
DEVA Partisi kurucularından
Metin Gürcan, 'siyasi casus-

luk' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Par-
tisi Genel Başkanı Ali Babacan,
"Bugünkü gelişme eğer siyasi bir
gelişmeyse, eğer hedef partimize
yönelik bir tutumsa veya hedef ül-
kenin bu ağır ekonomik kriz günde-
minin üzerini örtmekse şunu ifade
etmek istiyorum ki bu tür olaylar,
bu tür girişimler DEVA kadrolarını
asla yıldıramaz" dedi.  I SAYFA 7
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KURUCU ÜYE TUTUKLANDI

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YENİ FAİZ AÇIKLAMASI

Cumhurbaş-
kanı Recep

Tayyip Erdoğan, İz-
mir'de Deprem Ko-
nutları Teslim
Töreni'nde konuştu.
Merkez Bankası'nın
faiz kararı hakkında
konuşan Erdoğan,
"Faize halkımızı ezdirmeyeceğiz.
Faiz düşecek, ekonomi progra-
mından dönmeyeceğiz" ifadele-
rini kullandı. CHP'yi hedef alan
Erdoğan, "Hep yalan, yanlış iftira
ile sizleri oyalama yoluna gitmiş-
tir. Ülkenin ve milletin ihtiyacı
eser siyasetidir. Bay Kemal'in,
CHP'nin ortaklarına bakın notu-
nuzu öyle verin" diye belirtti.
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SAYFA 5İlhami IŞIK

Yoksulluk
erdem midir?

SAYFA 4Ali İbrahim ÖNSOY

Enflasyon mu
o da ne!

YIL: 17      SAYI: 5171      FİYAT: 75 Krş 27 KASIM 2021 CUMARTESİ

Aşk ilişkilerinin devamlılığı
konusunda açıklamalarda

bulunan İlişki Koçu Gürkan Ke-
çici, aşk ilişkilerinde üslubun ve
empatik tavrın muazzam dere-
cede önemli olduğunu ve ilişkinin
her aşamasında olması gerekti-
ğini ifade etti. Keçici, “Aşk ilişkile-
rinde üslup oldukça önemli.
Çünkü karşınızdaki insana duy-
gusal bir bağınız var” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 2
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Her aşamada 
empati olmalı

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde okul krizi devam ediyor. 8 bin öğrenciden sadece 2 bini mahallede bulu-
nan okula gidebiliyor. Geri kalan 6 bin öğrenci ise okul olmadığı için perişan durumda. Çocuklar arasında 
servis ücretlerinin pahalı olması nedeniyle eğitim göremeyenler bile var. Bu duruma tepki gösteren Musa 
Karademir, “Çocuklarımız metropolde cahil bırakılıyor. Araziyi bize versinler, okulu yaparız” tepkisini gösterdi

METROPOLDE
CAHIL KALDIK!

Sadece bir okulu bulunan Esenyurt Akça-
burgaz Mahallesi'nde halk isyan etti. Top-

lam 8 bin öğrencinin bulunduğu mahallede bu
duruma tepki gösteren Akçaburgaz Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Dayanışma Derneği Baş-
kanı Musa Karademir'e veliler de destek verdi.
Akçaburgaz Mahallesi'nde resmi kayıtlara göre
28 bin, gayri resmi olarak 53 bin kişinin yaşadı-
ğını belirten Karademir, “Mahalle sakinleri ço-
cuklarını okula göndermek istiyor ancak tek okul
bulunması herkesin elini kolunu bağlıyor. Maa-
lesef bu metropollerde çocuklarımız cahil bırakı-
lıyor” açıklamasında bulundu. 
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HERKESİN ELİ KOLU
BAĞLI DURUMDA

Dernek olarak her kapıyı çaldıklarını belir-
ten Karademir, “Maalesef bu konuya eğil-

mediler. Bize arsa verin gerekirse okulu biz
yapacağız. Bizim çocuklarımızı bu büyük şehir-
lerde kimse cahil bırakamaz. Belediye başkanına
buradan sesleniyorum. Mahalleye gelirken gizli
gizli iki esnafın yanına gelip "sorunlarını dinledim"

diyorsun. Sorun bu meydandadır.
Meydana ineceksin. Biz kimsenin
mahalleyle ilgili kapalı kapılar ar-
dında pazarlık yapmasına müsaade
etmeyeceğiz. Bu çocuklara devlet
sahip çıkmıyor. Benim içim yanıyor.
Onlarca çocuk okuldan mahrum bir
şekilde yaşıyor" dedi. I SAYFA 9
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BİZE ARSA VERİN
OKULU BİZ YAPALIM

Kadir Topbaş döneminde temeli atılan, İma-
moğlu döneminde bitirilen Türkiye’nin ilk, Av-

rupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim
Tesisi’; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ
Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimine dikkat çeken ve İma-

moğlu'na seslenen Meral Akşener, "Bu çalışma per-
formansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkan-
lığı seçiminde lazım" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu
da İmamoğlu'nu kast ederek, “İstanbullunun yeşil
görmesi, doğayla barışık olması için elinden gelen
çabayı gösteriyorsun” diye konuştu. İmamoğlu ise
tesisin Türkiye'ye örnek olmasını istedi. 
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IMAMOGLU’NA 
SECIM MESAJI Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı

Bayraktar TB2, Türk havacılık tari-
hinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada
kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin
30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu
kıran milli SİHA, 400 bin saatlik uçuşla bir-
likte Türk havacılık tarihine geçti. 

SAYFA 13
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MiLLi SiHA’DAN 
TARiHi REKOR

Sayfa 2

SAYFA 5

Bu tür olaylar
bizi yıldıramaz!

