkent Addis Ababa'ya yak-
laşması güvenlik endişelerini artırmıştı.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün isyancı-
larla mücadele için cepheye gideceğini açıkla-
mıştı. Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye
ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları ne-
deniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.
TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği
muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlik-
leri oluşturulmuştu. Ülkenin kuzeyinde 1 yılı
aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık
2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyon-
dan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Tür-
kiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, dün, ordu
birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cep-
hesi (TPLF) üyeleri arasındaki çatışmaların art-
ması nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeden
ayrılmaları çağrısı yapmıştı.

Japonlar iş
birliğine hazır
Japonya Başbakanı Kişida Fumio,
Tayland ve Singapurlu mevkidaş-
larına Pasifik bölge güvenliğine
yönelik iş birliği mesajı verdi

TAylAnd Başbakanı Prayut Chan-
o-cha ile telefonda görüşen Japonya
Başbakanı Kişida Fumio, ikili ve

bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Ki-
şida, ülkesinin izlediği "Serbest ve Açık Hint-
Pasifik" vizyonu kapsamında Japonya-Tayland
ikili iş birliğini artırmak istediklerini açıkladı.
Kişida, Myanmar'daki
gidişatın da ele alındığı
görüşmede, ülkesinin
Güneydoğu Asya Ulus-
lar Birliğinin (ASEAN)
söz konusu ülkedeki ara-
buluculuk çabalarına
desteğini sürdüreceğini
bildirdi. 30 dakika süren
görüşmede Prayut, yeni
görevi dolayısıyla Japon
mevkidaşını tebrik etti ve
Tokyo-Bangkok ilişkileri-
nin güçlendirilmesinin
önemini vurguladı. Sin-
gapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile yaptığı
ayrı telefon görüşmesinde ise Kişida, iki ülke
arasında güvenlik, çevre ve dijital teknolojiler
kapsamlı ilişkileri geliştirmek istediklerini kay-
detti. 25 dakikalık görüşmede Kişida, mevkida-
şına "Doğu ve Güney Çin Denizinde
statükonun tek taraflı değiştirilmesine karşı 
koyulmasının" önemini vurguladı.

Güney Kore Sağlık Bakan-
lığına göre, salgının dör-
düncü dalgasıyla

mücadele eden ülkede son 24 saatte 4
bin 116 vaka kaydedilerek salgın dö-
neminin en yüksek günlük vaka sayısı
kaydedildi. Yeni enfeksiyonlarla bu-
güne kadar ülkede toplam vaka sayısı
425 bin 65'e yükselirken kritik hasta
sayısı son 24 saatte 586'ya ulaşarak
549 olan bir gün önceki sayıyı geride
bıraktı. Ülkede ayrıca günlük en yük-

sek sayı olan 35 ile toplam ölüm sayısı
3 bin 187 oldu.

Acil müdahale planı

Hükümetin, virüsün yayılmasını
azaltmak için acil müdahale planı
üzerine çalıştığı belirtildi. Yonhap
Haber Ajansının aktardığına göre,
Başbakan Kim Boo-kyum, mevcut
durumun beklenenden daha ciddi ol-
duğunu söyledi. Kritik durumdaki
hasta sayısının da artmasından endişe

duyduğunu belirten Kim, "Asempto-
matik hastaların ve hafif semptomları
olan kişilerin tedavilerini evde güvenle
yapabilmeleri için destekleri artırmalı-
yız” dedi. Delta varyantının ortaya
çıkmasının ardından 7 Temmuz'dan
bu yana ülkede yeni vakalar artıyor.
Yeni vakalar, özellikle hükümetin 1
Kasım'da ülke genelinde kısıtlamaları
hafifletmesinden sonra artışa geçti. 52
milyon nüfuslu ülkede 40 milyondan
fazla kişi iki doz aşı oldu.

Almanya koalisyon yolunda
Almanya'da hükümet kurmak için müzakere yürüten Sosyal Demokrat Parti,
Yeşiller ve Hür Demokrat Parti koalisyon protokolünün açıklanacağı bildirildi

AlmAn Haber Ajansının
(DPA) haberinde koalis-
yon görüşmelerini yürü-

ten Sosyal Demokrat Parti (SPD),
Yeşiller ve Hür Demokrat Parti
(FDP) temsilcilerinin son kez bir
araya geleceği belirtildi. Haberde,
toplantının ardından partilerin genel
başkanları ile başbakan adayı Olaf
Scholz'un yerel saatle 15.00’te muta-
bakata varılan koalisyon protoko-
lünü kamuoyuna açıklayacakları
ifade edildi. Böylelikle 26 Eylül’de
yapılan genel seçimlerden 59 gün
sonra, partilerin kırmızı-sarı-yeşil

renklerinden dolayı kamuoyunda
“trafik lambası koalisyonu" olarak
isimlendirilen yeni hükümetin kurul-
masının yolu açılmış oldu. SPD, Ye-
şiller ve FDP arasındaki ön
görüşmeler eylül sonunda başlamış,
21 Ekim’de de hazırlanan ortak
metin temelinde doğrudan koalisyon
görüşmelerine geçileceği ve aralığın
ikinci haftasında yeni kabinenin açık-
lanmasının hedeflendiği açıklanmıştı.

Delegelerin 
onayına sunulacak

Tarafların üzerinde anlaştığı koalis-

yon protokolüne Yeşiller Partisinin
yaklaşık 120 bin üyesinin onay ver-
mesi gerekiyor. FDP ve SPD ise pro-
tokolü delegelerinin oyuna sunacak.
Bu sürecin 5 Aralık’a kadar tamam-
lanması hedefleniyor. 5-12 Aralık'ta
şu anda Maliye Bakanı olan SPD’li
Olaf Scholz’un Federal Meclis’te
başbakan seçilmesi ve yeni kabinenin
oluşturulması bekleniyor. SPD, 26
Eylül'de yapılan genel seçimlerde
yüzde 25,7 oyla birinci sırayı almıştı.
Seçimlerin ardından SPD, Yeşiller ve
FDP ile koalisyon görüşmelerine
başlamıştı.

B aşbakan Morawiecki yaptığı açıkla-
mada “Avrupa yeni tehditlerle karşı
karşıya. Göç krizi, siber saldırılar ve

gaz fiyatı manipülasyonu, Minsk ve Mosko-
va'da başlatılan hibrit savaşın örnekleridir.
Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya bu
saldırının ön saflarında yer alıyor. Birlik ve
beraberlik içerisindeyiz. Avrupa için tek yol
bu” ifadelerini kullandı. Polonya Başbakanı
ayrıca “Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri
yoğunlaşması ve Moldova'ya gaz şantajı yap-
ması AB için kırmızı alarm. Felaketten kaçın-
mak için hala zaman var” mesajını paylaştı.

Belarus yardımcı oluyor
Polonya Savunma Bakanlığı, bugün paylaş-
tıkları helikopter görüntüleriyle birlikte Po-
lonya-Belarus sınırına hala sığınmacıların
geldiğini belirtti. Bakanlık bölgede durumun
hala gergin olduğunu vurgulayarak her gün
sığınmacıların sınırı geçmek için uğraştığını
ifade etti. Polonya Savunma Bakanlığı ay-
rıca, Belarus tarafının sığınmacılara Polon-
ya’ya geçmesi için yardımcı olmaya
çalıştığını öne sürdü. DHA

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rus-
ya'nın ve Belarus'un Avrupa'yı göçmenler üzerin-
den tehdit ettiğini söyledi. Fotoğraflar gösteren
Polonyalı Lider, “Avrupa'nın bu tehditlere karşı
tavır koyması gerekiyor” diye konuştu.

