
Karadeniz ve Marmara 
denizinde uzun yıllardır gö-

rünmeyen kofana balığı iki gündür
akın üstüne akın yaptı. 300 liradan
80 liraya düşen kofana balığı balık
severler tarafından büyük ilgi gördü.
Balıkçı Kenan Balcı, “On sene sonra
iki gündür ilk defa kofana balığı akın
yaptı” dedi. Balcı, “Birçok hastalığın
ilacı balık. İçerisinde hiçbir katkı
maddesi barındırmıyor. Yıpranan
dokularımızı onarıyor. Balık demek
sağlık demek” diye konuştu. I SAYFA 10
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Nasıl iktidarda
kalınır?

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, “Son iki dönemde 151

belediye başkanı terör iltisakı sebe-
biyle görevden alınmış, bu kişilerden
73’ü ilk derece mahkemelerce toplam
694 yıl 998 ay 338 gün hapis cezası
almış, diğerlerinin ise adli süreçleri
devam etmektedir. Görevlendirme
yapılan belediye-
lere bugüne
kadar tam 9.2
milyar TL yatı-
rım kaynağı ayır-
dık. Ayrıca 4
buçuk milyar TL
de eski yönetim-
lerden kalan borç
ödedik” açıkla-
masını yaptı. 
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151 başkan
görevden alındı

TERÖR İLTİSAKI SEBEBİYLE...ERDOĞAN’I ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın Anayasa'nın 138. Mad-
desi'yle ilgili açıklamasına yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, “Dün Erdoğan ilginç
bir açıklama yapmış, ‘Ben size tali-
mat vermiyorum’ diyor, yargıçlara.
‘Anayasa 138. maddesi var.’ ‘Dolayı-
sıyla ana muhalefet partisi lideri de
size talimat veremez’ diyor. Sanki

Amerikalı 
papazı ben
‘çıkar’ dedim.
Talimatı veren
belli. O talimatı
mahkemeye
veren belli, çıka-
ran da belli. Akıl,
mantık yok yani,
gerçekten” diye
konuştu.
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Sanki papazı
ben çıkardım!

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Ataşehir Belediyesi’nden alınan bilgiye
göre, İzmir depreminin ardından riski

binaların yıkım çalışmaları hızlandırıldı.
Buna göre çürük raporu bulunan Ataşe-
hir'deki 84 binanın Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’nın emriyle yıkılması gerekiyor, belediye
ekiplerinin de vakit kaybetmeden yıkım çalış-

malarına başlayacağı belirtildi. Mahallede
yaşayanlardan Havva Aras, “Sabah
10’da uykudan bir fırladık, dışarıda
çevik kuvvet var. Su, elektrik, doğal-
gaz kesilecek. Pandemi zamanı
zaten işsizlik var. Kim, nasıl nereye
çıkacak?” diye sordu. I SAYFA 4
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UKOME toplantısında görüşülen
“İstanbul'a yeni 6 bin taksi” teklifi yine
reddedildi. Toplantı öncesinde bir grup
taksici ve İmamoğlu arasında tartışma

çıktı. Tartışmalar toplantı sonrasında da
devam ederken İmamoğlu, ret

kararının talimatla geldiğini iddia etti.
İmamoğlu, “Bu karar teklifin tekrar

gelmesine mani değil. Doğru, 
er geç karşılığını bulur” dedi

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenle-
nen UKOME toplantısı öncesi taksici-

ler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu arasında gergin anlar ya-
şandı. Kongre merkezi önüne gelen bir grup
taksici ile Ekrem İmamoğlu arasında tartışma
çıktı. Taksiciler, İmamoğlu'na, “Esnaf can çeki-
şiyor, burası muz cumhuriyeti değil” dedi. Kısa
süreli tartışmanın ardından İmamoğlu içeriye
girdi. Ancak grubun yuhalaması üzerine
Ekrem İmamoğlu tekrar dışarıya çıktı. Gruba
yönelen Ekrem İmamoğlu, “Kimi yuhalıyor-
sun sen. Kim, hanginiz yuhaladı” diye bağırdı. 
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BENi hANGiNiZ yUhAlAdı?

Toplantıda teklif üzerinde konuşan 
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı

Eyüp Aksu ve İmamoğlu arasında gerginlik
yaşandı. Aksu'nun “Taksici esnafının ekmeğine
kimseyi ortak etmeyeceğiz demiştiniz. Şimdi
ise geldiğimiz ortamda bırakın ortak etmeyi,
ekmeğimizi İBB yok etmeye çalışıyor” dedi.
İmamoğlu ise Aksu'nun siyaset yaptığını 
savunarak, “Burası siyasi bir mecra değil. Bir
ithamla, iftira ile hangi gruba vaat verdiniz de
bugün getiriyorsunuz gibi hadsiz bir cümle
kurdunuz. Benim söz verdiğim doğru. Biri 
İstanbullu diğeri taksici esnafı” diye konuştu. 

ç
hAdSiZ BiR CÜMlE KURdUNUZ

Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçek-
leşen UKOME toplantısında “Taksi ta-

şımacılığının düzenlenmesi teklifi” görüşüldü.
İstanbul'a yeni 6 bin taksiyi içeren teklif oy çok-
luğuyla reddedildi. İBB Başkanı İmamoğlu 
5 bin taksinin reddedilmesinin ardından, “Tali-
mat öyle geldi mesajlardan görüyorum. Ben bu
talimat sürecini halkın vicdanına havale ediyo-
rum. Herkesi her kurumu bu konuda düşün-
meye davet ediyorum. Bu ret kararı teklifin
tekrar gelmesine mani değil. İstanbullu’ya ve
esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz.
Doğru, er geç karşılığını bulur” dedi. I SAYFA 9
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TAliMATlA RET KARARı VERildi

FETÖ'nün 15 Temmuz
2016'daki darbe girişiminin 

komuta merkezi Akıncı Üssü'nde 
yaşanan eylemlere ilişkin 475 sanık
hakkında açılan davada kararlar 
açıklandı. Darbe girişimini Akıncı'dan
yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz,
Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve
Harun Biniş ile Ankara'yı vuran
pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik
10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral
Bekir Ercan Van 79'ar kez ağırlaştırıl-
mış müebbete çarptırıldı. Darbeci F-
16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay
Hakan Karakuş, 79 kez ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası aldı. I SAYFA 7
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Kemal Kılıçdaroğlu

MUHAFAZAKAR BİZİZ MESAJI

Umre’ye gittiğini belirterek,
CHP'nin en muhafazakar

parti olduğunu savunan Mahmut
Tanal, cami imamlarının sorunları
için Meclis Başkanlığı’na araştırma
önergesi sundu. Cami görevlileri ve
İmam-Hatiplerin mesleklerini icra

ederken birçok
sorunla karşılaş-
tığını belirten
Tanal, “Diyanet
ödenek ayırma-
dığı için camile-
rin masrafları,
İmam-Hatiple-
rin omuzlarına
yüklenmektedir”
dedi. I SAYFA 8

ç

Umre’den sonra 
imam açılımı!

Mahmut Tanal

HDP KONTENJANIYLA GELMİŞTİ

İstanbul'da 27 ayrı adreste
PKK/KCK terör örgütüne 

yönelik düzenlenen operasyonlarda
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı
Cihan Yavuz'un da aralarında bulun-
duğu 19 kişi gözaltına alındı. Ya-
vuz’un terör örgütü PKK/KCK’nın
şehir yapılanmasında, mitingler, açlık

grevleri ve ölen
örgüt üyelerinin
ailelerine yardım
yapılması gibi
faaliyetlerde bu-
lunduğu öne sü-
rüldü. Dosyada
Yavuz'un HDP
kontenjanından
seçildiği yer aldı.
I SAYFA 5
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Şişli Belediyesi’ne
terör operasyonu

Cihan Yavuz

Süleyman Soylu

“Gıdanı Koru Sofrana Sahip
Çık” kampanyasına Ataşehir

Belediyesi de katıldı. Her yıl tüm
dünyada insanlar için üretilen gıdala-
rın, üçte biri olan yaklaşık 1,3 milyar
tonu israf ediliyor. Satın alınan gıda-
ların neredeyse yüzde 30'u çöpe atılı-
yor. Oysa dünya çapında israf edilen
gıdanın sadece dörtte biri, dünyada
açlık çeken 795 milyon insanı 
doyurmaya yetiyor. I SAYFA 4
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Gıdaların yüzde
30’u çöpe gidiyor

İSRAF MAALESEF ÇOK

Ataşehir Belediyesi ekipleri, 2014 yılından bu yana
riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, 
evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi
üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı

Memleket 
isterim...

SU, ElEKTRiK, dOğAlGAZ KESilECEK
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HAiNLERiN CEZASI KESiLDi
Beylikdüzü Belediyesi, 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Mücadele Günü kapsamında
düzenlenen panele ev sahipliği yaptı.
Panelde İstanbul Sözleşmesi’nin önemi
ve kadına yönelik şiddete karşı yapıl-
ması gereken konular ele alındı. Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi
olarak şiddete karşı sıfır tolerans ilke-
siyle ve kadına şiddetle mücadelede
kadının güçlendirilmesi prensibiyle 
hareket ediyoruz” dedi. I SAYFA 16
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10 SEnE SOnRa 
kOFana akını

HABERİN 

DEVAMI 

SAYFA 15’TE

Bakırköy Belediyesi'nde toplu 
iş sözleşmelerinin yapılmadığını

ve önerilen zamların yetersiz oldu-
ğunu belirten bir grup çalışan, Özgür-
lük Meydanı'nda protesto eylemi
yaptı. Grup düdük çalıp, sloganlar
atarak tepkilerini dile getirdi. Tüm
Bel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Baş-
kanı Adem Erdem, “3 yıllık memurun
aldığı zam oranı yüzde 42'dir. Bize
yüzde 6'lık gibi bir önermeyle geliyor-
lar. Bunu reddediyoruz” dedi. I SAYFA 5

ç

Bu zam teklifini
reddediyoruz!

İŞÇİLER TEPKİLİ

UKOME TOPLANTISI ÖNCESİNDE VE SONRASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

6 bın yEnı takSı
yınE REDDEDıLDı

İmamoğlu karar tepkisini, "Ağalık, paşalık, partizanlık, akrabalık bende yok kardeşim. 16 milyon
insan eşit. Adaletli bir düzeni savunmak için buradayım" şeklinde gösterdi. İmamoğlu, "Bu işi 
çıkar haline getirmiş biri varsa kusura bakmasın; zarar görecekse, umurumda değil" dedi.
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Büyükçekmece Bele-
diyesi, “Deprem ve Diğer

Doğal Afetlere Hazırlık
Eylem Planı” çerçeve-

sinde bilim adamları ve
AKUT Vakfı ile birlikte
deprem öncesi ve son-

rasında yapılması gerekenleri
planlıyor. Belediye Başkanı

Akgün, çalışmalar kapsa-
mında şimdiye kadar 

22 binden fazla bina
yıktıklarını söyledi. 
I SAYFA 9

allah beni koruyor!
Avcılar Marmara Cadde-
si'nde  polisin maskesiz 

gezerken durdurduğu kadın,
“Neden maske takmıyorsunuz?”
sorusuna, “Allah beni koruyor”
cevabını verdi. 
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PAZARCılARA CEZA yAğdı 

HABERİN
DEVAMI 

SAYFA 5’TE

Kenan
Balcı

Fatma
Duman

Mehmet
Murat
Çalık

6 SENE SONRA 
AKILLANDILAR!
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22 binden fazla
bİnayı yıktık

Hasan
Akgün

KiM ZARAR GÖRECEKSE GÖRSÜN!
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DÜNYADA ve ülkemizde en sık görülen
kanserlerin başında gelen akciğer kanseri
günümüzde hızla yaygınlaşıyor. Ülkemizde

her yıl 40 bine yakın kişinin akciğer kanserine yaka-
landığını belirten Acıbadem Maslak Hastanesi
Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Haleze-
roğlu, kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alan ak-
ciğer kanserinin başlıca nedeninin sigara kullanımı
olduğunu vurgulayarak “Akciğer kanseri sinsi ilerle-
diği ve ilk evrelerinde belirti vermeyebildiğinden,
özellikle yıllardır sigara içenlerin hiçbir şikayeti bu-
lunmasa da, düzenli kontrole gitmeleri şart” diyor.
Kasım ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsa-
mında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Semih Hale-
zeroğlu, akciğer kanseri cerrahisinde en yeni
gelişmeleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bu-
lundu.

Kapalı yöntemle  ameliyat 

Akciğer kanserinin tedavisinde cerrahi yöntem çok
büyük önem taşıyor. Kanserin diğer organlara ve ak-
ciğer dışındaki lenf bezlerine yayılma yapmadığı du-
rumlarda, yani birinci ve ikinci evrelerde ameliyat
uygulandığını belirten Prof. Dr. Semih Halezeroğlu,
ancak bunun için hastanın yapılacak olan ameliyata
uygun düzeyde kalp ve akciğer fonksiyonlarının ol-
ması gerektiğini söylüyor. İleri derecede kalp ve solu-
num bozukluğu olan hastalarda operasyon özenli bir
ameliyat öncesi değerlendirme sonrası gerçekleştirile-
biliyor. Akciğer kanseri ameliyatlarında kullanılan iki
ana yöntem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Semih
Halezeroğlu şöyle konuşuyor: “Bu iki ana yöntem-
den biri; kaburgalar arasından açılarak yapılan açık
yöntem, diğeri de göğüs boşluğu içerisine ilerletilen
10 mm genişliğinde bir kamera yardımıyla gerçekleş-
tirilen kapalı yöntemdir. Tıbbi teknolojik yöntemlerin
gelişmesi ve göğüs cerrahlarının tecrübelerinin art-
ması sonucunda kapalı yöntem ile yapılan akciğer
kanseri ameliyat sayısı belirgin şekilde artmıştır.”

Küçük bir kesi büyük fayda verir

Bu gelişmelere paralel olarak hastaların operasyon-
ları gerçekleştirilirken kendilerine verilebilecek zararı
en aza indirmek için kapalı ameliyat yöntemlerinin
de kendi içerisinde gelişme gösterdiğini vurgulayan
Prof. Dr. Semih Halezeroğlu “Geçmişte akciğer
kanseri ameliyatı için hastanın göğüs kafesinde
uzun bir kesi açılıyordu. Günümüzde ise halk ara-
sında kapalı ameliyat denilen yöntemlerle ameliyat-
lar yapılıyor. Robotik ameliyatlarda veya standart
kapalı yöntemde hastanın göğüs kafesi üzerinde 3
veya 4 kesi yapılarak kamera ve farklı cihazlar ayrı
bölgelerden ilerletilir. Bu da ameliyat sonrası hasta-
larda ağrıların uzamasına sebep olabilir. Bunu azalt-
mak için son yıllarda sadece bir kesiden yapılan
torakoskopik yöntem geliştirilmiştir. Artık hastanın
göğüs kafesinin uzun bir kesi ile açılması yerine, sa-
dece 3 veya 4 santim uzunluğunda tek bir kesi yapı-
larak ilerletilen kamera ve özel tıbbi cihazlar ile
ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Dünyada Tek Port
VATS olarak bilinen bu yöntem hastaların ameliyat
sonrası risklerini azaltıp normal yaşantısına erken
dönmesine yardımcı oluyor' diyor.
AYNUR CİHAN

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ
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Akciğer kanserine
karşı çareler var

Aşılar yetersiz dozlarda yapıldığında koruyucu olmamakta, mutlaka ilk aşı serisinin bitirilmesi 
ve ardından tekrar dozlarının uygulanması gerekir” diyor. Doktor Öğretim Üyesi Müjde Arapoğlu,
toplumda aşılar hakkında doğru bilinen 8 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

ZEYNEP VURAL

C ovid-19 enfeksiyonu hızla yay-
gınlaşırken, sonbahar ve kış ay-
larında influenza ve dünyada

milyonlarca çocuğu etkileyen rotavirüs
ishalinde de artış bekleniyor. Acıba-
dem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim
Üyesi Müjde Arapoğlu, pandemi dö-
nemleri sırasında pandemi etkeni ile
hastalıklar ağırlık kazansa da, sonra-
sında diğer hastalıklarda da genel bir
artış görüldüğünü belirterek “Bu artışı
engellemek için pandemi döneminde ve
sonrasında rutin çocukluk aşıları kesin-
likle ihmal edilmemelidir. Ülkemizde 13
adet çocukluk hastalığına karşı rutin ba-
ğışıklama ve ayrıca isteğe bağlı olarak
menenjit ve rotavirüs aşıları uygulan-
maktadır. Aşılar yetersiz dozlarda yapıl-
dığında koruyucu olmamakta, mutlaka
ilk aşı serisinin bitirilmesi ve ardından
tekrar dozlarının uygulanması gerekir”
diyor. Doktor Öğretim Üyesi Müjde
Arapoğlu, toplumda aşılar hakkında
doğru bilinen 8 yanlışı anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu.

Doğal yolDan bağışıklık kazansak
Daha iyi Değil mi? nasıl olsa
hasta olacaksak aşıya ne
gerek var: yanlış!

DoğrUsU: Suçi-
çeği, tüberküloz gibi
bazı enfeksiyonlar
aşılamaya rağmen
geçiriliyor. Evet,
koruyuculuğu
yüzde 85 üstüne
çıkamayan bazı
aşılar var ancak
aşılama hastanın
bu enfeksiyonları
geçirse bile hafif ge-
çirmesini sağlar, has-
talıkların yan etkileri
aşılı çocuklarda çok
daha az görülür. Bazı
hastalıkları ise geçirsek de
tam bağışıklık kazanmak
mümkün olmuyor. Örneğin,
hepatit B teması sonrası bazen
tam iyileşme olmuyor, yüzde 10 hasta
taşıyıcı olarak kalıyor.

aşıların kısa süreli yan etkileri
tehlikeliDir: yanlış!

DoğrUsU: Aşıların yan etkileri ola-
bilir ancak genellikle bu yan etkiler
önemsizdir. Hafif ateş, kırgınlık, enjeksi-
yon yerinde kızarıklık ve şişlik gibi yan
etkiler görülebilir. Bazı aşılar geçici baş
ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve iştah-
sızlığa yol açabilir. Nadiren, çocuklarda
alerjik reaksiyon ve havale geçirme gibi
nörolojik yan etkiler görülebilir. Nadir
görülen bu yan etkiler endişeye neden
olsa bile, aşılar ölümcül hastalıklara ya-
kalanmaktan çok daha güvenlidir.

aşılarDa cıva, alüminyUm ve tiomersal
gibi birçok yabancı maDDe var. bUnlar
naDir De olsa otoimmün hastalıkları, 

otizmi ve beyin hasarını tetikliyor. 
yakalanma oranımız Düşük hastalıklar
için neDen bU yan etkileri yaşayalım:
yanlış!

DoğrUsU: Aşıların bu yan etkilere yol
açtığı konusunda bilimsel verilerle kanıt-
lanmış net hiçbir çalışma yok. Güncel aşı-
larda bu maddelerin zararlı formları da
yok. Bilinenin tam tersine aşı yan etkileri
oldukça az, oysa aşı ile korunabilen has-
talıklara yakalanma oranı ve bu hastalık-
ların komplikasyonlarını yaşama oranları
çok daha yüksektir.

aynı anDa birDen fazla hastalığa karşı
veya kombin aşı UygUlarsak aşıların yan
etkileri çok Daha fazla yaşanır: yanlış!

DoğrUsU:
Doktor Öğretim
Üyesi Müjde Ara-
poğlu “Eş zamanlı
birçok aşı kullanıla-
bilir. Aynı gün bir-
den fazla aşı
uygulandıysa yan
etkilerinin fazla ola-

cağına dair herhangi
bir kanıt yoktur. Kom-

bin aşılar güvenlidir.
Canlı virüs aşıları ya aynı

gün ya da dört hafta ara
ile uygulanmalıdır” diyor.

tek seferDe birDen fazla aşı yap-
mak çocUğUn bağışıklık sistemine 
fazlaca yük binDirir: yanlış!

DoğrUsU: Birden fazla aşı yapma-
nın bağışıklık sistemine olumsuz etkiye
yol açtığını gösteren hiçbir kanıt yoktur.
Bağışıklık sistemimizin birçok farklı
hastalıkla aynı anda savaşabilecek gücü
vardır. Zararlı organizmalara karşı aynı
anda ayrı ayrı antikor üreten bağışıklık
sistemimizin birkaç aşıya karşı aynı
anda antikor geliştirmesi beklenen bir
durumdur.

grip aşısını soğUk algınlığı geçirmeDen
yapmamız gerekir. Öksürük, nezle bUl-
gUları başlaDıktan sonra grip aşısı ol-
mamıza gerek yoktUr: yanlış!

DoğrUsU: Grip aşısı bizi influen-
zaya karşı korur, bu da en ağır geçirilen
griptir. Yıl boyu geçirilen mevsimsel
soğuk algınlığı virüslerine karşı etkili

değildir. Soğuk algınlığı geçirsek bile
grip aşısını yaptırmalıyız.

eski yıllarDa bU kaDar çok aşı yoktU
ve insanlar UzUn yıllar sağlıklı ha-
yatlar yaşaDılar. günümüzDe pek
çok katkı maDDeli gıDalar gibi korU-
yUcU maDDe içeren aşılar Da risk ya-
ratıyor: yanlış!

DoğrUsU: Eski yıllarda hastalık et-
kenleri farklıydı. Her dönem için güncel
risk hangi bulaşıcı hastalığa karşıysa o
hastalığın aşısı uygulanıyor. Yaygın ba-
ğışıklama sayesinde birçok ölümcül
hastalığın önüne geçilmiştir.

aşılarla ilgili çok yan etki var ama
aşı firmaları bUnların bilinmesine
engel olUyor: yanlış!

DoğrUsU: Doktor Öğretim Üyesi
Müjde Arapoğlu “Aşıların yan etkileri
bağımsız bilimsel kuruluşlar (Dünya
Sağlık Örgütü, Uzmanlık Dernekleri,
Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi vb)
ve ulusal sağlık otoriteleri tarafından
günü gününe izlenmektedir. Tüm dün-
yada çok özenle çalışan aşı yan etkisi
takip sistemleri vardır. En ufak bir
şüphe oluştuğunda bağımsız bilim in-
sanlarından oluşan komisyonlar kuru-
larak araştırılır, bilimsel ortamlarda
tartışılır ve sonuçlar duyurulur. Eğer
uygulanmama kararı alınırsa aşı çalış-
maları genişletilerek aşı güvenli hale
gelmeden kullanılamaz. Günümüzde
Covid-19 aşısı için de çalışmalar benzer
şekilde yürütülmektedir” diyor.

ASIYA DAIR DOGRU
BILINEN YANLISLAR

GÜNÜMÜZDE gi-
derek daha fazla
kadın meme este-

tiği nedeniyle ameliyat ma-
sasına yatıyor. Antik
çağlardan bu yana kadında
güzelliğin ve anneliğin sim-
gesi olarak görülen me-
mede yaşanan sorunların
gelişen ameliyat teknikleri
sayesinde rahatlıkla orta-
dan kaldırılabildiğini anla-
tan Acıbadem Ankara
Hastanesi Estetik, Plastik
ve Rekonstrüktif Cerrahi
Uzmanı Dr. Çiğdem Demi-
roğlu Yakut, “Ancak meme
operasyonlarının ciddi birer
ameliyat olduğunu bilmek
gerekir” diyor. Uluslararası
Estetik Plastik Cerrahi Der-

neği'nin verilerine göre es-
tetik amacıyla yaptırılan
cerrahi operasyonların ba-
şında meme büyütme ame-
liyatları yer alıyor. Bu
ameliyatların sayısının
2018 yılında dünya gene-
linde bir milyon 862 bin
506’ya ulaştığını belirten
Dr. Çiğdem Demioğlu
Yakut, “Kadınlar çeşitli ne-
denlerden dolayı meme bü-
yütme, küçültme ya da
dikleştirme operasyonları
için estetik cerrahların kapı-
sını çalıyor” diyor. Meme
ameliyatlarının nedeni her
zaman sadece estetik kaygı
olmuyor. Çünkü birçok
kadın da meme büyüklüğü
nedeniyle sırt, boyun ve bel

ağrısı, duruş bozukluğu,
meme altı pişikleri ve man-
tar enfeksiyonları ile nefes
darlığı gibi sağlık sorunları
yaşıyor. Kadınların ayrıca
kıyafet bulamama, kilolu
olmadığı halde öyle gö-
rülme nedeniyle psikolojik
olarak da olumsuz etkilen-
diğini kaydeden Dr. Çiğ-
dem Demiroğlu Yakut,
“Bu durumda da ka-
dınların vücutlarına
uygun oranlarla
yapılması saye-
sinde fiziksel ve
psikolojik olarak
rahatlığa ulaş-
maları müm-
kün oluyor”
dedi.

Risk grubundakiler
aşı olmalı!

Doktor Öğretim Üyesi Müjde Arapoğlu kronik hasta-
lığı olanlara ve risk grubundaki hastalara influenza aşısı

ve eğer uygulanmadıysa pnömokok (zatürre) aşısının mut-
laka yapılması gerektiğini belirerek “Kızamık ve çocuk felci ül-
kemizde tama yakın kaybolmuşken salgınlar tekrar başlarsa,
bu hastalıklarla yeniden mücadele etmek çok zor olacaktır. İlk

yılda yapılan rutin aşılamada bir diğer çok önemli hastalık etkeni
boğmacadır. Boğmaca ağır seyreden solunum yolu hastalığına yol

açmaktadır. Yoğun öksürük atakları Covid-19 etkeninin oluşturduğu
zatürre ile karışabilir. Ayrıca iki hastalığın birlikte geçirilebilme ola-
sılığına karşı çok dikkatli olunmalıdır” diyor. Aşıların bulaşıcı has-

talıkların önlenmesinde öncelik verilmesi, ertelenmemesi
gereken en önemli temel sağlık hizmetlerinden biri olduğunu
vurgulayan Doktor Öğretim Üyesi Müjde Arapoğlu, bu ne-
denle, Covid-19 pandemisi sırasında da aşılamanın sürdü-

rülmesinin büyük önem taşıdığını belirterek “Sağlık
kuruluşlarına bu dönemde aşı için başvurmak son

derece güvenlidir. Eksik kalan aşılar varsa bir
an önce uygulanmalı, aşı takvimine ara

verildiyse kalınan yerden devam
edilmelidir” diyor.

Meme estetiği sorun yaratmaz

Estetik, Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi

Uzmanı Dr. Çiğdem
Demiroğlu Yakut
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istAnbul İl Jandarma Komu-
tanlığı KOM Şube Müdürlüğü,
"Kişinin kendisini kamu görevlisi

veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının
çalışanı olarak tanıtması veya kurum ve ku-
ruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi sureti
ile nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri
tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon
düzenledi. M.A.Y.'nin liderliğini, C.B.T.'nin
yöneticiliğini yaptığı Organize Suç Örgü-
tü'ne yönelik İstanbul merkezli Ankara ve
Bursa illerinde 8 farklı adreste düzenlenen eş
zamanlı operasyonla başta M.A.Y. ve
C.B.T. olmak üzere İ.C., H.Y., C.D. ile E.Y.
yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli jan-
darmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldık-
ları mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi.  Şüphelilerin, 43 kişiyi hazine
arazileri ve sorunlu işleri çözme vaadiyle
kandırarak yaklaşık 850 bin lira haksız ka-
zanç elde ettikleri ve şüphelilerin  kendilerini
üst düzey devlet görevlisi, jandarma perso-
neli ve komutan olduğunu beyan ederek
güven sağladıkları tespit edildi. 

Çok sayıda materyal bulundu

Jandarma ekipleri, şüphelilerin aktif olarak
kullandığı ve kandırdıkları kişiler ile görüştük-
leri evlere de operasyon düzenledi. Ekipler,
evlerde çok sayıda hazine arazisine ait kroki-
ler, mağdurlar adına düzenlenmiş senetler ve
çok sayıda dolandırıcılık suçuna konu evrak
ile dijital materyallerde ele geçirdi. DHA

KüçüKçeKmece'de yapımı
devam eden Ataköy-İkitelli Metro
Hattı'nın Mehmet Akif İstasyo-

nu'nda çalışmalar sırasında beton mikseri
devrildi. Beton mikserini kullanan Refai Er-
fidan yaralandı. Kaza saat 08.30 sıralarında
Atatürk Mahallesi 330. Sokak üzerinde bu-
lunan metro şantiyesinde meydana geldi.
Yapımı devam eden Ataköy-İkitelli Metro
Hattı'nın Mehmet Akif İstasyonu'nda çalış-
malar sırasında beton mikseri devrildi. Yaşa-
nan iş kazasında beton mikseri şoförü Refai
Erfidan(40) yaralandı. Şantiye çalışanlarının
haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye,
polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler yaralı
Erfidan'ı ambulansa koyarak Kanuni Sultan
Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırdı. Erfidan'ın sağlık durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili
soruşturması sürüyor.

esenyurt'tA gece saatlerinde 30
katlı bir binanın 12. katındaki bir
dairede henüz bilinmeyen bir se-

beple yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi
sararken, binada oturan çok sayıda kişi tahliye
edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yan-
gın söndürülürken, dışarı çıkan yüzlerce kişi ev-
lerine geri girdi. Dairenin alev alev yanması ise
görüntülere yansıdı. Yangın Esenyurt, Necip
Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde gece saat 02.00
sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Anka
Kuşu Sokak üzerinde bulunan ve 30 katlı ol-
duğu öğrenilen bir binanın 12. katında henüz
bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Komşula-
rının dairesinden alevlerin yükseldiğini gören
bina sakinleri durumu hemen itfaiye polis ve
sağlık ekiplerine bildirdi.