Çarşı davası ile Gezi Parkı
davasının birleştirilmesinin

ardından görülen 52 sanıklı dava-
nın ikinci duruşmasında, tutuklu
sanık Osman Kavala'nın tutukluluk
halinin devamına karar verildi.  Bir

üye hakim muhalefet
şerhi düştü. Mah-
keme, avukatların,
‘Çarşı’ ile ‘Gezi' dava-
larının ayrılma taleple-
rini de reddederek
duruşmayı 17 Ocak'a
erteledi. I SAYFA 9
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17 OCAK’A ERTELENDİ

Osman Kavala
tahliye edilmedi

Bağcılar Belediyesi’nce dü-
zenlenen 19. Çocuk Şura-

sı’nda öğrenciler, Z ve Alfa
Kuşağına cazip gelen Fast Food yi-
yeceklerin zararlarına dikkat çekti.
Aşırı yağ içeren bu ürünlerin ço-
cuklarda obeziteye yol açtığını söy-
leyen minik araştırmacılar, “Katkı
maddelerinin etkisi sadece çocuk-
larda değil anne karnındaki bir be-
bekte de görülmektedir. Örneğin
genlerde değişim görülebilir” 
tespitinde bulundu. I SAYFA 4
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GENLERDE DEĞİŞİM OLABİLİR

Çocuklar işlenmiş 
gıdaları sorguladı 

Faize halkımızı 
ezdirmeyeceğiz

HAZİRAN SONU PAYLAŞILACAK

Büyükçek-
mece Beledi-

yesi, ‘Gelecek,
Sizinle Gelecek' slo-
ganıyla 2050 Büyük-
çekmece Vizyonu
Çalıştayı başlattı.
Çalışmayla hızla ge-
lişen iklim değişikliği,
şehircilik, teknoloji, çevresel koşul-
larda ekonomi, kültür ve sosyal
alanlarda geleceğin Büyükçekme-
ce’sinin planlanması hedefleniyor.
Belediye Başkanı Hasan Akgün;
“Haziran ayı sonu itibariyle 2050
Büyükçekmece Vizyonu belgesine
ortaya koyarak paydaşlarımızla
paylaşacağız” dedi. I SAYFA 16
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2050 vizyonu
belirleniyor

OYNADIĞIMIZ EN İYİ MAÇ

Galatasaray Teknik Direk-
törü Fatih Terim, “25 ay

sonra Marsilya’ya 4 gol yedirdik.
2019’da PSG’den yemiş. Önemli
bir takım, önemli bir kadro,
önemli bir hoca. Sonuç ise bence
tarihi bir galibiyet” dedi. Marsilya
karşısında oynanan oyundan çok
memnun olduğunu belirten Fatih
Terim, “Bugünkü maç, bugünkü
oyun, bu sezonki oynadığımız bir-
çok iyi maça oranla en iyisi. Oy-
nama düşüncemize en yakın
futbolu oynadık diyebilirim” 
yorumunu yaptı. I SAYFA 15
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Tarihi bir
galibiyet

53 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI MAHALLEDE SADECE BİR OKUL VAR!

öZEL HABER
BURAK ZİHNİ

3-5 KURUŞ ALIP SUSMUŞLAR!
Çok sayıda velinin destek verdiği Musa
Karademir, mahallede okul için ayrılan

arazilerin satıldığını belirtti. “Zamanında
3-5 kuruş alıp susmuşlar” diyen Kara-
demir, “Siyasi partilere gittik. Hiçbirin-
den sonuç çıkmadı” tepkisini gösterdi. 

Olay geçtiğimiz pazartesi günü
Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahalle-

si’nde meydana geldi. İddialara göre ce-
zaevinden yeni çıkan Serdar F., eski eşi
Ç.T.’ye sokak ortasında saldırdı. Çevre-
dekiler polisi ararken bir kişi ise o anları
cep telefonuyla kaydetti. Kadını bir süre
döven saldırgan, cebinden çıkardığı ma-
kasla da kadının saçlarını kesti. Çevredeki
vatandaşların araya girmesiyle kadın, 
adamın elinden kurtuldu. Olay yerine
gelen polis, Serdar F.’yi polis merkezine
götürdü. Kadının ‘hatalı benim’ diyerek
şikayetçi olmaması üzerine Serdar F.’nin
serbest kaldığı öğrenildi. I SAYFA 3

Esenyurt Kent Konseyi Kadın Mec-
lisi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı

Uluslararası Mücadele Günü'nde Esen-
yurt Belediyesi önünde bir araya gelerek,
kadına şiddete karşı etkinlik düzenledi.
Düzenlenen etkinlikte “Öldüren sevgi iste-
miyoruz” şeklinde slogan atıldı. I SAYFA 4
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Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen 
Serdar F., eski eşi Ç.T.'yi sokak ortasında dövdü. Daha
sonra cebinden çıkardığı makasla da kadının saçlarını kesti

ONCE DOVDU
SONRA KESTI

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

5 BİN TAKSİ
REDDEDİLDİ 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin
taksi projesi UKOME toplantısında oy
çokluğu ile 11. kez reddedildi. Teklif
edilen sistemin Türkiye'de örneği olma-
dığını söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf
Odası Başkanı Eyüp Aksu, "81 ilde de
böyle bir uygulama yok” dedi. I SAYFA 5

çÖldüren
sevgi

istemiyoruz!

FARKLI GÖRÜNMEK Mİ 
FARKLI OLMAK MI?
Türkiye’nin orta halli şehirlerin-

den birinin sokağında üç berber
dükkânı varmış. Mekânın sahipleri
birbirlerini mesafeli tanımakta, bazı
zamanlar alış veriş sırasında karşı-
laşıp selamlaşmakta fakat...

Ziya Şakir Yılmaz’ın köşesi sayfa 10’da

EVLİLİK
EHLİYETİ
ŞİDDETİ

ÖNLER Mİ?

ATIK YAKMA TESİSİ
HİZMETE AÇILDI



K adına yönelik şiddeti önlemek
amacıyla TBMM Kadına Şid-
deti Araştırma Komisyonu'nda

görüşülen 'Evlilik Ehliyeti' önerisi gün-
demin tartışma konusu oldu. Öneride,
evlilik öncesi çiftlerin eğitime tabi tutul-
ması ve kişilerin şiddet geçmişlerinin
araştırılarak psikolojik rapor alması
gibi maddeler yer alıyor. Eğer öneri
kabul edilirse evlilik öncesi taraflardan
kan testi gibi psikolojik rapor, sabıka
kaydı, şiddet eğilimi olup olmadığına
dair belge istenebilecek. Peki, 'Evlilik
Ehliyeti' kadına karşı şiddeti önlemede
etkili olur mu? Beykoz Üniversitesi Kli-
nik Psikoloji Lisansüstü Programları
Koordinatörü Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu,
bu konuyu değerlendirdi ve kadına
karşı şiddeti azaltmak için yapılabilecek
çalışmalar konusunda önerilerde 
bulundu.