RuslaR avRupa’yı
tehdıt edıyoR!
Polonya-Belarus sınırında sığınmacıların çadırlarda bekleyişi sürerken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki,
bugün yaptığı açıklamada Avrupa’nın, Belarus ve Rusya’nın yeni tehditleri ile karşı karşıya olduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım
Fonu (UNICEF), Nijerya'da bu yıl
içinde 1440 öğrencinin kaçırıldığını bil-

dirildi. UNICEF tarafından yayımlanan raporda,
Nijerya'da ülkede okulları hedef alan saldırıların
artmaya devam ettiği belirtildi. Ülkede ocaktan bu
yana 25 farklı okula saldırı düzenlediği ve bu saldı-
rılarda 1440 öğrencinin kaçırıldığı kaydedildi. Batı
Afrika ülkelerinde yıllardır devam eden saldırılara
genelde çocukların maruz kaldığı ifade edilen ra-
porda, hükümetin bu tür olayları önlemek için aci-
len harekete geçmesi çağrısı yapıldı. Nijerya'nın
Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eya-
letlerinde son aylarda birçok okuldan öğrenciler
kaçırılmıştı. Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve
üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı

Nijeryalı çocuklar
kaçırılıyor
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Kanser hastaları
için moral oldular

90'ların şarkıları
unutulmaz

Sibel Can sahneleri salladı

keMoterapi tedavisi
gören hastaların saçları-
nın dökülmesi şüphesiz
onları psikolojik olarak
olumsuz etkiliyor.  Çoğu
hasta, saçlarının dökül-
mesinden rahatsız olup
aynaya baktığında kendi-
sini daha iyi hissetmek is-
tiyor. Doğal görünüm
için de gerçek saçlardan
yapılmış doğal peruklara
ihtiyaç duyuyorlar. Bu ih-
tiyaçtan yola çıkan De-
nizli Onkoloji Gönüllüleri
Dayanışma Derneği
(DENOG), düzenlediği
saç bağışı kampanyası ile
kadın gönüllüleri onkoloji
hastaları için saç bağışı
yapmaya davet ediyor.
Bağışçıların kestirip getir-
diği saçlar, dernek aracı-
lığı ile peruk yapım
merkezlerinde peruğa

dönüştürülüyor.  Dernek
yetkilileri bu perukları yı-
kayıp taradıktan
sonra,bedelsiz olarak
kendilerine talepte bulu-
nan hastalara veriyor.
DENOG Başkanı Nejla
Aslan, minimum 30 cm.
uzunluğunda kesilebile-
cek saçları olması koşu-
luyla, her yaştan
gönüllülerin saç bağı-
şında bulunabileceğini
söyledi.  Bugüne kadar
onlarca gönüllünün der-
neğe baç bağışında bu-
lunduğunu ve hepsine
müteşekkir olduklarını
belirten Nejla Aslan, der-
nek bağışçıları arasında
13-14 yaşında kız öğren-
ciden 70 yaşındaki kadın-
lara kadar farklı profilde
gönüllüler olduğunu
ifade etti.

Metin Özülkü ve Jale,
geçtiğimiz akşam Four
Seasons Aqua'da sahne
aldılar. İzleyenleri
90’ların hit şarkılarıyla
coşturan Jale ve Metin
Özülkü’ye, gece boyunca
istek yağdı. “90’larda çok
güzel şarkılar yapmışız”
diyen Jale’ye, Özülkü;

“Genç şarkıcılar,
90’larda yaptığımız şar-
kıları kıskanıyorlar. Hep-
sinin sahnesine bakın,
90’larda yaptığımız şar-
kıları söylüyorlar. Ben de
90’lar ruhunu yakalaya-
mam diye yeni besteler
yapmıyorum” diye 
cevap verdi.

S ahneye çıkmadan önce basın
mensuplarının sorularını yanıtla-
yan Of Aman Nalan, "Koronadan

dolayı uzun süredir sahne almıyorum.
Kendimden çok anneme bulaştırma kor-
kusu vardı ama şükürler olsun ki hiç bir
sorun yaşamadık" dedi. Yılbaşına kadar
programının çok yoğun olduğunu dile
getiren güzel sanatçı "Bende sevenlerimi

çok özledim onun için dolu dolu bir
program hazırladık" dedi. Muhabirlerin
yeni jenerasyonda bir eksik mi var acaba
sorusuna Nalan, "Yeni jenerasyonda bir
eksiklik yok. Bayıldığım insanlar var ama
nedense bu dönemin şarkıları fast-food
gibi yani çok hızlı tüketiliyor. Bizim şarkı-
larımız zamansız şarkılar" diyerek cevap
verdi. Son zamanlarda Merve Özbey,
İrem Derici Zeynep Bastık'ı ve Tan Taş-
cı'yı çok beğeniyorum sözleriyle devam

eden Nalan, "Tan Taşçı'nın tarzını birazda
kendime benzetiyorum" dedi. Son gün-
lerde Z Kuşağını hiç sevmiyorum sözle-
riyle gündem olan Okan Bayülgen'e
espirili bir şekilde cevap veren Nalan,
"Okan kimi seviyor ki, o kendini bile sev-
miyor" dedi.

Unutulmaz bir gece yaşattılar

Röportajın ardından sahnenin yolunu
tutan başarılı sanatçı, geçmişten günü-

müze dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla
kendisini dinlemeye gelen misafirlerine
unutulmaz bir gece yaşattı. Muhteşem
gecenin finalinde sahneye çıkan usta sa-
natçı Selami Şahin programına "Seninle
Başım Dertte" şarkısıyla başladı. Sahne
performansıyla hayranlarından büyük ilgi
gören Selami Şahin, "Özledim","Gitme
Sana Muhtacım","Ben Sevdalı Sen Be-
lalı" gibi sevilen şarkılarını müzikseverlerle
birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Sibel Can, İstanbul sessizliğini 6 yıl aradan sonra Cahide Palazzo için
bozdu. İstanbullu dinleyicilerine unutamayacakları bir müzik şöleni
sunan Sibel Can’ın rezervasyonları haftalar öncesinden kapanmıştı

Müze Gazhane’de düzenlenen
Çocuk Hakları Festivali’nde, İs-
tanbul’un farklı ilçelerinden,
farklı yaş gruplarından çocukla-
rın katıldığı etkinlikler ücretsiz
olarak gerçekleştirildi. 3 Gün
süren festival boyunca çocukla-
rın, gençlerin ve yetişkinlerin ka-
tıldığı atölyeler, Müze Gazhane
Meydan Sahne’de çocuk mer-
kezli ve interaktif olarak yapıldı.
Festival, çocuk hakları konu-
sunda toplumsal farkındalık sağ-
lamayı, çocuk bakışlı
politikaların inşasına yardımcı
olmayı ve çocuk haklarının top-
lum tarafından bilinirliğinin arttı-
rılmasını amaçlıyor. Düzenlenen
atölyelerde çocuk ve gençlere söz
hakkı vermek, onlara alan açmak
ve bu sayede eleştirel düşüncenin
gelişmesini sağlamak hedeflendi.
Geleceği şekillendirmek için

çocuk, genç ve yetişkinlerin gö-
rüşleri alındı. Müzik, çizim, yara-
tıcı yazma, yaratıcı drama,
çocuklarla felsefe disiplinlerinde
düzenlenen atölye çalışmaları,
“hak” kavramına odaklanarak
çocuk, genç ve yetişkinlerle ya-
pıldı.