AtAşehir'de sahte
para basılan matbaaya
operasyon kameralara

yansıdı. Operasyonda sahte 2 mil-
yon dolar, bankalara ait çekler,
MİT ve çeşitli kurumlara ait sahte
kimlik ve belgeler ele geçirildi.
Polis kamerasına da yansıyan
operasyonda 5 kişi gözaltına
alındı. Polisin baskın anı kame-
raya yansıdı. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Mali Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü polisleri
Ataşehir'de mobilya mağazası ta-

belalı matbaaya, perdeci tabelalı
işyerine, çay ocağı ile şüpheli kişi-
lerin evlerine dün operasyon dü-
zenlemişti. Operasyonlarda ele
geçirilenler İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne
getirilerek sergilendi. Adreslerde
yapılan aramalarda sahte olduğu
değerlendirilen 2 milyon Ameri-
kan doları, 4 bin civarı değişik
bankalara ait içeriği boş çek yap-
rağı,  500 adet çek zarfı ve çok sa-
yıda çek yaprağında kullanılan
filigranlı kağıt, 10 adet para bası-

mında kullanılan büyük ofset ma-
kineleri, sahte para yapımında
kullanılan kağıtlar, 3  kimlik basım
cihazı, farklı kişilere ait yeni tip
kimlik, özel güvenlik kimlik kartı,
MİT personel tanıtma belgesi,
banka kartı ve yabancı kimlik kartı,
2 adet içeriği boş lise diploması 17
adet boş diploma kalıbı,  65 adet
evlilik cüzdanı dış kapağı, çok sa-
yıda hologram, hologram şeridi ve
kâğıt ele geçirildi. Operasyon kap-
samında  İ. İ, İ. İ, H. Y, K. A ve
İ.B. gözaltına alındı. DHA

Dolandırıcılara
operasyon

Esenyurt'ta park halindeki otomobili yanıcı madde dökerek kundakla-
yan Mustafa Y. yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından ad-

liyeye sevk edilen şüphelinin, yüksek sesle müzik dinleyen Berkay Tok
ile tartıştıktan sonra takip edip, aracını yaktığı öğrenildi

Arac kundakcısı yakalandı

Sahte para basanlara baskın yapıldı
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Bayrampaşa'da, yol verme
tartışması yaşadığı oto 
yıkamacıya 8 kişiyle gelip
silahlı saldırı düzenledi. 
2 mermi isabet eden oto
yıkamacının yaşadığı 
dehşet kameraya yansıdı

B ayrampaşa'da oto yıkama işi
yapan 43 yaşındaki Tufan Alkaya
pazartesi günü müşteriye ait aracı

iş yerine sokmaya çalışıyordu. Bu sırada
yoldan geçmekte olan araçtaki sürücü ile
arasında yol verme tartışması yaşandı. İd-
diaya göre oto yıkamacı Alkaya'ya "10 da-
kika sonra seninle görüşeceğiz" diyerek
oradan ayrıldı. Bir süre sonra 9 arkada-
şıyla birlikte iş yerine gelen saldırga oto yı-
kamacı Tufan Alkaya'nın iş yerini bastı. 9
saldırgandan 2'si silahla ateş etmeye baş-
ladı. İki mermi isabet eden Alkaya, yarala-
narak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan
Alkaya tedavi altına alındı. Polisin kaçan
saldırganları arama çalışmaları devam
ediyor. Yaşananları anlatan Alkaya, "Sa-
dece 'bir dakika kardeşim' diyerek bekle-

mesini söyledim. Sonra arabasını araba-
mın üzerine sürdü. Sonra ben de araba-
dan indim 'Acelen ne?' diye
sordum.  'Acelen ne lan, sana ne?' dedi.
Ufak bir tartışma yaşadık ama küfür-
leşme, kavga falan olmadı. Arabaya bindi
'10 dakika sonra seninle görüşeceğiz' dedi,
gitti. Ben de işime devam ettim. 2 arabayla
geldi, sorgusuz sualsiz bana giriştiler. Ben
de kendimi korumaya çalıştım. 9 kişiler-
miş, kaçtım. Kaçarken arkamdan bir el
ateş ettiler. Bir de yerdeyken ateş etmişler.
En son kaçarken kafama nişan alarak ateş
ediyorlar. Arabanın kaputuna denk geliyor
mermi. Hiçbir sebep yokken böyle bir şey
yaptılar, hem de ailemin gözü önünde. Bir
tanesi baldırıma geldi bir tanesi kalçama
geldi. Baldırımdaki mermi alındı. Kalça-

dakini alamadılar. Hiç mesele yok sadece
bir dakika müsaade istememizden dolayı"
diye konuştu. Alkaya, saldırganlardan şi-
kayetçi olduğunu, iş göremez raporu aldı-
ğını ve 1 ay çalışamayacağını söyledi.

Can bu kadar ucuz olmamalı

Olayın görgü tanığı esnaf Hüseyin Altın-
dağ, "İçeride oturuyorduk. Birden bire iki
araba geldi. Yol verme atışması olmuş. '1-
2 saat sonra geleceğiz' demişler. Gelmişler.
Biz de kavgayı ayıralım dedik. Koştuk
ama silahlar çekildi. Bir dakika sürmedi
zaten. Patladı silahlar. Kaçtılar gittiler. Ya-
kalandı diyorlar ama can bu kadar ucuz
olmamalı. Ufacık bir yol verme tartışma-
sından. Bu kadar kinlik nedir, değmez"
şeklinde konuştu. DHA

O anlar kamerada
Olay anları güvenlik kamerala-
rına saniye saniye yansıdı. Gö-
rüntülerde, geldikleri 2 araçtan
inen 9 saldırgan iş yerine doğru
yürüyor. Bir süre sonra oto yıka-
macı Alkaya, iş yerinden dışarı
çıkarak kaçmaya çalışıyor. Bu sı-
rada iki saldırgan silahlarını çe-
kerek Alkaya'ya ateş ediyor. Oto
yıkamacı yaralanarak yere dü-
şerken, saldırganlar geldikleri
araçlarla olay yerinden kaçıyor.

Olay, Mehterçeşme Ma-
hallesi 1878. Sokak'ta
geçtiğimiz Pazartesi günü
saat 12.30 sıralarında
meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, aracıyla eşya
taşımak üzere sokak üze-
rindeki evine gelen Ber-
kay Tok, otomobilini park
ettikten sonra binaya
girdi. Park halindeki ara-
banın başına gelen Mus-
tafa Y., ön kısma yanıcı bir
madde dökerek otomobili
ateşe verip, olay yerinden
kaçtı. Arabanın yandığını
gören vatandaşlar, evleri-
nin camlarından su döküp
yangını söndürmeye çalı-

şırken, olay yerine polis
ve itfaiye ekipleri sevk
edildi. İtfaiye ekipleri, ara-
bada çıkan yangını sön-
dürüp kontrol altına aldı.
Polis ekipleri de çevredeki
güvenlik kameralarını in-
celeyerek, şüpheliyi yaka-
lamak için çalışma
başlatıldı. Güvenlik kame-
rası görüntülerini incele-
yen ekipler, aracı yakan
kişinin Mustafa Y. oldu-
ğunu tespit etti. Polis ekip-
leri yaptıkları çalışmalar
sonucundan şüpheliyi ya-
kalayıp, gözaltına alarak
Kıraç Polis Merkezine gö-
türdü. Gözaltı işlemleri ta-

mamlanan Mustafa Y.,
Büyükçekmece Adliyesine
sevk edildi.

Kavga ettiği için yakmış
Mustafa Y.'nin karakolda
verdiği ifadede, otomobil
sahibi Berkay Tok ile tra-
fikte karşılaştığını ve yük-
sek sesle müzik dinlediği
için tartıştığını söyledi.
Mustafa Y., Tok'tan müzik
sesini kısmasını istediğini,
gencin kendisine küfür
edip olay yerinden uzak-
laştığını daha sonra da
aracı takip ederek park
ettiğini görünce yaktığını
söyledi. DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, kendisini
kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcı-
lık suçunu işlediği belirlenen suç örgütüne
yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzen-
ledi. 43 kişiyi hazine arazileri ve sorunlu iş-
leri çözme vaadiyle kandırarak 850 bin lira
haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 6
şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Beton mikseri
devrildi

Esenyurt’ta
can pazarı
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Kadına yönelik şiddetin sığınağı 
tek yasa: “6284”

K adına karşı şiddet, evde, sokakta, kadı-
nın olduğu hemen her yerde…
Üzülerek söylüyorum ki; kadınların

karşılaştığı, normal davranış olarak nitelendir-
diği birçok davranış da şiddet kapsamında yer
aldı. Hukuk vicdanın dile gelmesi ve biz şiddet
içerikli davranışları vicdanımız yerine yasalar-
dan öğrendik. Şiddetin sadece fiziksel olmadı-
ğını 4320 sayılı yasadan öğrenirken, şiddetin
doğru tanımını da 6284 sayılı yasadan öğren-
dik:

"Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya eko-
nomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekme-
siyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel
hareketleri; buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da
özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, top-
lumsal, kamusal veya özel alanda meydana
gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya eko-
nomik her türlü tutum ve davranışı şiddettir."

Kadına şiddet uygulayan kişiyi ‘Şiddet Uy-
gulayan’; şiddet gören kadını da ‘Şiddet Mağ-
duru’ olarak nitelendirdi ve yeni bir kavram
daha gündeme getirdi: ‘Israrlı takip mağduru’
Şiddetten bezgin kadınlar da 6284 sayılı yasa
çerçevesinde haklarını doğru ve etkin bir şe-
kilde kullanmayı öğrendiler ve öğrenilmiş çare-
sizliklerinden kurtuldular.

Yasanın yapılmasına zemin hazırlayan en
büyük etkenlerden biri ‘kadına yüklenen top-
lumsal cinsiyet kalıplarıydı.’ Kadın evde yemek
yapardı; kocasına itaat ederdi; ağır işlerde ça-
lışmazdı; kadın, kadın gibi davranırdı; çocuk-
suz kadın olmazdı; kadın aile içinde varsa,
vardı; tek başına hukuk sujesi olamazdı vs.
vs… Bizim, “Kadının karnından sıpayı, sırtın-
dan sopayı eksik etmeyeceksin.” gibi atasözle-
rimiz vardı. Bunların hepsi toplumsal
önyargılardan oluşmuş, bilimsel hiçbir açıkla-
ması olmayan, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına
sürükleyen bakış açıları idi. 6284 sayılı kanun
bunu en aza indirmek yolunda güzel düzenle-
meler yaptı. İyi ve doğru uygulanırsa ve teknik
yetersizliklere takılmaz ise güzel bir yasadır.

Bu yasaya dayanarak, şiddete uğrayan, şid-
dete uğrama tehlikesi altında olan her kadın,
aile mahkemelerine başvurup, aynı gün hangi
koruma seçeneklerinden yararlanmak istiyorsa
karar alıyor ve karar Cumhuriyet Savcılıkla-
rınca uygulamaya konuyor. Şiddet uygulayan,
kendisine tebliğ edilen, bu kararı ihlal ettiğinde
10 günden az olmamak üzere önleme hapsi ile
cezalandırılıyor.

***
Tam 'kadına Şiddet' başlıklı yazımı bitir-

miştim, İstanbul Gazeteciler Dernek Baş-
kanı Sayın Mehmet Mert’i az önce bir

panelde dinledim.
Konu kadına şiddet...
Ancak konuya öyle bir yerden giriş yaptı ki;

“İşte budur!” dedim.
"Kadına rol biçildiğini ve gazete manşetleri-

nin kadının şiddeti hak ettiğini düşündürecek
şekilde atıldığını; biz gazetecilerin bu konuda
sorumluluğu yerinde kullanmadığını; kadına
mağduriyeti, erkeğe gücü giydirerek toplumun
da bu rolün hakkını vermeleri konusunda ve
durumu kanıksaması konusunda medyanın so-
rumlu olduğunu ifade etti. "Erkek güçte haklı
olunca, toplum bu konuda erkeği güdüledikçe
kadın mağduriyetten değer alır, kendini baskı-
lar ve kurban rollü kadınlar ve zorba erkekler
çoğaltırız" dedi. Kadına güçlü olmak, erkeğe
iradeli olmak güdülenirse çok şey değişir oysa.
Kadınların eğitimsizlik, işsizlik, sosyal güvence-
den yoksunluk gibi gerçek sorunlarına eğilme-
menin sonuçlarını yaşadığımıza da değinen
Mehmet Mert, biçilen bu mağduriyet rolleri ile
kadınların onuru ile oynanarak haklarından
mahrum edildiğini ve yazılı basının çanak tutan
tavır yerine bu konuda sorumluluk sahibi ol-
ması gerektiğini; kadına karşı şiddetin erkek

egemen toplumun sorunu olduğunu ve erkeğin
buna neden olduğunu söyledi.

George Orwell’ın "medyayı kontrol eden, be-
yinleri de kontrol eder." sözü basının gücüne
atıf. Yirmi bir erkek, üç kadın medya patronu
ile erkek egemen bakışla yönetiliriz. Kamu
spotlarının yönlendirici gücünü göz ardı edeme-
yiz. Rütük siyasete hassasiyetini içerik nede-
niyle dizilere de göstermeli. Basın Kanunu ve
Türk Ceza Kanununun gerekli yaptırımlarını
uygulamak konusunda da sorumsusuz. Her ti-
cari kuruluşun da kamu hizmeti sorumluluğu
var. Çetin Altan’ın başarı İçin sözü şu: olmuş:
Yalan söylemek zorunda kalmamak, başarıdır.
Bakıyoruz, ülkemizde, siyasette, ticarette,
medyada yalan var. “ Güzel dilekler, temenni-
lerle sözlerine son veren Mehmet Mert’i tanı-
manız nedeniyle iyi ki diyeceğinizden eminim.

Ben de Mehmet Mert’i dinleyince kritik
etmek istedim. Olayın sonuçlarından çok sebe-
bine yorum getiren bir habercilikle; toplumu
cezai yaptırımlar hakkında bilgilendirmiyor.
Hikaye yazılıyor. İçeriğinde en ufak bilgi olma-
dan sadece etiket basılıyor. Örgütlü bir yönlen-
dirme var gibi; seviyesiz bir güruha ithafen
habercilik anlayışıyla, medya üzerine düşen so-
rumluluğun farkında bile olmadığını; farkın-
daysa suç işlediğini bilmiyor. Gerçek haberciler
yerine habercilikten bi’haber gazetecileri, top-
lumu yanlışla özendirdiği için cezalalandırmak
gerek. Burada yine bizlere iş düşüyor. Suç du-
yuruları ile...

İnsan Hakları ve özgürlükler evrenseldir;
ancak demokrasi ulusun iç dinamiklerinden
beslenir. Avrupa gibi utanç verici insanlık suç-
larına sahip bir geçmişiniz yoksa; demokrasi
anlayışınızda ihtisaslı olamıyorsunuz. Şiddet bu
toplumun geçmişinde yok; özendiren ve nor-
malleştiren politikalar var. Toplumun temel di-
namiklerini sarsarsanız sonuç kaos olur.
Huzurlu, uzlaşmacı evlere, size ait olmayan öğ-
retileri, hayatları sokarsanız olacağı bu olur.
Yasalar, çekinceli değil, net uygulanırsa; boş-
luksuz olursa; yaptırımlar ağır olursa; kanun-
lar, uygulanabilir olursa; işin öyküsünden çok
sonuçlarına yaptırımlarına kafa yorulursa cin-
siyetlere kendilerine uygun beklentilerle yakla-
şılırsa; kadın, erkekleşmez; erkek
sorumluluklarını bilir. Önce canlı; sonra hayvan
bitki olarak ayrışıyorsak; yaratılıştan ötürü;
sorun nerede? Önce insan; sonra erkek kadın
demekte ne gibi bir beis var? Çözüm ve sonuç-
tan çok öykü ile uğraşıyor, tarihe dalıyoruz.
Hayatı her alanında yönlendiren algı mühendis-
leri var ve dünya, ekonomisi, sosyo kültürel ze-
mini ile oynayan bir akımla yönetiliyor.
Değişimi, gelişimi yaşarken örnek aldığınız nes-
neyi doğru seçmeniz gerek. Ya da önce insanı-
nızı bu değişim ve gelişime ayak uyduracak
standarta taşımanız gerek. Çok acemice işler
yapıyoruz. Asker gibi komuta ile yönetilmeye
izin veren aydınlarla aydınlatılıyoruz. Artık bü-
tünsel bakışla spesifik bakışı yerinde yetkin kul-
lanmamız gerektiğini biliyoruz.

Memleket isterim...
Saara Y. ÖZENÇ

Bakımevi açıldı

Hem aile hayatına destek hem de çocukla-
rın eğitiminde fırsat eşitliğini sağlamak
üzere ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ vaadinin il-

kini gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte Kavaklı
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yuvamız Beylik-
düzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi”nin
açılışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ha-
yatını kaybeden iş insanı Hüseyin Tütüncü'nün adını
taşıyan çocuk bakımevi açılışına Tütüncü’nün aile fert-
leri de katıldı. Başkan Çalık tarafından gündüz çocuk
bakımevine katkılarından ötürü Azur Grup ve bağışçı-
lara plaket takdim edildi. Hüseyin Tütüncü'nün eşi Me-
lahat Tütüncü gurur verici bir eserin ortaya çıktığını ve
bundan dolayı onur duyduğunu ifade ederek “Çalışan
ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beylikdüzü
Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Söyleye-
cek kelime bulamıyorum, gurur verici bir gün, keşke
eşim de burada bizimle birlikte olsaydı" dedi.  Hüseyin
Tütüncü Gündüz Çocuk Bakım Evi; 800 m2 kreş alanı,
1500 m2 peyzaj alanı ve 140 m2 spor alanı ile çeşitli
fonksiyonları içerisinde barındıran çocuk bakımevi 4
derslikten oluşuyor. 3-6 yaş arası çocuklara kapılarını
açan merkez, 80 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek. 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde çok güzel bir tesisin
açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çalık,
"Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü bir taraftan da
Hüseyin abinin evlilik yıldönümü bugün, ailesine ve se-
venlerine sabırlar diliyorum.” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden iş
insanı Hüseyin Tütüncü'nün adını taşıyan Yuvamız
Beylikdüzü: Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk
Bakımevi’nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Çalık,
“Sağlıklı günlerde çocuklarımız en güzel şekilde
eğitim öğretim alacaklar” dedi

İzolasyon şart
küçükçekmece Belediyesi Ağız ve Diş
Sağlığı Haftası kapsamında sosyal medya
hesapları üzerinden canlı yayınla, Perio-

dontoloji Uzmanı Dr. Mustafa Yılmaz’ı Küçükçekme-
celilerle buluşturdu. Pandemi sebebiyle sosyal
izolasyonun şart olduğu bugünlerde diş sağlığının ko-
runmasına yönelik önemli bilgiler veren Yılmaz, siste-
mik sağlıklı bireylerin doğru önlemlerin alındığı diş
tedavi merkezlerine gitmesinde herhangi bir sakınca ol-
madığını ifade etti.

İyi havalandırılmalı

Pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden birbirin-
den faydalı online içerikleri Küçükçekmecelilerle buluş-
turan Küçükçekmece Belediyesi, Periodontoloji
Uzmanı Doç. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yılmaz’ı konuk
etti. Pandemi sürecinde ağız ve diş sağlığını online canlı
yayında anlatan Yılmaz, bu süreçte diş tedavi merkezle-
rinin iyi havalandırılması gerektiğini söyleyerek,  “ Diş
hekimleri mecbur olmadıkça peş peşe hasta almamalı.
Hastalara mutlaka bir triyaj yapılmalı, ateşleri ölçülmeli
ve tek tek odalarda tedavi edilmeli. İki hasta arasında
15-30 dakika ara verilip ortam iyi bir şekilde havalandı-
rılmalıdır. Kronik hastalığı olmayanlar, güvenli bir şe-
kilde doğru önlem almış kurumlara gidip tedavilerini
yaptırabilirler. Kronik hastalar ise acil tablolar gelişirse
geçici ve olabildiğince kısa süreli tedavilerini yaptırarak,
diş tedavilerini pandemi sonrasına ertelemelidir” dedi.

syozenc@hotmail.com

2014 YILINDA ÇÜRÜK RAPORU VERİLEN EVLER, İZMİR DEPREMİNDEN SONRA YIKILMAYA ÇALIŞILIYOR

A taşehir Belediyesi’nden alınan bilgiye göre,
İzmir depreminin ardından riski binaların
yıkım çalışmaları hızlandırıldı. Buna göre

çürük raporu bulunan Ataşehir'deki 84 binanın
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın emriyle yıkılması ge-
rekiyor, belediye ekipleri de vakit kaybetmeden yıkım
çalışmalarına başlayacağı belirtildi. Edinilen bilgilere
göre, Yeni Sahra Mahallesi Bostan Sokak ve civarın-
daki 84 ayrı binada yaşayanlar 2014 yılında evlerini
'depreme dayanıklı değil' diyerek bir müteahhit fir-
maya verdi. Amaçları evlerini yenilemekti. O dö-
nemde firmanın girişimleriyle binalardan karot
örnekleri, ilgili kurumlardan çürük raporu alındı.
Ancak müteahhit firma, mahalle sakinlerinin iddia-
sına göre, çalışmalara başlamadı ve ortadan kay-
boldu. Binalar ise aldıkları çürük raporuyla ortada
kaldı.

Karot örnekleri alındı

Bazı bina sakinleri örnek alınan karod noktalarının
müteahhit firma tarafından doldurulduğunu öne sü-
rüyor. Bu noktalar, sıvanarak üzerleri boyanmış du-
rumda. Bazı mahalle sakinleri ise alınan karot
örneklerinde sağlam binaların da çürük olarak yer al-
dığını iddia etti. Binalarda yaşayan bir kişi, alınan
karot örneklerinin kapatılan yerlerini göstererek, “Bu
binadan da bu şekilde karot örneği alındı” dedi.

Nasıl taşınacağız?

Mahallede yaşayanlardan Havva Aras, "Sabah 10’da
uykudan bir fırladık, dışarıda çevik kuvvet var. Su,
elektrik, doğalgaz kesilecek. Doğalgazı kestiler ana
şalterden, ondan sonra bir hafta izin verildi, ‘bir hafta
içinde çıkın’ denildi. Pandemi zamanı zaten işsizlik
kim, nasıl nereye çıkacak? Karot aldılar, sağlam bina-
ları da, çürüğü de birbirine kattı, hepsini çürük diye
çıkardı raporu. Şu anda ‘yapacağız, sizi kiraya yolla-
yacağız, kira bedelinizi ödeyeceğiz’ dediler. Ama öyle
bir şey yok, başlamıyor. Belediye de karot alındığı için
belediye de ‘burası çürük çık’ diyor. İnsanlar nasıl çı-
kacak, kira bedeli ödeyen kimse yok. Böyle insanlar
mağdur” dedi. Bir diğer mahalle sakini Gülseren Ak-
pınar, “Karot alınmış, ‘çürük’ diye apar topar sabah
geldiler doğalgazı kestiler. İki tane çocuğum var mağ-
durum, eşim de rahatsız, beyin tümöründen ameliyat
oldu. Ben şimdi kış günü nasıl çıkayım. Kavga, kıya-
met polisler geldi, bir sürü olaylar oldu. Boşaltın de-
diler, bir sürü kavga oldu, herkes mağdur yani
burada. Kaldık yani kış günü” diye konuştu. DHA

Ataşehir Belediyesi 
ekipleri, dün sabah
polisle birlikte 
geldiği mahallede
2014 yılından bu 
yana riskli, çürük 
raporu bulunan 
binalarda 
oturanların, 
evlerini boşaltmasını
istedi. Bina 
sakinlerinin 
direnmesi üzerine
polisle aralarında
kısa süreli arbede
yaşandı. Belediye ile
yapılan görüşmelerin
ardından, binalarda
yaşayanların evlerini
boşaltmaları için 
1 hafta süre verildi
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SOFRANA SAHiP ÇIK!
“Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” kampanyasına Ataşehir Belediyesi de katıldı. Her yıl tüm
dünyada insanlar için üretilen gıdaların, üçte biri olan yaklaşık 1,3 milyar tonu israf
ediliyor. Satın alınan gıdaların neredeyse yüzde 30'u çöpe atılıyor. Oysa dünya çapında israf
edilen gıdanın sadece dörtte biri, dünyada açlık çeken 795 milyon insanı doyurmaya yetiyor

Türkiye’de de bir yılda
toplanan yaklaşık 33 mil-
yon ton çöpün 15 milyon

tonunu gıda atıkları oluşturuyor. Bu
durum ülke ekonomisinde 15 milyar
doların çöpe gitmesi anlamına geliyor.
İsraf en fazla yaş meyve ve sebze de
görülürken, onları üçüncü sırada
ekmek izliyor. Günlük 4.9 milyon
ekmek israf ediliyor. Gıda israfı, küresel
sorunlar arasında; iklim sorunu, yok-
sulluk, gelir adaletsizliği ve açlıkla bir-
likte ilk sıralarda yer alıyor.

Pilot bölge seçildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Birleş-
miş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü iş
birliği içinde gerçekleştirdiği “Gıdanı
Koru Sofrana Sahip Çık” kampanya-
sına Ataşehir Belediyesi de katıldı.
Ataşehir’de bulunan 12 bin nüfuslu
Fetih Mahallesi pilot bölge olarak se-
çildi. Mahallede toplanan
atıkların yarısını gıda atık-
ları oluşturuyor. Başlatı-
lan çalışmayla
mahallenin aylık 320 ton
olan evsel atığının ilk
etapta yüzde 50’ye indir-
mesi amaçlanıyor. Ataşe-
hir Belediye Başkanı
Battal İlgezdi, Fetih Ma-
hallesi’nde başlanılan bu
uygulamanın Ataşehir’in

diğer mahallelerine de yayılması için
çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade
etti. Kampanyanın ilk adımını başta
kadınlar olmak üzere tüm mahallelile-
rin konu hakkında bilinçlendirilmesi ve
farkındalık yaratılması oluşturuyor. Bu
amaçla Ataşehir Belediyesi, Fener-
bahçe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ebru
Güzel ve öğrencileri ile Fetih Mahalle-
si’nde faaliyet gösteren Fetih Daya-
nışma bir araya geldi. Yıllardır, gıda
israfı ve sıfır atık üzerine çalışmalar
yapan eski Türkiye güzellerinden Doç.
Dr. Ebru Güzel’in yönetiminde çalış-
malara başlandı.

İlk durak semt pazarı

“Doğada hiçbir şey atık değildir, bir
şeyin atığı başka bir şeyin kaynağıdır.”
diyerek yola çıkan ekip, pazarda atık
alarak kabul edilen ve akşam saatle-
rinde çöpe atılacak olan sebze ve mey-

veleri pazarcı esnafın şaşkın bakışları
arasında topladı. İkinci aşamada ise
toplanan bu sebze ve meyveler, Ataşe-
hir Belediyesi Kayışdağı Lions Ata-
evi’nde özenle yıkanıp sirkeli suda
bekletildiler. Ardından da mutfağa gi-
rildi. Dış tarafları sert diye atılan laha-
nalardan turşu, yumuşadı diye pazar
tezgâhının altında saklanan elmalar-
dan reçel, deforme olduğundan atıl-
mak için kenarda duran
domateslerden konserve, çöpe gitmeye
mahkûm edilen sebze saplarından
çorba, çöpe attığımız portakal ve elma
kabuklarından da sirke yapıldı. Tabi ki
sevimli dostlarımız da unutulmayarak
kediler için de pazarda toplanan sebze-
lerden mama yapıldı. Gıda israfını ön-
lemeyi yaygınlaştırmak ve
bilinçlendirmek amacı ile atık malze-
melerden değerlendirilen turşular, re-
çeller ve konserveler Fetih Mahallesi

pazarındaki vatandaş-
lara hediye edildi. Do-
ğada hiçbir şeyin atık
olmadığını, bir şeyin atı-
ğının başka bir şeyin
kaynağı olduğunu belir-
ten Ebru Güzel, “Pa-
zarda olmamızın
nedeni, burada atığın
bol çıkması. Ne yazık ki
tezhah altından çok
ürün çıkıyor” dedi.

6 SENE SONRA 
AKILLANDILAR!

Mahallede yaşayan Havva Aras, evleri boşaltmaları durumunda ciddi bir mağduriyet yaşayacaklarını söyledi ve “Nereye nasıl 
taşınacağız?” sorusunu sordu. Aras, “Bizim canımızı düşünüyorlar ama nerede yaşayacağımızı söylemiyorlar” şeklinde konuştu.



“ Sürdürülebilirlik Akademisi” ta-
rafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen
“Sürdürülebilir İş Ödülleri”ni ka-

zanan projeler, düzenlenen bir törenle
açıklandı. Bu yıl pandemi şartları nede-
niyle “çevrimiçi” gerçekleşen törende, 14
kategoride finale kalan projeler arasın-
dan, “Sürdürülebilirliğin Oscarları”nı
kazanan kurum ve projeler ilan edildi.
İBB’nin pandemi sürecinde, sosyal da-
yanışmayı artırmak amacıyla başlattığı
“Askıda Fatura” uygulaması, “Sosyal
Etki - Covid-19 Çalışmaları Belediye-
ler”kategorisi dalında birincilik ödülünü
kazandı. Ödülü, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) adına Başkan İma-
moğlu aldı. İmamoğlu, sanal ödül töre-
ninde bir de konuşma yaptı.