Alkol birinci sırada

Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmala-
rına göre dünya üzerinde 15 yaş üstü
her üç kadından biri eşinin ya da ro-
mantik partnerinin fiziksel veya cinsel
şiddetine ya da partneri olmayan biri-
nin cinsel şiddetine maruz kalıyor. “Ya-
şamının farklı evrelerinde her yaş
grubundan kadın fiziksel ve cinsel şid-
deti en fazla evde, romantik ilişkilerde

ve evlilikte deneyimliyor” diyen Prof.
Dr. Şalcıoğlu, “Dünya üzerinde işle-
nen tüm cinayetler içinde eşleri tarafın-
dan öldürülen kadınların oranı
yaklaşık yüzde 40. Araştırmalar şidde-
tin yüzde 85’inin erkekten kadına yö-
nelik olduğunu gösteriyor. Eşleri
tarafından öldürülen erkeklerin oranı
ise sadece yüzde 6 civarında. Evde, ro-
mantik ilişkilerde ve evlilikte şiddetin
bu kadar yaygın görülmesi psikolojik
bir değerlendirme ile şiddete eğilimin
tespit edilmesini zorlaştırıyor. Elbette
şiddet eğilimini artıran alkol veya
madde kullanımı, dürtüsellik, ev içinde
ve çevrede şiddete maruz kalma öy-
küsü, şiddet uygulama öyküsü, psiko-
lojik sorunlar gibi kimi faktörler bireyin
şiddet eğilimiyle ilgili bilgi verebilir.
Ancak bireyin şiddet uygulaması çoğu
zaman içinde bulunduğu koşulların
özelliklerine bağlıdır ve uygun koşul-
larda tespit edilmiş bir şiddet eğilimi
olmayan kişi de şiddete başvurabilir.
Şiddeti kolaylaştıran sosyal ve
kültürel süreçleri görmezden
gelerek, sadece bireyin psi-
kolojik yapısına odakla-
narak kadına şiddeti
azaltma çabası
uzun vadede
beklenen
azal-

mayı ortaya çıkarmayacaktır. Bu ne-
denle ‘Evlilik Ehliyeti’ uygulamasının
şiddeti önlemede etkisinin sınırlı olaca-
ğını düşünüyorum” dedi. 

Sürpriz olur

Uygulamanın hayata geçirilmesinin
evliliklerin uzun ömürlü olmasına karşı
katkı sağlayacağını düşünmediğini be-
lirten Şalcıoğlu, “Boşanma sebeplerine
yönelik yapılan araştırmalar eşe bağlı-
lık olmaması, aldatma, ekonomik güç-
lükler, sürekli çatışma ve tartışma
halinde olma, iletişim eksikliği, madde
kullanımı, şiddet, sağlık sorunları gibi
faktörlerin en yaygın sebepler arasında
olduğunu gösteriyor. Evlilik
Ehliyeti uy-
gulaması-
nın
bo-

şanma sebep-
lerine teması
çok sınırlı ol-
duğundan
bunun uzun
vadede bo-
şanma oran-
larında bir
düşüş ya-
ratması
sürpriz
olur”
diyor.
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Gündemin tartışma konularından biri TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'nda görüşülen 'Evlilik Ehliyeti'
önerisi. Kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik ortaya atılan bu öneriyi Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu değerlendirdi. Sadece
bireyin psikolojik yapısına odaklanarak kadına karşı şiddetin azaltılamayacağını belirten Şalcıoğlu, ‘Evlilik
Ehliyeti’nin kadına karşı şiddeti önlemede etkisinin sınırlı olacağını söyledi 

EVLILIK EHLIYETI
SIDDETI ONLER MI?

ZEYNEP VURAL

Son yıllarda şiddet vakalarının sayısındaki ar-
tışla ilgili de konuşan Şalcıoğlu, “Son yıllarda sa-

dece ülkemizde değil tüm dünyada şiddet olgularının
sayısında bir artış olduğu gözlemleniyor. Bunun bir se-

bebi şiddetin daha görünür hale gelmiş olması olabilir. Yani,
şiddet olgularının sayısında bir artış olmayabilir, sadece şiddete

duyarlılığımız arttığı için şiddet olayları daha görünür hale gelmiş
olabilir. Diğer yandan şiddet olgularının sayısında bir artış varsa bu ar-

tışı açıklayabilecek çok sayıda faktör olabilir” dedi. 

Her aşamada empati olmalı
Aşk ilişkilerinin

devamlılığı
konusunda

açıklamalarda 
bulunan İlişki 
Koçu Gürkan 

Keçici, aşk 
ilişkilerinde 
üslubun ve 

empatik tavrın
muazzam 
derecede 

önemli olduğunu
ve ilişkinin her

aşamasında
olması 

gerektiğini 
ifade etti

ULUSLARARASI Koçluk Federas-
yonu sertifikalı İlişki Koçu Gürkan
Keçici’nin, ilişkinin tüm evrelerine

yer verdiği ve ‘Aşkla İlişkiler Kılavuzu ’ola-
rak tanımladığı kitabı “Cepte Olmadan
Aşk” Ekim ayında raflarda yerin almıştı.
Özellikle ikili ilişkilerde yaptığı çalışmalarla
ön plana çıkan ve ikili ilişkilerdeki sorun-
larla ilgili açıklamalarda bulunan Keçici,
“Aşk ilişkilerinde üslup oldukça önemli.
Çünkü karşınızdaki insana duygusal bir ba-
ğınız var. Herhangi bir konuda kırıcı sözler
duyduğunuzda kendinizi çok iyi hissetme-
yebilirsiniz. Elbette ki her konuda aynı dü-
şünce içinde olmanız mümkün değil.
Farklılıklarınız olacaktır ki farklılıklar ilişkiyi
her zaman çok daha fazla besler. Fakat kar-
şınızdaki insanla iletişiminizi öyle doğru
kurmalısınız ki ne duygusal ne de düşünsel
anlamda bir problem ya-şamadan düşün-
celerinizi yansıtabilesiniz” ifadelerini 
kullandı.

Karşılıklı anlayış şart

Empatinin aşk ilişkilerindeki yerinden bah-
seden Gürkan Keçici, “Biliyorsunuz empati
her ilişkide önemlidir. İnsanlar, bir olay es-
nasında karşısındaki kişinin kendisini anla-
masını ister. Ama empati tek taraflı

olmamalı. Her iki tarafın da olaylar karşı-
sında empati kurabilmesi gerekiyor. Aslında
em-pati, karşılıklı anlayışı da beraberinde
getiriyor. ‘Partnerim neden böyle bir davra-
nışta bulunmuş olabilir? ’sorusu çok
önemli. Empati, temelde aşk ilişkilerini
olumlu anlamda etkiliyor. Bir olay esna-
sında sinirlenmekten ziyade sakin bir şe-
kilde olayı analiz etmeye başlıyorsunuz”
diye konuştu.