Rüya ekibi cevapladı

21 Kasım 2021 Pazar günü Özge
Midilli-Ertan Kılıç’ın yazdığı
Özge Midilli’nin yönettiği
“Rüya” oyunu Müze Gazhane
Büyük Sahne’de seyirciyle bu-
luştu. Oyun sonrasında çocuklar,
“Rüya” oyununun oyuncuları,
yazarları ve yönetmeniyle bir
araya geldiler. Çocuklar oyun
hakkındaki düşüncelerini payla-
şarak, hayvan haklarına dikkat
çektiler, oyun ekibine sorularını
yönelttiler. NEŞE MERT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Şehir Tiyatroları’nın, 20
Kasım Dünya Çocuk Hakları
Günü kapsamında düzenle-
diği Çocuk Hakları Festivali,
“Rüya” adlı çocuk oyununun
sahnelenmesiyle sona erdi
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2. İCRA DAİRESİ 2021/21348 ESAS
İLAMSIZ TAKİP YOLU İLE TAKİP TALEBİNDE

İLANEN TEBLİĞİ
ALACAKLI : MESUT KANSIZ, 16198822782  TC Nolu, 
VEKİLİ : Av. Muzaffer Sofuoğlu

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Merdivenköy Mah. Dolmabahçe 
Sok. Pembeköşk Apt. No:1 D:16 K:5 Göztepe Kadıköy / İSTANBUL 

BORÇLU : TASFİYE HALİNDE KUMSA TEKSTİL TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ,  5920040125  Vergi Nolu,     
Oruç Reis Mah.Tekstilkent Bul. Tekstilkent A 12 Blok No.5 
Esenler/İstanbul Esenler / İSTANBUL

BORÇ MİKTARI : 15.000,00 TL.(faiz ve masraflar hariç)
Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan

icra takibinde;  adresinizin meçhul kalması ve İstanbul Ticaret Odasından alınan
ticareti terkin ettiğinize dair cevap ile Tebligat Kanununun 28. Ve devamı  hüküm-
leri gereğince ödeme emrinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve
masraflarını kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz (te-
minatı vermeniz),borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat ic-
rası hakkına dair bir İtirazınız varsa yine bu 22 gün içinde ayrıca ve açıkça
bildirmeniz, aksi halde cebri icraya devam edileceği hususu, ilanen tebliğ olunur.   
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı  : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No      : TR590001500158007290497055
Vergi Dairesi Adı / No: KARTAL VERGİ DAİRESİ - 6270046828

16/11/2021

Sibel Can; hit olmuş şarkılarının yanı
sıra, arabesk ve Türk sanat müziğinden
de en çok sevilen şarkıları seslendirdi.
Can, sahneye dünyaca ünlü takı tasa-
rımcısı Sevan Bıçakçı’nın iki özel tasarı-
mıyla çıktı. İki farklı kostüm seçen
sanatçı, ilk olarak Londra’dan getirttiği
Bottega Veneta’nın son koleksiyonundan

kırmızı elbiseyle sahne aldı. İlk kostü-
müne aksesuar olarak içinde nar heykeli
olan ‘Büyülü Taşlar’ koleksiyonundan
bir tek taş takan Can, ikinci elbisesinde
de görkemli bir yılan kolye taktı. Komple
üstü kahverengi milki elmaslarla süslü,
beyaz pırlantaya doğru degrade, 100 ka-
ratlık Kral adlı yılan kolyeyi Sibel Can ilk

kez kullandı. Kuliste Sibel Can ile özel
olarak ilgilenen ve kolyeyi takmasına
yardım eden Sevan Bıçakçı, ünlü sanat-
çının takıları muhteşem taşıdığını söy-
ledi. Ünlü simaların çoğunlukta olduğu
gecede tüm misafirler, konserin başından
sonuna kadar tüm şarkılara eşlik ettiler.
TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Usta sanatçı Selami Şahin ve güzel 
şarkıcı Nalan, önceki akşam Ağaoğlu
Maslak 1453'deki Yeni Gazino'da sahne
aldılar. Dinleycilere seslenen Selami
Şahin, “Bizim şarkılarımız eskimeyen
şarkılardır. Bugün de buradaki kalaba-
lıktan bunu anlayabiliyoruz” dedi

ZEYNEP VURAL

Kemoterapi yüzünden saçları dökülen has-
talar için saç bağışında bulunabileceğinizi
biliyor muydunuz? Onkoloji Gönüllüleri
Dayanışma Derneği’ne bağışlanan saçlar
usta ellerde peruğa dönüşerek onkoloji
hastalarına umut ve moral oluyor

Aleyna kısa ve öz bir tatil yaptı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine
göre; Dubai tatilinden dönen genç popçu
Aleyna Tilki, geride bıraktığımız gün Emir-
gan'da objektiflere takıldı. Gazetecilerin soru-
larını yanıtlayan Tilki, "Ben çok tatil
yapmıyorum biliyorsunuz. Yaptığımda da kısa
tatiller yapıyorum. Kısa ve öz bir tatil yaptım.
Çünkü Londra'da albüm yaptım, çok yorul-
dum. Kısa süre içerisinde albümü bitirme şan-
sım oldu. 20 şarkı yaptım, albüm için 8 şarkı
seçeceğiz. Hatta daha da şarkı yapayım ve
onun içinden 8 tane seçelim diye hala üretiyo-
rum." dedi. Kısa sürede güzel dönüşler aldı-

ğını söyleyen Aleyna Tilki, "İkinci İngilizce şar-
kım için güzel bir adım oldu bu çünkü Billbo-
ar'a girdi. Düşündüğümüzde hızlı ilerliyoruz.
Ben üçüncü ve dördüncü şarkımızda Billbo-
ar'a gireriz diye bekliyordum. İkinci şarkı-
mızda girdik, onun için mutluyum." diye
konuştu. İlk çıkış yakaladığı günden beri
dünya starı olmak istediğini dile getiren Tilki,
muhabirlerin "Dünya starı olma yolunda
adım adım ilerliyorsun." sözlerine de yanıt
verdi. Şarkıcı, “Hiç fena değiliz arkadaşlar.
Gayet güzel gidiyoruz, emin adımlarla. Bu
yüzden mutluyuz” diye konuştu.

Oryantal Didem
yürek hoplattı
Yaklaşık iki saat boyunca sahnede
kalarak muhteşem bir performansa
imza atan Şahin'i, mekanı dolduran
yaklaşık beş yüz kişi ayakta alkışladı.
Öte yandan sahne alan Oryantal Didem
kıvrak danslarıyla yürek hoplattı.



25 KASIM 2021 PERŞEMBE SPORwww.gazetedamga.com.tr14

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1497396)

T.C.
İSTAnBUL AnADoLU
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TAŞInIrIn AÇIk ArTIrMA İLAnI

Örnek no: 25*

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gi-
derlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada is-
tekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış be-
deli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/11/2021
1.İhale Tarihi : 10/01/2022 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.
2.İhale Tarihi : 26/01/2022 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 150.000,00 1   %1  41TB490 Plakalı , 2014 Model , BMW Marka , 

A177J871 Motor No'lu , WBA3J910XFP835596 Şasi 
No'lu , Rengi Beyaz ,  41TB490 plakalı BMW 315 İ 
aracın şaese numarası tespit edilememiştir. Araç 
beyaz renkli,  tipi 320 İ sport sedandır. Kapılarının ve 
camlarının kapalı olması sebebi ile iç mekan 
incelemesi yapılamamıştır. Aracın hangi yıla ait olduğu
hakkında bilgi bulunmamaktadır. Motorun ve yürüyen 
aksamı durum hakkında bilgi edinilememiştir. Kaporta 
tamponlarda bazı çizik ve vuruklar tespit edilmiştir. Ön 
tampon sol/sağ sürtme var, sağ arka kapı darbeli, sağ 
ön kapı ezik, sol arka çamurluk göçük, sol arka kapıda 
sürtme olup, lastikler %60 iyi durumdadır. Aracın 
camları iyi durumdadır. Aracın hali hazırda değeri 
150.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)
48 Seri Nolu KDV Genel Tebliği, Yargıtayın 23/03/1955 tarihli ve 1/5 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı
gereği  KDV ve Damga Vergisi ihale alıcısınca ihale bedelinin tamamlandığı gün Müdürlüğümüze
başvurarak KDV ve Damga Vergisi Beyannamesinin Müdürlüğümüzden alınıp ödenmesine, aksi tak-
tirde ihalenin Müdürlüğümüzce kaldırılabileceği,

İhale katılımcılarınca teminat bedeli İcra Müdürlüğünün TR780001500158007290498071 numaralı
iban numarasına yatırmaları halinde ihaleye katılabilinecek olup, mahalde nakit teminat kabul edil-
meyeceği hususları ihtar olunur.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. 