Büyük bir onur

Sürdürülebilirlik kavramının, 21’nci yüz-
yılın en önemli stratejilerinden biri oldu-
ğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu
anlamda motivasyon yaratmayla ilgili
sürdürülen bu yarışmaya bizim de katıl-
mamız ve burada ödül almamız, büyük

bir onur. Bütün fikri oluşturan, olgun-
laştıran ve bu süreci, teknik alt yapısıyla
hazırlayan, takip eden bütün arkadaşla-
rım adına alıyorum. Özellikle, sürdürü-
lebilirlik kavramını duyunca da sizlerle
bir arada olmak istedim. Bütün jüri üye-
lerine, katkı sunan bütün akademisyen-
lere teşekkür ediyorum” dedi. Pandemi
sürecinin hayatımızda çok şeyi değiştir-
diğini belirten İmamoğlu, Her şeyi sor-
gulamaya başladık. Hiçbir şeyin daha
öncesi gibi olmayacağını düşünüyorum.
Umarım bu süreç içerisinde elde ettiği-
miz duyarlılıklar, hayatımızın bundan
sonraki sürecine ve gelecek nesillere
yansır. Çünkü pandemi sürecinin, yaşa-
dığımız deneyimlerle benim aklıma ilk
getirdiği şey; insanı yaşatmak, elbette
doğayı kalıcı kılabilmek” diye konuştu.

25 milyon ödendi

“Bana göre, dünya çapında bir iş ba-
şardık” diyen İmamoğlu, “Maneviyatı,
uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği üst
seviye bir modeldi bu. Veren elin, alan
eli görmediği ve hiçbir şekilde vicdan-

ları sızlatmayan; hiçbir çıkarcılığın ol-
madığı ve tümüyle topluma ait bir ku-
rumun, yani belediyenin aracılık ettiği
bir sistemle, ihtiyacı olan ailelerin fatu-
raları ödendi. 
Tam 185 bin fatura ve 25 milyon üze-
rinde bir parayla bu gerçekleşti. İstedi-
ğimiz zaman başka bir modeli ele
alabileceğimiz bir esnekliğe sahipti. Bu
bakımdan, tüm yönüyle sürdürülebilir-
lik kavramına uygundu. Sosyal sürdü-
rülebilirlik açısından da mesajı çok
kuvvetliydi” dedi. 
Uygulamanın yurt dışında da büyük
ilgi gördüğünü vurgulayan İmamoğlu,
“Ülke dışından 7-8 ülkenin basınıyla
bu konu bize soruldu ve röportajlar
alındı. Farklı belediyelerden, Türki-
ye’den ve yurt dışından talepler geldi.
Sistemi kendileriyle kolaylıkla paylaş-
tık. Kovid sürecinde, insanların yaşa-
dığı bu dram ve yoksulluk üzerine
bence olağanüstü bir deneyim ve başa-
rıydı. Umarım, ‘Askıda Fatura’ya ihti-
yaç duymayan bir döneme erişiriz”
diye konuştu.
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Hakan SÖNMEZİBB’nin pandemi
sürecinde geliştirdiği
sosyal yardımlaşma
uygulaması “Askıda
Fatura”, “Sosyal Etki”
dalında “Sürdürülebilir
İş Ödülü”nü kazandı.
Sanal ödül töreninde
konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “dünya
çapında bir iş” olarak
nitelediği uygulama ile
bugüne kadar, 25 milyon
TL tutarında yaklaşık 
185 bin faturanın
ödendiğini belirtti
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Çakıcı’ya karşılık 
Demirtaş restleşmesi

H er ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı “reform
gündemimize yaptığımız vurgular bahane
edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldı-

ğını görüyoruz” diyerek üstü kapalı Sayın Arınç’ın
eleştiriyor gibi gözüksede bence Sayın Arınç, Sayın
Cumhurbaşkanının düşüncelerini kendi düşüncesiy-
miş gibi aktarmışa benziyordu.! 

Kaldı ki ortada Kürt açılımı adı altında Pkk ile
Osloda yapılan görüşme, Bebek katilinin Diyarba-
kırda okunan mektubu, Teröristlerin Haburda davul
zurna ile karşılanması, Şivan Perver ile yapılan
“megri megri” düeti ve Dolmabahçe mutabakatı
gibi örnekler varken Saraylı Yüksek İstişare Kurulu
üyesi Bülent Arınç’ın HDP Eş Başkanı Selahattin
Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutuklu kalmasının
hayret verici olduğunu söylemesinden neden rahat-
sızlık duyulduğunu anlamak mümkün değildi.

Bence sorunun temelinde yatan asıl sebep Sayın
Bahçeli’nin canı sıkıldıkça erken seçim ve Af demesi
ve Akp’nin hükümetinin de her seferinde gündemi-
mizde erken seçim ve af yok diyerek Sayın Bahçe-
li’nin isteğini yapmak zorunda kalıyor olmasıyla
alakalıydı. Yani daha af çıkmadan Sayın Bahçeli’nin
Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi’nde yatan ama ra-
hatsızlığı dolayısıyla Kırıkkale Yüksek İhtisas Has-
tanesi’nde tedavi gören Çakıcı’yı ziyaret etmesi ve
Çakıcı’nın Sayın Bahçeli’ye “Türkmen Beyine, ziya-
retime geldiğinden dolayı kendilerine kalbi teşekkür
eder saygılarımı sunarım.” demesi daha o zaman
Akp ve Mhp arasındaki iplerin kopacağının bir işa-
rettiydi. Çünkü bugün Kılıçdaroğlu’na yazılan haka-
ret dolu mektuplara geçmişte Sayın
Cumhurbaşkanıda mahrum kalırken Sayın Bah-
çeli’nin Alaattin Çakıcı’yı dava arkadaşım diye
sahip çıkması Akp’yi farklı yönlere itecekti ve bu
yönü Sayın Bülent Arınç Selahattin Demirtaş için
özgürlük naralarının atarak zaten belli etmişti.

Benim 28 Mayıs 2018 yılında kaleme aldığım
“af” başlıklı makalemde “Sayın Bahçeli istiyorsa o
af mutlaka çıkar dediğim ve 24.Haziran 2018 genel
seçimlerden 2 gün sonra yani 26 Haziran tarihli
“arka Bahçeliden ön Bahçeli’ye dönüş başladı” ma-
kalemi okuyanlar Sayın Bahçeli’nin bugünkü tutu-
munun sebebini mutlaka anlayacaktır diye
düşünmekteyim.

Sonuç olarak Akp Hükümeti her halükarda Çakı-
cı’ya sahip çıkan Mhp ile birlikte yürümek zorunda.
Sayın Arınç’ın Selahattin Demirtaş’ı parlatarak
Hdp’ye oy vermiş kürt seçmene göz kırpması Cum-
hur İttifakını zora sokacağı gibi 18 yıllık Akp ikti-
darınında sonunu getirebilirdi. Yani Sayın Arınç
istemeyerekte olsa Sayın Bahçeli’nin eline hem
erken seçim kozu hemde Cumhur İttifakının 3. orta-
ğını belirleme imkanı vermişti. 

Ve benim tahminim 2021 ortalarında bir erken
seçim olacağı ve o seçimde Akp’nin Mhp ve İyi par-
tinin tam ortasında kalacağı yönünündeydi. 

21’nci yüz yılın bir kent yüz yılı olacağını
kaydeden İmamoğlu, “Sürdürülebilir bir
kent yaşamı konusunda da aklıma gelen bir
takım başlıklar var. Bunları hiçbir zaman
unutmamak ve insan yaşamına, insan
yaşam kalitesine pozitif anlamda dokunan
işleri yapmak gerekir. Bu anlamda bütün
yerel yönetimlerin çok inovatif davranma-
ları şarttır diye düşünüyorum” ifadelerini
kullandı. Kovid-19’un büyük oranda İstan-
bul’da etkisini gösterdiğini vurgulayan İma-
moğlu, şunları söyledi:
“Ne yazık ki birçok insanımızı kaybettik;
hepsine rahmet diliyorum. Kayıplarımızın
dışında bir yandan da ikinci bir etki; yoksul-
luk etkisiydi. Yoksulluğa karşı mücadele,
aslında tam da sosyal sürdürülebilirliğin

önemli bir başlığı oldu bizim için. Biz, bele-
diye olarak neredeyse 1 milyon 300 bin ai-
leye dokunduk farklı girişimlerimizle, farklı
destek modellerimizle. Bu 1 milyon 300 bin
hane, büyük bir sayı. Bu an-
lamda, özellikle toplum vic-
danını harekete geçirmek ve
bu akşam bahsetmek isteme-
diğim güçlükler ve zorlukları
aşmakla ilgili yaratıcı tarafı-
mızı devreye sokmak adına,
arkadaşlarımla, bir nevi bir
AR-GE gibi çalışmalar başlat-
mıştık o dönemde. Bu askıda
fatura olayı önümüze geldi.
Müthiş bir fikirdi. Üzerine çok
ciddi çalıştık. Önce bunun alt

yapısı oluşturuldu. Teknolojik olarak oluştu-
rulan alt yapıyla beraber iki aşaması vardı
bunun. Birincisi; buraya faturaların yüklen-
mesi gerekiyordu. Toplum, bize güveniyor.

Bu güveni, mutlaka sarsma-
mız lazımdı. Vatandaşlarımızın
bize başvuru taleplerini almış-
tık. Burada, kesinlikle bir sos-
yal incelemeyle süreci
yönettik. Sosyal incelemeden
geçen faturaları, sisteme yük-
ledik. Sisteme yüklediğimiz
faturaları da insanlar, çok ko-
laylıkla, internet üzerinden
giriş yaparak ödeyebilecekleri
bir sistemi kazandırmış
olduk.”

TOPLUM BiZE GÜVENiYOR

ŞiŞLi BELEDiYESi’NE
TERÖR OPERASYONU
İstanbul'da 27 ayrı adreste PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda Şişli
Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Yavuz’un terör örgütü PKK/KCK’nın şehir yapılanmasında, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt
üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

Pkk/kCk terör örgütü faali-
yetlerinin deşifre edilmesi ve
engellenmesine yönelik yapı-

lan çalışmalar kapsamında İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis
ekipleri, il genelinde sabaha karşı 27
farklı adrese operasyon düzenledi. İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yü-
rütülen soruşturma kapsamında sözde
kadro düzeyinde faaliyet gösteren 25
şüphelinin yakalanmasına yönelik dü-
zenlenen operasyonlarda 19 kişi gözal-
tına alındı. Gözaltına alınanlar arasında
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan
Yavuz'un da olduğu öğrenildi. Şüpheli-
lerin UYAP sorgulamalarında bir kişinin
"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" su-
çundan aranması olduğu belirlendi. Ad-
reslerde yapılan aramalarda ise 1 adet
7.65 çapında ruhsatsız tabanca, taban-
caya ait 1 adet şarjör, 102 adet fişek ile
çok sayıda örgütsel doküman, dijital
materyal ve örgütsel bez parçaları ele
geçirildi. 

Suçlamalar ortaya çıktı

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan yapılan yürütülen soruşturmada

gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan
Yardımcısı Cihan Yavuz’la ilgili suçla-
malar ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti Te-
rörle Mücadele Şubesi tarafından
yürütülen operasyonda, terör örgütü-
nün şehir yapılanmasına ilişkin önemli
bilgilere ulaşıldığı öğrenildi. Dosyadaki
bilgilere göre HDP kontenjanından
meclis üyesi olarak seçildiği değerlendi-
rilen Yavuz’a, daha sonra başkan yar-
dımcılığı görevi verildi. Cihan Yavuz’un
terör örgütü PKK’nın KCK yapılanma-
sında faaliyetleri olduğu tespit edilerek
soruşturma kapsamına alındığı öğre-
nildi. Yavuz’un örgütün şehir yapılan-
masında faaliyet yürüttüğü, mitingler,
açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ai-
lelerine yardım yapılması gibi KCK ör-
gütlenmesi faaliyetleri belirlendiği
kaydedildi.

Belediye bütçesi kulanıldı mı?

Cihan Yavuz’un terör örgütü
PKK/KCK yapılanması içindeki faali-
yetlerinde 'Şişli Belediyesi Başkan Yar-
dımcılığı' konumu ve belediye bütçesini
kullanıp kullanmadığına ilişkin incele-
menin ise İçişleri Bakanlığı müfettişleri
tarafından yapılacağı belirtildi. Yavuz’un
da aralarında olduğu 25 şüpheli hak-

kında terör örgütünün Türkiye’deki ya-
pılanmalarının bir araya getirilerek ko-
ordine edilmesi amacıyla Kürdistan
Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası
(KCK/TM) içerisinde HDK (Halkların
Demokratik Kongresi), MATUHAY-
DER (Marmara Tutuklu ve Hükümlü
Aileleri ile Yardımlaşma Derneği) ve Ce-
zaevi Dış Koordinasyon yapılanma-
sında faaliyet gösterdikleri tespiti
yapıldı.  DHA

Cihan Yavuz

Düdüklü
protesto

Bakırköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinin
yapılmadığını ve önerilen zamların yetersiz
olduğunu belirten bir grup çalışan, Bakırköy
Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelerek 
protesto eylemi yaptı. Grup düdük çalıp, 
sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri
Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN)
üyesi İstanbul Bakırköy Belediyesi çalışan-

ları, belediye yönetiminin toplu iş sözleşmelerini yap-
madığını ve belediye tarafından verilen zamların
yetersiz olduğunu belirterek, Özgürlük Meydanı'nda
protesto eyleminde bulundu. Toplanan grup düdük
çalıp, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Somut bir adım bekliyoruz

Grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İstanbul 1
No'lu Şube Başkanı Adem Erdem, "Burada Bakırköy
Belediyesi emekçilerinin yaklaşık 21 aydır çözüleme-
yen toplu sözleşmesi var. Bununla alakalı somut tek-
lifler bekliyoruz işveren tarafından. Taleplerimiz asgari
ve makuldür. 3 yıllık memurun aldığı zam oranı yüzde
42'dir. Bize yüzde 6'lık gibi bir önermeyle geliyorlar.
Bunu ret ediyoruz. Yüzde 14 gibi 200 liraya denk
gelen bir talebimiz vardır. Birinci ve ikinci yılımız
olmak üzere. İşveren tarafı ikinci yılda yüzde 0 zam
teklif ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.
Masada somut bir adım bekliyoruz" dedi. DHA

Fidan dikme
yarışması
Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün
düzenlediği fidan dikme yarışması sonuçlandı.
Dereceye giren denetimli serbestlikten 
faydalanan yükümlülere bir giyim 
mağazasının hediye çeki armağan edildi

Bakırköy Denetimli Serbestlik Mü-
dürlüğü’nün 11 Kasım Milli Ağaçlan-
dırma Günü kapsamında denetimli

serbestlikten faydalanan yükümlüler için fidan
dikmeye teşvik amaçlı düzenlediği yarışma sonuç-
landı. Yükümlülere dağıtılan fidanların toprakla
buluşturulduğu anlara ait görüntüleri fotoğrafla-
malarını isteyen müdürlük, yükümlüler tarafından
gönderilen fotoğraflar arasından ilk üçe girenleri
belirledi. Dereceye girenlere bir giyim mağazasının
hediye çeki armağan edilirken yarışmaya katılan
herkese müdürlük bünyesinde ihtiyaç sahibi yü-
kümlü ve aileleri için kurulan sosyal marketlerden
faydalanma ödülü verildi. Müdürlük’ten yapılan
yazılı açıklamada, "Bu sosyal sorumluluk projesi
ile fidan dikmenin yarınlarımıza olan katkısı ve yü-
kümlülerin bu etkinliğe katılarak topluma örnek
olması sevindirici olmuştur. Bu sayede hem 11
Kasım Milli Ağaçlandırma günü hem de fidan
dikmenin önemi noktasında farkındalık oluşturul-
ması hedeflerine ulaşıldı" denildi. DHA

Pazarcılara
ceza yağdı 
Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler Şifa Mahallesi’nde kurulan semt pazarını
denetlediler. Denetimlerde kurallara uymayan
esnaflara 392’şer Türk Lirası para cezası kesildi

İçİşlerİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine
gönderdiği 'Covid-19 Denetimleri' ko-
nulu genelge kapsamında, tüm Türki-

ye'de 4 gün sürecek koronavirüs denetimi
yapılacağının açıklamasının ardından Tuzla’da
denetimler sıklaştı. Tuzla Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekipler Şifa Mahallesi’nde kuru-
lan semt pazarında denetimler gerçekleştirdi.
Denetim sırasında, pazar esnafına ve vatandaş-
lara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarı-
larda bulunuldu. Zabıta ekiplerinin uyarılarına
rağmen maskesini doğru takmayan esnaflara ko-
ronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsa-
mında ‘Belediye Emir ve Yasaklarına’ uyulmaması
nedeniyle 392’şer Türk Lirası idari para cezası ke-
sildi. Para cezası kesilen esnaflardan bir tanesi,
kimliğini eve unuttuğunu söyleyerek ceza yazılma-
ması konusunda tüm ısrarlarına rağmen ceza y
emekten kurtulamadı.
DHA

185 BİN
FATURA
ÖDEDİK



P orland Yönetim Kurulu
Üyesi İmge Pamukçu, kadın
istihdamını ve kadınların iş

gücüne katılımını artırmak için daha
fazla kariyer ve iş fırsatı sunduklarını
açıkladı. Yüzde 60’a varan beyaz
yaka kadın çalışan oranıyla sektöre
öncülük ettiklerini aktaran Pa-
mukçu, şirketin yönetim kurulunun
yüzde 33’ünü, üretiminin ise nere-
deyse yarısını kadınların oluşturdu-
ğunu dile getirdi. Merkez ofisleri ve
yönetim kadrolarının yanı sıra fabri-
kalarında dökümhane, sırlama,
torna şekillendirme gibi birimlerde
de kadın çalışanlarının daha fazla
olduğunu söyleyen Pamukçu,
“Kendimizi kadın dostu olarak ta-

nımlayan ve bununla gurur duyan
bir şirketiz. Kadınların yaratıcı, de-
taycı yapısı ve verimlilik odaklı ol-
maları iş süreçlerimizin iyileşmesine
katkı sağladığı gibi kadın çalışanları-
mızın fazla olması kadınların daha
fazla işgücüne katılımıyla birlikte
genel istihdama da fayda sunuyor.
Çocukları 3-7 yaş aralığında olan
kadınlara kısmi zamanlı çalışma
olanağı sunan yasanın üzerine 7 ya-
şından büyük çocuğu olan kadın
çalışanlarımıza da kısmi süreli ça-
lışma seçeneği sunarak kadınların
işgücüne katılımını artırmayı hedef-
ledik. Hedefimiz, Porland bünyesine
dahil edebildiğimiz kadar çok kadın
çalışan dahil etmek. Yönetici pozis-

yonlarında daha fazla kadına ola-
nak sunarak bu konuda sektörü-
müzdeki liderliğimizi de sürdürmek
istiyoruz” diye konuştu.

Kadınlar değer katıyor

Porselenin, doğası gereği yaratım
süreci hiç bitmeyen bir sektör oldu-
ğunun altını çizen Pamukçu,
“Özgün tasarımlarımızın altında
kadın çalışanlarımızın imzası var.
Kadınların ayrıntılı bakış açıları, de-
taycılıkları ve planlama güçlerinin
getirdiği avantajları işlerine yansıta-
bileme becerileri, Porland’a büyük
bir değer katıyor ve yenilikçi ürünle-
rimiz için de ilham veriyor” ifadele-
rini kullandı. DHA
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12 AYLIK HBYS HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/629921
1-İdarenin
a) Adresi : 50. YIL MAHALLESİ A-2 CADDESİ 4 34265 

SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 475 50 65 - 0212 475 50 85
c) Elektronik Posta Adresi : sultangaziadsm@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 AYLIK HBYS HİZMET ALIMI İŞİAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sultangazi Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.01.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 50. Yıl Mahallesi A-2 Caddesi No: 4 Sultangazi / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 14.12.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İstekliler teklif ettikleri yazılım ürünleriyle ilgili lisanslama işlemlerini tamamlamış olmalı ve bu durum
5846 sayılı Fikir ve sanat Eserlerini Koruma Kanununda belirtilen yasal gereklere uygun olarak belge-
lenmelidir. İsteklilerin Kültür Ve Turizm Bakanlığından, program lisans tescilinde kullanılacak olan Bil-
Kod numarasını almış olmaları istenmekte olup tekliflerinde sunmaları gerekmektedir. Ortak
girişimlerde ise pilot ortağın Bil-Kod numarasına sahip ortak olması zarureti mevcuttur.
2- T.C. Sağlık Bakanlığının 24 Ekim 2008 tarih ve B.100.Bid00.00.702.01-2488 sayılı ÇKYS / MKYS ile
HBYS entegrasyonu konulu yazısında belirtildiği üzere isteklilerin teklif ettikleri HBYS Sistemleri ile
ÇKYS / MKYS entegrasyonlarını tamamlamaları gerekmekte olup; bu entegrasyonu sağladıklarına dair
Sağlık Bakanlığından alınmış entegrasyon belgelerini tekliflerinde sunmaları gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde yapılmış olan HBYS hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sultangazi Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / 4. Kat Satın Alma
Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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 üze-
rinde bırakılacaktır.

12 AYLIK HBYS HİZMET ALIMI İŞİ
SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ- 
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altın fiyatlarındaki sert
düşüşü değerlendiren
Ekonomist Prof. Dr. Emre

Alkin, “Uzun vadeli yatırım yapan-
ların endişelenmesine gerek yok”
dedi. Yaklaşık bir yıldır dünyayı et-
kisi altına alan ve milyonlarca insa-
nın hayatını kaybetmesine neden
olan koronavirüse karşı, şirketlerin
arka arkaya yaptığı aşı duyurusu,
ons altın fiyatının sert düşmesine

neden oldu. Altınbaş Üniversite-
si’nden Ekonomist Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Emre Alkin, uzun vadeli
yatırım yapanların endişelenmesine
gerek olmadığını söyledi. Hem yurt
dışında altın fiyatı düştüğü hem
dolar kuru sert şekilde gerilediği için
altına yatırım yapanların endişelen-
diğini aktaran Prof. Dr. Alkin, “Kısa
vadeli işlem yapan yatırımcıların en-
dişeli olmasını anlıyorum. Ancak

‘Alırım sandığa atarım’ şeklinde
uzun vadeli yatırım yapanların endi-
şelerini anlamakta zorluk çekiyo-
rum. Gram altının uzun vadeli
yükselişi de sürecek. Bu nedenle
uzun vadeli yatırım yapanların en-
dişe etmesi için bir sebep görmüyo-
rum” diye konuştu.

Her zaman B planınız olsun

Prof. Dr. Alkin, “Daha önce birçok

kez para ve sermaye piyasalarında
hiçbir şeyin garanti olmadığını, ka-
zancın olduğu yerde riskin de bu-
lunduğuna işaret ettim. ‘Normal
şartlarda’ diye başlayan her sözün
dikkatle dinlenmesi gerekir. Kimse
Merkez Bankası başkanının görev-
den alınacağını düşünemezdi. Tüm
yatırımcıların anormal şartlara göre
B planını hazırda tutması gerekir.”
DHA

Altına yatırım yap endişe etme

KADIN 
ISTIHDAMI
YUKSELDI 

Porselen markası 

Porland, kadınların iş 

gücüne katılım oranlarını 

yükseltmek amacıyla kadın 

istihdamını sürekli 

artırdığını duyurdu

Dolandırıcılığa dikkat!
Kripto paranın kaç kişi
tarafından işlem gördü-
ğüne dikkat edilmesi ge-

rektiğini belirten Bitexen Araştırma
Uzmanı Agah Selim Sesli, bir hac-
minin olmasına ve nerelerde işlem
gördüğüne bakılması gerektiğini dile
getirdi. Demirören Haber Ajansı’na
(DHA) açıklamalarda bulunan
Agah Selim Sesli, kripto paradaki
dolandırıcılık olaylarının klasik do-
landırıcılık olaylarına benzediğini
kaydetti. Varlıkların kontrolünün
başka kişilere verilmesi durumunda
dolandırıcılık ihtimalinin yüksek ol-
duğunu vurgulayan Sesli, alternatif
coin olarak adlandırılan bütün
kripto paraların şu an fiyatsal an-
lamda yükselişte olduklarını da söy-
ledi. Kripto paranın günümüzde
banka kartları ile yapılan ödemelere
benzediğini ifade eden Agah Selim
Sesli, ”Teknolojisini arka planda
kriptografiye dayandıran ve bu kap-
samda çok güvenli olan bir teknolo-
jiden bahsediyoruz. Kripto
paralarda veriler bir çok alanda sak-
lanarak bize ekstra güvenlik sağla-
yan bir para türüdür. İsmindeki
kripto para aslında dijital varlık da
olarak kullanılabilir ancak sektörde

en yaygın kullanımı da kripto para
olarak karşımıza çıkmaktadır.

7 bine yakın kripto para var

Kripto paranın ilk çıkış amacının ya-
tırım değil transfer aracı olduğunu
kaydeden Agah Selim Sesli, “Kripto
paraları insanlar birbirlerine gönder-
meleri amacıyla tasarlanan yapıda,
zamanla insanların taleplerinin art-
masıyla örneğin bir Bitcoin’de de
gördüğümüz gibi insanlar çok sa-

yıda talep gösterdikleri için fiyatında
da önemli derecede artış gördük. Bu
kapsamda da insanlar zamanla yatı-
rım aracı olarak değerlendirmeye ve
çeşitli kitle fonlama yöntemleri ile
karşımıza daha fazla çıkarak farklı
alanlarda yatırım ve kazanma şekil-
leri olarak karşımıza çıktı. Günü-
müzde 7 bine yakın bilinen kripto
para var. Bunların da birçoğu yatı-
rım aracı olarak değerlendirilmekte”
diye konuştu. DHA

Bitexen Araştırma Uzmanı Agah Selim Sesli, “Eğer bir kişiye varlıklarınızın
kontrolünü verirseniz dolandırılma ihtimaliniz yüksek olabilir” dedi

Sabancı Holding, son
20 yılın en başarılı perfor-
mansını gösteren Tekno-

sa’nın teknoloji altyapısını daha da
güçlendirmek için sermaye artırı-
mına gitme kararı aldı. Sabancı Hol-
ding Yönetim Kurulu, Teknosa’da
sahip olunan yüzde 60,28 oranın-
daki hissesinin yüzde 10’luk kısmını
İstanbul Borsası’nda halka arz ede-
cek. Satıştan elde edilecek kaynak,
Teknosa’da nakit sermaye artışı ola-
rak kullanılacak. Sabancı Holding
CFO’su Barış Oran, “Teknoloji haya-
tın ayrılmaz bir parçası. Teknosa’nın
önünde parlak bir gelecek var, 1,5 yıl
önce başlattığı dönüşümün meyvele-
rini topluyor. Sabancı Holding de
hisse arzı ve sonrasındaki nakit ser-
maye artışı ile Teknosa’nın gelecekteki
büyüme fırsatlarına daha güçlü hazır-
lanması için adım atıyor” dedi. Sa-
bancı Holding, yüzde 60,28 hissesine
sahip olduğu Teknosa’da sermaye ya-

pısını güçlendirecek önemli bir adım
attığını duyurdu. Sabancı Holding
Yönetim Kurulu, Teknosa’da hakim
durumunu kaybetmeyecek şekilde
yüzde 10’luk Teknosa hissesini İstan-
bul Borsası’nda halka arz etme kararı
aldı. Halka arzdan elde edilecek kay-
nak Teknosa’da nakit sermaye artışı
için kullanılacak.

Hisse oranı düşmeyecek

Sabancı Holding’in Teknosa’ya güve-

ninin tam olduğunu ve bu ne-
denle yatırımların hız kesmeden
süreceğini ifade eden Sabancı
Holding CFO’su ve Teknosa Yö-
netim Kurulu Başkanı Barış
Oran, “Büyüme, karlılık, çeviklik
ve müşteri odaklılık konusunda
sürekli gelişen ve güçlenen bir
Teknosa var. Daha da önemlisi
hepimiz Teknosa’nın önünde çok
büyük fırsatların olduğuna inanı-
yoruz. Bu inançla ana hissedar
olan Sabancı Holding, Tekno-

sa’nın sermayesini güçlendirmek için
önemli bir adım attı. Bu sermaye artı-
rımına yönelik halka arzda hiçbir
zaman Sabancı Holding’in Tekno-
sa’daki hisse oranı yüzde 50 + 1 his-
senin altına düşmeyecek. Yani
Sabancı Holding bugün olduğu gibi
Teknosa’nın hakim ve en büyük hisse-
darı olmaya devam ederken, Tek-
nosa’nın halka açıklık oranı da
yükselecek” dedi.

TeknoSA büyüyor



A nkara 4. Ağır Ceza Mahkeme-
since, Sincan Ceza ve İnfaz Ku-
rumları Kampüsü'ndeki salonda

görülen duruşmada hüküm açıklandı.
Mahkeme Başkanı Selfet Giray, girişim ge-
cesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen
örgütün sözde sivil imamları Kemal Bat-
maz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nuret-
tin Oruç'un "anayasal düzeni ortadan
kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanı'na
suikast" ve "kasten öldürme" suçlarından
79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse
çarptırıldığını bildirdi. Örgüt elebaşı Fetul-
lah Gülen'in talimatının ardından aylar
süren hazırlık sonunda ortaya konulan
darbe planını uygulamak için sivil imamlar
Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek,
Nurettin Oruç ve Harun Biniş, 15 Tem-
muz 2016'da Akıncı Üssü'nde darbe girişi-
mini örgüt üyesi askerlerle yönetmişti.