Üsluplarını bozmamalı

Aşk ilişkilerinde empati kadar üslubun da
önemli olduğunu belirten Gürkan Keçici,
“Çiftler ayrılırken üsluplarını bozmamalı.
Çünkü ayrılık duygusal anlamda yıkıcı bir
olay ve çiftlerin farklı bir ruh hali içerisine
girmesine neden oluyor. Bu nedenle ayrılık
sürecinde ağızdan istenmeyen sözler çıkabi-
lir. Partnerler birbirlerini kıracak sözler sarf
edebilir. Fakat bu, ileriki zamanlarda sarf et-
tikleri sözlerden dolayı pişmanlık duyma ve
sırf o kırıcılık sebebi ile kendi kendine baskı
yapmasına sebep olacak. Bu da yeniden bir
araya gelme ihtimalini ortadan kaldıracak-
tır. Bu sebeple çiftlerin ilişkinin her dö-ne-
minde olduğu gibi ayrılık sürecinde de
doğru bir üslupla iletişim kurması çok
önemli” diyerek sözlerini sonlandırdı. DHA

ZARARIN
NERESİNDEN
DÖNERSEN KAR!
Akciğer kanseri teşhisi konulsa dahi sigarayı bırakmanın faydalı olduğu,
yayınlanan bir araştırmayla bir kez daha ortaya kondu. Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, kanser teşhisi
konulsa bile sigarayı bırakmanın yaşam kalitesi ve yaşam kaybı 
üzerinde önemli bir etkisi olduğunun bir kez daha gösterildiğini söyledi

DÜNYA Sağlık Örgü-
tü'ne bağlı Uluslar-
arası Kanser

Araştırmaları Ajansı tarafından
yapılan ve “Annals of Internal
Medicine” dergisinde sonuçları
yayınlanan araştırmayla akci-
ğer kanseri teşhisi konduktan
sonra sigarayı bırakanların
daha sağlıklı ve daha uzun ya-
şadığı gözlemlendi. Akciğer
kanserinin, dünyada da, ülke-
mizde de en sık görülen ve en
çok can kaybının olduğu kanser
türü olduğuna işaret eden
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Banu Musaffa Sa-
lepçi, akciğer kanseri teşhisi ko-
nulan 517 sigara içicisi
üzerinde geçekleştirilen çalış-
mayı değerlendirdi.

Riski 50 kat artırıyor

Sigara kullanımının akciğer
kanseri riskini yaklaşık 50 kat
artırdığını hatırlatan Prof. Dr.
Banu Musaffa Salepçi, “Akci-
ğer kanserinden korunmada en

önemli nokta sigaradan uzak
durulmasıdır. Bu nedenle
akciğer kanseri teşhisi konu-
lan tüm hastalarımıza eğer
kullanıyorlarsa derhal si-
garayı bırakmalarını öne-
riyoruz” dedi. Hastalığa
yakalanan birçok kişi si-
garayı bırakmak için geç
kaldıklarını düşünüp,
sigara içmeye devam
edebildiğini anlatan
Prof. Salepçi, “Ancak

sigara içmeye devam
etmek, bir kanser teşhisi

konduğunda hasta hayatta ol-
duğu sürece ikinci bir kanser
olma olasılığını da artırıyor. Ay-
rıca hastanın kemoterapi, rad-
yoterapi gibi tedavilere cevap
verme oranını da azaltıyor”
diye konuştu.

2 yıl daha fazla yaşıyor

517 kişi arasında yapılan söz

konusu araştırmada hastaların
yüzde 44,5’i akciğer kanseri
teşhisi konulduktan sonra siga-
rayı bırakıyor. Sigarayı bırakan
hastaların bırakmayanlara
oranla 2 yıl daha fazla yaşadı-
ğını söyleyen Yeditepe Üniver-
sitesi Kozyatağı Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Banu Musaffa Sa-
lepçi, "Akciğer kanseri hastala-
rın yüzde 57'sinin ilk tanı
anında hastalık metastaz yap-
mış oluyor ve ne yazık ki hasta-
ların yalnızca yüzde 21'i 5 yıl
hayatta kalabiliyor. Ancak bu
araştırma sonucuna göre hasta
sigara kullanmayı kanser teş-
hisi konduktan sonra bile bı-
raksa yaşam süresi 6,6 yıla
kadar çıkabiliyor ki bu çok
önemli bir sonuç” diye 
konuştu.

Yılda 8 milyon ölüm

Dünya Sağlık Örgütü, Ameri-
kan Kanser Topluluğu ve
Dünya Akciğer Vakfı'nın katkı-
larıyla her dört yılda bir hazır-
lanan Tütün Atlası’nın
(Tobacco Atlas) 2018’de yayın-
lanan son verilerine göre dün-
yada 1,1 milyar, Türkiye'de
14,5 milyon kişi sigara ve başka
tütün ürünleri kullanıyor. 
Her yıl yaklaşık 8,2 milyon in-
sanın sigaraya bağlı nedenlerle
hayatını kaybettiği bilgisini
paylaşan Prof. Dr. Salepçi, “Bu
hastaların yaklaşık 7 milyonu
aktif, 1,2 milyonu ise pasif içi-
ciydi. 2018 verilerine baktığı-
mızda Türkiye’nin, dünyadaki
en büyük 15 sigara tüketicisi
ülkeden birisi olduğunuz görü-
yoruz. Akciğer kanserlerinin
yüzde 90‘nından tütün ürünü
sorumlu olduğunu düşünürsek
bu anlamda en yüksek risk gru-
bundayız. Ülkemizde de her yıl
yaklaşık 100 bine yakın insan
sigaraya bağlı nedenlerle haya-
tını kaybediyor” dedi.  DHA

ŞİDDET VAKALARI 
NEDEN ARTIYOR?
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İlgİnç yangın ihbarı Gü-
müşpala Mahallesi'ndeki
Güzelbakan Sokak'taki kent-

sel dönüşüm kapsamında yıktırılan bi-
nanın molozlarının bulunduğu yer için
yapıldı. İBB Sosyal Tesisleri Metrobüs
Durağı üst geçidinin hemen yanında
bulunan, yakınında bir binanın yer al-
dığı alandan dün sabah yükselen
duman giderek arttı. Hemen yakındaki
otoparkta çalışanlar bahçe hortumu ile
su sıktı, kazma ile kazarak yangın olan
yere ulaşarak söndürmeye çalıştı. Bir
ara damacanalarla su getirilerek mo-

lozlardan duman çıkan yere boşaltıldı.
Bu çabaların sonuçsuz kalması üze-
rine itfaiyeye haber verildi. Gelen it-
faiye ekibi molozların bulunduğu
alanın altında bulunan çöp, tahta veya
ağaç parçalarının içten içe yandığını
belirlerken uzun süre su sıktı. 