İlk satışta %50 , ikinci satışta %50 (+ masraf) tutarını karışlama üzere ipotek bedeli olan 119.303,60 TL
ihale bedeli üzerinden satışının yapılmasına karar verilmiştir. 
Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Son olarak 6’ncı haftada 15’inci sırayı
gören Göztepe, ardından aldığı kötü so-
nuçlar sonrası hep düşme potasında yer
aldı. Geride kalan 13 maçta sadece 10
puan toplayabilen Göz-Göz, son 5 yıldaki
en kötü Süper Lig dönemini yaşadı. Oyna-
dığı maçlarda sadece Medipol Başakşehir
ve Kasımpaşa randevularını kazanan Göz-
tepe, Fraport TAV Antalyaspor, Demir
Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve
Yukatel Kayserispor’la berabere kaldı. Sarı-
kırmızılılar, Öznur Kablo Yeni Malatyas-
por, Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray,
GZT Giresunspor, Trabzonspor ve İttifak
Holding Konyaspor müsabakalarını ise
kaybederek taraftarını üzdü. Sezona teknik
direktör Ünal Karaman’la başlayan Göz-
tepe, deneyimli çalıştırıcı ile 3 maçta 2
puan elde etti. Ardından 4’üncü hafta başı
itibarıyla Sırp çalıştırıcı Nestor El Maes-
tro’yu dümene geçiren Göztepe, 38 yaşın-
daki teknik adam yönetiminde 10 maçta
8 puanı hanesine yazdırabildi. Pazartesi

günü Gürsel Aksel Stadı’nda Fener-
bahçe ile karşı karşıya gelecek Göz-

tepe, kritik maçın 
hazırlıklarına başladı.

Göztepe’de
Kerim ve
Mihojevic’in
sakatlıkları

sürüyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak
Elmas, “Kapalı kapılar arkasında ya-
pılacak bir toplantı değil. Umuyorum
onların da pozitif iradesi olur. Ciddi
problemlerin çözümlerini acil bulabili-
riz” dedi. Burak Elmas, Türkiye Fut-
bol Federasyonu ile yapacağı görüşme
öncesinde basın mensuplarına açıkla-
malarda bulundu. Türkiye Futbol Fe-
derasyonu ile açık bir konuşma
yapacaklarını ifade eden Burak Elmas,
"Nihat Başkan hemen bize dönüş

yaptı. Randevuyu verdi. Sayın başkan
ile federasyon tarafından kimler ola-
cak bilmiyorum, biz ikinci başkanımız
Polat Bengiserp ve yönetim kurulu
üyemiz Elif Uzuner ile beraber geldik.
Çok açık bir konuşma yapacağız. Bu-
raya gelmeden önce de tüm kulüp
başkanlarımıza buraya geldiğimizi
haber verdik. Kendilerinin de katılma-
sını arzu ettiğimizi paylaştık. Çok açık
bir toplantı yapacağız. Kapalı kapılar
arkasında yapılacak bir toplantı değil.

Umuyorum onların da pozitif iradesi
olur. Ciddi problemlerin çözümlerini
acil bulabiliriz. Bazıları vakitleri olma-
dığını yoksa seve seve katılacaklarını
söylediler. Ama ben buradan çıktıktan
sonra başta Kulüpler Birliği Vakfı Baş-
kanı Ahmet Ağaoğlu olmak üzere
bütün başkanlarımıza görüşmemizin
detaylarını ileteceğim. Şeffaf bir gö-
rüşme olmasını arzu ediyorum. Top-
lantıdan sonra gerekli bir bilgiyi
veririz" ifadelerini kullandı.

Göztepe 
ateş hattında

Kapalı kapılar ardında toplantı yapılmamalı
Spor Toto Süper Lig’de son olarak
Yukatel Kayserispor deplasmanın-
dan 1-1’lik beraberlikle dönen
Göztepe, tam 59 gündür küme
düşme hattından çıkamadı

Süper Lig’de namağlup zirvede yer alan Trabzonspor,
13’üncü haftalar itibarıyla attığı ve yediği gol bakı-
mından son 11 sezonun en iyi dönemini geçiriyor

TrAbzonspor
fısTık gıbı!
2 021-22 sezonunda ligde namağ-

lup yoluna devam eden Trab-
zonspor, yenilmezlik serilerinin

yanı sıra attığı ve yediği gol bakımından
da en başarılı sezonlarından birini geçiri-
yor. Bu sezon ligde attığı 27 gole karşılık
kalesinde 11 gol gören bordo-mavililer,
ilk 13 haftalar itibarıyla 29 gol atıp 8 gol
yediği 2010-11 sezonundan sonra bu
alanda son 11 sezonun en başarılı per-
formansını ortaya koydu.

Sezona damga vuruyor

Gol yollarında tarihi performanslarından
birini sergileyen Karadeniz ekibi, 2021-
22 sezonunun ilk 13 haftalık bölümünde

attığı 27 golle ligin en golcü takımı konu-
munda yer alırken, onu ikinci sıradaki
Atakaş Hatayspor takip etti. Kalesinde
11 gol gören bordo-mavililer, yediği gol
bakımından ise 10 gollü Hatayspor ile İt-
tifak Holding Konyaspor’un ardında yer
aldı. Trabzonspor ayrıca ligde yenilgi al-
mayan tek takım konumunda. Süper
Lig’in 13’üncü haftasında oynadığı Gazi-
antep FK maçının ardından dün yeni-
leme antrenmanı gerçekleştiren ve
bugünü izinli geçiren bordo-mavililer,
yarın yapacağı antrenmanla 14’üncü haf-
tada deplasmanda VavaCars Fatih Kara-
gümrük ile oynayacağı karşılaşmanın
hazırlıklarına yeniden başlayacak. DHA
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Ligin ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malat-
yaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma
giyemeyen, daha sonra da fazla süre alama-
yan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki ga-
latasaray maçında da performansı nedeniyle
taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Karşılaşmayı
2-0 yenik durumda götüren Karadeniz eki-
binde, bir taraftarın sahaya girip tepki gös-
termesinin ardından oyundan alınan, sahayı
göz yaşlarıyla tek eden genç oyuncu, daha
sonraki dönemlerde performansını yükselte-
rek sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Av-
cı'nın ısrarla forma vermeye devam ettiği
bordo-mavili futbolcu, tekrar milli takıma
çağrılırken son 5 haftada takımda daha
fazla süre aldı. Abdülkadir, Beşiktaş karşı-
sında deplasmanda 2-1 galip gelinen karşı-
laşmada attığı golle 3 puanın alınmasında
önemli rol oynadı. genç oyuncu, 3-0'lık gazi-
antep FK maçında da takımının ilk golünü
atarak maçın kazanılmasına katkı sağladı.

Kaptanlık pazubandını taktı

Abdülkadir Ömür, gaziantep FK maçında da
kaptanlık pazubandını koluna taktı. Uğurcan
Çakır'ın yokluğunda kaptanlık görevinde bu-
lunan 22 yaşındaki oyuncu, önemli sorumlu-
luk üstlenirken galibiyette de rol oynadı.

Geçen sezonki gol sayısını yakaladı

Ligin ilk 13 haftalık bölümünde 12 maçta
730 dakika görev yapan genç futbolcu, 2 kez
rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavili fut-
bolcu, geçen sezon 23 maçta 1518 dakika
forma giyerek 2 gol atmıştı.