Ağırlaştırılmış müebbet 

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın açıkla-
dığı hükme göre, darbe girişimi gecesi
Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen ör-
gütün sözde sivil imamları Kemal Batmaz,
Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin
Oruç ile eski İncirlik 10. Tanker Üs Komu-
tanı eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, Hava
Kuvvetleri Harekat Merkezini ele geçir-
meye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mut-
lum, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Baş-
kanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, Hava
Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığının ba-
şında bulunan eski tuğgeneral Aydemir
Taşçı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel
Sekreteri eski albay Veysel Kavak, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter
Yardımcısı eski kurmay albay Ali Durmuş,
dönemin 141'inci Filo Komutanı eski yar-
bay Hakan Karakuş, dönemin 143'üncü
Filo Komutanı eski binbaşı Mustafa Azi-
metli, TBMM'yi bombalayan eski pilot
yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, darbe girişi-
minde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçek-
leştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur,
dönemin 143'üncü Filo Harekat Subayı
eski binbaşı Ali Karabulut, üssün Harekat
Plan Subayı olan eski binbaşı Murat Bicil,
TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Hare-
kat Dairesini bombalayan eski pilot yüz-
başı Hüseyin Türk, F-16'lara bombalama
talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa
Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun "anaya-

sal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs",
"Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin
şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez
ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Elebaşının dosyası ayrıldı

Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin
"kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yö-
nelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve
bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yok-
sun kılmaya teşebbüs" suçlarından da top-
lam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına
mahkum edildi. Mahkeme, FETÖ elebaşı
Fetullah Gülen, darbe girişimi gecesi
Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen sivil
imam Adil Öksüz ile Serkan Aydın, Ahmet
Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık'ın dos-
yalarının ayrılmasına karar verdi. Üst sınır-
dan ceza veren mahkeme, sanıklar
hakkında takdir indirimi uygulamadı.

Pilotlara da mübbet

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına
çarptırılan sanıklar arasında, 15 Temmuz
akşamı Ankara semalarında alçaktan
uçuş yapan ve kritik kamu kurumlarını
bombalayarak 68 kişiyi şehit eden pilotlar
da yer aldı. Polis Özel Harekat Başkanlı-
ğına düzenlediği bombalı saldırıyla biri
imam diğerleri polis 43 kişiyi şehit eden,
ardından TBMM ve TÜRKSAT'ı da
bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin
Türk, "yönetici sıfatıyla" bütün eylemler-
den sorumlu tutularak, 79 kez ağırlaştırıl-
mış müebbet ve farklı suçlardan 3 bin 901
yıl 6 ay hapse çarptırıldı. TBMM'yi bom-
balayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü
Balıkçı ile Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık
Dairesi Başkanlığının hatasız bir şekilde
vurulması için lazerle işaretleyen eski
pilot binbaşı Mustafa Azimetli de aynı
suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müeb-
bet ile 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis ceza-
sına mahkum edildi. 
Hüseyin Türk ile aynı uçakla Polis Özel
Harekat Başkanlığını bombalayan eski
pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu da "44 ki-
şiyi kasten öldürme", "anayasal düzeni ih-
lale teşebbüs" ve "kasten öldürmeye
teşebbüs" suçlarından 45 kez ağırlaştırıl-
mış müebbet ve 1170 yıl hapisle cezalan-
dırıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Kavşağı'nı bombalayarak 15 kişiyi şehit
eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit,
16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 283 yıl 6

ay hapis cezasına çarptırıldı.

Takdir indirimi uygulamadı

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık
Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden
eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve üs-
teğmen Mehmet Çetin Kaplan'a da "kas-
ten öldürme" ve "anayasal düzeni ihlale
teşebbüs" suçlarından 8'er kez ağırlaştırıl-
mış müebbet ve 90'ar yıl hapis cezası ve-
rildi. Kaplan ayrıca "kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis
cezası aldı. Farklı zamanlarda Ankara
Emniyet Müdürlüğünü bombalayarak 2
kişiyi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı İl-
hami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yur-
dakul ve Mustafa Özkan'a 3'er kez
"ağırlaştırılmış müebbet hapis" ve "kasten
öldürmeye teşebbüs" suçundan 648'er yıl
hapis cezası verildi. Üst sınırdan ceza
veren mahkeme heyeti, sanıklar hakkında
takdir indirimi uygulamadı.

Yaklaşık 3 yıl sürdü

Darbe girişiminden sonra ismi "Mürted"
olarak değiştirilen Akıncı 4. Ana Jet Üs
Komutanlığı, FETÖ'nün ihanet girişimi-
nin yönetildiği ana karargah olarak kul-
lanıldı. İhanet girişiminin ilk saatlerinde,
terörle mücadele bahanesiyle bir gün ön-
ceden mühimmat yükletilen uçaklar peş
peşe pist başı yapmaya başladı. O gece
25 pilot, F-16 uçağı kullandı. Bunlardan
11'i Ankara'daki çeşitli yerlerin bomba-
lanması eylemine katıldı. Bu uçakların
saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü,
222 kişi de yaralandı. Ayrıca milyonlarca
lira hasar oluştu. Aynı saatlerde, darbe
girişimine karşı tepki göstermek için
üssün nizamiyesinde toplanan vatandaş-
ları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha
katletti. Dönemin Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkur-
may Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Galip Men-
di'nin de arasında bulunduğu çok sayıda
kişi, günler öncesinden hazırlanan Akın-
cı'daki mahzenlerde rehin tutuldu. Mah-
keme heyeti, yaklaşık üç yıl süren
yargılamanın sonunda, 365'i tutuklu,
104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık
hakkında hükmünü açıkladı. DHA
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HAıNLERıN 
CEZASı KESıLDı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin 
475 sanık hakkında açılan davada kararlar açıklandı. Darbe girişimini Akıncı'dan yöneten sivil imamlar Kemal 
Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile Ankara'yı vuran pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 
10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı

Savaş Atak

savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

S evgili okurlar bildiğiniz gibi ekim ayı içeri-
sinde çatalca belediyesi’nin yer satışları gün-
demi fazlaca meşgul etti. Çatalca CHP ve İYİ

Parti, belediyenin bu satışına karşı olduklarını basın
açıklaması yaparak ifade ettiler. 27 Ekim tarihinde
gerçekleşen satışın ardından Kasım Ayı Meclis Top-
lantısı’nda, yapılan satışın meclis gündemine taşına-
cağını ve meclisin sert tartışmalara sahne olacağını
düşündüm. Tam da düşündüğüm gibi oldu ve muha-
lefet tarafından satış konusu gündeme getirildi.
Başta CHP grup sözcüsünün okuduğu metinde, sa-
tışa neden karşı olduklarını açık ve net bir şekilde
ifade etmişlerdi. Ancak sonrasında, AK Parti grubu
sözcüsünün ve söz alan diğer AK Partili Meclis Üye-
lerinin yaptıkları açıklamaların ardından CHP Gru-
bu’nun bir yerde haklı konularında bile gereken
karşılığı veremeyip sessiz kalmaları derslerine iyi
çalışmadıklarının göstergesi oldu.

CHP Grubu ne kadar hazırlıksızsa, AK Parti Gru-
buysa satış konusunun gündeme geleceğinin hesap-
layarak bir o kadar ayrıntılı şekilde çalışıp,
hazırlanmışlardı. AK Parti Grubu’nun yaptıkları ça-
lışma işe yaradı. Çünkü bir yandan muhalefetin
haklı konuları olan satış konusunda bile konuşmala-
rının önüne geçtiler, diğer yandan da muhalefeti
başka bir tartışmanın içine çekerek başarıya ulaştı-
lar.

Mecliste yalnızca gurup sözcüsü tarafından oku-
nan metin ile yetinen sonrasında AK Partili Meclis
Üyeleri’nin söylediklerine nasıl cevap vereceğini bi-
lemeyen bir CHP Grubu gördüm. CHP Grubu’nun
bu eksikliğini gerektiği gibi hazırlanmamalarına ve
ilçe başkanı ile iletişim içerisinde çalışmamalarına
bağlıyorum.

Böyle düşünmeme sebep olansa CHP İlçe Baş-
kanı Mehmet Çoban’ın yaptığı basın açıklamasın-
daki söylemiyle, meclis üyelerinin söylemlerinin
birbirinden uzak ve alakasız oluşudur. Yazılı metne
bağlı kalmayı tercih eden meclis üyeleri, ilçe başka-
nının basın açıklamasını dikkatlice dinlemiş olsa-
lardı veya bir araya gelip konu üzerine fikir alış
verişinde bulunsalardı, AK Partili Meclis Üyelerinin
açıklamalarının ardından dut yemiş bülbül misali
kalmazlardı. Bu durum karşısında da çok klasik
olacak belki ama Çatalca CHP İlçe Örgütü’nde
neler oluyor demeden geçemeyeceğim. Çatalca CHP
İlçe Örgütü ve Belediye Meclis Üyeleri arasında ile-
tişim kopukluğu olduğu izlenimi yaratıyor.

AK Parti Grubu’na gelirsek, anlattıklarının haklı-
lığı ve doğruluğu eleştiriye açık olup, hatta zaman
zaman saçma konular üzerinde fazlaca durmalarına
rağmen konunun akışını değiştirip, amaçlarına ulaş-
mış olmalarından dolayı puanlamak gerekirse 10
üzerinden 10’luk bir performans sergilediler. 

Meclis toplantısından bahsetmişken beni ve pek
çok kişiyi rahatsız eden, zaman kaybına neden olan
şu özel günlerin her bir meclis üyesi tarafından tek
tek dile getirilmesi anlamsız oluyor. Meclis toplan-
tısı olacağı zaman Google amcaya başvuruyoruluyor
bir aylık ne kadar gün varsa hepsinin listesini alıp
meclis toplantısında sıralıyorlar. Organ bağışı haf-
tası diyorsunuz, kaçınız organlarınızı bağışladınız?
Lösemili Çocuklar Haftası’ndan bahsediyorsunuz,
kaçınız Lösev’e bağışta bulundunuz? Gerçek ma-
nada bir farkındalık yaratmak, faydalı bir iş yap-
mak istiyorsanız meclis toplantısında bunu dile
getirdikten sonra, örneğin biz şu parti grubu olarak
yarın organlarımızı bağışlıyoruz ve hepinizi de bağış
yapmaya davet ediyoruz diyebilirsiniz. İşte o zaman
o dizi dizi saydığınız günlerin bir anlamı olur ve siz-
lerde hem katkı sağlamış hem de insanlara örnek
teşkil etmiş olursunuz. Sizde çok laf az uygulama
var, işte bütün sorun bu. Bilgi çağında yaşıyoruz ve
artık bilgiye ulaşmak bir tuş kadar yakın. Sizlerin
saydıkları o günleri öğrenmek isteyenler sizler gibi
internete girip detaylarıyla öğrenebilirler. Bu davra-
nışınız aklıma düşünür Diyojen'in bir benzetmesini
getirdi. Doğruları söyleyip uymayan insanları lire
(bugünün kemanı gibi) benzetirdi. Lir güzel sesler
çıkartmasına rağmen müziği algılayamaz. Sizler de
her ay her yıl aynı önemli gün ve haftaları uzun uza-
dıya okuyarak seslerinizi duyuruyorsunuz ancak
günün anlam ve önemine yaraşır ne yapıyorsunuz
işte o tartışılır. Hangi önemli gün ve haftalar var
diye Aralık Ayı Meclisi’ni sabırsızlıkla bekliyorum.
Çünkü her bir meclis üyesinin sesini gür bir şekilde
anca onları okurken duyuyorum. 

Çatalca Meclisi ve 
Google amca

EN KRİTİK 

DAVADA
KARAR 

P
Darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
aldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve sivil imam Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu 6 firari sanığın dosyasının
ayrılması kararlaştırıldı. FETÖ darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki
eylemlere ilişkin davada örgütün 4 "sivil imamı"na 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiP

475 sAnıKlı davanın görüldüğü Sincan
Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, karar
duruşması sırasında geniş güvenlik önlemleri
alındı. Kampüsün girişinde karar duruşması
öncesinde arama noktalarının oluşturulduğu
görülürken, alan ve etrafı drone ile havadan
sürekli izlendi. Ceza İnfaz Kurumları Kam-
püsü'nün çevresinde çeşitli noktalara keskin
nişancılar yerleştirilirken, özel harekat ve
yunus ekiplerinin de aralarında bulunduğu
polisler, bölgede devriye halinde gezdi.  Çevik
kuvvet ekipleri de alanda hazır bekletildi. Gü-
venlik önlemleri kapsamında duruşmayı izle-
mek için araçlarıyla gelenler, 3 ayrı güvenlik
noktasından geçerek kampüse alındı. Sanık
yakınları, taraf avukatları, müştekiler ve basın
mensupları, HES kodu sorgulandıktan sonra
duruşma salonunun olduğu binaya girdi. Bu-
rada sanık yakınları ve müştekiler ayrı ayrı sa-
lonlardan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi
(SEGBİS) üzerinden duruşmayı takip etti.
Taraf avukatları ile basın mensupları ise du-
ruşmanın görüldüğü ana salonda davayı iz-
ledi. Salon dışında ve içinde yoğun güvenlik
önlemleri dikkat çekerken stajyer ve cübbesi
olmayan avukatlar mahkeme salonuna 
alınmadı.

DRONE İLE İZLENDİ

AK PArTi Genel Başkan Yardımcısı Leyla
Şahin Usta, Akıncı Üssü darbe girişimi dava-
sında kararın açıklanmasının ardından yap-
tığı açıklamada, "Türkiye'deki darbe süreçleri
bitmiştir. Bunu herkesin, bugün açıklanan ka-
rarlarla bir kez daha en iyi şekilde anlamasını
istiyorum" dedi. Usta, "Hepimiz salonda da-
vayı takip ettik, son kararları dinledik. Gazile-
rimiz, şehit yakınlarımız bizlerle birlikte
salondalardı. Onlar da bu karar anına şahitlik
ettiler. Defalarca tekrarlanan ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezalarını dinledik. Türkiye bir
hukuk devleti ve darbe girişimi dahi olsa bu
sanıkların savunma haklarına hiçbir müda-
hale yapılmaksızın sonuna kadar tüm sözleri-
nin dinlenmesine müsaade edildiği ve çok
büyük 475 sanıklı bir dava olduğu için 3,5 yıl-
lık bir süreçten geçti" dedi. 15 Temmuz'da
kendisinin gazi, babasının ise şehit olduğunu
belirten Birgül Biçinci de "Mutluyuz, adalete
güveniyoruz. Şehitlerimizin kanı biraz da olsa
yerde kalmadı" diye konuştu. 

TÜRKİYE’DEKİ DARBE
SÜREÇLERİ BİTMİŞTİR

Tanal’dan açılım süreci!
Umreye gittiğini belirterek, CHP'nin en muhafazakar parti olduğunu savunan Mahmut Tanal ve
arkadaşları, cami imamlarının sorunları için Meclis Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu

CHP İstanbul Milletvekili Av.
Mahmut Tanal ile milletvekili
arkadaşları, cami ve mescit

görevlilerinin, İmam-Hatiplerin sorunla-
rının araştırılarak, çözüm önerilerinin be-
lirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma
Komisyonu kuruması için önerge hazır-
ladı. Tanal ve CHP’li vekil arkadaşlarının
imzasını taşıyan, TBMM Başkanlığı’na
sunulan Araştırma Önergesinin gerekçe-
sinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla birlikte
temelleri atılmış bir kurum olduğu hatır-
latıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ta-

limatıyla Diyanet’in, ibadet hizmetlerini
yürütmek ve toplumu din konusunda ay-
dınlatmak maksadıyla kurulduğunun altı
çizildi.

İmamın omuzlarına yükleniyor

Diyanet’in temel misyonunun cami ve
mescitleri yönetmek, bu manevi mekan-
larda dini hizmet sunmak olduğunun
anımsatıldığı gerekçede, kanun ve yö-
netmelikle belirtilen görevlerin yerine
getirilmesi amacıyla Diyanet İşleri Baş-
kanlığı bünyesinde 10 binlerce persone-
lin istihdam edildiği belirtildi. İslam

Dini’nin doğru anlaşılmasını sağlamada,
dini istismar eden örgüt ve oluşumlara
karşı mücadelede önemli vazifeler üste-
nen cami görevlileri ve İmam-Hatiplerin
mesleklerini icra ederken birçok sorunla
karşılaştığının dile getirildiği gerekçede,
“Diyanet ödenek ayırmadığı için camile-
rin masrafları, İmam-Hatiplerin omuzla-
rına yüklenmektedir. Görevli oldukları
caminin ihtiyaçlarının karşılanmasından,
eksikliklerinin giderilmesinden sorumlu
tutulan İmam-Hatipler, kaynak arayışı
sürecinde maddi ve manevi olarak yıp-
ranmaktadır. Cami imamları, atandıkları

ibadethanenin eksikliklerini, cami ce-
maatinden para toplayarak, kişi ve ku-
rumlardan bağış talep ederek, şayet var
ise cami dernek ve vakıflarından destek
alarak ya da kendi imkanlarıyla tamam-
lamaya çalışmaktadır” denildi.

İmam kendi maaşıyla alıyor

Cami ses sistemleri, ihtiyaç duyulan ho-
parlör, megafon ve mikrofon gibi ekip-
manların bile cami imamları aracılığıyla
temin edildiğinin vurgulandığı gerek-
çede, “Yeterli kaynak bulamayan cami
imamları, ihtiyaç duyulan elektronik ci-

hazları kendi maaşlarıyla satın almakta-
dır. Cami imamları ayrıca, namaz kıldırır-
ken giydikleri cübbe ve sarığı kendi
ceplerinden para ödeyerek temin etmek-
tedir. Görev başlangıcında camiye ata-
nan İmam-Hatiplere cübbe ve sarık
hediye etmekten imtina eden müftülük
yetkilileri, cübbesiz ve sarıksız gördükleri
cami görevlisine ceza kesmekten geri
durmamaktadır” ifadelerine yer verildi.
Gerekçede, camilerin ihtiyaç ve
masraflarının karşılanması adına ve 
müftülüklerin talimatıyla sürekli para
toplanmasının olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu’na
‘geçmiş olsun’a geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk
Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur
Fincancı ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Fincancı, Kemal Kılıçdaroğlu’na yazılan 
tehdit mektubundan sonra 'geçmiş olsun' 
ziyaretine geldiklerini söyledi

TTB Başkanı
Şebnem
Korur Fin-

cancı, TTB Yönetim Ku-
rulu Üyesi Deniz
Erdoğdu ve TTB Genel
Sekreteri Vedat Bulut ile
birlikte Kılıçdaroğlu'nu
genel merkezde ziyaret
etti. TTB Başkanı Fin-
cancı, görüşmenin ardın-
dan açıklama yaptı. Fincancı, Kemal
Kılıçdaroğlu’na yazılan tehdit mektubundan
sonra 'geçmiş olsun' ziyaretine geldiklerini
söyledi. Fincancı, Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’nın koronavirüs vaka sayısını 28 bin
351 olarak açıklamasına ilişkin, "Biz TTB
olarak başından beri haklı olduğumuzu söy-
ledik, keşke olmasaydık, bu kadar insanımız
ölmeseydi, bu kadar hastamız olmasaydı, bu
kadar sağlık çalışanını yitirmeseydik. Biz hala
bu salgının önlenebilir olduğunu söylüyoruz.
Bunun için önlemler alınmalı dedik ve bu
önlemleri adım adım tanımladık. 'Hasta' ve
'vaka' tıpta aynıdır ve biz bunları ayırmayız.
Üstelik vakanın 'belirti göstermeyen' olduğu
ifade ediliyor; ama Covid-19 hastalığında
testin pozitif çıkmasından sonra ne zaman
belirtilerin ortaya çıkacağı, nasıl belirtiler ola-
cağını ön görme olanağı yok. Onları hasta
olarak tanımlamamalarının uygun olmadı-
ğını söylüyoruz" diye konuştu. TTB Yönetim
Kurulu Üyesi Deniz Erdoğdu ise bilimsel
bilgi birikimleri ile sürece aktif katılmak için
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan randevu
talep ettiklerini söyledi. DHA

Mahmut
Tanal 
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AGDAŞ BELMA 0081083622          YAKUPLU MAH. 38. SK. 13 5 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015   9023 2016081266Aya0000899      2016081214Ayx0000841        12.151,32
ADİYAMAN MEHMET 0081170742          HÜRRİYET MAH. ÇULLUK SK. 7 1 ESENYURT /İST. 09/2017-09/2017   9004 2018071166Aya0000909      2018070914Ayx0004981        13.403,00
ÜSKÜLOĞLU TUĞSEM 0081204579          01/2015-12/2015   9023 2016081266Aya0001148      2016081214Ayx0001023        12.151,32

ADSAN CİHAT 0081205910            09/2017-09/2017,  9004 2018011766Aya0000119      2018011614Ayx0000013        19.364,00

AĞAÇ ŞAMİL S 0090846816          CİHANGİR MAH. KONAK SK. 5 1 AVCILAR /İST. 01/2015-12/2015   9023 2016081166Aya0000141      2016081114Ayx0000141         13.818,86
AĞCABAY SAMİ 0090932102          SULTANİYE MAH. 657. SK. 9 -11 16 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0003126      2016081214Ayx0003001         3.407,69
AHKA MİMARLIK İNŞAATALÜMİNYUM 
CEPHE SİS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 0100434142 01/2015-12/2015   9166            2016011866Aya0000030      2015081614Ayx0000084         6.105,08

0100479635          MEHTERÇEŞME MAH/SEMT 1881. SK. 26 3 ESENYURT /İST. 07/2015-09/2015   0033            2016033066Aya0002989      2016031214Ayx0011778         3.662,14

SİNEM AĞTAŞ 0100849552          EKİNOBA MAH. PİRİ REİS CAD. 19 11 B.ÇEKMECE /İST. 01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0001819     2016081214Ayx0001694        9.146,27
0110549371         CUMHURİYET MAH ÖMR 2 SOK 9 5 B.ÇEKMECE /İST. 08/2009-08/2009   0015            2016011866Aya0000033      2015081614Ayx0000026        14.604,98

AKAL AYDIN MERZİYE 0110790685           GÜZELYURT MAH. 5. SK. 5 7 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0003690      2016081214Ayx0003565        11.806,74
EBRU AK BALCI 0110836139           VEYSEL KARANİ MAH. ÇOLAKOĞLU SK. 5E 7 SANCAKTEPE /İST. 01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0001251      2016081214Ayx0001126       11.482,89
AKAN PERİSA 0120330710          GÜZELCE MAH. HEDEF SK. 6 1 B.ÇEKMECE /İST. 01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0002789      2016081214Ayx0002664       6.609,70
BEYTULLAH AKALIN 0120488745          YAKUPLU MAH. SANCAKTAR CAD. 19A 1 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0002272      2016081214Ayx0002147         9.146,27
AKAR ZİNET 0130489005          BARIŞ MAH. HASAN HAN CAD. 15 18 BEYLİKDÜZÜ /İST. 09/2009-09/2009   9062            2016033066Aya0003076      2016031214Ayx0011970        3.896,73
AKARSU BERRU 0130607170          01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0000491      2016081214Ayx0000491       12.151,32

AKBABA CİHAN 0140500755          01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0001552     2016081214Ayx0001427        8.885,26

AKBAŞ BERFİN 0150593432          EGE MAH. 788 CAD. 20 19 MAMAK ANKARA 01/2015-12/2015   9023            2016081166Aya0000091      2016081114Ayx0000091        10.780,67
AKBAŞ MURAT 0150907275          01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0002366      2016081214Ayx0002241        5.903,87

AKBAŞ ENGİN 0150950393          KEVENLİ MAH. TOKİ 8 SK. 4 13 İPEKYOLU VAN 01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0000757     2016081214Ayx0000757        5.266,29
AKBAY MUZAFFE 0160599059          01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0001344     2016081214Ayx0001219        11.482,89

AKBULUT EZGİ HA 0160756581          01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0001771      2016081214Ayx0001646        8.788,82

AKBULUT HASAN 0170535173          İNÖNÜ MH. 404 SK. 9 5 ESENYURT /İST. 09/2017-09/2017 9004            2018011866Aya0000178      2018011614Ayx0001235        19.359,00
AKCAN DİLŞAT 0170680818          BARIŞ MAH. SONBAHAR SK.  1.BLOK 1 52 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015 9023            2016081266Aya0000760      2016081214Ayx0000760        12.151,32
AKBULUT RUHAT 0170838162           YOK YOK YOK YOK İMRANLI SİVAS 01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0000349     2016081214Ayx0000349        12.151,32
AKÇA FAZLI 0180440756          ORHAN GAZİ MAH. 1656. SK. 95 3 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0001835      2016081214Ayx0001710        9.146,27
AKÇAY TEKS. SAN. VE TİC.              0190301003          01/2015-12/2015   9166            2017051866Aya0002489      2017051514Ayx0001456        3.410,19

AKDEMİR CÜNEYT 0210852354         01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0001077      2016081214Ayx0000952       4.745,16

AKDOĞAN SENEM 0220500669          YENİ MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. 3 4 ÇAYCUMA ZONGULDAK 01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0002876      2016081214Ayx0002751        3.407,69
AKER OLCAY A 0230140045          REŞİTPAŞA MAH. SEZAİ BEY SK. 99 3 SARIYER /İST. 05/2010-05/2010   9062            2016033066Aya0004551      2016031214Ayx0017781        8.037,57
AKERMAN MAKİNA SAN. 