İBB'den kepçe istendi

Duman büyük ölçüde kesildi. Ancak,
aradan birkaç saat geçtikten sonra
molozlardan yine dumanlar yüksel-
meye başladı. İkinci kez çağrılan itfaiye
ekibi bir süre daha su sıktı. Bunun da

sonuç vermeyeceği göz önüne alınarak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden
kepçe istendi. Sevk edilen kepçe
duman çıkan yerdeki molozları yan ta-
rafa taşırken, yanan ağaç, tahta parça-
ları ve çöplere su sıkılarak saatlerce
süren yangın söndürüldü. Yangını
uzun süre hortumdan gelen suyla sön-
dürmeye çalışan Mehmet Adar, oğlu-
nun da 4 damacana suyu döktüğü
halde dumanın önüne geçemediklerini,
iki kez itfaiyeyi çağırdıklarını, kendile-
rini de çok şaşırtan bu yangını söndür-
tebildiklerini söyledi.

Esenler'de iddialara göre psikolojik sorunları olan bir kişi yoldan geçenlere ve
çocuklara bıçakla saldırdı. Mahalleli, şikayetlerine rağmen serbest bırakılan
saldırgan yüzünden tedirgin. Bıçaklı saldırıya uğrayanlardan Cihat Gülbaş,
"Kafama ve koluma bıçak salladı. Dün de bir kadına saldırmış" dedi

E senler Fevzi Çakmak Mahal-
lesi'nde bir evin çatısında
kalan 30 yaşlarındaki Sercan

T. mahallenin korkulu rüyası oldu.
İddialara göre psikolojik sorunları
olan ve sokaktan geçenlerden para
isteyen Sercan T., vermeyenlere de

bıçakla saldırdı. Şikayetler üzerine
bir süre önce gözaltına alınan Ser-
can T. bir gün sonra serbest bıra-
kıldı. Serbest kalan Sercan T.
iddialara göre önceki gün bir kadına
daha bıçakla saldırdı. Mahalle sa-
kinleri de kadının çığlıklarını duy-
duklarını söyledi. 

Kafama bıçak salladı

Sercan T. 'nin kendisine de bıçakla
saldırdığını söyleyen Cihat Gülbaş,
"İki hafta önce benim kardeşime
bıçak çekti. Tam saldıracakken iki ki-
şiyi görüp bıçağı saklamış. Diğer bir
günde ise, komşunun oğlunu bı-
çakla kovalıyor. Yanımdan elinde bı-
çakla geçti. Ben de tanımıyordum
yanındakine 'o kişi bu mu' dedim.
'Evet o' diyince ben de ona saldır-
dım, kaçtı. Sonra yakalayıp dövdük.
Bana, kafama ve koluma bıçak sal-
ladı. Polis gelip alıp götürdü. Dı-
şarda yaşayan biri. Uyuşturucu
madde kullandığı söyleniyor. Baya
dosyası varmış bize öyle söylediler.
Dün de bir kadına saldırmış. Ailesi
yok. Annesi ölmüş, babası da sahip
çıkmıyor. Ağabeyleri cezaevinde"
dedi.

Büyük bir tehlike

Mahallede esnaf olan Sadık Er ise
"Burada iki katlı bir evleri vardı. Ba-
basının taksisi vardı. Anneleri rah-
metli olduktan sonra çocuklar
boşluğa düştü. Babasıyla kavga etti-
ler ve babaları buradaki evi sattı. Bir
buçuk iki aydır buralara gelmeye
başladı. Küçük çocuklar buna 'deli'
diye bağırmış. Sonra aralarında
kavga çıkmış. O da bıçak sallamış.
Bir kadına saldırdığını ben de duy-
dum. Bunun madem 16 tane dos-
yası var bu adam nasıl serbest
kalıyor? Bu adam insanlara tehlike
demek. Bana, 'kendimi savunmak
için bıçak salladım' dedi. 
Bunu bana söyledi. Baya dövmüş-
lerdi. Ben iç kanama geçirip ölmüş-
tür dedim o dayaktan sonra. 10
gündür buralara gelmiyor. Onun te-
davi görmesi lazım, ceza alması
lazım. Ben 55 yaşındayım tanıdığım
biri de olsa tedirgin oluyorum" ifa-
desini kullandı. Korku içinde olduk-
larını söyleyen mahalle sakinleri,
daha büyük olayların yaşanmaması
adına bu kişinin yakalanması gerek-
tiğini ifade etti. DHA

DUMAN ALTINDA KALDI

BABASINI 
BIÇAKLADI!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sultan-
gazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana
geldi. İddialara göre, baba E.K. ile oğlu

R.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etmeye
başladı. Burada bulunan bir kadın ikilinin arasına
girerek, kavgayı sonlandırma çalıştı. Çıkan kavgada
R.K., babası E.K'yi bacağından bıçakladıktan sonra
olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan kişiye ilk
müdahaleyi sokaktakiler yaptı. İhbar üzerine olay
yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ya-
ralıya müdahalesinin ardından ambulansla hasta-
neye kaldırdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma
başlattı. Olay anları cep telefonu kamerasına yan-
sıdı. Görüntülerde R.K'nin önce babasına kafa attığı
ardından bıçakladığı ve daha sonra kaçtığı yer aldı.