Nöbetçi golcü Rayan
Oynadığı 9 maçta 3 kez ilk 11'de şans
bulan 23 yaşındaki forvet, oyuna sonradan
girdiği 3 maçta rakip fileleri sarsmayı ba-
şardı. Siyah-beyazlı formayla ilk golünü
81'inci dakikada oyuna girdiği Aytemiz
Alanyaspor deplasmanında 85'inci daki-
kada kaydeden Mısırlı santrfor, ikinci yarı-
sında oyuna alındığı İttifak Holding
Konyaspor deplasmanında 90+1'inci da-
kikada rakip fileleri sarstı. Son olarak iç sa-
hada oynanan Adana Demirspor maçında
yine ikinci devrede oyuna girip, 48'inci da-

kikada skoru 1-1'e getiren Rayan, takımının
sahadan 3-1 mağlup ayrılmasıyla buruk 
sevinç yaşadı. İzmir temsilcisi, Ahmed Ra-
yan'ın rakip ağları havalandırdığı Alanyas-
por maçından 4-1 galip, Konyaspor
randevsundan ise 3-1 yenik ayrıldı. Mısır'ın
El Ahly takımından satın alma opsiyonuyla
1 yıllığına kiralanan Rayan, 6 golü bulunan
Fildişi Sahilli santrfor Karamoko Daouda
Bamba'dan sonra takımın en skorer ikinci
oyuncusu konumunda. Mısırlı futbolcunun
kupada ise 2 golü bulunuyor.



N ef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te
başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol
Federasyonundan hakem Tobias Stieler

yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Bei-
tinger ile Robert Kempter üstlenecek. Müsabaka-
nın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak.
Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı ya-

yımlanacak. E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve
beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider
durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız
takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, taraftarı
önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak grup-
tan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan
ilk maç 0-0 sona ermişti. Gruptaki diğer maçta ise aynı sa-
atte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı
Lazio'yu ağırlayacak.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle takım-
daki yerini alamayacak. Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ
bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan,
Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya
maçında görev yapamayacak. Galatasaray'da Mbaye Di-
agne ile Fernando Muslera yarınki karşılaşmada sarı kart
görmeleri durumunda 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda ya-
pılacak kritik müsabakada cezalı duruma düşecek. Olimpik
Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Ga-
latasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Avrupa'da 299. randevuda

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında yarın Fransa'nın
Olimpik Marsilya ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa
kupalarında 299. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Av-
rupa kupalarında çıktığı 298 müsabakanın 105'inden galibi-
yetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan
Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Av-
rupa arenasında rakip fileleri 396 kez havalandıran sarı-kır-
mızılılar, kalesinde ise 444 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de 89. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 89. kez mü-
cadele edecek. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla
düzenlenen organizasyonda 88 maça çıkan sarı-kırmızılılar,
35 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı. Galatasaray,
söz konusu maçlarda 137 gol atarken kalesindeki 109 gole
engel olamadı.

Fransız takımlarına karşı 21. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımlarıyla 21.
randevusuna çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyon-
lar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupa-
sı'nda daha önce Fransa takımları Monaco, Paris
Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile 20 kez
karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Fransız takımlarıyla yaptığı maç-
larda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip file-
lere 19 gol gönderen "Cimbom", kalesindeki 34 gole engel
olamadı. Tarihinde resmi maçlarda Marsilya ile 1 kez karşı-
laşan Galatasaray, söz konusu müsabakadan beraberlikle
ayrıldı. Marsilya ise Türk takımlarından Fenerbahçe, Beşik-
taş, Eskişehirspor, Konyaspor ve Galatasaray ile toplam 9
maçta karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, söz konusu mücade-
lelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 2 yenilgi aldı. Türk takım-
larına 11 gol atan mavi-beyazlılar, 7 gol yedi.

Müzesinde 2 kupası bulunuyor
Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli fut-
bol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gös-
terdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut
teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezo-
nunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak
UEFA Kupası'nı müzesine götürdü. Galatasaray, 2000 yı-
lında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde
Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın 
sahibi oldu.

Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dı-
şında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı. Şampiyon
Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final
oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3
kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu. Şampiyon Ku-
lüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda
yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-
1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına
yine çeyrek finalde boyun eğdi. Galatasaray, teknik direktör
Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Av-
rupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Mo-
naco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak
Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini raki-
bine kaptırdı. Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi
adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı
takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde
ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezo-
nunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde
4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu
tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gös-
terilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı ara-

sına girdi. Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yö-
netiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki
ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine
yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.
Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direk-
tör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya
koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı
başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine
çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda
etti. Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barce-
lona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris
Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük
kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü 
güldürdü.

Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi
durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminin,
çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı
oldu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. tu-
runda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı
deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki müsabakayı ise 2-0 ka-
zandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak
İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın
sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura
sonucunda Zürih turu geçip adını
çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kır-
mızılı ekip, 1969-70 sezo-
nunda ise Şampiyon
Kulüpler Kupası 2. tu-
runda Çekoslovakya ekibi
Spartak Trnava ile karşı
karşıya geldi. Galatasaray,
ilk maçı deplasmanda 1-0
kaybettikten sonra rövanş
müsabakasının normal süre-
sini aynı skorla galip tamam-
ladı. Uzatma bölümünde de skor
değişmeyince yine kura çekimine gi-
dildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi.
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Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı
galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en
farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern
Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid
karşısında yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu
3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in
Maccabi Netanya ekibini konuk eden
sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Sta-
dı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 ka-
zanarak Avrupa kupaları
tarihindeki en farklı galibiyetine
ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, 1972-
1973 sezonunda Şampiyon Ku-
lüpler Kupası 1. turunda Alman
ekibi Bayern Münih'e, 2019-
2020 sezonunda da Şampi-
yonlar Ligi'nde Real
Madrid'e 6-0'lık skorlarla
kaybetti ve tarihinin en
farklı yenilgilerini yaşadı.

Cimbom’a 
avrupa yakışır

Galatasaray, UEFA
Avrupa Ligi E Grubu'nun
5. haftasında bu akşam
Fransa temsilcisi Olimpik
Marsilya ile karşılaşacak.
Namağlup lider durumda

bulunan sarı-kırmızılı
ekip, bu akşam alacağı 

1 puanla gruptan çıkmayı
garantileyecek

BURAK
ZİHNİ

HABER

1 PUAN
YETER
ASLANIM

Yen de gel
FENER’iM
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında bu
akşam Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak
Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis sta-
dı'nda oynanacak karşılaşma, tsi 23.00'te başlayacak. is-
panyol hakem antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği
mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fe-
nerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. istanbul'da oynanan
maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarın kaza-
narak rakibinden rövanşı almaya çalışacak. Galatasaray
derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olym-
piakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve
son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek. D Gru-
bu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6
puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe'de 2 eksik

sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları
nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyeme-
yecek.
tedavilerine devam edilen altay Bayın-
dır ile Enner Valencia, yarın takım-
daki yerlerini alamayacak.takımla
çalışmalara başlayan Luiz Gusta-
vo'nun da kadroda yer alması
beklenmiyor. uEFa'ya bildirilen
listede yer almayan Miguel
Crespo, Burak Kapacak ve
serdar Dursun da müsaba-
kada görev yapmayacak. slo-
ven oyuncu Miha Zajc ise sarı
kart ceza sınırında bulunuyor.
Zajc, yarın üçüncü sarı kartını
görmesi halinde cezalı duruma
düşecek ve 9 aralık'ta Eintracht
Frankfurt ile yapılacak karşılaş-
mada oynayamayacak.