FATİH AKGÜN 0240112178          CUMHURİYET M. SEYRAN 3 SOKAK 14 3 B.ÇEKMECE /İST. 09/2010-09/2010   0015            2016011866Aya0000045      2016011614Ayx0000225        162.610,10
FATİH AKGÜN 0240112178          CUMHURİYET M. SEYRAN 3 SOKAK 14 3 B.ÇEKMECE /İST. 05/2010-05/2010   0015            2016011866Aya0000045      2016011614Ayx0000224        153.782,94
FATİH AKGÜN 0240112178          CUMHURİYET M. SEYRAN 3 SOKAK 14 3 B.ÇEKMECE /İST. 06/2010-06/2010   0015            2016011866Aya0000045      2016011614Ayx0000226        96.258,94
AKGÜL RESUL 0240871787          YENİKENT MAH. 665. SK. 3-5 12 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0001438     2016081214Ayx0001313        8.788,82
AKGÜL AYDOĞDU GÖZDE               0240882111          01/2015-12/2015   9023 2016081266Aya0000826     2016081214Ayx0000768        11.767,60

AKGÜL MURAT 0241093960          YUNUS EMRE MAH. İDEALTEPE SK. 7 1 ARNAVUTKÖY /İST. 01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0002255     2016081214Ayx0002130        8.788,82
OLCAY AKIN 0260509905          DİZDARİYE M. KUMSALLAR S 10 1 B.ÇEKMECE /İST. 01/2014-12/2014   0001            2016033066Aya0003968     2016031214Ayx0016053        3.928,01
AKIN FATMA S 0260639470          MEHTERÇEŞME MAH. 1932. SK. 4 12 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015   9023 2016081266Aya0003241     2016081214Ayx0003116         5.903,04
AKIN GÜLÇİN 0260752175          01/2015-12/2015   9023            2016081266Aya0003337      2016081214Ayx0003212       3.407,69

TİMUR AKINCI 0270045935          MİMARSİNAN YILDIRIM BEYAZIT 40 G 4 B.ÇEKMECE /İST. 01/2014-12/2014 0001 2016011866Aya0000048      2015081614Ayx0000155        9.870,56
AKIN SEVİLAY 0270268524          GÜRPINAR MAH. GÜLTEN SK. BAŞARAN APT 7 3 20 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2017-12/2017   9033 2018011866Aya0000307      2018011614Ayx0001263        9.186,00
AKKAYA GÜLTEKİ 0290235831      SOĞUKPINAR BELDESI HÜRRİYET MAH. SAĞLIK CAD. 23A A REŞADİYE TOKAT 02/2017-02/2017   9314 2017071766Aya0001335     2017071514Ayx0000344         6.229,00
AKKAYA SONER 0290537483          MİMAROBA MAH. MUSTAFA KEMAL BULV. 21 5 B.ÇEKMECE /İST. 09/2017-09/2017   9004 2018011766Aya0000166      2018011614Ayx0000224         7.447,00
AKKAYA EBRU 0290618913          BÜYÜKŞEHİR MAH. 19 MAYIS CAD. 59C1 17 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015 9023 2016081266Aya0001742    2016081214Ayx0001617         9.146,27
TASF.HAL.AKKOYUNLU KAĞIT        0300143928         KARTALTEPE MAH. HALKALI CAD. 4 95 KÜÇÜKÇEKMECE /İST. 34 07/2015-09/2015 0003 2016033066Aya0004266     2016031214Ayx0016614         4.345,20

AKKOYUNLU AHMED GAMZE         0300226655           MECİDİYE MAH LATİNOKUM SOK 30 9 ŞİŞLİ /İST. 06/2009-06/2009   9062 2016011866Aya0000051      2015081614Ayx0000148        6.943,50
AKKOYUN NURŞAH 0300502741           BARIŞ MAH. KASIM SK. 2 45 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015   9023 2016081266Aya0002459      2016081214Ayx0002334        5.903,04
EMRE AKKUŞ 0310542129           SARIGÖL M. ÖZTÜRK SK 9  GAZİOSMANPAŞA /İST. 01/2009-12/2009   0001 2016011866Aya0000053      2015081614Ayx0000147        17.280,88
EMRE AKKUŞ 0310542129           SARIGÖL M. ÖZTÜRK SK 9  GAZİOSMANPAŞA /İST. 01/2010-12/2010   0001 2016011866Aya0000053     2016011614Ayx0000093        10.370,55
EMRE AKKUŞ 0310542129           SARIGÖL M. ÖZTÜRK SK 9  GAZİOSMANPAŞA /İST. 04/2010-06/2010   0032 2016033066Aya0004364     2016031214Ayx0016940        3.517,12
EMRE AKKUŞ 0310542129           SARIGÖL M. ÖZTÜRK SK 9  GAZİOSMANPAŞA /İST. 01/2010-03/2010   0032 2016033066Aya0004364     2016031214Ayx0016941        3.475,47
AKKUŞ AZAT 0310563726           YALIM MAH. 13 MART CAD. 119 10 ARTUKLU MARDİN 03/2016-03/2016 9005 2017060866Aya0000083      2017051514Ayx0001941        4.000,00
AKKUŞ AZAT 0310563726           YALIM MAH. 13 MART CAD. 119 10 ARTUKLU MARDİN 03/2016-03/2016 9005 2017060866Aya0000083     2017051514Ayx0001947        4.000,00
AKKUŞ ERDİ 0310692906           OSMANGAZİ MAH. PAPATYA CAD. 98 1 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015 9023 2016081266Aya0002529     2016081214Ayx0002404        5.237,19
AKKUŞ RECEP 0310751145           YALIM MAH. 13 MART CAD. 119 10 ARTUKLU MARDİN 05/2013-05/2013   9005 2017051866Aya0002539     2017051514Ayx0001976        4.000,00 
TASF.HAL.AKMAN DÖKÜM SANTİC A.Ş. 0320011357           ÇAKMAKLI MH GÖLŞEHİR EVLERİ A3 BLK A3 23 B.ÇEKMECE /İST. 01/2015-12/2015 9166 2016033066Aya0004371     2016031214Ayx0016994        6.875,38
VURAL NAZMİYE 0330081174           FERHATPAŞA MAH. DR.MEHMET ALİ SK. 5 5 ÇATALCA /İST. 01/2015-12/2015 9166 2016033066Aya0004412      2016031214Ayx0017034        4.502,52
AKOR İNŞ.GIDA AMBL.ORM.ÜRN. 0330379220 ATATÜRK MAH/SEMT SOYDAN SK. 21 16 B.ÇEKMECE /İST. 06/2015-06/2015 0015 2016011866Aya0000056      2016011614Ayx0000091        12.551,25

AKPINAR SÜLEYMA 0330409447           AKBÜK BOĞAZİÇİ YAP K CUMHURİYET MH 3  DİDİM AYDIN 01/2015-12/2015 9023 2016081266Aya0000527     2016081214Ayx0000527        12.151,32
AKSAKAL SEHER 0340529193          KARLIKTEPE MAH. ATILGAN SK.  SELHAT APT 4 16 KARTAL /İST. 01/2015-12/2015   9023 2016081266Aya0001941     2016081214Ayx0001816         3.664,61
AKSOY CAHİT 0350136348          PINAR MAH. 1255. SK. 10/ /1 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015   9066 2016011866Aya0000061      2015081614Ayx0000137        6.016,35
AKSİN ÇETİN 0350439216          EMİN SİNAN MAH. PİYER LOTİ CAD. 45 601 FATİH /İST. 02/2017-02/2017 9004 2017062166Aya0000004      2017061514Ayx0000267        10.472,00
AKSOY ELİF 0350454064           NAMIK KEMAL MAH. 17. SK. 29 4 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015   9023 2016081266Aya0002412      2016081214Ayx0002287        5.291,78
KEMAL AKSOY 0360008493          MİMAR SİNAN MERKEZ MAH. DEĞİRMEN 4 SK. 4 18 B.ÇEKMECE /İST. 01/2015-03/2015 0003 2016011866Aya0000062      2015081614Ayx0000150        7.492,73
KEMAL AKSOY 0360008493          MİMAR SİNAN MERKEZ MAH. DEĞİRMEN 4 SK. 4 18 B.ÇEKMECE /İST. 10/2014-12/2014 0003 2016011866Aya0000062      2015081614Ayx0000149        7.285,31
AKSOY SERMİN 0370581710          GÜRPINAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. 2A 10 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015 9023 2016081266Aya0001197      2016081214Ayx0001072        12.151,32
AKSU TÜLAY 0380594616          01/2015-12/2015 9023 2016081266Aya0001269     2016081214Ayx0001144        11.482,89

AKSÜT AYSUN 0380645164 KAVAKLI MAH. MELTEM SK. 4 9 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015 9023 2016081266Aya0001808     2016081214Ayx0001683         9.086,99
AKTAŞ ADEM 0390453870 ŞEMİKLER MAH. 6300/2 SK. 7 4 KARŞIYAKA İZMİR 11/2016-11/2016 9004 2018021966Aya0001486     2018011614Ayx0000473         12.912,00
AKTAŞ ÇİÇEK 0400644149 MEHMET AKİF ERSOY MAH. 1836. SK. 16 12 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015 9023 2016081266Aya0000671     2016081214Ayx0000671        12.151,32
AKTAŞ ERDİ 0400787713 YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BULVARI 155/3 47 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015   9023 2016081266Aya0002452     2016081214Ayx0002327         3.407,69
AKTAŞ YUNİS 0410058983 ŞEREFİYE MAH. ÇINLAR SK. 5 110 MERKEZ DÜZCE 05/2016-05/2016 9338 2017052266Aya0001956     2017051514Ayx0005444         21.116,00
LAMİA AKTAŞ GÜLEN 0410616764 OSMANGAZİ MAH. GÜFTE SK. 14 3 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015 9023 2016081266Aya0001388     2016081214Ayx0001263         11.092,75
AKTAŞ TAYFUN 0410653689 YUNUS EMRE MAH. 443. SK. 20 2 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015 9023 2016081266Aya0001579     2016081214Ayx0001454         4.446,02
ABDUL LATİF AKTEKİN 0420358512 MURATÇEŞME M. ÇALIKUŞU SK 1/1 14 B.ÇEKMECE /İST. 01/2014-12/2014 0001 2016011866Aya0000067      2015081614Ayx0000134        5.315,10
AKTÜRK CANSU 0420599258 BAĞLARÇEŞME MAH. 1213. SK. 6 7 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015   9023 2016081266Aya0002397      2016081214Ayx0002272        5.903,04
AKTÜRK AVŞİN 0430333264 YENİKENT M. 709.S. ESENKENT 0  B.ÇEKMECE /İST. 01/2015-12/2015   9023 2016081266Aya0001802      2016081214Ayx0001677        9.146,27
AKYEL DİLARA 0430561438 HACI YUSUF MAH. SAHİL SK. DENİZ APT. 12 2 BANDIRMA BALIKESİR 01/2015-12/2015 9023 2016081266Aya0001213      2016081214Ayx0001088        12.151,32
AKYOL CEYDA 0440219662 BAĞLARÇEŞME MAH. 1117. SK. 1 10 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015 9023 2016081166Aya0000994      2016081114Ayx0000994        15.085,55
AKYILDIZ SEÇİL 0440548159 BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAH. ÇUKURDERE SK. 25 1 ARNAVUTKÖY /İST.    01/2015-12/2015   9023 2016081266Aya0001693      2016081214Ayx0001568         9.146,27
AKYOL SÜLEYMA 0450340411 ADNAN KAHVECİ MAH. ALİZE SK. 10 10 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015   9023 2016081266Aya0001864      2016081214Ayx0001739        8.223,77
AKYÜZ TURGAY 0450446592 CİHANGİR MAH NALBANT SOK ARAS APART. 44 13 AVCILAR /İST. 05/2016-05/2016 9005 2017071766Aya0000073      2017071514Ayx0000157        4.000,00
AKYÜREK CENGİZ 0450494218 BÜYÜKŞEHİR MAH. 19 MAYIS CAD. 47 3 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015 9023 2016081266Aya0000687      2016081214Ayx0000687        3.407,69

"Büyükçekmece Vergi dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda ,adı ve soyadı ve ünvanı  yazılı  mükellefler  adına salınan vergi ve cezalar  nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile teb-
liğ  edilemediğinden 213 sayılı  V.U.K nun 103 ve 106. Maddelerine istinaden  ilgililerin ilan tarihinden  başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık ad-
reslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında  iş bu  ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış
sayılacağı ilan olunur."

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1266115)

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

ANA VERGİ
KODU

PINARTEPE MAH/SEMT YAVUZ SULTAN
SELİM BLV. 32 K 9 B.ÇEKMECE /İST.

VERGİ 
NUMARASI

YUNUS EMRE MAH. OKURLAR CAD. KİPTAŞ 5.
ETAP B2 85 I 65 ESENYURT /İST.

BAHÇELİEVLER MAH. MANOLYA SK. 12 3
MERKEZ ZONGULDAK

ADNAN KAHVECİ MAH. YAVUZ SULTAN SELİM
BULVARI 17A 6 BEYLİKDÜZÜ /İST.
YEŞİLKENT MAH 1953 SK İNOVA 2 E 4 BLOK 444
258 ESENYURT /İST.

AK TURİZM TEMİZLİK
HİZMET.İNŞ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.

GÜZEL MEVSİM YAPI KO HADIMKÖY
YOLU ÜZERİ 26 6 B.ÇEKMECE /İST.
MİMAROBA MAH. ÇARMIKLI CAD.  509-J
BLOK 17 B 13 B.ÇEKMECE /İST.

ÇANAKÇA MAH. BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK
CAD. 101 1 ÇATALCA /İST.

MİMAR SİNAN MERKEZ MAH. YILDIRIM 
BEYAZIT CAD. 59 7 B.ÇEKMECE /İST.
MİMAROBA MAH. CANDAN 1 SK.  516 A
BLOK 5 8 B.ÇEKMECE /İST.

BARBAROS HAYRETTİNPAŞA MH. 2295.(512).
SK. 6B 18 ESENYURT /İST.
PİRİ REİS MAH. 2063. SK. NEW
RESİDENCE 2 356 ESENYURT /İST.

VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
0230304144 01/2015-12/2015   9166             2017010466Aya0000488     2016121214Ayx0003278        9.734,15ZAFER MAH.DEVRANEARALIĞI SK. ÇUHADAROĞLU

APT. BLOK  5/1 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR

KARDELEN MAH. 2047 SK. MÜHENDİSLER SİTESİ
1 /5 1 YENİMAHALLE ANKARA

GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA MAH. SARIGÖL SK. 15
1 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ

KIRT. BÜRO.MALZM.DAĞPAZ.TİC.LTD.ŞTİ

SAN.VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

VALİ MİTHAT BEY MAH. BAYINDIRLIK 1. SK.  BİRVAN İNŞAAT
3 5 İPEKYOLU VAN

AHM TURİZM OTOMOTİVGIDA
İNŞAAT SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ

HÜRRİYET  MAH MENDERES  CAD HACIMEHMET
SK 23 A BAĞCILAR /İST.

ANA TAKİP DOSYA
NUMARASI

TOPLAM BORÇ
TUTARI (TL)
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GÜNDEM 9

İ stanbul Kongre Merkezi'nde düzenle-
nen toplantı UKOME toplantısı öncesi
taksiciler ile İstanbul Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında
gergin anlar yaşandı. Toplantı öncesinde
kongre merkezi önüne gelen bir grup taksici
ile Ekrem İmamoğlu arasında tartışma çıktı.
Taksiciler, İmamoğlu'na, "Esnaf can çekişi-
yor, burası muz cumhuriyeti değil" dedi.
Kısa süreli tartışmanın ardından İmamoğlu
içeriye girdi. Ancak grubun yuhalaması üze-
rine Ekrem İmamoğlu tekrar dışarıya çıktı.
Gruba yönelen Ekrem İmamoğlu, "Kimi yu-
halıyorsun sen, kimi yuhalıyorsun sen. Kim,
hanginiz yuhaladı" diye bağırdı. İmamoğlu
daha sonra toplantı için içeriye girdi.

Esnaf mağdur durumda

Kongre merkezine gelen İGA Taksi Koope-
ratif Başkanı Fahrettin Can ve Yeni Nesil
Taksiciler Kooperatifi başkanı Kıyasettin
Telli, İmamoğlu'nun verdiği talimatla içeri
alınmadıklarını öne sürdü. Yaşananlarla il-
gili konuşan Kıyasettin Telli, "Burada taksici
esnafı toplandı, çünkü hayati bir karar alı-
nacaktı UKOME'de. Esnaf, seçimden önce,
'Ben sizin ekmeğinize asla ortak olmayaca-

ğım, gelişmenizde teknoloji olarak standart
olarak destek vereceğim' diyen sayın Ekrem
İmamoğlu'nun bu vaatlerini tutmayarak,
zaten perişan halde olan bir pandemi süreci
yaşıyoruz, bu mağdur durumda bizi daha
mağdur neden ediyorsun diye sayın baş-
kana söylemleri oldu. Bu arada esnaf hiç
beklemeyeceğimiz şekilde sayın başkanın
tepkisiyle karşılaştı. Bir ya da birkaç kişi yu-
haladı başkanı. Bir yöneticiye yakışmayacak
bir şekilde dönüp tekrar 'kim beni yuhaladı'
diye esnafın üzerine yeltendi" dedi.

İBB izin vermiyor

"Sonra korumaları araya girdi" diyen Telli,
"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir,
bir her zaman için hukuka da saygılıyız.
Temsilciler var içeride. Bizim de bir tane
temsilcimiz var masada, Türkiye Şoförler
Federasyonu olarak sayın oda başkanımız
içeride. Biz içeride devlet kurumları ve yetki-
lilerinin hukuka uygun bir karar vereceğine
inanıyoruz. Bizim burada sayın belediye
başkanımızdan beklentilerimiz var. Bizi 3
marka küçük araca mahkum ediyor, bize
teknoloji vermiyor, bizim yapmamıza da
izin vermiyor. Kamuoyu bunu bilmiyor.

Bugün Taksiciler Esnaf Odası bir dijital uy-
gulama yapmak istese, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi buna izin vermiyor, bir yönerge
çıkarmış 'yasak' diyor. Bizi küçük araca
mahkum ediyor, sonra da televizyona çıkı-
yor, 'taksicinin arabası kötü, teknolojiyle ça-
lışmıyor' diye şikayet ediyor" şeklinde
konuştu. 

Teklif reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen
UKOME toplantısında "Taksi taşımacılığı-
nın düzenlenmesi teklifi" görüşüldü. İstan-
bul'a yeni 6 bin taksiyi içeren teklif oy
çokluğuyla reddedildi. Toplantı sonrası tar-
tışma çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu 5 bin ta-
kisnin reddedilmesinin ardından, "Talimat
öyle geldi mesajlardan görüyorum. Ben bu
talimat sürecini halkın vicdanına havale edi-
yorum. Herkesi her kurumu bu konuda dü-
şünmeye davet ediyorum" tepkisini gösterdi.
İmamoğlu, "Bu ret kararı teklifin tekrar gel-
mesine mani değil. 16 milyon İstanbullu’ya
ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdi-
ğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç kar-
şılığını bulur" diye konuştu.

Y aşadığımız günlerde gündem o
kadar sıklıkla değişiyor ki, 
yorumlamak için zaman yetmiyor.

Bir bakıyorsunuz Merkez Bankası’nın
müdürü değişiyor.

Arkasından, “Vay benim neden 
haberim olmadı" diyen Maliye Bakanı 
değişiyor.

Ne alaka ise Bakan değiştiği için 
döviz yüzde on oranında düşüyor.

Yine ne ilginçtir ki, faizlen 10.25 ten
yine piyasada geçerli olan yüzde 15'e
resmi olarak getiriliyor. Bu sırada,
”Döviz düşer vatandaş faize yönelir” de-
nilse de, döviz yine tırmanmaya başlıyor.

Bu sırada, şartlı tahliye edilmiş bir 
hükümlü, hiç gereği yokken ve amacı belli
değilken, sırf gündemde oluşturup gün-
demde kalmak amaçlı muhalefet partisi
lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit ediyor.

Arkasından kendi Fikrini açıklayan 
İktidar Partisinin önemli dört kurucusun-
dan biri olan Bülent Arınç, yaptığı açıkla-
malar nedeniyle paratoner olup şimşekleri
üzerine çekiyor ve sonunda Cumhurbaş-
kanı ile yaptığı görüşme sonrasında 2019
yılında kurulan ve eski TBMM Başkanla-
rından oluşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek
İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ediyor.

Bu konuya ve bu kurulun ne yaptığına
daha sonra değineceğiz. Şimdi gelelim
başlığa.

Nasıl iktidar olunur?

Şüphesiz her kurulan parti iktidar olup
ülkesine ve milletine hizmet etmeyi amaç-
lar. Nitekim, kurulduğundan bugüne
kadar ülkemizi yöneten AKP’de, “Halka
hizmet, hakka hizmet etmektir” diyerek
iktidar olmuştur.

İktidar olmak boş vaatlerle olunmuyor.
Halkın karnı buna tok. “Hak, Hukuk,
Adalet” deniliyorsa bunun partilerin 
içerisinde ve tüzüğünde olması ve harfiyen
uygulanması gerekiyor.

Halka sadece seçim zamanlarında değil
her zaman gidilip onlara yalnız olmadık-
larının arkasında bir gücün olduğunun 
güveninin verilmesi gerekiyor.

İlçe, il örgütlenmelerinde ve yöneticilik-
lerinde, meclis üyeliklerinde ve vekilliklerde
gerçek anlamda halkı temsil edecek, onla-
rın sorunlarını bilecek. Çözemiyorsa bile
çözüm yolları önerecek ve bunları halkla
paylaşacaklar dan oluşması gerekiyor.

Buna dikkat edilmez ise sonrasında
tüm partilerde görüldüğü gibi kırılmalara,
bölünmelere ve ayrılıklara mahal verilme-
mesi gerekiyor.

Her parti iktidara yürümenin mahalli
idarelerden başladığını bilmeli ve bura-
lara atanacak kişilerde, “Benim adamım,
senenin adamın” demeden yukarıda belir-
tilen özelliklere uyulması gerekiyor.

Göreve gelen yöneticilerin ise adam 
kayırmadan şeffaf bir yönetim uygulaması
mutlaka gerekiyor.

Bu özellikleri çoğaltmak pekala 
mümkün. Gerekirse daha sonra sadece bu 
konuyu geniş bir şekilde yazıp kamuoyu-
nun dikkatine sunabilirim.

Şunu belirtmekte yarar var. İktidara
yakın olan CHP’nin yerel yöneticilerinden
çoğu bu hususu uyguluyor. Halkla iç içe
yaşayıp onları insan yerine koyarak halle-
şip, dertleştiğini görüyorum. Bu görevde
olanlar şu bilsinler. Ülkemizi 18 yıldır 
yöneten Ak Parti bu temeli yıllar önce 
Kağıthane Belediye Başkanlığını 
kazanarak bu yola girmişti.

Nasıl iktidarda kalınır?

Ülkemizde tek partili dönem haricinde
hiçbir parti şu an ülkemizi yöneten Ak
Parti kadar iktidarda kalmadı.

İktidar partisi kurulurken,
gömlek değiştirdiklerini, herkesi kucakla-
yacak larını, ayrım, kayrım yapmayacak-
larını açıklayıp seçime girerken de, her
kesim ve fikirden insanları arasına katıp
TBMM’ye taşıdılar.

Yeni iktidar olmaları nedeniyle ilk beş
yıl yerleşme plan, proje ve tadilatla geçti.
Bu arada sonraki yıllarda neler yapacak-
larını ve halkı kendilerine nasıl bağlaya-
caklarının hazırlıklarını yaptılar.

İktidarda kalmak için elbette çok pa-
raya ihtiyaç olduğu kesin. Bu nedenle
devam eden yıllarda bunu temin etmek
için daha önceleri yapılan çok sayıda üre-
tim ve hizmet sektörlerini yıllar önce ikti-
dar olan ANAP döneminde olduğu gibi
özelleştirmeye ağırlık verildi. Buradan
elde edilen paralarla halka çiftçi desteği,
sosyal yardım adı ile yaşlılık ve çocuk pa-
raları, yeşil kart ile bedava sağlık hizmeti,
yerel yönetimlerle devlet imkanları birleş-
tirilerek evlere ihtiyaç sahiplerine çeşitli
adlarda yardımlar yapılmaya ve bunu 
sürekli hale getirmeye başlanıldı.

Halkın çoğu bu yollarla adeta muhtaç
hale getirildi. Buna din ve İslami esas-
larda katılınca halkın oyları alındı ve 
iktidar sürdürüldü.

Sonraları yap işlet devret modeli ile
devlet kendine yeni müteahhitler yarattı.
Onlarda yabancı ortaklar bularak yollar,
tüneller, köprüler, havaalanları, hastane-
ler ve daha nice yatırımlar yaparak geli-
şen büyüyen Gayri Safi Milli Hasıla da
kişi başı payları artan bir ülke haline ge-
lindi. Bu gelişmeyi gören ve yaşayan halk
sonunda bedelini kendisi ödese de oy 
vermeyi sürdürerek Ak Parti iktidarını
sürdürdü.

Bir zamanlar bir belediye başka-
nına, “Başkan falan mahalle imara açıl-
ması sonucu ilçe nüfusunu geçti ama senin
oraya hizmet verdiğini göremiyorum. 
Gelecek seçimlerde bu durum senin için
iyi olmaz” demiştim.

Başkan bana, “Olur mu ağabey oranın
çöplerini alıyoruz ya” demişti. Son se-
çimde belediye başkanlığını kazanamadı.

Şimdilerde ülkemiz, aynı durumu yaşı-
yor. Hastane, yol, tünel, köprü, havaalanı
paralarını hem de döviz cinsinden öde-
mekte zorlanmaya ve ödeyemez hale geldi.

Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri
bunun farkında olmalılar ki, ta başlara
dönüp, hukukta, ekonomide, kalkınmada
ve eğitimde reform yapacaklarını 
dillendirmeye başladılar.

Halkın pandemi nedeniyle perperişan.
Yoksulluk, yokluk, işsizliğin kemiğe da-
yandığını belirterek erken seçim isteyen
muhalefetin seçim çağrılarını kale 
almayan hükümet, seçim tarihine kadar
toparlanmaya çalışıyor.

Bunları hala yola koyup, başarıp 
başaramayacaklarını bekleyip göreceğiz.

Nasıl gündemde kalınır?

Bu durum günümüzde şahısların 
yaptıkları işe göre değişebiliyor.

Örnek vermek gerekirse, futbolcu 
ise, performans gösterip gece hayatına
dalmadan iyi oynayıp bunu da gollerle 
sonuçlandırırsa gündemde kalabiliyor.

Aktör ya da Aktris ise, “Reklamın iyisi
kötüsü olmaz” denilerek, sıklıkla sevgili
değiştirerek.

Siyasetçi ise, partisinde istediği yere
gelemeyip, ön plana da çıkamayınca
partisine bayrak açarak veya istifa ede-
rek, yeni parti kuracağını ima ederek, ya
da gelecekte başarılı olamayacağını 
bildiği halde başarılı olma hayali ile 
parti kurarak .

Bilemediniz parti başkanlarına ya da
ünlü birilerine tehdit mektupları yazarak
gündemde kalabilirsiniz…

Büyükçekmece’de
deprem planlaması

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI
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Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici arasında gerginlik yaşandı. Taksicilerle kısa süre konuştuk-
tan sonra İstanbul Kongre Merkezi binasına giren İmamoğlu, taksicilerden gelen tepkilerin 
ardından dışarı çıktı ve "Kimi yuhalıyorsun sen, hanginiz yuhaladı?" ifadelerini kullandı. Öte
yandan, UKOME toplantısında görüşülen "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi yine reddedildi

İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu

Büyükçekmece Belediyesi, “Deprem ve Diğer Doğal
Afetlere Hazırlık Eylem Planı” çerçevesinde bilim
adamları ve AKUT Vakfı ile birlikte deprem öncesi

ve sonrasında yapılması gerekenleri planlıyor

Büyükçekmece Belediye Başaknı Dr. Hasan Akgün,
depreme karşı her türlü önlemi almak için yoğun
bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Her şey 1933 Trabzon
doğumlu Sadullah Çele-
bi'nin yıllar önce Tekir-

dağ'a yerleşmesi ile başlıyor.Askerlik
sonrası 1955'de Marmara Adası'na
gelen Çelebi burada fırıncılık, kahve-
cilik ve bakkalıkyaparak iş hayatına
başladı. Daha sonra un alım satımı
yaparak iş hacmini genişletti sonra-
sında ise Tekirdağ'a yerleşti. 1960 yı-
lında otogarda deniz otelini
işletmeye başlayan Çelebi daha
sonra Mermer işine el atarak şu anki
oğlu ve torunu ile bu yaşta dahi çalış-
maya devam etti. Birçok yabancı dil
bilen oğlu ile yurt dışı bağlantılarını
genişleten Çelebi'inin asıl gelişmesi
ise 2üniversite bitiren genç deneyimli
Jeoloji Mühendisi torunu Yunus Çe-
lebi'inin de aralarına katılmasıyla
başladı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi
Madencilik ve Jeoloji bölümlerini bi-
tiren ve genç bilim insanıyla maden-
cilik ve deprem ile ilgili görüşerek son
zamanalarda sıkca konuşulan Mar-
mara Adası'nda beklenen depremi de
konuştuk. Deprem için tehlike çanla-
rının çaldığını anlatan Çelebi, “Mar-
mara eğerelisiinden marmara

adasına doğru olan fay hattı bilinen
bir gerçek. Bu bölgede oluşan enerji
birikimi 99 depreminden önce bu
bölgedeydi. Ama burada beklenen
deprem gölcükde meydana geldi.
Yakın zamanda meydana gelen izmir
depreminin bu bölgteyle hiç bir ilgisi
alakası yok. Ama bu demek değilki
murada deprem olmayacak. Bu böl-
gede toplanan enerji birikiminin olası
bir depremde mahalesef 8,9 şidde-
tinde meydana gelecektir. Şunu de
belirteyim bu deprem oturma değil
esnek olacaktır. Yaniiki
kolun ust üste vurması gibi
değil, kolların gidip gelmesi
şeklini düşünün buda olabi-
lecek depremin gücünü az
hisedebileceğimiz anala-
mına geliyor” dedi. Çürük
binaların tehlike saçtığına
işaret eden Çelebi “Bilim
üstatlarımız hep söylüyor
deprem değil çürük binalar
öldürür. Onlara hak vererek
bir kez daha söylüyorum,
Bu bölgede beklenen dep-
remde birçok bina yıkılır”
dedi. iRFAN DEMİR

ZAYİ İLANLARI
Avcılar Mal Müdürlüğünden 12.11.2020 tarihli 2652 alındı nolu

29.265.00 TL tutarındaki alındı belgemiz kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. Ramazan KARGUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel kimlik kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.  Çiğdem Paşaoğlu Aktürkoğlu

Vera marka Delta model RG11115743 sicil numaralı yazar
kasa ruhsatımı kaybettim hükümsüzdür. Ferhat Oral

İngeniko marka JH20090412 sicil nolu yazar kasa ruhsatımı
kaybettim. Hükümsüzdür. MUHAMMED FURKAN AYGÜN

Yer altında tarih var

Beklenen Marmara Depre-
mi’ne hazırlıksız yakalanma-
mak, can ve mal kaybını

asgariye indirmek için çalışmalarını hız-
landıran Büyükçekmece Belediyesi, en
son yayınlanan bilimsel veriler ışığında
yeni bir çalışma dönemi başlattı. “Dep-
rem ve Diğer Doğal Afetlere Hazırlık
Eylem Planı” çerçevesinde çalışma ko-
mitesi oluşturan Büyükçekmece Beledi-
yesi, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. İlhan
Osman Şahin, Prof. Dr. Ziyadin Çakır,
Prof. Dr. Beyza Taşkın, Dr. Nail Çadallı,
Belediye Meclis Üyeleri Tuncay Tuna,
Kerem Ereke, Belediye Başkan Yardım-
cısı Dr. Rıza Evren Kılcı, Sivil Savunma
Müdürü Cengiz Topel Yaylacı’nın katıl-
dığı ilk toplantısını gerçekleştirdi.

22 bin konut yıkıldı

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahru-
ki’nin de online katıldığı toplantıda ko-
nuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, 1999 Marmara Depremi sonra-
sında Büyükçekmece’de plan değişikliği
yapıldığını ve yatay yapılaşmanın korun-
duğunu kaydederek, Büyükçekmece’de
2004 yılından bu yana kentsel dönüşü-
mün sürdürldüğünü ve bugüne kadar 22
binden fazla konutun yıkılarak yenilendi-
ğini belirtti. Prof. Dr. Naci Görür, bu-
güne kadar yapılan bilimsel çalışmalar
ışığında Büyükçekmece’de riskli bölgeleri
harita üzerinde anlatarak, yerel yönetim-
lerin tehlike analizi, risk analizi ve zarar
azaltma yöntemleri başlığı altında 3 aşa-
malı çalışma yöntemiyle hazırlıklarını
sürdürmeleri gerektiğini söyledi. AKUT
Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ise Bü-
yükçekmece’de başlatılan “Deprem ve
Diğer Doğal Afetlere Hazırlık Eylem
Planı” nın önemine değinerek, arama
kurtarma eğitimi, afet eğitimi ve top-
lumu afete hazırlama eğitimi konula-
rında Büyükçekmece Belediyesi’ne
destek vereceklerini ifade etti.
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KOFANA BALIĞI 300 LİRADAN 80 LİRAYA DÜŞTÜ

Karadeniz ve Marmara denizinde uzun yıllardır görünmeyen kofana balığı iki gündür akın
üstüne akın yaptı. 300 liradan 80 liraya düşen kofana balığı balık severler tarafından büyük
ilgi gördü. Balıkçı Kenan, "On sene sonra iki gündür ilk defa kofana balığı akın yaptı" dedi

O n yıl sonra ilk defa akın yapan
Kofana balığı tezgahları şenlen-
dirdi. Durumu denizin derinlikle-

rinden gelen müjde olarak adlandıran
İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan,
"On sene sonra iki gündür ilk defa kofana
balığı akın yaptı. Kofana balığı lüferin de-
desi, çinakopun büyük babası. Çinakop
doğar. Defne, yaprak, çinakop, sarıkanat,
lüfer, lüferden sonra akya gelir" dedi.