Avcılar'da kentsel
dönüşüm kapsamında

yıkımı yapılan bir binanın
molozları altında kalan

tahta, ağaç dalları ve 
çöpler yaklaşık üç ay
sonra kendiliğinden 

yanmaya başladı. İtfaiye
ekiplerinin söndürmek

için iki kez çağrıldığı
molozdaki çöp yangını

sönmeyince kepçe 
getirildi

Sahte ilaç 
operasyonu
İstanbul'da düzenlenen sahte ilaç operasyonunda aralarında Covid-19
tedavisinde kullanılan ilaçların sahtesinin de bulunduğu ilaçlar ele 
geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan armalarda, 450 bin adet Covid-19
tedavisinde kullanılan tablet, 500 bin adet Covid-19 ilaçları ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul genelinde halkın sağ-

lığını tehlikeye sokacak sahte ilaç üretenlere yöne-
lik operasyon düzenledi. Üretilen bu ilaçların
gecekondu mahallesinde kiralanan depolarda
muhafaza edildiği ve kuryeler aracılığı ile ülke ge-

neline dağıtıldığı tespit edildi. Mali Şube ekipleri
sahte ilaç üreten şebekeye yönelik operasyon için
düğmeye bastı. 6 ayrı adrese düzenlenen operas-
yonlarda, 5 kişi gözaltına alınırken, adreslerde ya-
pılan armalarda, 450 bin adet Covid-19
tedavisinde kullanılan tablet, 500 bin adet Covid-
19 ilaçları, evcil hayvan ilaçları, vitamin ilaçları,
kanser tedavi ilaçları, şeker hastalığı tedavi ilaç-
ları, steroid ilaçları ve cinsel içerikli ilaçlar, 500
bin adet ilaç ambalaj ve malzemeleri, 150 litre
ilaç yapımında kullanılan kimyasal madde, 1 av
tüfeği ele geçirildi.

Orijinal görünüyor

Öte yandan, ekiplerce, yapılan araştırmaların de-
vamında şüphelilerin kendilerini korumak adına
özel tasarlanmış elbiseler giyerek sahte ilaç üret-
tikleri belirlenirken, ayrıca şüphelilerin çeşitli sağ-
lık kuruluşları ve ilaç firma bilgilerini kullanarak
sahte sertifika ve prospektüs düzenlendikleri tes-
pit edildi. Şebeke, ürettikleri ilaçlara yasal bir
zemin oluşturmak için barkod okuma sistemi
üzerinden kontrol edildiğinde ürünlerin orijinal
ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği de
ortaya çıktı. Ekiplerce, gözaltına alınan 5 şüpheli-
den 2'si adliyeye sevk edilirken, 3 şüphelinin em-
niyetteki işlerinin devama etiği, 1 şüpheliyi ise
yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bas-
kın anı kameralarca görüntülenirken, ele geçirilen
sahte ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan
Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. DHA

Sokak ortasında
kadına şİddet
Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen
Serdar F., eski eşi Ç.T.'yi sokak ortasında övdü. Kadın
çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu

Olay geçtiğimiz pazar-
tesi günü Gaziosman-
paşa Sarıgöl

Mahallesi'nde meydana geldi.  İd-
dialara göre cezaevinden yeni çıkan
Serdar F., eski eşi Ç.T.'ye sokak orta-
sında saldırdı. Çevredekiler polisi
ararken bir kişi ise o anları cep tele-
fonuyla kaydetti. Kadını bir süre
döven saldırgan, cebinden çıkardığı

makasla da kadının saçlarını kesti.
Çevredeki vatandaşların araya gir-
mesiyle kadın, adamın elinden kur-
tuldu. Olay yerine gelen polis ,
Serdar F.'yi polis merkezine götürdü.
Kadının 'hatalı benim' diyerek şika-
yetçi olmaması üzerine Serdar F.'nin
serbest kaldığı öğrenildi.

Kadını otobüse vurdu
Olayı gören site sakini kadın,
"Ses duydum ve pencereye çık-
tım. Kadının biri bağırıyordu.
Adam evinden indi kadını it-
meye başladı. Tartışma oldu.
Ardından adam tekrar evine
çıktı. Kadın, cama bir şey fır-
lattı. Adam bunun üzerine tek-
rar aşağı indi. Kadının saçını
tutup, otobüse vurdu" dedi.
Görgü tanığı kadın, "Keşke
böyle olaylar olmasa, ancak
her gün yeni bir şey duyuyo-
ruz. Hiçbir kadının canı yan-
masın. Kadının bağırışlarını
duydum ve kendimi o kadının
yerine koydum. İster istemez
biz de korkuyoruz. Çünkü he-
pimizin başına gelebilir" diye
konuştu. DHA

Sultangazi'de R.K. isimli kişi tartıştığı babasını
engel olmaya çalışan bir kadına rağmen sokak
ortasında bıçakladı. Yaşananlar cep telefonu
kamerasına saniye saniye yansıdı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul mer-
kezli 3 ilde bulundukları bölgelerde uyuş-

turucu pazarını ele geçirmek için aralarında çok
sayıda silahlı çatışmaya giren iki gruba karşı çalışma
başlattı. Suç örgütü oldukları belirlenen iki grubun 3
ilde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ti-
careti", "Kasten Yaralama",
"Mala Zarar Verme", "Tehdit"
gibi birçok suça da karıştıkları
tespit edildi. Polis ekipleri "Çin-
gene" lakaplı Ümit Y. ve
"Meks" lakaplı Mehmet Sabri
Ş.'nin liderliklerini yaptıkları iki
gruba yönelik 19 Kasım Cuma
günü operasyon düzenledi.
Suç örgütü lideri Ümit. Y. ile 7
adamının cezaevinde olduğu
belirlenirken, polis İstanbul,
Giresun ve Tekirdağ'da 8 şüp-
heliyi gözaltına aldı. Operas-
yon kapsamında ekiplerce
yapılan çalışmaların deva-
mında, 20 Kasım Cumartesi
Günü Bakırköy’de 1 şüpheli
daha gözaltına alındı. Adres-
lerde yapılan aramalarda, 5
ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av
tüfeği ele geçirildi. Gözaltına
alınan 9 şüpheli bugün emni-
yetteki işlemlerinin ardından
sevk adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 3 ilde 'Çingene' lakaplı Ümit 
Y. ve 'Meks' lakaplı Mehmet Sabri Ş. isimli
kişilerin lideri oldukları organize suç örgütlerine
yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına
alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

ORGANiZE
BASKIN

Okul servisinin
altında kaldı
Esenyurt'ta annesiyle yürürken okul servisinin altında kalan 
5 yaşındaki Vedat Turgay hayatını kaybetti. Araç altında kalan
çocuğunu kurtarmaya çalışan annenin çaresizliği kameraya yansıdı