Olympiakos ligde lider

Yunanistan Birinci Futbol Li-
gi'nde sergilediği performansla

dikkati çeken Olympiakos, namağlup liderliğini sürdürüyor.
Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Pire
ekibi, hanesine 26 puan yazdırdı. En yakın rakibi aEK'nın 6
puan önünde bulunan Olympiakos, ligdeki son 5 maçını ka-
zanmayı başardı. Fenerbahçe, avrupa kupalarındaki 237.
maçına Olympiakos deplasmanında çıkacak Yunanistan
ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, avrupa kupa-
larında 237. kez sahne alacak. sarı-lacivertli futbol takımı,
avrupa'da oynadığı 236 karşılaşmada 87 galibiyet, 50 bera-
berlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 296 kez fileleri
havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü.

"Kupa 2"de 123. müsabakası

Fenerbahçe, avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 nu-
maralı organizasyonunda 123. maçını oynayacak. Daha
önce uEFa Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezo-

nundan itibaren uEFa avrupa Ligi ismiyle
devam eden "Kupa 2"de 122 karşılaş-
maya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet,
29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. söz ko-

nusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan
Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole

engel olamadı.

Avrupa'da 23. maç

Fenerbahçe, Portekizli teknik direk-
tör Vitor Pereira yönetiminde av-
rupa kupalarında 23. kez

mücadele edecek. sarı-laci-
vertli ekip, Pereira ile avru-

pa'da oynadığı 22
karşılaşmanın 10'unu ka-
zandı, 7'sinde berabere
kaldı, 5'inde sahadan
mağlup ayrıldı. Bu maç-
larda 31 kez fileleri ha-
valandıran Fenerbahçe,

kalesinde ise 26 gol
gördü.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı
Cevdet Akınal, Traboznspor maçının
hakemi Suat Arslanboğa için sert
açıklamalarda bulundu. Akınal,
“Vicdanı varsa düdüğünü asar” dedi
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal,
Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bu-
lundu. Maçın hakemi Suat Arslanboğa ve VAR hakemi
Mert Güzenge'yi asla affetmeyeceklerini dile getiren
Cevdet Akınal, hukuki anlamda tüm girişimleri yerine
getireceklerini belirtti. Trabzonspor karşılaşmasında ve-
rilen, verilmeyen kararlarla maçın yıldızının hakemler
olduğunu belirten Cevdet Akınal, "Dün akşam Türki-
ye'de tarihe geçecek hakem hatalarını gördüğümüz ka-
ranlık bir geceyi geride bıraktık. Maç sadece 5 dakika
oynatıldı ve bize göre 5. Dakikada verilmeyen kırmızı
kartla maç sona erdi. 45. Dakikada ise 2-1 olur korkusu
bile bize göre net olan penaltımızın verilmemesiyle kar-
şılaşma 3-0 bitti. Bir şehrin, bir takımın emeğiyle kimse
oynayamaz, bunu asla kabul etmeyeceğiz. Gaziantep
şehrinin emeğiyle oynayan her insana karşı tüm giri-
şimlerimizi yapacağız. Bu kadar emek verilen bir or-
tamda, düdüklerini ağzına kadar götürüp çalmaya
yüreği olmayan insanların artık Türk futbolunda yeri
olmadığına inanıyoruz. Aynı şekilde buna göz yumup,
VAR pozisyonunda da görevini yapmayan hakemleri de
vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz" diye konuştu. 
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s aadet Öğretmen Çocuk İstismarı
ile Mücadele Derneği (UCİM) Te-
kirdağ İl Koordinatör Yardımcısı

Derya Mutlu Bedavalar ve UCİM Tekir-
dağ Hukuk Koordinatörü Av. Hülya Tunçer,
Küpe FM'de katıladıkları yayında UCİM'in faali-
yetlerinden ve çalışmalarından bahsetti. En
büyük amaçlarının çocukları her türlü kötülükten
korumak olduğunu anlatan Derya Mutlu Beda-
valar, “Maalesef çocuklar en çok istismara uğra-
yan, en çok haksızlığa maruz kalan kesimin
başında geliyor. Biz bunun önüne geçmek, ço-
cuklarımızı her türlü kötülükten korumak için ça-
lışıyoruz. Bu yoldaki çalışmalarımızı da büyük bir
kararla sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı.

nÖnce sizi ve UCİM'i biraz tanıyabilir miyiz?
Derya Mutlu Bedavalar:
Çocuklar konuşacak UCİM yanlarında olacak
sloganı ile çıktığımız bu yolda sizler de bizim gibi
artık çocuklar konuşacak ve KÜPE FM yanla-
rında olacak diyerek desteğinizi esirgemediğiniz
için minnettarız. İl koordinatörümüz Seda
Hanım ve diğer koordinatör arkadaşlarım adına
teşekkür etmek isterim. Adım Derya Mutlu Beda-
valar, Tekirdağ İl koordinatör yardımcısı sıfatıyla
gönüllü olarak 1 yıldır, dernek üyeliği olarak ise
2019 yılından beri UCİM ailesi içerisinde yer alı-
yorum. Öncelikle programınızda bize yer verdiği-
niz için Küpe fm ailesine, Sevgili Dilek hanıma ve
sizlere çok teşekkür ederiz. Ben avukat Hülya
Tunçer, 1 yıldır Ucim Tekirdağ Hukuk Koordina-
törü olarak derneğimizde bulunmaktayım. Ucimi
ve Saadet öğretmeni duyduğum gün üyesi oldu-
ğum bu dernekte gönüllü olmak benim için
çok özel.

nUcim ne zaman kuruldu? Derneğin kuruluş 
hikayesini ve amaçlarını öğrenebilir miyiz?
Derneğimizin tam adı UCİM Saadet Öğretmen
Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’dir. 2017
yılında kurulmuştur ve genel merkezi Mersin’dir.
Kuruluş hikayesi maalesef çok acı bir hikaye ile
başlar. Derneğimizin kurucusu sevgili Saadet
Özkan İzmir’in Menderes ilçesindeki bir okulda
görev yaparken çocukların tavırlarından şüphele-
nir ve devamındaki süreçte okulun müdürünün
yıllarca çocuklara istismarda bulunduğunu anla-
yarak hemen kolluk kuvvetlerine haber verir. Son-
rasında da konunun peşini bırakmaz ve
çocukların mahkeme süreçlerinde hep yanlarında

olur. Yaşadıkları onu çok etkiler ve Tür-
kiye’de benzer du-

rumda

olan başka çocuklar için de bir şey yap-
malıyım diyerek yola çıkar. Bu noktada
Mersinli iş insanı sevgili Yücel Ceylan ile

yolları kesişir ve 2017 temmuz ayında der-
neğimiz kurulur. Şu an 70 bini aşkın üyesi,

11 önleme merkezi , 58 ilde aktif yapılanması ve
23 ilde yürüttüğü yapılanma süreci ile tüm Tür-
kiye çapında faaliyetlerine devam etmektedir. Ana
amacımız Türkiye’de çocuk ihmal ve istismarını
önlemek ve farkındalık yaratmaktır. Sevgili Saa-
det Özkan’ın Menderes olayını ve derneğin kuru-
luşunu anlattığı videoları sosyal medyada var,
tüm dinleyicilerimize izlemelerini öneriyorum. O
kadar güzel ve duygu dolu anlatıyor ki, onun ağ-
zından dinlemek çok etkileyici.