Hastalık ayı kofana yiyelim

Hastalıklarla mücadele ettiğimiz bu gün-
lerde bol bol balık tüketilmesi gerektiği vur-
gunu yapan Balıkçı Kenan, "Birçok
hastalığın ilacı balık. İçerisinde hiçbir katkı
maddesi barındırmıyor. Yıpranan dokuları-
mızı onarıyor. Balık demek sağlık demek.

Sadece koronavirüs ve benzeri büyük sal-
gınlarla mücadele ederken değil her daim
bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmalıyız.
Haftada 2-3 öğün mutlaka balık yemeliyiz.
Balık hem sindirim sistemini hızlandırıyor
hemde virüslere karşı vücudumuzun diren-
cini arttırıyor Bugün yıllar sonra görünen
kofana balığı iki gündür akın yapıyor.
Özellikle çocukların kolaylıkla yiyebileceği
lezzetli bir balık. Kılçık yok. Korkmadan
çocuklarımıza yedirebilirsiniz" dedi.

Kofana balığı nasıl pişirilir? 

Boyları 70 cm uzunluğunda ortalama 8-10
kilo ağırlıkta olan kofana balıklarının pişi-
minin de kolay olduğunu belirten Balıkçı
Kenan, "Kofana balığında hiç kılçık yoktur.
İster tava, ister ızgara, isterseniz de buğu-
lama yapabilirsiniz. Çok lezzetli ve güzel
bir balıktır" ifadesini kullandı.

10 SENE
SONRA 

KOFANA
AKINI

VATANDAŞLARIN GÖZDESİ OLDU
Kofana balığını gören müşteri-
ler şaşkınlığını gizleyemedi.
Balık almaya gelen Murat
Akbay adında vatandaş, "Her
hafta buradan balık almaya ge-
liyorum. İlk kez böyle bir balığa
şahit oldum. Çinakopu, lüferi
biliyordum ama kofanayla ilk
kez karşılaştım. Sanırım on yıl
sonra ilk kez bu kadar bol çık-
mış. Bizde tanıda bakmak için
alıyoruz" dedi. Yaşar Gül ise
"Lüfer balığını çok yiyoruz. Ko-
fana balığını bayadır görme-
miştim. Şimdi Balıkçı Kenan

bey yakalamış. Bu kadar büyük
balığı görünce oldukça şaşır-
dım" ifadelerini kullandı. Dev
balıkları tezgahta gören müşte-
riler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bazı vatandaşlar balıklarla 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kofana balığı, son yıllarda ülkemizde
nadir olarak görülen, soyu tükenme
noktasına gelen bir balık. Kofana ba-
lığı ayrı bir tür olmayıp lüfer balığı bü-
yüğüne verilen bir isim. 35-50 cm
büyüklüğünde lüfer balığı kofana ola-
rak adlandırılır. Çok küçük boyutlarda
lüfer balığının henüz büyümeden ve
yumurta bırakmadan avlanması so-
nucu denizlerimizdeki
lüfer sayısı çok azalmış-
tır. Diğer balık türlerinin
aşırı avlanması sonu-
cunda yeterli besin bula-
mayan lüfer, kofana

boyutlarına ulaşamadan avlanmakta
veya göç etmektedir. Kofana, lüfer ba-
lığının büyüğüne denmesi nedeniyle
lüfer ile aynı özellikler taşır. İri bir kafa
ve orta derecede sivri bir burun bulu-
nan sağlam ve diri bir vücuda sahiptir.
Ağzı, öne doğru çıkıntı şeklinde güçlü
bir alt çeneden oluşur. Kofana, bu
güçlü çeneyi ve keskin dişleri kullan-
maktan hiç çekinmeyen yırtıcı bir ba-
lıktır. Ayrıca çatallı bir kuyruğu vardır.
Kofana gövdesinin sırt bölümü deniz

yeşili rengindedir. Karnına
doğru indikçe gövde rengi
gümüş-beyaz tonlara yakla-
şır. Kofana, boyu 1 metreye
ağırlığı ise 12 kiloya kadar çı-
kabilen bir balıktır.” dedi.

12 KİLO GELENİ BİLE VAR
BARIŞ KIŞ
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İran’da uzun süredir ca-
susluk suçlamasıyla ha-
piste tutulan Avustralyalı

kadın akademisyen Kylie Moore-
Gilbert, serbest bırakıldı.Eylül
2018’den bu yana casusluk suçla-
maları nedeniyle tutuklu olan İngi-
liz-Avustralya vatandaşı
Melbourne Üniversitesi Ortadoğu
Politikaları uzmanı Dr. Kylie
Moore-Gilbert üç tutukluyla takas
sonucu serbest bırakıldı. Devlet
Televizyonu, Moore-Gilbert’ın gri
bir başörtüsü takmış halde Tah-
ran’daki havaalanındaotururken
çekilmiş görüntülerini yayınladı.
Avustralya Dışişleri Bakanı Marise
Payne konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, “Dr Moore-Gilbert’ın ser-
best kalması, gözaltına
alındığından bu yana Hükümet
için mutlak bir öncelik olmuştur.
Ailesiyle tam mutabakat halinde,
Dr Moore-Gilbert’ın serbest kal-
ması, İran Hükümeti ile diploma-
tik görüşmeler sonucu
sağlanmıştır. Gilbert, 3 tutukluyla
takas sonucu serbest bırakılmış-
tır.”dedi. Payne, Gilbert’ın Avus-
tralya’ya döneceğini ancak,

dönüşünün ne zaman olacağının
henüz belli olmadığını ifade etti.

Ailesi mutluluk içinde

Gilbert 10 yıl hapis cezasına mah-
kum edilmişti. Gilbert’ın takas
edilmesinin ardından açıklama-

larda bulunan ailesi, "Çok rahatla-
dık ve mutlu olduk" dedi. Gilbert
serbest bırakılmasının ardından
tutukluluk sırasında kendisinin öz-
gürlüğünü güvence altına almak
için çalışan Avustralyalı
yetkililere teşekkür etti. DHA

DOÇ. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun katil
zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, Türkiye’ye iade
edilmesiyle ilgili Ukrayna’daki yargı süreci

sona yaklaşırken FETÖ propagandası yapmaya baş-
ladı. Şüpheli Bozkır, Ukrayna’daki Strana.ua adlı bir
haber sitesine röportaj vererek, FETÖ’nün MİT
TIR’larına ilişkin propagandasını tekrarladı. Uk-
rayna’da firari FETÖ’cülere ait bir internet sitesi de
röportajı Türkçe’ye çevirerek yayınladı. DHA’ya bilgi
veren güvenlik uzmanları, 18 yıldır faili meçhul olan
Hablemitoğlu cinayetinin
kilit şüphelisi Bozkır’ın Tür-
kiye’ye iade edileceğini anla-
dığı için FETÖ söylemlerini
kullanmaya başladığını, Av-
rupa ülkelerinden birine sı-
ğınmak için bu röportajı
verdiği değerlendirmesi
yaptı. Ankara Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç.Dr.
Necip Hablemitoğlu cinaye-
tinin kilit şüphelisi Nuri
Gökhan Bozkır, Türkiye’ye
iade edilmesiyle ilgili Ukray-
na’daki yargı süreci tamam-
lanmak üzereyken dikkat
çekici bir röportaj verdi. Ukrayna’daki Strana.ua adlı
bir haber sitesine röportaj vererek, FETÖ propagan-
dasını tekrarladı. Ukrayna’da firari FETÖ’cülere ait
bir internet sitesi de röportajı Türkçe’ye çevirerek ya-
yınladı. Türkiye’ye iade edilmemek için bugüne kadar
her yolu deneyen şüpheli Bozkır, bu kez de FETÖ
söylemlerini kullandı. Bozkır Türkiye’yi uluslararası
kamuoyunda zor durumda bırakmak için hazırlanan
FETÖ propagandasına kendisini de dahil etti.

Avrupa korumak peşinde

DHA’ya bilgi veren güvenlik uzmanları Hablemi-
toğlu’nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın diğer
FETÖ’cüler gibi Avrupa’ya sığınma planları yaptığını,
bu nedenle böyle bir röportaj verdiği değerlendirmesi
yaptı. Örgütün Türkiye’yi uluslararası kamuoyunda
zor duruma düşürmek için kara propaganda yaptı-
ğını, firari tüm FETÖ’cülerin bulundukları ülkelerde
benzer yalan senaryoları yayma çabasında olduğunun
uzun zamandır takip edildiğini belirten güvenlik uz-
manları, Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi Boz-
kır’ın da Avrupa ülkelerinden birine iltica edebilmek
için aynı senaryoya dahil olduğunun anlaşıldığını
ifade etti. Türkiye’nin 18 yıldır faili meçhul kalan Hab-
lemitoğlu cinayetinin aydınlatılması ve katillerin yaka-
lanması için büyük gayret gösterdiği, Ukrayna
makamlarına bu şüphelinin iadesinin de adaletin ye-
rini bulması için çok önemli olduğunun anlatıldığını
belirten güvenlik uzmanları, iadesinin sağlanacağının
düşünüldüğünü ifade etti. DHA

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kabine-
sinde dış politika ve diplomasiyi yürütecek
önemli isimleri açıklayarak "ABD geri

döndü" mesajı vermek istiyor. ABD Başkanı Donald
Trump'ın "Önce Amerika" siyasetini geri çevirmek ve
"küresel liderlik" pozisyonuna geri dönmek isteyen
Biden, uluslararası arenada müttefiklerinin güvenini
tekrar kazanmak istiyor. ABD'nin küresel imajını dü-
zeltmek için kolları sıvayan Biden, ilk olarak dış politi-
kayı yürütecek kabine üyelerini açıklayarak
uluslararası topluma "iş bir-
liği" mesajı verdi. Biden'ın
Dışişleri Bakanlığına getire-
ceği Antony Blinken'ın da ver-
diği ilk mesaj "Dünyanın tüm
sorunlarını tek başımıza çöze-
meyiz. Diğer ülkelerle çalış-
mamız gerek, onların iş
birliğine ve aynı zamanda gü-
venine ihtiyacımız var." oldu.
Biden'ın tercihleri ise Cumhu-
riyetçileri pek memnun et-
medi. Biden'ın kabine
üyelerinin Senato'da onaylan-
ması gerekiyor ve Senato'nun
büyük olasılıkla Cumhuriyet-
çilerin kontrolünde olması
bekleniyor. Cumhuriyetçi Ar-
kansas Senatörü Tom Cotton, Biden'ın kabinesini için
"Çin'e karşı sert politika uygulamayacak panda sevici-
lerle doldurduğu" eleştirisi yöneltirken Cumhuriyetçi
Florida Senatörü Marco Rubio da "En iyi okullara
gittiler, güçlü CV'leri var, bütün konferanslara katıldı-
lar. ABD'nin gerilemesini de kibarca ve özenle yerine
getirirler. Ben ABD'nin büyüklüğünden yanayım ve
Bizi Çin'e bağımlı kılan 'normale' geri dönmeye hiç ni-
yetim yok." şeklinde tepki gösterdi. ABD'nin dış politi-
kada imajını düzeltmesi beklenen 58 yaşındaki
Blinken, uzun yıllar Biden'la çalıştı.

IRAK Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülke-
sine İsrail ile normalleşme hamlesinin su-
nulmadığını belirterek, Filistin davasını

savunduklarını ifade etti. Hüseyin, resmi ziyarette bu-
lunduğu Rusya’nın baş-
kenti Moskova’da yaptığı
basın açıklamasında,
Irak’ın İsrail ile normal-
leşme yoluna gideceği id-
dialarını değerlendirdi.
"İsrail ile normalleşme
hamlesi bize sunulmadı.
Filistin davası, Irak’ın sa-
dece dış politika değil, iç
politikasının da bir parça-
sıdır. Bu dava, Irak halkı-
nın desteğine sahip." diye
Hüseyin, Filistin halkının
karar vermesi konusunda
yanında durduklarını
sözlerine ekledi.

Hintli ciftciler sokaklara döküldü

A vusturya'da taksiciler sokağa dö-
küldü. Başkent Viyana’da topla-
nan binlerce taksici, taksileriyle

birlikte yaklaşık 10 kilometrelik
konvoy oluşturarak, Avusturya Ulaştırma
Bakanlığı önünde toplandı. Avusturya
Ulaştırma Bakanlığı 2021 yılı için taksi-
metre zorunluluğunu kaldırmak istemesi,
taksi sürücülerinin sert tepkisini topladı.
Ulaştırma Bakanlığı ülkede taksimetre zo-
runluğunun kaldırılıp, uluslararası taşıma-
cılık şirketleri UBER ve BOLT gibi aynı
sisteme dahil edilmesini istiyor.

Taksicilik sektörü biter 

Viyana Taksiciler Odası Başkanı Resul
Ekrem Gönültaş, hükümetin almış ol-
duğu kararın taksi sektörünü bitireceğini
söyledi. Aralarında Türk taksicilerinden
olduğu binlerce taksicinin bu eyleme katıl-
dığını belirten Gönültaş, “Bugün Ulaş-
tırma Bakanı'na sesimizi duyuracağız. Bir
buçuk sene önce hükümetin almış olduğu
yeni taksi kararı kanunda ilave ek düzen-
leme getirerek bütün taksi branşını öl-
dürme niyetinde kararlar almışlardır.
Buna karşı tepkimizi göstereceğiz. Ben ka-
tılan bütün Avusturya çapında gelen, yü-
rüyüşümüze destek veren tüm taksici
kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu çok
ciddi ve ölümcül bir karar. Bu demek olu-
yor ki isteyen taksici artık taksimetre kulla-
nabilir. Amerikan menşeli ya da başka bir
platform üzerinden belirlenirse müşterile-
rin belirlediği fiyatlarla gideceğiz. Biz
bunu kabul etmiyoruz. 5 euro gibi azami
bir fiyatla bir taksici yaşayamaz, giderle-
rini ödeyemez, ailesini geçindiremez" ifa-
delerine yer verdi. 

Avusturya karşı çıkmalı

Taksiciler Odası Temsilcilerinden Leopold
Kauzner ise konuyla ilgili şu açıklamalara
yer verdi: “Bakın, bu çok basit. UBER uy-

gulamasının getirdiği tek yenilik yasa dışı
olmasıdır ve yasalara uyulmuyorsa biz
toplum olarak kaybediyoruz. Yapılan sa-
dece maaş ve sosyal dampingdir ve buna
izin veremeyiz. Büyük şirketler için biz tak-
sicileri ortadan kaldırılıyoruz ve bu Avus-
turya'da olmamalıdır. Hükümete de şunu
demek istiyorum; UBER bir dava görüş-
mesinde aylık 1,5 milyon kar ettiğini ve
bunu 2014 yılından beri yaptıklarını ifade
etti ve 2019 yılına kadar bir avro vergi
ödemediler. Bu biz vergi mükellefleri men-

faatinde olamaz. Sakın bana kızmayın,
ama ortak bir seferde asgari tarife 3 avro.
Viyana'da sürüş belgesi ücreti 2,60 avro.
Daha fazla trafiğimiz var ve bu yeşil bir
politika ile örtüşmüyor” dedi.

Hükümet bize ihanet etti

Viyana’da taksicilik yapan Jana İspas bu
düzenlemenin kendilerini çok etkilediğini
söyledi. İspas, “Burada katılımdan, çekti-
ğimiz eziyeti gösterebildiğimizden ve bu
sektörde eşitlik için gösteri yapmaktan çok

memnunum. UBER, Go ve diğer uluslar-
arası şirketler tarafından ezilmeyeceğimizi
göstermek istiyoruz. Maaş ve sosyal dü-
şürmelerine karşı geliyoruz. Herkesin ça-
lışma ve bununla para kazanma ve
ailesini geçindirme hakkı var. Bu yasanın
değiştirilmesi ile bu artık mümkün olmaz.
Hükümet bize ihanet etti. Bu biz taksicile-
rin genel düşüncesidir. Bunun yapılma-
ması lazımdı. Bu yasa 2019 yılında
çıkarıldı ve değişmemesi gerekirdi. Hükü-
met bize kesinlikle ihanet etti” dedi.

Hindistan’da çiftçiler yeni çiftlik yasasını protesto etmek için sokağa döküldü.
Polis protestoya katılan çiftçilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti

Hem suçlu hem güçlü

ABD geri döndü mesajı

Irak tavrını ortaya koydu

Hindistan’da çiftçiler yeni çiftlik
yasasını protesto etmek için so-
kağa dökdüldü.Polis, gösterici-

lerin ‘Delhi Chalo' yürüyüşü için ülkenin
başkenti Yeni Delhi'ye ilerlemelerini en-
gellemek amacıyla tazyikli su ve biber ga-
zıyla müdahalelerde bulundu. Çiftçilerin
başkente girmesini engellemek için Gu-

rugram ve Faridabad sınırlarında güven-
lik önlemleri artırılırken sınırlara drone
kameraları yerleştirildi. Delhi metrosu-
nun, çiftlik yasalarına karşı çiftçiler tara-
fından planlanan protesto yürüyüşü
nedeniyle bir sonraki emre kadar kapalı
kalacağı ve polisin çiftçilerin başkente gir-
mesine izin vermeyeceği bildirildi.

TAKSICILER AYAKTA

Gilbert artık özgür
İran’da uzun süredir casusluk suçlamasıyla hapiste tutulan
Avustralyalı kadın akademisyen Kylie Moore-Gilbert, yurtdı-
şında gözaltında olan 3 İranlı karşılığında serbest bırakıldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da taksiciler hükümetin taksimetreleri kaldırma planına
yönelik girişiminin ardından, Avusturya Ulaştırma Bakanlığı önünde protesto düzenledi

Dr. Kylie Moore-Gilbert, Melbourne Üniversitesi Ortadoğu Araş-
tırmaları Kürsüsü’nde öğretim üyesiydi. 2018’de akademik bir
konferansa katıldıktan sonra İran’ın başkenti Tahran’da Havaala-
nı’nda gözaltına alınmıştı. Gilbert, casusluktan 10 yıl hapse mah-
kum oldu ve Tahran’daki Evin Hapishanesi’ne gönderilmişti.

Neler
olmuştu?

Yok
artık !

ÖZEL hayatı ve ailesiyle ilgili detayları
gizli tutmasıyla bilinen Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin'le ilgili her

gün yeni iddialar gündeme geliyor. Rus med-
yası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in
eski bir temizlik görevlisinden olan şu anda 17
yaşındaki bir kızı olduğunu iddia etti. Habere
göre, Putin'in, şu an 'gizli' bir multi-milyoner
olan eski bir temizlik görevlisinden bir kızı bu-
lunduğunu yazdı. Söz konusu kızın, Putin ile
annesi Svetlana Krivonogikh arasında yıllarca
süren bir ilişkiden doğan 17 yaşındaki kızın
adının Yelizaveta Vladimirovna olduğu öne sü-
rüldü. Rus medyasına konuşan yerel kaynakla-
rın, Putin ile Svetlana'nın ilişkisinin 90'ların
sonunda başladığını ve Yelizaveta'nın doğu-
mundan sonra 2000'lerin başında Putin'den
ayrıldığını ileri sürdü.

Kremlin yalanladı

Ailesi hakkında ketum olduğu ifade edilen Baş-
kan Putin'in, bu iddialara herhangi bir tepki
vermediği ve Kremlin Sözcüsü Dmitry Pes-
kov'un Svetlana veya kızıyla ilgili iddiaları red-
dettiği ifade edildi. DHA

Fuad Hüseyin

Joe Biden

Nuri
Bozkır

Viyana’da taksicilik yapan Jana İspas, taksicilerin zor günler yaşadığını söyledi. İspas, “Burada katılımdan, çektiğimiz 
eziyeti gösterebildiğimizden ve bu sektörde eşitlik için gösteri yapmaktan çok memnunum. UBER, Go ve diğer 

uluslararası şirketler tarafından ezilmeyeceğimizi göstermek istiyoruz. Maaş ve sosyal düşürmelerine karşı geliyoruz” dedi.

Vladimir
Putin

Gilbert, Avustralya’nın
önem verdiği bir
akademisyen olarak
dikkat çekiyor.
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Dudak Z A L K E A Uzak
Tayyare U Su

Küçük A B
L E B N E O K A N Y A L A B K Ç O B A N
Beyaz V A H D E G Ö R D Ü M T A R K A T S B
A K A Çok A Z R H K A N N A C A K Beyaz

Duygu A K
A Y A N Gözü

haris A Ç "... K L H L E
D U R M A L G E T T

A S G U A N A Ü S M
N O E L duygusu A R Z E C E
Dövize T E M A A N G U D R O M A
D Ç M A L Vergi

haber T A R H
U M U T K A N A R A A Y A

K L M A kurusu K M Dar ve H N E Ü K S
erkek sesi

gûya U Ç M A A M E L Keserek K E K E M E M U Avrupa

B A S Lök L Ö K Ü N Gözü B A K K A L Çok iri ve
kaba L E N D U H A
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BULMACA

Tat,
lezzet

Dudak

Baryum
(Simge) birdenbire

Bir ibâdeti
vaktinde
yapmak

Logaritma
Ülser

Neodim
(Simge) Lakin

Bir tür
beyaz, ipek

Astatin
(Simge)

Düalist

Uzak
Tayyare

Su

Küçük
bitki

mantarlara
özgü üreme

yapmak

oyuncu

Eziyet
verme

Sürüleri
otlatan

oyuncu

Beyaz

Dinde
Antimon
(Simge)

yol

Antrakt Çok Rodyum
(Simge) Çingene küçük odun

Beyaz

Duygu kazanma

Altüst
etme, olma Zinhar Zihin

Gözü
doymaz,

haris (Film)
Lantan
(Simge)

Üstiki
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1266172)

ANA VERGİVERGİ NUMARASIADI SOYADI /ÜNVANI ADRES DÖNEMİ ANA TAKİP DOSYA TAKİP DOSYA TOPLAM BORÇ 
KODU NUMARASI NUMARASI TUTARI (TL)

GÜL CANSU 4130667455    YAZLIK MAH. YETKİN SK. 18 1 ÇATALCA /İST. 01/2015-12/2015   9023       2016081266Aya0003091 2016081214Ayx0002966 3.407,69

GÜÇTEKİN TUĞBA 4130923065    KİRAZPINAR MAH. KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA 

KÜME EVLERİ 1  B1 46 GEBZE KOCAELİ 01/2015-12/2015    9023      2016081266Aya0000925 2016081214Ayx0000867 12.151,32

GÜL CANSU 4130958000    YENİKENT MAH. 677. SK. 12 3 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015   9023      2016081266Aya0001222 2016081214Ayx0001097 10.662,89

GÜL YAVUZ 4140649374    DİLMEN MAH. 6034 SK. 3 6 ERENLER SAKARYA 01/2017-12/2017    9109      2018071066Ayi0001400 2018070914Az50000518 10.383,00

GÜL MESUT 4140685941    TAŞOLUK MAH. MEHLİKA SK. 5 1 ARNAVUTKÖY /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0002581 2016081214Ayx0002456 5.573,93

ATMACA YAPRAK 4140789117    GÖKEVLER MAH. 2312. SK. 30E 29 ESENYURT /İST. 01/2014-12/2014    9023      2016081166Aya0002818 2016081114Ayx0002818 10.993,42

GÜL HAYRETT 4140893594    HASEKİ SULTAN MAH. SAMİPAŞA SK. 7 1 FATİH /İST. 01/2015-12/2015    9023      2016081266Aya0000823 2016081214Ayx0000765 4.667,22

GÜLCEHRE TUĞÇE 4150382211    ZAFER MAH. CUMHURİYET BLV. ARMADA CİTY F.3 5 /12 83 ÇORLU TEKİRDAĞ 01/2015-12/2015    9023      2016081166Ayi0000124 2016081114Az50000124 8.306,10

SİBEL ARSLAN 4160384199    TURGUT ÖZAL MAH. 60. SK. 7 6 ESENYURT /İST. 10/2014-10/2014    0015      2016041566Ayi0001018 2016031214Az50018635 3.406,50

SİBEL ARSLAN 4160384199    TURGUT ÖZAL MAH. 60. SK. 7 6 ESENYURT /İST. 10/2014-10/2014    0015     2016041566Ayi0001018 2016031214Az50018638 3.406,50

GÜLDÜ HAKAN 4160413488    İSTİKLAL MAH. ÇAM SK. 12 2 ESENYURT /İST. 05/2015-05/2015   9005      2018011866Ayi0001358 2018011614Az50002816 3.800,00

ABDULKERİM GÜLER 4170056142    MERKEZ EFENDİ MH G.44 19 2 ZEYTİNBURNU /İST. 04/2015-06/2015    0032      2016041566Ayi0001035 2016031214Az50018724 6.943,45

ABDULKERİM GÜLER 4170056142    MERKEZ EFENDİ MH G.44 19 2 ZEYTİNBURNU /İST. 06/2015-06/2015    0015      2016041566Ayi0001035 2016031214Az50018715 5.583,90

GÜLER ELİF 4170561343    ÖRNEK MAH. 1386. SK. 11 -13 10 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015    9023      2016081266Ayi0000067 2016081214Az50000029 11.482,89

ANIL GÜLER 4170575253    TEPECİK ULUS M. İSTİKLAL C.İHSANİYE 12 1 B.ÇEKMECE /İST. 01/2014-12/2014    0001      2016011866Ayi0000018 2015081614Az50000035 17.457,70

ANIL GÜLER 4170575253    TEPECİK ULUS M. İSTİKLAL C.İHSANİYE 12 1 B.ÇEKMECE /İST. 01/2014-12/2014    0001      2016011866Ayi0000018 2016011614Az50000027 17.360,50

GÜLEN ADAM FİLM MÜZİK TURİZM VE 

YAYINCI.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 4170577045    AŞIK VEYSEL MAH. ATATÜRK BLV. PARK CİTY B4 BLOK 18 C 18 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015    9166      2016041566Ayi0000572 2016031214Az50018824 9.989,95

GÜLEN SALİHA 4170813174    AYVANAT MAH. BEDİÜZZAMAN SAİD-İ NURSİ (KÜRDİ) 

BULVARI 26B 17 SİVEREK ŞANLIURFA 01/2015-12/2015    9023      2016081266Aya0001261 2016081214Ayx0001136 10.948,89

GÜLEN AYHAN 4170852922   OSMANGAZİ MAH. GÜFTE SK. 14 3 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015    9023      2016081266Aya0001380 2016081214Ayx0001255 11.081,70

GÜLER BİLAL 4170889157    BAĞLARÇEŞME MAH. 1164. SK. 4 15 ESENYURT /İST. 11/2016-11/2016    9004      2017051866Aya0003705 2017051514Ayx0004459 5.383,00

GÜLER M.MUHDİ 4180021695    BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. 7. CAD. 12L 1 BAŞAKŞEHİR /İST. 10/2009-10/2009    9062     2016041566Ayi0001080 2016031214Az50018840 3.653,93

GÜLER MEHMET 4180400131   MERKEZ MAH. FATİH SK. EYİCEOĞLU APT. EYİCEOĞLU APT. 23 /1 35 AVCILAR /İST.01/2015-12/2015   9023     2016081166Ayi0000056 2016081114Az50000056 10.014,31

GÜLER İLHAMİ 4180673181    ATATÜRK MAH. 2225. SK. 28 8 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081166Aya0002259 2016081114Ayx0002259 9.879,25

GÜLER YİĞİT M 4190664651    DİZDARİYE MAH. ÇİFTLİK SK. 14 12 B.ÇEKMECE /İST. 06/2017-06/2017    9005     2017101666Aya0000335 2017101514Ayx0003931 3.833,18

GÜLLÜCE ABDULKA 4200305409   CUMHURİYET MAH. ŞEHİTLER CAD. 13B 51 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015    9092     2016081166Ayi0000119 2016081114Az50000119 4.353,24

GÜLLÜOĞLU LEYLA 4200422406    KÖYÜN KENDİSİ MUDURNU YOLU SK. 25 -1 0 MERKEZ BOLU 01/2014-12/2014    9023     2016081166Aya0000682 2016081114Ayx0000682 10.993,42

GÜLSUNA TOLGA 4210783295   İŞÇİ BLOKLARI MAH. 1508 SK. 4 49 ÇANKAYA ANKARA 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0003383 2016081214Ayx0003258 5.903,34

MEHMET GÜLTEKİN 4220052732    ATATÜRK MAH. SOYLU SK. YÜKSEL S?TES? YÜKSEL 

S?TES? D BLOK 18 B 2 B.ÇEKMECE /İST. 01/2014-12/2014    0001     2016041566Ayi0001689 2016031214Az50019650 8.197,67

GÜLŞEN SEÇİL 4220548880    CUMHURİYET MAH. ATATÜRK BULVARI 4Y 13 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0002784 2016081214Ayx0002659 5.903,04

GÜMRÜKÇÜLER MÜŞAVİRLER İNŞ.KONUT YAPI KOOP.S.S. 4230053104    BEYLİKDÜZÜ MEVKİİ ALTINYILDIZ İLKÖĞRET YOK X B.ÇEKMECE /İST. 01/2014-12/2014    9066     2016011866Ayi0000024 2016011614Az50000057 101.574,00