Olay Çınar Mahallesi 1467
sokakta saat 13.30 sırala-
rında yaşandı. Ersin Aktaş'ın

kullandığı 34 LEK 846 plakalı okul ser-
visi, sokakta annesi ve kardeşiyle yürü-
yen 5 yaşındaki Vedat Turgay'a çarptı.
Minibüsün altında sürüklenen Turgay,
ağır yaralanırken servis şoförü olay ye-
rinden kaçtı. Çocuğu servis aracı altında
kalan anne servisin tekerlerini iterek
kurtarmaya çalıştı. Annenin çaresizliği
güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ye-
rine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk

edildi. Küçük çocuk ekiplerin ilk müda-
halesinin ardından ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. 5 yaşındaki çocuk,
hastanede yapılan tüm müdahalelere
rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden
kaçan sürücü Ersin Aktaş, polis ekiple-
rince yakalandı. Sürücü ifadesi alınmak
üzere karakola götürüldü. DHA
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İ ktidarların hemen hepsi “Osmanlıyı”
yere göğe sığdıramamakta yarış et-
mekte. Hatta kimileri daha da eskiye

giderek onlardan öykünmekte. Çok eskilere
gitmeyelim sarayın tarihçilerinden vaka-
nüvislerinden günümüze aktarılanı ve arka
yüzünü doğru okuyalım.

Saray, savaş esnasında ya da debdebeli
yaşantısını sürdürmek için hazine boşalır.
Vatandaştan topladığı ek salmalar bile ye-
terli olmadığı zaman ücretlerini geciktirdiği
yeniçeriler ile diğer devlet çalışanları ho-
murdanmaya başlar. Gecikmeli verilen
ulufe borçlarını kapatamadığı dönemde 
geçerli para dolaşımda az olurken ihtiyaç
mallarının değeri artar. Alım gücünün 
düşmesi neticesinde toplumda yönetime
karşı memnuniyetsizlik baş gösteriyor.

Osmanlı da para sistemi altın ve gümüşe
dayanan bir sistemdi. Paranın değeri bu
kıymetli madenlere göreydi. Altın ve gümüş
fiyatı değiştikçe kur da değişiyordu, bu ne-
denle sikke fiyatları da. Yönetimin maliye
sorumluları ek para basarak piyasaya sü-
rerler ama ayarı düşük(tağşiş) para gerçek
değeri yansıtmaz. Paranın gerçek duru-
munu anlayan yeniçeri ve memurlar birlikte
ayaklanır. Yönetim sorunları çözemediği
gibi parada “tağşişe” girişerek sorunu

daha da çözümsüz hale getirir.
Örneğin, III. Murat döneminde Os-

manlı/Safevi savaşları (1578/1589) sıra-
sında ülke ekonomisi büyük bir bunalıma
girdi. Devletin geçerli olan parasının değeri
düştü, akçenin alım gücü azaldı. Ülkenin
başkentinde Dersaadet de fiyatlar almış
başı gider. Bu durumdan özellikle etkilenen
ücretli çalışan yeniçeri ve memurlardır.
Dertlerini dönemin şeyhülislamına sonra da
sadrazama aktarırlar.

III. Murat sorunun çözümü için yetkili-
leri gönderir. Çözüm yerine kendilerini oya-
ladıklarını anlarlar. Sorunun çözümü için
paranın gerçek ayarına dönmesi ve sorum-
luların kellelerini isterler ayaklanma başlar
sarayın iç avlusuna girerler. İktidarın 
başkentinde ekonomik sorunlar yanında 
başıbozukluk almış başı gider.

Sultan iktidarını korumak için ayakla-
nanların isteklerini yerine getirir. Rumeli
Beylerbeyi ile defterdarı onlara teslim eder-
ken aynı zaman da veziriazam olan şeyhü-
lislam da azledilir. Sorun görünürde
giderilmiş olsa da ötelenmiş ya da halının
altına süpürülmüştür. Osmanlı olduğu gibi
diğer ülkelerde kâğıt paraya geçene kadar
“tağşiş” uygulamasına ara ara devam eder.

Kapitalizm ve onun tekelci biçimi emper-

yalizm geçen yüzyılın başında küremizin en
ücra yerlerine kadar gitti. Bu durum bazen
Amerikan bezi ve kara lastik ayakkabı,
bazen İngiliz ipiyle görüldü. Ekonomik so-
runlar politik sorunlarla iç içe girdi. Savaş
ve işgallerin özü aynı olmakla biçimi de-
ğişti. Geçen yüzyıl da 1. ve 2. Pazar Payla-
şım Savaşı yaşandı. Ardından sistemin
dışına çıkan ülkeleri soyutlayarak ekono-
mik baskı yanında adı “soğuk savaş” olan
aslında silahlanma güç gösterisi yarışına
gidildi. Amaç sistem dışına çıkan ülkeleri
ekonomik yani açlık yanında askeri baskı
politikası uygulandı.

Kapitalist/emperyalizm başta kendisi
olmak üzere dünyayı silahlanma yarışına
soktu. Ekonomik ve politik sorunları böyle
çözeceğim derken bunalımını daha da de-
rinleştirdi. Sorunlar daha da ayyuka çıktı.
Sistemin baş jandarması ve diğer kuruluş-
ları ve daha fazla kar hırsıyla bölgesel 
savaşlar çıkarıp katliamlar yapmaya hala
devam eder.

Kendi ülkesinde yapmaktan çekindiği
ekonomik, sağlık ve sosyal deneyleri arka

bahçesinde ya da küçük Amerika ülkele-
rinde yapar. Şili, Güney Kore ve benzer ül-
kelerde kalkınma modeli adıyla halkı daha
da yoksulluğa iten çalışmalar yapar. Ülke-
miz de model olmasa bile kredi ve bağış
almak için dış borçlanma ve ardından pa-
ramızın değerinin düşürülerek kalkınıyoruz
çığırtkanlığı yapıldı.

Borç alarak kalkınma, ardından ülke
parasının baş jandarmanın parasına göre
değerinin düşürülmesi, yurttaşların alım
gücünün düşmesi, zaruri malların bile 
fiyatlarının artması güya kalkınma 
oluyormuş. 

1950’li yıllarda Bayar/Menderes,
1960’lı yıllarda Demirel, 1970’li yıllarda
Demirel ve Milliyetçi Cephe hükümetleri,
1980/90’lı yıllarda Evren/Özal askeri fa-
şist darbe hükümetleri ve 2000’lerin başın-
dan günümüze onların devamı olan AKP
hükümetleri birbirine benzer uygulamalar
yapmaya devam eder. Bunlar iktidarlarının
devamı için borçlu oldukları ülke ve ku-
rumların isteklerini yerine getirir. Ülke
ucuz işgücü, ucuz ham madde ve değersiz
para birimi haline getirildi. İktidar güçleri
ve onlardan sebeplenenler ülke soyulurken
kendi küplerini de doldurur.