nOlay yaşanmadan müdahale etmek
önemli. İstismarı nasıl önleyebiliriz?
Bu sorunun cevabına çocuk istis-
marı açısından önleme neyi ifade
ediyor buna değinerek başlaya-
lım. Önleme faaliyetleri 3 ayrı se-
viyede gerçekleşmektedir: temel
önleme çalışmaları, ikincil ön-
leme çalışmaları ve üçüncül ön-
leme çalışmaları. Temel önleme
çalışmaları, henüz sorun ortaya çıkma-
dan yapılan çalışmalar olarak ele alınır.
Tüm bireylere yöneliktir ve herkes katılabilir. İkin-
cil önleme ise olayın üstünden zaman geçmemiş,
yeni ortaya çıkmıştır. Burada olayın büyümesini
engelleme çalışmaları yapılır. Daha çok risk grup-
larına odaklanılır veya problemin yeni başladığı
anlaşılan kişilere odaklanılır. Yani olaya sıcağı sı-
cağına müdahalede bulunulur. Son olarak üçün-
cül önleme çalışmaları ise, sorun ortaya çıkmıştır
ve krize müdahale gerektiren durumlarda ki çalış-
malardır. Doğrudan müdahale gruplarıdır, sorun
yaşayan kişilere, krize müda-
hale edilmesi gereken ki-
şilerdir. Elbette asıl
amaç temel önleme faa-
liyetlerinde aktif olup 2.
Ve özellikle 3. Seviyeye
geçmesine engel olmak-
tır. Bunun yolu ise eği-
tim ve çeşitli faaliyetler
ile toplumsal farkındalı-
ğın arttırılmasından
geçmektedir. Bu nedenle
bizim dernek olarak en
çok önem verdiğimiz
alan eğitim alanıdır.
Hem yetişkinlerin hem
de çocukların farkındalıklarını arttırarak istismar-

cılara dur diyebiliriz, ihmal ve istismarın
önüne geçebiliriz. Aynı zamanda soru-

nun ortaya çıktığı ve dava aşama-
sına gelmiş olaylarda davaya

müdahil olarak istismarcı-
nın hak ettiği cezayı al-

ması ve kamuoyu
oluşması için tüm

gücümüzle çalı-
şıyoruz. 

Böylece po-
tansiyel

istismar-
cılara
bir
mesaj
veri-

yoruz. Çocuklar Konuşacak
ve UCİM yanlarında

olacak… 

nDernek bünyesinde ne tür 
çalışmalar yapıyorsunuz? Bu konuda biraz

daha bilgi alabilir miyiz?
Derneğimizin en önemli amacı, Türkiye'de çocuk
ihmal ve istismarını önlemek ve farkındalık yarat-
maktır. Bu kapsamda Avrupa ve Türkiye’de ilk
olan ihmal ve istismarı önleme merkezlerimizi aç-
maya devam ediyoruz. Şu an güncel rakamlara
göre 11 farklı ilde-biri proje ofisi olmak üzere- bu
merkezler açılmıştır. İzmir, Konya, İstanbul, Er-
zurum, Antalya, Mersin, Ordu, Mardin, Van, An-

kara ve Kayseri’de merkezlerimiz
bulunmaktadır. Tekirdağ koor-
dine ekibi olarak hedefimiz
Trakya bölgesinde de bir önleme
merkezi açmaktır. Önleme mer-
kezi olmayan illerde ise merkeze
bağlı olarak tamamen gönüllüler-
den oluşan koordine ekibi ve üye-
ler faaliyetleri yürütmektedir.
Biraz da önleme merkezinin yapı-
sından ve derneğimizin ana faali-
yetlerinden bahsetmek isterim.
Temelde 3 ayrı birim ile faaliyet
göstermektedir. Hukuk Birimi,
Danışmanlık ve Rehabilitasyon
Birimi ve Eğitim Birimi. Hukuk

birimlerimiz hukuki destek, davalara müdahil
olma ve farkındalık eğitimlerinde hukuksal boyut
ile ilgili bilinçlendirme faaliyetleri yürütür. Danış-
manlık ve rehabilitasyon birimi, ihmal veya istis-
mara uğramış çocuklarımız ve ailelerine
danışmalık hizmeti sağlar ve/veya resmi kurum
ve sağlık kurumlarına yönlendirmesini yapar.
Farkındalık eğitimlerimizde psikolojik boyut dair
bilinçlendirme eğitimi faaliyetleri yürütür. Eğitim
birimimiz ise ihmal ve istismarı önleyici eğitim
faaliyetlerini organize eder ve bilinçlendirici do-
kümanlar hazırlar. Bu eğitim faaliyetleri yetişkin
gruplar ve çocuklar için ayrı ayrı organize edil-
mektedir. Yetişkinlerde daha çok ihmal ve istis-
marın psikolojik ve hukuksal boyutlarını ele
alacak şekilde farkındalık eğitimleri, çocuklarda
ise bedensel söz hakkını pekiştirecek yaşlarına
uygun faaliyetler şeklindedir. Eğitimlerimiz konu-
sunda dikkat çekmemiz gereken en önemli konu
ise verilen her eğitimin uzmanı tarafından veril-
mesi şartıdır. Önleme merkezlerimizin en önemli
görevlerinden biri de Çocuk ihmal ve istismarını
önlemek amacıyla yapılması gereken yasal deği-
şikliklerle ilgili olarak yasal mercilerde gerekli baş-
vuruları yapmak ve konunun takipçisi olmaktır.
Şu an UCİM olarak en önemli hedeflerimizden
biri bu merkezlerin sayısını arttırmak ve her ilde
bir önlemek merkezi olmasını sağlamaktır. Faali-
yetlerimizi rakamlarla anlatmak gerekirse;
10.000’in üzerinde çocuğa bedensel söz hakkı
eğitimi verdik. 50.000’in üzerinde ebeveyne bilin-
çlendirme semineri verdik. 250.000’in üzerinde
üniversite öğrencisine farkındalık eğitimi verdik.
Yüzlerce istismar mağduru çocuk ve ailesine üc-

retsiz danışmanlık hizmeti verdik. 500 istismar
mağduru çocuk ve ailesine ücretsiz hukuki destek
verdik. Halen 200 dava takip edilmekte ve 100
dava da ise gözlemci sıfatı ile yer alıyoruz.

nYaptığınız birçok şey var ve bunlar için de 
desteğe ihtiyacınız var. Sizin için ne destek 
verebiliriz? Üye olmadan derneğe ne türkü 
katkı verebiliriz?
Kesinlikle desteğe ihtiyacımız var. Ve kesinlikle
herkesin bu desteği sağlamak adına yapacağı çok
şey var. Destek olmaya başlamak için üye olmaya
gerek yok. Hani temel önleme faaliyetleri demiş-
tik ya herkesin dahil olabileceği, aslında ilk aşama
olarak herkes destek olmaya bu noktadan başla-
yabilir. Şu an yaptığımız bu program da temel bir
önleme faaliyeti ve sizler Küpe FM ailesi olarak
destek olmaya başladınız bile. Programımızı din-
leyen kıymetli dinleyicilerimiz ilk destek olarak
ucimorgtr sosyal medya hesaplarını takip etmeye
başlayabilirler. Hesaplarımızı çok aktif bir şekilde
kullanıyoruz ve takip ettiklerinde derneğimiz ve
çalışmalarımız ile ilgili pek çok konuda fikirleri
olacaktır.  Buradaki paylaşımlardan uygun gör-
düklerini kendi hesaplarından ve dahil oldukları
gruplardan paylaşabilirler ise harika olur. Ne
kadar çok çocuk ve aile derneğimiz ve faaliyetle-
rinden haberdar olursa o
kadar olası vakayı ön-
leme veya olan vakayı
sonlandırıp çocuğumu-
zun ve ailesine destek
olabilme şansımız olaca-
ğını unutmayalım. Artı
olarak makul bir şüphesi
olan herkes UCİM ihbar
hatlarını arayarak veya
websitesinden formu
doldurarak ihbarda bu-
lunabilir. Veya olayı yaşa-
yan çocuk ve aileyi bu
kanallara yönlendirebilir.
Bu konuda çalışan avukatlarımız bir ön incele-
menin ardından hemen bağlantı kuracaklardır.
İhbar hattımızın numarası: 0 324 331 1818.