GÜLÜMSER İBRAHİM 4230607867    OSMANGAZİ MAH. PAPATYA CAD. 67 3 ESENYURT /İST. 01/2014-12/2014    9023     2016081266Aya0000199 2016081214Ayx0000199 10.989,38

GÜMÜŞ GÜLSÜM 4240638091  İNÖNÜ MAH. DOĞAN ARASLI BLV.  KARS BUSINESS CENTER 88 16 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015   9023     2016081266Aya0000831 2016081214Ayx0000773 12.151,32

GÜMÜŞKAYA FERDİ 4250310721    KAVACIK MAH. BALAMİR SK. KARADENİZ APT. 27 20 BEYKOZ /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081166Aya0000101 2016081114Ayx0000101 10.006,54

GÜMÜŞTEKİN SİBEL 4250348477    DEREAĞZI MAH. PARLAK SK. 5/1 1 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0003259 2016081214Ayx0003134 3.407,69

GÜN MURAT 4260780637    ÖRNEK MAH. 1353. SK. 8 5 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015   9023      2016081266Aya0003006 2016081214Ayx0002881 5.903,04

GÜN SONER 4260807499   PINARTEPE MAH. YAZICI 1 SK. 14 8 B.ÇEKMECE /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0000352 2016081214Ayx0000352 6.802,74

ÇİÇİ GÜNAYDIN 4270539476    FATİH M. VEHBİ KOÇ C. 2  B.ÇEKMECE /İST. 01/2010-12/2010    0001     2016041566Ayi0001312 2016031214Az50007126 8.244,69

GÜNDOĞDU YUSUF İ 4290440707    BÜYÜKŞEHİR 19 MAYIS 13 2 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2014-12/2014    9023     2016081266Ayi0000009 2016081214Az50000009 10.531,07

GÜNDÖNDÜ ZEYNEP 4290551210    ÖMERLİ MAH. TERME SK. 4AD 17 ARNAVUTKÖY /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0000159 2016081214Ayx0000159 15.085,55

ZAFER GÜNDÜZ 4300586005    PINARTEPE MAH. KÖPRÜ SK. VISTA 1 A3 BLOK 1 C 35 B.ÇEKMECE /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Ayi0000090 2016081214Az50000052 3.407,69

GÜNDÜZ SERAP 4300661354    YAKUPLU MAH. 86. SK. 2 3 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0000645 2016081214Ayx0000645 12.151,32

YAŞAR CİHAN 43015039016    ATATÜRK MAH. EBRU SK. 6 2 B.ÇEKMECE /İST. 11/2016-11/2016     9004     2017051866Aya0004240 2017051514Ayx0005965 12.912,00

GÜNDÜZALP NİHAN 4310199802    CUMHURİYET M. ZÜBEYDE HANIM CAD. 153 B KOZAN ADANA 01500 01/2015-12/2015    9023     2016081266Ayi0000113 2016081214Az50000075 11.807,27

ESER GÜNER 4310286681    KÖYÜN KENDİSİ MAH/SEMT  KÖY SK. 19  UZUNKÖPRÜ EDİRNE 01/2015-03/2015    0032     2016041566Ayi0001908 2016031214Az50008562 4.211,42

EKİNCİ NEVİN 4310368543    İNÖNÜ MAH. 413. SK. 2 1 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0002708 2016081214Ayx0002583 3.407,69

GÜNER SAADET 4320347589    OSMANİYE MAH. MİNE SK. EMRE KONUTLARI B 4 /1 27 BAKIRKÖY /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0002586 2016081214Ayx0002461 7.265,46

URKŞAŞ TUGAY 43204532564   PINAR MAH. 1225. SK. 57-59 8 ESENYURT /İST. 01/2017-12/2017    9109     2017101666Aya0000740 2017101514Ayx0001845 10.383,00

GÖNDEM İBRAHİM 43240420122    KUMBURGAZ MAH. KURTULUŞ 3 CAD. 7 2 B.ÇEKMECE /İST. 12/2016-12/2016    9004     2017062166Aya0000018 2017061514Ayx0000355 12.912,00

GÜNEŞ BEŞİR 4330793579     BAĞLARÇEŞME MAH 1184 SK 24A A ESENYURT /İST. 01/2014-01/2014    9005     2017051866Aya0002531 2017051514Ayx0001960 4.000,00

GÜNEŞ ÜZEYİR 4340523534    HÜRRİYET MAH. KEKLİK SK. 15 1 B.ÇEKMECE /İST. 01/2017-12/2017    9109     2018071166Ayi0003099 2018070914Az50005875 10.383,00

GÜNEŞ VURAL 4340956115    NECİP FAZIL KISAKÜREK MAH. IRMAK SK. 1 11 ESENYURT /İST. 12/2016-12/2016    9004     2018011866Ayi0000592 2018011614Az50001491 15.781,00

GÜNEŞ MEHMET 4341008852    BAĞLARÇEŞME MAH. 1184. SK. 24A 1 ESENYURT /İST. 07/2017-07/2017    9005     2017101666Aya0000081 2017101514Ayx0001591 4.000,00

GÜNEŞ MEHMET 4341014810    YEŞİLYURT MAH. AKŞEMSETTİN SK. 25 1 DURAĞAN SİNOP 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0002285 2016081214Ayx0002160 5.175,80

GÜNEY METİN 4350023297    CUMHURİYET MAH. ÇANDARLI SK. 6 23 BEYLİKDÜZÜ /İST. 07/2009-07/2009    9062     2016041566Ayi0001782 2016031214Az50008104 3.605,96

GÜNEY RESUL 4350546346    TURGUT ÖZAL MAH. 49. SK. 9 3 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0000857 2016081214Ayx0000799 11.130,03

GÜNEYSU SONER 4350594551   MİMAR SİNAN MERKEZ MAH. EMRE 2 SK. 8 1 B.ÇEKMECE /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0002528 2016081214Ayx0002403 3.353,85

GÜNGÖR BİLEK 4360124185    ATAKENT MAH. 2032 SK. 16 17 KARŞIYAKA İZMİR 01/2015-12/2015    9066     2016041566Ayi0002091 2016031214Az50009689 3.895,10

GÜNGÖR NAKLİYAT MADENCİLİK VE İNŞ.SANTİC.LTD.ŞTİ. 4370045754    DİZDARİYE M.MİMARSİN AN C.CAMİİ S. 2  B.ÇEKMECE /İST. 11/2012-11/2012     0015     2016041566Ayi0002128 2016031214Az50009833 6.246,67

GÜNGÖR SELİM 4370444220    KAMİLOBA MAH. ÖZGÜR 1 SK. 11 1 B.ÇEKMECE /İST. 01/2017-01/2017    9004     2017081566Aya0000900 2017081514Ayx0002875 9.691,00

GÜNGÖR KENAN 4370457985    ANADOLU MAH. GAZİOSMANPAŞA CAD. 14 5 ARNAVUTKÖY /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0003149 2016081214Ayx0003024 5.903,04

GÜNGÖR UĞUR 4370518564    MEVLANA MAH. VEYSEL KARANİ CAD. 194 1 SANCAKTEPE /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0001488 2016081214Ayx0001363 5.738,59

GÜNKA İNŞAAT TAAHHÜTTİCARET VE SAN. LTD.ŞTİ. 4380021368    KALKAN MAH. KALKAN 1 1 KAŞ ANTALYA 01/2015-12/2015    9166     2016041566Ayi0002186 2016031214Az50010019 3.496,90

GÜNÖZ SALİH 4380585031    ADNAN KAHVECİ MAH. TOPÇU SK. 6A 3 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015    9023      2016081266Aya0002071 2016081214Ayx0001946 9.146,27

GÜRPINAR PVC AHŞAP DEKORAS.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 4390048535    SULAKLI MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ YOK  OF TRABZON 61830 10/2014-12/2014    0033     2016011866Ayi0000041 2015081614Az50000095 5.945,53
GÜRBÜZ BÜŞRA 4400331381    TURGUT ÖZAL MAH. 66. SK.  CELIK APT 6 20 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0001795 2016081214Ayx0001670 9.146,27
GÜRBÜZ ALİ 4400425196    YAKUPLU MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. 135 19 BEYLİKDÜZÜ /İST. 11/2016-11/2016     9004     2017051866Aya0005000 2017051514Ayx0007614 4.305,00
KÖKSAL RAMAZAN 44038661574    YOK YOK YOK YOK PÜTÜRGE MALATYA 02/2017-02/2017    9004     2017101666Aya0000537 2017101514Ayx0001018 15.781,00
GÜRE FATMA 4430122789     CELALİYE  YOK KÖY SİLİVRİ /İST. 34910 03/2009-03/2009    9062     2016011866Ayi0000045 2015081614Az50000097 5.376,38
GÜRELİ KAĞIT ÜRÜNLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 4430327987     HADIMKÖY YOLU CUMHURİYET M. CİVANMERT SK 4 4 ÇATALCA /İST. 04/2015-04/2015    0015     2020110366Ayi0000003 2020110314Az50000004 22.576,75
GÜRELİ KAĞIT ÜRÜNLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 4430327987     HADIMKÖY YOLU CUMHURİYET M. CİVANMERT SK 4 4 ÇATALCA /İST. 08/2015-08/2015    0015     2016011866Ayi0000046 2016011614Az50000096 19.010,08
GÜRELİ KAĞIT ÜRÜNLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 4430327987     HADIMKÖY YOLU CUMHURİYET M. CİVANMERT SK 4 4 ÇATALCA /İST. 03/2015-03/2015    0015     2016011866Ayi0000046 2015081614Az50000081 18.852,58
GÜRELİ KAĞIT ÜRÜNLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 4430327987     HADIMKÖY YOLU CUMHURİYET M. CİVANMERT SK 4 4 ÇATALCA /İST. 01/2015-01/2015    0015     2016011866Ayi0000046 2015081614Az50000082 12.067,94
GÜRELİ KAĞIT ÜRÜNLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 4430327987      HADIMKÖY YOLU CUMHURİYET M. CİVANMERT SK 4 4 ÇATALCA /İST. 05/2015-05/2015     0015    2016011866Ayi0000046 2015081614Az50000080 11.477,04
GÜRELİ KAĞIT ÜRÜNLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 4430327987      HADIMKÖY YOLU CUMHURİYET M. CİVANMERT SK 4 4 ÇATALCA /İST. 02/2015-02/2015     0015    2016011866Ayi0000046 2015081614Az50000083 7.101,06
GÜRELİ KAĞIT ÜRÜNLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 4430327987      HADIMKÖY YOLU CUMHURİYET M. CİVANMERT SK 4 4 ÇATALCA /İST. 10/2015-10/2015     0015    2020110366Ayi0000003 2020110314Az50000007 4.214,41
GÜRGEN EMRE 4440101033     AKÇABURGAZ MAH. 3136. SK. 4 1 ESENYURT /İST. 02/2017-02/2017    9314     2018011866Ayi0000209 2018011614Az50000445 14.702,00
GÜRKAYA MAKİNA SAN. VETİCARET LTD.ŞTİ. 4450093470    İSTASYON MH.ATATÜRK SAN.BÖL.M.İNAN CAD. 31  ARNAVUTKÖY /İST. 07/2014-09/2014   0033      2016011866Ayi0000050 2015081614Az50000091 6.319,11
GÜRKAN GÖKHAN 4450139955    PINARTEPE M. TURGUT ÖZAL 1 CD 49B 1 B.ÇEKMECE /İST. 10/2017-10/2017    9004     2018031966Ayi0000461 2018031714Az50001181 10.062,00
GÜRKAYNAK SAİME 4450180438    MEHMET AKİF ERSOY MAH. 1843. SK. NO: 1 İÇ KAPI NO: 4 ESENYURT / /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0000819 2016081214Ayx0000761 9.499,63
GÜRKAN HANDAN 4450180742     BOLLUCA MAH. YÜCETEPE SK. 9 2 ARNAVUTKÖY /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0003316 2016081214Ayx0003191 5.903,04
ÖZDELİ AYLİN A 4450193942     MEHMET AKİF ERSOY MAH. 1840. SK. 8 2 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0001834 2016081214Ayx0001709 4.082,86
GÜRMAN AYŞE 4460127594     MARMARA MAH. 107. SK. KİPTAŞ A4 2 F 29 BEYLİKDÜZÜ /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Ayi0000072 2016081214Az50000034 12.151,32
GÜRLÜK ANIL 4460384421    ÖRNEK MAH. 1381. SK. 38 3 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0000895 2016081214Ayx0000837 11.535,66
GÜRSES SELMA 4470073925    PINARTEPE MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BULVARI 12L 1 B.ÇEKMECE /İST. 07/2009-07/2009    9062     2016041566Ayi0002453 2016031214Az50010969 4.601,90
GÜRSES DOĞAN 4470246358   NECİP FAZIL KISAKÜREK MAH. YOSUN SK. 13 1 ESENYURT /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0003165 2016081214Ayx0003040 5.903,04
TAŞTAN MERVE 44791589344    ALAVARDI MAH. YAKA CAD.  ÇAĞLAR 6 14 MERAM KONYA 01/2014-12/2014    9023     2016081266Aya0003674 2016081214Ayx0003549 10.804,99
GÜRTEKİN FERDİ 4490244175    456.SK.  5   İZMİR 01/2015-12/2015    9023     2016081166Ayi0000039 2016081114Az50000039 11.746,71
GÜVEL AYŞE 4490274507    YENİ MAH  YOK  KUMLUCA ANTALYA 01/2015-12/2015    9023     2016081266Ayi0000016 2016081214Az50000016 12.151,32
GÜVEN TUĞÇE 4510418956     ACIBADEM MAH. ONUR SK. INTA 16 6 KADIKÖY /İST. 01/2017-12/2017    9092     2018050966Ayi0000005 2018050914Az50000005 6.607,75
NUMAN HAMİDULLAH GÜZEL 4530028341    ATATÜRK M.SERİNPINAR C. AKEVLER SİTESİ 10 8 B.ÇEKMECE /İST. 12/2014-12/2014    0015     2016011866Ayi0000061 2015081614Az50000169 6.495,18
GÜZEL MEMET Ş 4530893439    EMEK MAH. ORDU CAD. AC YAPI-MERİTLİFE

(KENTLİFE) A3-2 BLOK 8 M 28 SANCAKTEPE /İST. 01/2014-12/2014    9023     2016081166Aya0000487 2016081114Ayx0000487 13.481,51
GÜZELCE ASLI TU 4530994994    EKİNOBA MAH. AKÇAY 1 SK. 5 5 B.ÇEKMECE /İST. 01/2014-12/2014    9023     2016081166Aya0003120 2016081114Ayx0003120 10.337,45
GÜZEL EYYÜP 4531029205     TALATPAŞA MAH. HASGÜL SK. 6 1 KAĞITHANE /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Aya0001234 2016081214Ayx0001109 12.151,32
H.MUSTAFA OĞL.LTD.ŞTİ 4540007528     ENVER ADAKAN C.HİSSE GÜZELKENT KONUT YAPI A4 3 B.ÇEKMECE /İST. 01/2015-12/2015    9166     2016121566Ayi0002535 2016121214Az50000836 7.891,40
HALİPÇİ YAHYA 4550284369    MİMAROBA MAH. BELEN SK.  A BLOK 5 A 10 B.ÇEKMECE /İST. 01/2015-12/2015    9023     2016081266Ayi0000020 2016081214Az50000020 12.151,32
HAKSEVER ÖMER 4550452986    AKŞEMSEDDİN MAH. 284. SK. 6 8 ESENYURT /İST. 03/2017-03/2017    9004     2018071166Ayi0002918 2018070914Az50002736 10.030,00
HALAL MÜRSEL 4550463362    PINAR MAH. 1483 SK. 45 7 ESENYURT /İST. 03/2017-03/2017    9005     2018011866Ayi0002545 2018011614Az50002839 6.000,00

"Büyükçekmece Vergi dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda ,adı ve soyadı ve ünvanı  yazılı  mükellefler  adına salınan vergi ve cezalar  nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ  
edilemediğinden 213 sayılı  V.U.K nun 103 ve 106. Maddelerine istinaden  ilgililerin ilan tarihinden  başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri
halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında  iş bu  ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
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G eçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında
hayata veda eden Arjantinli efsane
futbolcu Diego Armando Mara-

dona, ardında unutulmayacak bir kariyer
bıraktı. Futbolculuğu döneminde Boca Ju-
niors, Barcelona ve Napoli formalarıyla
farklı kulvarlarda 9 şampiyonluk yaşayan,
Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya
Kupası'nı kaldırma başarısını göste-
ren Maradona, futbol tarihine
adını altın harflerle yazdırdı. Çoğu
futbol otoritesinin, Brezilyalı Pele
ile birlikte "tarihin en iyi futbolcusu"
olarak kabul ettiği, kimilerinin ise Pe-
le'den daha yetenekli olduğunu ileri
sürdüğü Maradona, 30 Ekim 1960 tari-
hinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde
dünyaya geldi. Fabrika işçisi bir baba ile
ev hanımı bir annenin çocuğu olan Ma-
radona'nın yeteneği 8 yaşında keşfedilir
ve mahalle takımı Estrella Roja'da oyna-
maya başlar. Altyapısına girdiği Argenti-
nos Juniors ile daha 16 yaşına girmeden
profesyonel sözleşme imzalayan Mara-
dona, 1981'de gittiği Boca Juniors'ta şam-
piyonluk yaşamasının ardından
Avrupa'nın büyük kulüplerinden Barcelo-
na'ya transfer oldu.

Maradona Avrupa'da

1982-1984 yıllarında İspanyol kulübü Bar-
celona'da tüm kulvarlarda 58 maça çıkan
ve 38 kez fileleri havalandıran Maradona,
3 kez kupa sevinci yaşadı. Arjantinli yıldız,
1983 yılında Kral Kupası, İspanya Süper
Kupası ve La Liga Kupası şampiyonlu-
ğuna ulaştı. 1984 yılında efsanesi olacağı
İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Ma-
radona, tüm kulvarlarda 259 maçta forma
giydi ve 115 gol attı. Napoli, Maradona
sayesinde ligdeki güçlü takımlarla müca-
dele edebilecek seviyeye ulaşırken, bu dö-
nemde 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra
birer kez UEFA Kupası, İtalya Kupası ve

İtalya Süper Kupası kulübün müzesindeki
yerini aldı. Napoli'nin ardından Sevilla,
Newell's Old Boys ve son olarak da eski
takımı Boca Juniors'ın formasını giyen
Maradona, 1997 yılında aktif kariyerini
noktaladı. Formasını giydiği takımlarda

tüm kulvarlarda 588 maça çıkan
Maradona, 312 gol kaydetti.

86 Dünya Kupası 
ellerinde

Maradona, Arjantin'in
1986'da müzesine götürdüğü

FIFA Dünya Kupası'ndaki
üstün performansıyla adını tüm
dünyaya duyurdu. Turnuvanın
çeyrek finalinde İngiltere filele-
rine elle attığı golle tartışma-
ların hedefi olan yıldız
oyuncu, aynı maçta topu

60 metre taşıyıp 5 kişiye
çalım atarak fileleri ha-
valandırdı. Bu gol,
2002'de FIFA tarafın-
dan yapılan oyla-

mada "yüzyılın
golü" seçildi.

Marado-

nalı
Arjan-
tin, 1986
Dünya Kupası
finalinde Batı Al-
manya'yı 3-2 yenerek şam-
piyonluğa uzandı. Maradona,
milli takım formasıyla 91 maça çı-
karken, 34 gol attı.

Skandalları eksik olmadı

Arjantin'in 1990 Dünya Kupası'nda finale
yükselmesinde büyük pay sahibi Marado-

na'nın uyuşturucu sorunu, 1991'de ka-
muoyuna yansıdı. Aynı yıl uyuşturucu kul-
lanmaktan 15 ay ceza alan ünlü futbolcu,
yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle
1994 Dünya Kupası'ndan ihraç edildi. Bu
bağımlılığı yüzünden 2004 ve 2007'de
ciddi sağlık sorunları yaşayan Marado-
na'nın Napoli forması giydiği 1984-1991
yıllarından kalma 37 milyon avrodan fazla
vergi borcu, İtalyan yetkililerle sürekli
sorun yaşamasına neden oldu.

Teknik direktörlüğü aynı tadı vermedi

Futbol efsanesi Diego Armando Marado-
na'nın teknik direk-
törlük
hayatı,
aktif
ka-

riyerinin aksine pek de başarılı geçmedi.
Tarihin en iyi futbolcularından biri olarak
gösterilen Arjantinli yıldız, kupalarla dolu
bir kariyerden sonra başladıkları teknik di-
rektörlükte hayal kırıklığı yaşatan isimler
arasında yer aldı. Maradona, teknik direk-
törlük hayatına de ülkesinde adım attı. Ar-
gentinos Juniors'tan takım arkadaşı
Carlos Fren ile 1994'te Textil Mandiyu,
1995'te ise Racing kulüplerini çalıştıran ef-
sane oyuncu, 2008'de Alfio Basile'nin ye-
rine Arjantin Milli Takımı'nın teknik
direktörlüğüne getirildi. Kamuoyunun da
etkisiyle 2010 Dünya Kupası sürecinde
milli takımın emanet edildiği Marado-
na'nın görevine, Arjantin'in çeyrek finalde
karşılaştığı Almanya'ya 4-0 yenilerek elen-
mesinin ardından son verildi. Sivri dilli ol-
masıyla tanınan Maradona, 2 yıllık milli
takım teknik direktörlüğü süresince de
rahat durmadı. Arjantin'in 2010 Dünya
Kupası'na katılmaya hak kazandığı, ele-
melerdeki Uruguay galibiyeti sonrası basın
mensuplarına hakaret eden Maradona'ya,
FIFA tarafından 2 ay ceza verildi. Daha
sonra El-Vasl, El-Fujairah, Dorados de Si-
naloa ve Gimnasia de La Plata takımlarını
çalıştıran Maradona, parlak futbolculuk

kariyerinin geri-
sinde kaldı.

DHA

ARjANtiN hAlkı MARADONA içiN AğlADı
Arjantin'de halk, önceki gün hayatını
kaybeden efsane futbolcu Diego Ar-
mando Maradona'ya veda ediyor.
Gece saatlerinde cenaze merasimi
için Maradona'nın naaşının getirildiği
Devlet Başkanlığı binası Casa Ro-

sada, yerel saatle 06.00'da kapılarını
ziyaretçilere açtı. Başkanlık binasının
önündeki Mayıs Meydanı'nda dün
gece toplanan Maradona'nın seven-
leri, futbolcuya son kez veda etmek
için Casa Rosada'ya girmeye başladı.

Yerel saatle 16.00'ya kadar sürecek 
ziyaret için binlerce kişilik kuyruk
oluşmuş durumda. Zaman zaman 
ziyaretçilerle güvenlik güçleri arasında
itişmeler yaşanıyor ve duygu dolu da
anlar yaşandığı görülüyor.

MARADONAMARADONAMARADONAMARADONAMARADONAMARADONA
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Fenerbahçe 3 
puan peşinde
Fenerbahçe Teknik Direktörü
Erol Bulut, hafta sonunda oy-
nanacak Beşiktaş derbisiyle 
ilgili, “Hafta sonu iyi ve tempolu
bir maç olacağını düşünüyorum.
İnşallah 3 puanı alan taraf
biz oluruz” diye konuştu
Süper Lig’in 10’uncu haftasında pazar günü saha-
sında Beşiktaş’ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın
hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fe-
nerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, antrenman
öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu. Erol Bulut, Maradona’nın vefatı sebebiyle
bir anısını paylaşarak sözlerine başladı. Bulut,
“Dünkü haberle düny futbolunun üzüldüğünü
düşünüyorum. Dünya yıldızı aramızdan ayrıldı.
Futbolun başı sağ olsun. Olympiakos’ta 2005-
2006 yılında şampiyonluğu garantilemiştik ve
kulüp, kendisini davet etmişti. Isınmaya çıktığı-
mızda top kalmamıştı çünkü Maradona bütün
topları tribüne atmıştı. Herkes hayatını yaşıyor ve
zamanı gelince aramızdan ayrılıyor. Biz de bunu
zamanı gelince tadacağız” diye konuştu.

İleri gitmek istiyoruz

Sezon başında 17-18 transfer yaptıklarını hatırla-
tan Erol Bulut, hemen üst düzey performans bek-
lemenin kolay olmadığını ifade ederek, “18
futbolcunun hepsi bir
anda gelmedi, aralıklarla
geldi. Her şeyi sil baştan,
yeniden çalışmamız ge-
rekti. Şu anda 2’nci sırada-
yız, 20 puanımız var. Daha
iyi olabilirdi, 23-24 pu-
anda olabilirdik. Şu an-
daki pozisyonumuzdan
memnunuz, üzerine koy-
mak istiyoruz, koyacağı-
mızı da düşünüyorum.
Birkaç sakat ve hasta fut-
bolcumuz var. Onlar da
önümüzdeki dönemde
aramıza katılacaktır” şek-
linde konuştu.

Valencia da iyi olacak

Erol Bulut, Valencia’nın durumu ile ilgili ise şun-
ları kaydetti: "Valencia henüz dönmedi. Tahmin
ediyorum 1-2 gün içinde test olur. İnşallah negatif
çıkar ve Türkiye’ye dönmesini bekliyoruz. Gök-
han’ın da inşallah bir sıkıntısı olmaz ve hafta so-
nunda bizimle beraber olur."

3 puan ile devam edeceğiz

Hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisi ve iki
takımdaki sakatlar hakkında da konuşan Erol
Bulut, “Her iki takımda da eksikler var. Sakatlıklar
oluyor, cezalılar oluyor. Elimizde geniş bir kadro
var. Bu futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmeye
çalışıyoruz. Bugüne kadar iyi yaptığımızı düşünü-
yoruz ve inşallah bu hafta da 3 puanı alıp yolu-
muza devam ederiz” dedi.

Performans çok önemli

Erol Bulut, “Herkes Fenerbahçe’yi 18 transfer
yaptı diye konuşurken, Beşiktaş’a Trabzonspor’a
baktığınızda, bu takımlar da 12-13 transfer yaptı.
Herkes performansı yükseltmeye yönelik transfer-
ler yapıyor. Bazıları daha iyi performans yakaladı.
Rakibimizin de iyi futbolcuları var ama bizim de
kalitemiz belli. Bu hafta sonu iyi ve tempolu bir
maç olacağını düşünüyorum. İnşallah 3 puanı
alan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı. 

Samatta açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor ile
oynadıkları mücadelede Samatta’yı oyundan al-
ması konusunda ise Erol Bulut, “Samatta’yı biz 60
dakika oynattık, hafta sonundaki maçı düşünerek
oyundan aldık. Tabii sakatlığını düşünerek oyundan
aldık ama maalesef iyi bir netice gelmedi. 3-4 hafta-
lık bir süreç yaşayacak. Bizim için çok önemli bir
oyuncu. Bundan sonra da çok değerli bir oyuncu
olacak. Diğer futbolculara ihtiyacımız olduğu gibi
Samatta’ya da ihtiyacımız olacak ve onun da ta-
kıma faydası olacak” şeklinde konuştu. DHA

Galatasaray camiasının önemli isimle-
rinden Ali Fatinoğlu; "Düşünebiliyor-
musunuz, Aralık sonu seçim ilanı
yapmış bir Başkan, hala adaylığı konu-
sunda karar veremiyor. Yani camiamız
önünü göremiyor" diyerek sert eleştiri-
lerde bulundu. Son seçime Başkan
adayı olarak giren Fatinoğlu, "Kulübün
resmi mali raporlarını ciddiyetle incele-
meden, adaylık açıklaması yapmayı
gayrı ciddi buluyorum" diyerek de dik-
katleri bir kez daha mali tablonun açık-
lanması gerektiğine dikkat çekti. Ali
Fatinoğlu'nun DHA'ya yaptığı açıkla-

malar şöyle: "Sayın Başkanın televiz-
yonda yaptığı açıklamayı çok dikkatli
takip ettim. Cidden üzüldüm. Düşüne-
biliyormusunuz, Aralık sonu seçim
ilanı yapmış bir Başkan, hala adaylığı
konusunda karar veremiyor. Yani ca-
miamız önünü göremiyor. Galatasara-
yımız cidden gerek mali gerek idari
yönden fevkalade sıkıntılı günler geçiri-
yor. Öyle bir noktadayız ki yönetim zo-
runlu olarak sadece seçim değil en az
onun kadar önemli olan olağan yani
mali ve idari genel kurul ve beraberinde
seçimli genel kurul tarihlerini açıklamak

zorundadır. Kısaca Mustafa Cengiz,
kendi adaylığı konusunda karar veremi-
yorsa, en azından 2021 tarihinde yapıl-
ması gereken olağan ve seçimli genel
kurul tarihlerini net bir biçimde açıkla-
malıdır. Bu artık zorunlu bir ihtiyaçtır.”