nHerkes derneğe üye olabilir mi? 
Dernek için nasıl bağış yapılabilir?
Evet kesinlikle herkes üye olabiliyor. Ucim’in ça-
lışmalarını beğendim ve ben de bunun bir parçası
olmak istiyorum diyen herkes için ise sonsuz bir
destek seçeneğimiz var. Ucim.org.tr websitesin-
den üye olabilirler. Üye olmak çok basit bir işlem
ve 1 dakika içinde tamamlanabiliyor ve hiçbir ön
şartı yok. Üyelerimizin bazıları aynı zamanda dü-
zenli bağışçılarımız. Düzenli bağış bizim için çok
önemli çünkü önleme merkezlerimizin açılması
ve genel masraflarının karşılanması açısından
düzenli bir finansal akış çok kıymetli. Elbette
kimin gücü neye yeterse, hiçbir limit, sınırlama
veya zorunluluk yok. Düzenli bağış dışında yine
sitemizde pek çok sertifika ile bağış seçenekleri
var. Özel günlerinizde alacağınız bir kazak, par-
füm yerine sevdiklerinize bağış sertifikası hediye
edip bir çocuğa elinizi uzatabilirsiniz. Ve son 

olarak da daha aktif olarak bu çalışmaların içinde
yer almak isterim diyen her kesimden, her yaştan
duyarlı insanlarımız üyelik işlemlerini tamamla-
dıktan sonra illerdeki koordinatör ekipleri ile ça-
lışmalar yapabilirler. İl bazında üye
toplantılarımız ve iletişim gruplarımız sayesinde
çok aktif bir şekilde iletişim kurmakta ve fayda
sağlamak isteyen tüm üyelerimiz ile yakın bir şe-
kilde çalışmaktayız. Bir kere UCİM ve yaptıkları
ile tanışınca ve yaşananların içine girince aslında
bir sonraki adımda hep daha fazla nasıl destek
olabilirim ve nasıl aktif olabilirim demeye başlı-
yorsunuz. Sadece kınamak yetmez somut birşey-
ler yapmalıyım bilinci ile hareket etmeye
başlıyorsunuz. Ve detaylarını anlattığım üzere
sonsuz bir destek kanalımız var.

nÇocukların istismara uğradığını 
nasıl anlayabiliriz?
Öncelikle dinleyicilerimize ihmal istismar kav-
ramı ile ilgili olarak ufak bir bilgilendirme yap-
mak isterim. Ucim olarak ihmal ve istismarı 4
kategoride değerlendiriyoruz. İhmal, fiziksel istis-
mar, duygusal istismar ve cinsel istismar. İhmal,
çocuğun fizyolojik, psikolojik ve diğer temel ihti-
yaçlarının çocuğa bakmakla yükümlü kişi veya

kişilerin ve bünyesinde kamu ku-
rumlarını bulunduran devletin
karşılamaması olarak tanımla-
nır. Fiziksel İstismar, çocuğun
kasıtlı olarak zarara uğratılması
yada fiziksel olarak bir cezaya
çarptırılmasıdır. Hasar durumu
sonuçları somut olarak gözlene-
bildiği için en kolay tespit edile-
bilen istismar türüdür. Duygusal
istismar ise çocuğun üzerinde
ebeveynlerinin ve diğer yetişkin-
lerin baskı kurmasıyla çocuğun
duygusal, sosyal ve kişilik gelişi-
minin sekteye uğramasına sebep
olan istismar türüdür. Gündelik

yaşamda sık görülür. Daha kompleks bir ya-
pıda olmasından dolayı tespit edilmesi en güç
olan istismardır. Tehdit etme, yıldırma, aşırı
otorite, aşağılıma gibi davranışlar bu kategori-
dedir. Cinsel istismar ise çocuğun cinsel haz
amacı güderek zorla ya da ikna edilerek kulla-
nılmasıdır. Cinsel istismara uğramış çocuk-
larda genel olarak görülenler aslında rutin
davranış modellerinin dışına çıkma durumları-
dır. Dolayısı ile ailelerin ve çocuklar ile yakın te-
masta olan öğretmenlerin çocukları çok iyi
gözlemlemeleri gerekir. Akademik başarıda ani
düşme, yemek yeme ve uyku alışkanlıklarında
ani değişimler, sosyallik ve arkadaş ilişkilerinde
zayıflama, saldırgan tutum veya tam tersi içe
kapanma, rutin alışkanlıklarında aşırı uçlarda
davranışlar görülebilir. Bunun yanında fiziksel
olarak vücudun çeşitli yerlerinde travmalar ola-
bilir. Bunları yaşayan her çocuk mutlaka istis-
mara uğramış anlamı taşımaz ancak bir
uzmana başvurarak sorunun kökenini bulmak
önemlidir. Buradaki kritik nokta mutlaka bir
uzman görüşü almaktır.

“UCİM, HER
ZAMAN 

ÇOCUKLAR İÇİN
ÇALIŞACAK

“UCİM’E BAĞIŞ
YAPARAK
DESTEK 
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Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği
(UCİM) Tekirdağ İl Koordinatör Yardımcısı Derya Mutlu

Bedavalar ve Av. Hülya Tunçer, Küpe Fm'de “Çocuklar
konuşacak, UCİM yanlarında olacak” dedi. Dernek

olarak yaptıkları faaliyetlerden söz eden ikili “UCİM
olarak çocuklarımızın istismara uğramaması ve onların

mağdur edilemesi için canla başla çalışıyoruz” dedi

Çocuklar konuşacak

UCİM destekleyeCekUCİM destekleyeCekUCİM destekleyeCekUCİM destekleyeCekUCİM destekleyeCekUCİM destekleyeCekUCİM destekleyeCekUCİM destekleyeCek

Çocuklar için mücadeleye devam
İstismar davalarında genelde istismarcı
ve onun yakınları bir ordu kalabalığı ile
davaya katılırlar, istismara uğrayan
çocuk ve ailenin yanında ise bir avuç
insan yer alır. Bir çocuğun istismara uğ-
raması ve bunun detaylarının konuşul-
ması herkes için çok büyük bir travma
ve elbette anlatılanlar gözümüzün önün-
den gitmiyor. Ancak biz dernek olarak
biliyoruz ki kahraman çocuklarımıza ve
ailelerimize destek olmalıyız, duygusal
olarak inişler çıkışlar yaşasak bile tek-
rar ayağa kalkıyoruz ve onlar için müca-
deleye devam ediyoruz. Onların yanında
olduğumuzu hep hissetmeleri için eli-
mizden gelenin fazlasını bir gönüllü or-
dusu ile yapmaya çalışıyoruz. Her
zaman dediğimiz gibi “ Çocuklar konu-
şacak ve UCİM yanlarında olacak.”

UCİM destekleyeCek

UCİM
olarak çocukların

haklarını gözetmek ve
onları her türlü istismar-

dan korumak için varlıklarını
sürdürdüklerini belirten 
Bedavalar ve Tunçer, “Bu 
anlamda herkesin bize 
destek vermesini çok
değerli buluyoruz”

diye konuştu.

UCİM davalara 
Müdahİl olUr
Hülya Tunçer:UCİM olarak Türkiye Genelinde
30 avukattan oluşan bir ihbar ekibimiz var. Nö-
betleşe usulle Türkiye genelinden gelen ihbar-
lar kayda alınmaktadır. Hangi ilden ihbar
gelmekte ise o ilde bulunan hukuk koordinatör-
leriyle iletişime geçiliyor. Hukuk Koordinatör-

leri dosyayı inceleyerek dosya içeriği
hakkında bir rapor hazırlıyor ve ihbar
ekibine bu raporu iletiyor. Ardından ihbar
ekibi tarafından dosyaya müdahil olma
kararı verilirse, bizler UCİM avukatları ola-
rak dosyaya müdahil olmaktayız. 
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