Açıklamalar gayrı ciddi 

Yönetimi de eleştiren Fatinoğlu,
“Benim henüz açıklanmış bir adaylık
kararımın olmadığını biliyorsunuz.
Ciddi bir Galatasaraylı olarak ben ku-
lübün resmi mali raporlarını ciddiyetle
incelemeden, adaylık açıklaması yap-

mayı gayrı ciddi buluyorum. Bugün hiç
kimse,kulübün mali bilgilerini bildiğini
ifade edemez. Çünkü hiç bir bilgi,resmi
bir kaynağa dayanmıyor. Ben tabii ki
yönetim ve idari kadro adaylarımın tes-
piti yönünde gerekli çalışmaları yapıyo-
rum. Geçen dönemde yaptığım gibi.
Ama bu benim adaylığımı açıklamam
için asla yeterli değildir. Altını çizerek
söylemeliyim ki,başkan adaylığı açıkla-
mak için,mali ve idari tüm resmi bilgile-
rin şu anki kulüp yönetimi tarafından
resmi olarak açıklanması olmazsa
olmaz şarttır” diye konuştu.
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TEK HEDEF
MADALYA!
T ürkiye Cimnastik Federasyonu

2020 faaliyet programında yer
alan ve 22 Kasım-04 Aralık ta-

rihleri arasında Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü'ne ait Olimpik Cimnas-
tik Salonu'nda gerçekleştirilecek 'Ar-
tistik Cimnastik Avrupa
Şampiyonası Genç ve Büyük Erkek-
ler Milli Takım Hazırlık Kampı',
Mersin'de başladı. 9 büyük, 7 genç
16 sporcu; 6 antrenör, 2 masör ve 1
fizyoterapist olmak üzere 25 kişilik
kafile ile son hazırlık kampına başla-
yan Artistik Cimnastik Genç ve
Büyük Erkekler milli takımlarında
hedef, 09-20 Aralık tarihlerinde Mer-
sin'in ev sahipliğinde yapılacak olan
Avrupa Şampiyonası'nda madalya-
lar almak. 16 kişilik aday kadro ile
Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına
başlayan milli takımlarda seçmeler
kamp döneminde yapılacak.

Takım olarak hedef
şampiyonluk 

Kamp çalışmaları hakkında bilgi

veren Artistik Cimnastik Milli
Takım Antrenörü Yılmaz Gökte-
kin, "Kamp ortamı şu an gayet iyi.
Takım olarak çok iyiyiz. Teknik
ekip olarak zaten iyi hazırlandık.
Bu kamp süreci son düzeltme ve
temizleme antrenmanı olacak. 
En rahat ve en güzel seriyi sun-
mak için küçük rötuşlar yapaca-
ğız. Kamp sürecini bu şekilde
geçireceğiz. Pandemi nedeni ile
katılımcı ülke sayısı, diğer şampi-
yonalara göre çok daha az. Yakla-
şık 19 ülke katılacak. 60'ı geçkin
sporcu grubu olacak. 
Katılacak ülkelere baktığımız
zaman Türkiye'yi zorlayacak Uk-
rayna takımı gözüküyor. Burada
hedefimiz takım olarak iyi bir de-
rece elde edip, şampiyon olmak"
dedi.

Güzel şeyler yapacağız

Takım kaptanı Ümit Şamiloğlu
da, "Biz şampiyonaya hazırız.
Mersin bizim için özel bir salon.

2013'te Akdeniz Oyunları ile baş-
ladık. O günden bu güne, bu
güzel salon hep şampiyonluklar
yaşadı. Birçok madalya ile Avrupa
Şampiyonası'nın biteceğine inanı-
yoruz. Takım olarak da güzel şey-
ler yapacağız" diye konuştu.

Şampiyon olabiliriz

2019 Dünya Artistik Cimnastik
Şampiyonası'nda halka branşında
altın madalya kazanan İbrahim
Çolak ise "Yarışmada bireysel ola-
rak hedeflerimiz çok büyük. Aynı
zamanda takım olarak da bir he-
defimiz var. Bunu başarabilecek
potansiyeldeyiz. Sadece her
zaman yaptığımız şeyi bir kere
daha yarışmada yaparsak, takım
olarak çok güzel sonuçlar elde
edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Mersin'in ev sahipliğinde 22
Kasım-04 Aralık tarihleri arasında
düzenlenecek şampiyonaya 21 ül-
keden 88 kadın, 128 erkek toplam
216 sporcu katılacak. DHA

Artistik Cimnastik Genç ve Büyük Erkekler milli takımları, Avrupa
Şampiyonası için son hazırlık kampına Mersin'de başladı. Millilerin
hedefi şampiyonayı madalya ile tamamlamak
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GEÇEN hafta Göztepe'ye dep-
lasmanda 3-1 yenilen ve teknik
direktör Fuat Çapa'yla yollarını
ayıran sarı-lacivertliler, Trab-
zonspor maçına yardımcı an-
trenörler ile çıkacak. 
Bu handikaba rağmen başkent
ekibinde hedef hem bu sezon
ilk galibiyetini almak hem de 10
yıldır yenemediğini rakibini
mağlup etmek. Rakibi karşı-
sında son galibiyetini 1 Mayıs
2010'da sahasında 1-0'lık
skorla alan sarı-lacivertliler,
daha sonraki 8 maçta 3 bera-
berlik, 5 yenilgi yaşadı. 
Süper Lig'de 7 maça çıkan An-
karagücü, 2 beraberlik, 5 ye-
nilgi aldı. Sarı-lacivertliler ligde
galibiyeti bulunmayan tek
takım konumunda. Ankaragü-
cü'nde sakatlıkları devam eden
Assane Diousse ve Joseph Pa-

intsil takımdan ayrı kalacak.
Tiago Pinto ise takıma katıldı.
Henüz herhangi bir teknik di-
rektörle anlaşmayan Ankaragü-
cü'nde kulübün isteği üzerine
Zonguldak Kömürspor'dan ay-
rılan ve dün antrenör olarak
anlaşmaya varılan Mustafa
Dalcı, Trabzonspor maçında
takımın başında sahaya 
çıkacak.

İlk 11 belli

Trabzonspor maçı öncesi cezalı
oyuncusu bulunmayan Anka-
ragücü'nün muhtemel 11'i
şöyle: "Ricardo Friedrich - Ste-
lios Kitsiou, Zvonimir Sarlija,
Michal Pazdan, Atila Turan,
Daniel Lukasik, Atakan Çan-
kaya, Saba Lobjanidze, Luka
Adzic, Alper Potuk, Torgeir
Borven." DHA

Süper Lig'in 10'uncu 
haftasında Ankaragücü, 

bugün sahasında Trabzonspor'u 
konuk edecek. Eryaman Stadyumu'nda
saat 19.30'da başlayacak haftanın açılış
maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu

düdük çalacak. Bu karşılaşma başkent 
ekibi, 2 ilki birden yaşamak istiyor
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Alex Perez
iki hafta

YOK

FENERBAHçE Beko'nun yeni transferi
Alex Perez sol baldırındaki sakatlık nede-
niyle 2 hafta parkelerden uzak kalacak.
Sarı-lacivertli kulüpten 27 yaşındaki
Meksikalı oyun kurucunun sakatlığıyla il-
gili yapılan açıklamada şu ifadelere yer
verildi: "Yeni transferimiz Alex Perez, 25
Kasım çarşamba günü (dün) yapılan
takım idmanımızda sakatlık yaşayarak
antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda
kalmıştır. Takım Doktorumuz Ahmet Kul-
duk'un oyuncumuzun sağlık durumuyla
ilgili açıklaması şu şekildedir: Sporcu-
muz, 25 Kasım çarşamba günü (dün) ya-
pılan takım idmanında sol baldır sakatlığı
yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Al-
tunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında
gastrocnemius evre bir yaralanması tes-
pit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan
Alex Perez'in takım idmanlarına dahil
olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını
öngörüyoruz."

Derbinin 
galibi 

Fenerbahçe

Herbalife Nutrition Kadınlar 
Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu hafta
mücadelesinde Fenerbahçe Öznur
Kablo, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-76
yendi.  Fenerbahçe Öznur Kablo, bu
sonuçla ligde 10'da 10 yaparken bir
maçı eksik olan Beşiktaş HDI Sigorta,
6'ncı yenilgisini yaşadı. Öte yandan Fe-
nerbahçe Öznur Kablo ile Beşiktaş HDI
Sigorta, Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü dolayı-
sıyla mücadele öncesinde mesaj verdi.
Fenerbahçe Öznur Kablo sayaya; "Ka-
dına Şiddete Tahammülümüz Yok", Be-
şiktaş HDI Sigorta ise "Kadına Şiddete
Dur De" yazılı tişörtlerle çıktı.

Fırtına seri
peşİnde

SÜPER Lig’in 9’uncu haftasında Büyük-
şehir Belediye Erzurumspor’u mağlup
ederek kötü gidişata son veren Trabzons-
por, yarın deplasmanda oynayacağı
MKE Ankaragücü maçından da 3 pu-
anla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak
istiyor. Süper Lig’de BB Erzurumspor
karşısında aldığı 3 puanla 5 maç sonra
galibiyete uzanan Trabzonspor, ligin
10’uncu haftasında yarın deplasmanda
MKE Ankaragücü karşısında da gülen
taraf olmayı arzuluyor. Bordo-mavililer,
bu maçı da kazanarak bu sezon ilk kez
üst üste iki maçtan da zaferle ayrılarak
galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Er-
yaman Stadı’nda saat 19.30’da başlaya-
cak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu
yönetecek. Trabzonspor’da tedavi gören
ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını
sürdüren Yusuf Sarı’nın bu maçta oyna-
yıp oynayamayacağı yapılacak son kont-
rollerin ardından netlik kazanacak.
Bordo-mavililerde teknik direktör Abdul-
lah Avcı’nın, MKE Ankaragücü maçına
da ligde son oynanan ve 1-0 kazanılan
BB Erzurumspor müsabakasının 11’i ile
çıkması ve kazanan kadroyu koruması
bekleniyor.

Tekvando
bizden sorulur

Türkiye Erkek Tekvando Milli Takımı, Av-
rupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nın
son gününde 2 altın ve 1 bronz madalya
kazandı. Toplamda 4'ü altın 8 madalya ula-
şan Türkiye, takım halinde şampiyonanın
zirvesine çıktı. Avrupa Tekvando Birliği
(WTE) tarafından Hırvatistan'ın başkenti
Zagreb'de düzenlenen 8'inci Avrupa Kulüp-
ler Tekvando Şampiyonası'nın son gü-
nünde büyük erkekler kategorisinde
müsabakalar yapıldı. Ülkemizi 5 sıklette
temsil eden sporcularımız 2 altın ve 1
bronz madalya kazandı. Erkekler +87 ki-
loda Emre Kutalmış Ateşli finalde Sloven-
ya'dan Ivan Konrad Trajkovic'i, 87 kiloda
ise Orkun Ateşli, Hırvatistan'dan Hrvoje
Sep'i yenerek altın madalya kazandı. 74 ki-
loda Yusuf Kara da bronz madalyanın sa-
hibi oldu. Şampiyonada daha önce büyük
kadınlarda Hatice Kübra İlgün ve Zeliha
Ağrıs ile 2 altın, Nafia Kuş ve İkra Kayır ile
2 gümüş ve Rukiye Yıldırım ile 1 bronz ma-
dalya kazanan Türkiye, toplamda 4 altın, 
2 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım ha-
linde Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyon-
luk kupasını Erkek Tekvando Milli Takım
Teknik Direktörü Servet Tazegül aldı. 
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Beylikdüzü 
Belediyesi, 25 Kasım 

Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslar-
arası Mücadele Günü

kapsamında düzenle-
nen panele ev sahip-
liği yaptı. Beylikdüzü

Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık,
“Beylikdüzü Beledi-
yesi olarak şiddete
karşı sıfır tolerans 
ilkesiyle ve kadına

şiddetle mücadelede
kadının güçlendiril-

mesi prensibiyle ha-
reket ediyoruz” dedi

Beylikdüzü'nde düzenlenen panelde İstanbul Sözleşmesi’nin önemi ve kadına yönelik şiddete karşı yapılması gereken konular
ele alındı. Program sonunda Başkan Çalık tüm katılımcılara çiçek ve plaket takdiminde bulunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

BARIŞ KIŞ

T oplumsal cinsiyet eşitliğine gösterdiği
duyarlılıkla öne çıkan Beylikdüzü Bele-
diyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şid-

dete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
kapsamında düzenlenen panele ev sahipliği
yaptı. Aşık Veysel Sahnesi’nde gerçekleşen
ve moderatörlüğünü Asude Erhan’ın üstlen-
diği panelin açılış konuşmaları;  Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile
Kadın ve Güç Derneği Kurucu Başkanı
Fatma Duman tarafından yapıldı. Pandemi
koşullarına uygun olarak düzenlenen prog-
ramın panelistleri arasında ise Kadın Tarih
Araştırmacısı Yazar Özlem Akşit, Sosyal
Hizmetler Uzmanı Aile Danışmanı Yazar
Kahraman Eroğlu, İstanbul Barosu Çocuk
Hakları Merkezi Başkanı Av. Aşkın Yaşar
Topuzoğlu ve İstanbul Gazeteciler Derneği
Başkanı Mehmet Mert yer aldı. Televizyon
programcısı ve yazar İnci Ertuğrul’un da ka-
tıldığı panelde İstanbul Sözleşmesi’nin
önemi ve kadına yönelik şiddete karşı yapıl-
ması gereken konular ele alındı. Program
sonunda Başkan Çalık tüm katılımcılara
çiçek ve plaket takdiminde bulundu. 

474 kadın öldürüldü

Panelde yaptığı konuşmasında Covid 19 sal-
gınından dolayı tüm dünyada kadınların
evde kaldıklarından dolayı çok daha fazla
şiddete maruz kaldıklarını belirten Fatma
Duman, “ Her yıl 25 Kasım’ı değerlendirir-
ken ve önemini vurgularken özellikle kadına
şiddeti, kadını değerlendiriyoruz. Ama
bugün 25 Kasım’ı çok daha anlamlı, çok
daha vurgulamamamız gereken bir gün ola-
rak değerlendirmemiz gerekir. Çünkü özel-
likle dünyada ve ülkemizde nüfusun yüzde

50’sini kadın
oluşturdu-

ğunu dü-

şünürken, yine dünyada ve ülkemizde üç ka-
dından biri fiziksel ve psikolojik şiddete uğ-
ramakta, üç kadından biri ise erkekler
tarafından öldürülmektedir. Ülkemizde özel-
likle 2019 yılında 474 kadın partnerleri tara-
fından öldürüldü. Ama bugün
değerlendirme yaptığımız zaman maalesef
Covid 19 salgınından dolayı tüm dünyada
kadınlar evde kaldıklarından dolayı çok
daha fazla şiddete maruz kalıyor.” diye ko-
nuştu. 

İstanbul Sözleşmesi önemli

Duman'ın ardından konuşan İstanbul Ba-
rosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı
Av.Aşkın Yaşar Topuzoğlu ise İstanbul Söz-
leşmesi'nin kadına şiddeti ve kadın haklarını
koruması yönünde önemli bir unsur oldu-
ğunu belirterek, “İstanbul Sözleşmesi’nin
kadına karşı ve aile için şiddetin önlenmesi
ile ilgili olup, bu sözleşmeden önce 4320 sa-
yılı yasamız vardı. O da aynı şiddetin önlen-
mesine dair bir yasaydı. Ama biz ne zaman
ki İstanbul Sözleşmesi’ni imzaladık, onayla-
dık ve ona uygun olarak 6284 sayılı kadına
karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine
dair yasa yürürlüğe, İstanbul Sözleşmesi ile
paralel olarak girmiştir. Bu sözleşmenin
uluslararası belgeler arasında en önemli
özelliği yaptırım gücünün olmasıdır. Kadın
ve erkek eşitliği için çok kapsamlı bir düzeye
sahip olmasıdır. Diğer bir özelliği ise, ba-
ğımsız bir denetim mekanizmasının var ol-
masıdır” dedi.

Bu hepimizin mücadelesi olmalı

Televizyoncu İnci Ertuğrul da kadına şiddete
karşı mücadelenin herkesin mücadelesi ol-
ması gerekitğini anlatarak, “Aslolan kadın ya
da erkek olmak değil, değerleri ve duruşuyla
diğer insanlara bütün farklılıklara duyduğu-
muz saygıyla insan olabilmek. Üst katta
komşusu dayak yerken ya da bir çocuk kor-
kuyla birinin yüzüne bakarken alt katta kah-
vesini yudumlayan insanlardır bu sessizliğe
susanlar. Bu hepimizin mücadele etmesi ge-
reken davranışlar” diye konuştu.

Sosyal devlet olmadan olmaz

Sosyal Hizmetler Uzmanı Kahraman
Eroğlu ise sosyal devlet olgusunun kadına
karşı şiddetin önüne geçmeden en büyük
etken olduğunu ifade etti. Eroğlu, “Kadın
bir toplumun atardamarı, boğaz besleyeni,
evlat yetiştireni, akıl besleyeni, ruh bezeyeni
ve merhamet dağıtanıdır. Ve aynı kadın ki,
okulda dövülen, hastanede tekmelenen, işte
itilen, evde şiddet gören, yolda vurulan, met-
robüste şort giydiği için tekmelenendir. Suç
işleyen erkeklerin ise, hangi ruh yapısıyla bu
suçları işlediğine bakacak olursak, geçmi-
şinde ya cinsel taciz gören ya da ailesinden

şiddet görmüş insanlardır. Ülkenin sosyo-
ekonomik ve eğitim durumlarına göre
yasalarınuygulanış biçimi, kadının hak
arama eylemindeki yeri ve duruşu ör-
gütsel destek ve sosyal devletin desteği
ile bu şiddet engellenebilir” şeklinde
konuştu.

Şiddet oranı maalesef
yüksek

Kadına yönelik şiddetin, kadın-
ların temel hak ve öz-

gürlüklerine yapılan bir ihlal olduğunun al-
tını çizen Başkan Mehmet Murat Çalık,
“Öncelikle belirtmek isterim ki, 2020 yılında
hâlâ cinsiyet temelli ayrımcılığın ve şiddetin
ciddi bir toplumsal sorun olarak önümüzde
durması bana hicap veriyor. Bir kadına, sırf
kadın olduğu için yönelen şiddet maalesef
günümüzde, şiddetin en yaygın biçimlerin-
den biri olduğu gibi, aynı zamanda kadınla-
rın temel hak ve özgürlüklerinin ihlalidir.
Dünyada kadınların yüzde 30’u, yani nere-
deyse her 3 kadından 1’i partnerleri tarafın-
dan fiziksel veya cinsel şiddet gördüklerini
ifade etmekte. Ekonomik İşbirliği ve Kal-
kınma Örgütü'nün (OECD) verilerine göre,
eşinden en az bir kez fiziksel veya duygusal
şiddet gören kadın oranının en yüksek ol-
duğu ülke, yüzde 38 ile Türkiye. Kadir Has
Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ‘Top-
lumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştır-
ması’nın 2020 sonuçlarında ise Türkiye
genelinde kadınların toplum içinde yaşadığı
en büyük sorun yüzde 66 ile şiddet oldu. Bu
oran geçen yıl yüzde 60 idi. Görüyoruz ki,
maalesef kadına şiddet her geçen gün daha
da hızla artıyor.” şeklinde konuştu.  

Kadınlar güçlenmeli

İlçede yaşayan kadınların yaşam koşullarını
iyileştirmek ve kadın dostu bir kent inşa
etmek adına Beylikdüzü Belediyesi’nin çalış-
malarına hız kesmeden devam ettiğini belir-
ten Başkan Çalık, “Biz Beylikdüzü
Belediyesi olarak ‘şiddete sıfır tolerans’ ilke-
siyle ve kadına şiddetle mücadelede ‘kadının
güçlendirilmesi’ prensibiyle hareket ediyo-
ruz. 2018 yılında Kadın Dayanışma Merke-
zimizi kurduk. Burada kadınlara verdiğimiz
eğitimler sonrasında onlara iş bularak ça-
lışma hayatına katılmalarını da sağlıyoruz.
Onlar çalışmaya başlayınca ilk 3 ay ücretsiz
kreş hizmeti veriyoruz. Ayrıca, Beylikdü-
zü’nde ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ diyerek çık-
tığımız yolda ilçemize yeni kreşler
kazandırıyoruz. Böylece çocuklarını güvenle
bizlere emanet eden kadınlar gözleri arkada
kalmadan iş hayatlarını sürdürebiliyorlar.”
ifadelerine yer verdi. 

Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz

Panelde yaptığı konuşmasında İstanbul
Sözleşmesi’ne de değinen Başkan Çalık,
“Geçtiğimiz aylarda İstanbul Sözleşmesi’ne
yönelik saldırıları ve iptal tartışmalarını en-
dişeyle takip ettik. Oysa İstanbul Sözleşmesi
kadınlar ve çocuklar için şiddetsiz bir hayatı
güvence altına almakta. Ülkemizde kronikle-
şen kadına yönelik şiddet sorununun teme-
linde de İstanbul Sözleşmesi değil, bu
sözleşmenin tam uygulanmaması yatıyor.
Beylikdüzü Belediyesi olarak biz, İstanbul
Sözleşmesi’ne ve kadınların kazanılmış hak-
larına sahip çıkmaya, kadına yönelik şid-
detle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu
konudaki toplumsal dönüşüm süreci elbette
kolay olmayacak. Zorlukları aşmak için
omuz omuza verdiğimiz bu mücadeleyi sür-
dürmekten de asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi. 

Medya eril dilden kurtulmalı

Kadına şiddetin önüne geçmekte medyaya
da çok rol düştüğünü anlatan gazetemiz
Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Gaze-
teciler Derneği (İGD) Başkanı Mehmet
Mert ise öncelikle medyanın eril dilden kur-
tulması gerektiğinin önemine değindi. Mert,
“Kadına yönelik şiddet sadece Türkiye'nin
değil küresel ölçekli en ciddi sorunlardan bi-
risidir. Şiddet ne kadar artarsa toplumsal
huzur da o kadar azalır. Bir yandan kadına
yönelik şiddetle ilgili adımlar atılmaya baş-
ladı. STK'lar, siyasi parti organları, şiddete
karşı o kadar çok uğraş verirken. Buna kar-
şın şiddet artıyor. Neden özellikle cinsel şid-
det suçları artıyor. Acaba medyada işlenen
kadına yönelik şiddet haberleri, normalde
olduğundan daha fazla mı ele alınıyor?
Acaba yayın organları, olduğundan fazla mı
bunlara yer veriyor? Yapılan araştırmalar,
şiddet ve saldırı görüntülerinin televizyon-
larda, gazetelerde yayınlanmasının şiddeti

artırdığını söylüyor. Bu görüntülerin şiddeti
normalleştirdiği ve olağan bir durummuş
gibi görülmesine sebep olduğu, şiddet işle-
nen sahnelerin görsel olarak yayınlanması-
nın özentiyi artırdığı söyleniyor. Bakın şimdi
sizlere medyada sıklıkla yer alan bazı başlık-
lar okuyacağım: 'Hakkını aradı öldürüldü.
Kocasına karşı geldi dayağı yedi. Eteğin kısa
dedi, öldüresiye dövdü. Boşanmaya kalktı
öldürüldü. Elinin hamuruyla erkek işine ka-
rıştı olanlar oldu. Dayakçı sevgilisinden
yumruğu yedi, nakavt oldu. Ortalık kan gö-
lüne döndü. 30 parçaya ayırdı. Bıçakla bo-
ğazını doğradı. Canavar anne. Sapık sevgili'
tarzında ifadeler hem gazetecilik etiğine
uymamakda hem de olayın akta-
rılması sırasında ikinci bir
sözel şiddet eylemini be-
raberinde getirmek-
tedir. Evet olayı
ver, haberi
sun, ancak;
denge un-
suru-
nun
da
gö

zetil-
mesi
gereki-
yor. Böyle
bir olay oldu
ancak dileriz
tedbir alınır, bir
daha yaşanmaz,
mağduriyet giderilir, şid-
det yanlısı kişi gerekli cezaya
çarptırılır... Gibi ifadeler de eklen-
meli” ifadelerini kullandı. 

Kadınların mahremiyet hakkı var

Medyanın haberlerde kadınların mahremiyet
hakkını yok saydığını anlatan Mert, “Mağ-
durların hikâyelerinin aktarılması kadar fail-
ler üzerinden de gidilmesi gerekiyor.
Medyamız bunları eklemek yerine, 'Bıçağı
günlerce cebinde taşıdı. Babasının beylik ta-
bancasını gizlice aldı. Günlerce karısını/ sev-
gilisini/ komşusunun kızını takip etti,
sonunda planını gerçekleştirdi. Kot pantolon
giyip cilveli şekilde yürüyen kadın… Tek ba-
şına yaşayan kadın. Konsomatris kadın' gibi 
kadına yönelik tanımlamalar kadınlara yöne-
lik gerçekleştirilen şiddet eylemini kültürel
açıdan gizli ve dolaylı olarak onaylayan ifa-
deler olarak değerlendirilebilir… Bu dil ve
sunumların değişmesi gerekiyor. Buna hepi-
mizin inanması, okurundan, izleyicisinden,
medya yöneticisinden patronuna herkesin
uyması gerekiyor. Sonuçta o medya çalışan-
larının da kız kardeşleri var, anneleri, kız ço-
cukları, kadın arkadaşları var. Aynı şey o
kişilerin yakınlarına da olsa acaba aynı dili
kullanırlar mı? Bu empatiyi sık sık yapmak
ve eril dilden kurtulmak gerekiyor... Haberde
kullanılan görselden seçilen kelimeye, bir ha-
berin detaylarının aktarılmasına kadar pek
çok şeye dikkat edilmesi şart. Şiddete maruz
kalmış bu şekilde hayatını kaybetmiş bir ka-
dının görüntüsünü olduğu gibi paylaşırsanız,

öncelikle kişilik haklarına zarar vermiş olur-
sunuz. Çünkü kişi hayatını kaybetmiş olsa
bile mahremiyet hakkına hala sahiptir. Kadı-
nın yakınları, çocukları onunla ilgili inter-
nette bir arama yaptığı zaman bu görüntüyle
karşılaşacaklar. Bunun travmatik bir etkisi de
var” dedi.

Medya kadın hakkını ihlal ediyor

Eril dil kullanmaktan geri durmayan medya
organlarının kadın haklarını ihlal ettiğini ve
bir anlamda suç işlemekte olduğunu vurgu-
layan İGD Başkanı Mert, “Bir çok araştır-

mada

da görüldüğü gibi medyanın kullandığı eril
dil genelde kadına karşı şiddet haberlerini ta-
raflı yansıtır. Çoğu şiddet haberinde kadın
edilgen ve mağdur, erkek ise saldırgan, şid-
dete meyilli olarak temsil edilmektedir. Ana
akım medyada eril bakışla yazılan, yayınla-
nan şiddet haberleri her geçen gün artmakta-
dır. Yazılı ve görsel basında yayımlanan bu
haberler var olan düzenin devamlılığını ve
yeniden üretilmesine neden olur. Yani sistem
medya aracılığıyla kendisini tekrarlar. 'Kadın
baştan çıkarmaktadır', 'Kadının hatasıdır', 
'Kadın tecavüze uğradığına dair yalan söyle-
mektedir' gibi gerçek dışı düşüncelerin yerleş-
mesine neden olan bu tür yayınlar şiddetin
yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır.
Genel olarak haber başlıklarında ve metinle-
rinde temsil edilen, kadınların çaresizliği, za-
vallılığı, hatta kimi zaman da bu durumu 
“hak etmiş” olmaları işlenilmektedir. Kadın-
ların işsizlik, eğitimsiz lik, sağlık ve sosyal gü-
vencelerden yoksunluk gibi gerçek sorunları,
geri planda ve magazin malzemesi olarak
kullanılarak bir anlamda önemsizleştirilmek-
tedir. Karşılaştığı şiddet sonrası hırpalanan
kadınları, saldırı kurbanı mağdur kadınları,
açlık ve yoksulluk içindeki kadınları ya da ölü
kadın bedenlerini sergileyen haber medyası,
aslında kadınların insanlık onuruyla temelle-
nen haklarını ihlal etmektedir” dedi.

Medya kuruluşlarında da diğer tüm kurumlarda olduğu gibi erkek
yöneticilerin çokluğuna dikkat çeken Mert, bu anlamda kadınların

daha çok söz sahibi olması gerektiğinin altını çizdi. Mert şu ifadeleri kul-
landı; “Türkiye'de en büyük medya kuruluşu şirketlerinin patronları 21

erkek 3 kadından oluşmakta. Yaklaşık 100 yıl önce medya sigaranın fay-
dalı bir içecek olduğundan bahsediyordu. Günümüzde sigaranın ne kadar

zararlı bir madde olduğuna toplum olarak inanılmasının altında sık sık ya-
yınlanan kamu spotu reklamlarını göstermek mümkün. RTÜK’e yapılan şi-

kayetlerin yüzde 65’i dizilerde yer alan cinsel içerikli ve şiddete yönelik
şikayetler. Ancak RTÜK’ün siyasi programlara uyguladığı yasakları şiddete

yönelik programlara uyguladığı söylenemez. Şiddetin basın yolu ile yayın-
lanmasına ilişkin gerek Basın Kanunu'nda gerek Türk Ceza Kanunu'nda

önemli cezaları ve engellemeleri olmasına rağmen bu yayınlar devam ediyor.
Medya yöneticiliyi daha fazla duyarlılık gerektiren bir meslektir. Medya ticari

kuruluş olabilir ama her ticari kuruluş olan kurumun da kamu hiz-
meti yayıncılığı yapmak gibi hem yasal olarak, hem insani,
hem basın meslek ilkelerinden doğan sorumluluk-

ları vardır. Kadınların istismarına yönelik yayın
yapılamaz. Din dil mezhep ayrımı yapılamaz.

Ben sadece kazanacağım paraya bakarım
diye olaya bakmak, ne yasaldır, ne etiktir

ne de ahlakidir. Kadına yönelik nef-
reti ve kadın düşmanlığını bir
takım beyinlerden silemediği-

niz sürece ne yaparsak ya-
palım, bu şiddetlerin de

önüne geçmek
mümkün görün-

müyor.”
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Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat

Çalık, kadına şiddetin
önlenebilmesi adına

yerel yönetimlerin de
toplumu bilinçlendiren

çalışmalara imza atması
gerektiğini ifade etti.