Küremizde kendine iktisatçı ya da eko-
nomist olduğunu, üniversite de ders verip
kitap yazdığını iddia eden mutlaka vardır.
Enflasyon, devalüasyon ve para arz talep

dengesini günlerce anlatıp sayfalar dolusu
yazanlar elbet olacaktır. Sorun ekonomik
ve politik mi toplumsal mı bunu anlamak
ve anlatmak önemli.

Bugün ülke ekonomik bunalım içinde ise
artı değer ve emek sömürüsünün başat ol-
duğu k/e. sisteme göbekten bağlılığından-
dır. Sömürü sistemine bağlılık iktidarların
çıkarlarıyla örtüşmekte.

Dün cennet ve ölümsüzlüğü vaat edenle-
rin yayılma yani işgal ve katliamları meşru
sayan zihniyet ile bugün barış ve demok-
rasi adı altında yaptıkları bencillik, 
entrika, işgal ve katliamları meşru 
gösterenlerin fikri de zihniyeti de 
birbiriyle örtüşmekte.

Günümüzde ekonomi ve bununla birlikte
üretim iktisadı bilip bilmemekle değil si-
yasi iktidar ve sistemle bağlıdır. İktidar ve
onun muhalefeti sorunları çözmek değil
toplumsal muhalefeti bastırmak sömürü
sisteminin dışına çıkmaması yani devamı
için palyatif tedbirler alınacaktır.

Bugün ekonomik sorun gibi görünen as-
lında sistemin yönetim ve politik açmazla-
rından kaynaklanıyor. Bu nedenle sorunun
çözümü de burada.

Özellikle bizim gibi ülkelerde enflasyon,
para ve üretim ekonomik olmayıp politik
ve toplumsal yani sistemsel/sınıfsal bir
sorun olarak karşımızda durmakta.

Bu nedenle, “enflasyon o da ne”?

Enflasyon o da ne!

B ağcılar Belediyesi tarafından ge-
leneksel hale getirilen Çocuk Şu-
rası’nın bu yıl 19.su düzenlendi.

Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda ger-
çekleşen etkinlikte farklı okullardan öğ-
renciler bir araya geldi. Şuraya katılan
okulları ve öğrencileri tebrik eden Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“19. İstişare toplantısındayız. Bağcılar
bugünlere geldiyse sizlerin, burada yaşa-
yanların fikirleri, öneri ve destekleriyle
geldi. Çocuk Meclisimizde fikirlerinizi ve
sizin gözünüzle nasıl bir yaşam arzuladı-
ğınızı görüyoruz. İlçeye hizmet ederken
kişilerin fikirlerini almamızdaki en büyük
etken, bir çözüm önerisini ortaya koyma-
ları, bize fikir üretmeleri problemlerin
daha da hızlı çözümüne neden oluyor.

Şuramız hayırlı olsun sizlere de başarılar
diliyorum” dedi.

Sizleri çok özlemiştik

Kovid-19 döneminde yaşanan eğitim
aralığına değinen İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Mustafa Yılmaz ise “3 aydır birlik-
teyiz sizleri çok özlemiştik. Daha da
önemlisi okulların kapandığı günden beri
bir boşluk hissediyorduk. Geçen 2 yıla
yakın okulların kapandığı süreçte neler
olduğunu sizden dinleyeceğiz ve istifade
edeceğiz. İnşallah verimli toplantı olur”
diye konuştu. Çocuk Meclisi Başkanı Elif
Aksoy ise ülkemizi daha ileriye taşıyacak
yeni ufuklar için arkadaşlarına bol bol
kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Yan-
gınlarla ilgili konuda sunum yapan ço-
cuklar, yangına hassas bölgelerdeki
yerleşim birimlerinde oturan halka eğitici

ve uyarıcı bilgilerin verilmesi gerektiğini
belirtti. “Pandemi Sürecinin Eğitim Ha-
yatına Etkileri” konusunda ise bu dö-
nemde hayatımıza giren dijital eğitimin
olumlu ve olumsuz yönleri konuşuldu.
“Çoklu Zeka” konusunu seçenler ise
insan zekasının 8 alt kategorisi hakkında
detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Beyne zarar veriyor

Programın en çok ilgi çeken başlığı ise
“İşlenmiş Gıdalar ve Katkı Maddelerinin
Çocukların Gelişimine Olan Etkileri”
oldu. Bu grupta yer alan öğrenciler, anlat-
tıklarını fotoğraf ve videoyla birlikte des-
teklediler. Özellikle Z ve Alfa Kuşağında
talep gören ‘Fast Food’un zararlarına
vurgu yapan konuşmacılar, şunları söy-
ledi: “Bu tür işlenmiş gıdalar aşırı yağ
içermekte ve bu çocuklarda obeziteye yol

açmakta. Tabi ki sadece çocuklarda değil
anne karnındaki bir bebekte de katkı
maddelerinin etkisi görülmektedir. Örne-
ğin genlerde değişim görülebilir ve buda
hastalıklara neden olur. Saf şeker yerine
daha ekonomik olduğu için glikoz şurubu
kullanılmakta. Glikoz şurubu çocuklarda
hızlı şeker yüklemesi yapmakta ve hem
vücutlarına hem de beyinlerine zarar ver-
mekte. Özellikle renklendirici ve koruyucu
maddelerinin dikkat dağınıklığı ve sinir
sistemi rahatsızlıklarını tetiklediği üzere
bilimsel çalışmalar yapılmıştır. İngiltere
‘de Southampton Üniversitesi tarafından
yapılan bir araştırmanın sonucunda ren-
klendirici, çocukların hiperaktivite ve
ADHD davranışları üzerinde olumsuz et-
kiler yapabileceği bildirilmiştir.” Çocukla-
rın araştırmaları ve programda
konuşulanlar kitap haline getirilecek.

EtKinliKtE konuşan ve toplum olarak bir-
likte hareket etmemiz gerektiğini söyleyen
Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Çınar, "Kadın

meclisi olarak kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız.
Gündemde olan kadına yönelik fizyolojik, ekonomik,
psikolojik şiddet başlığı altında bütün şiddetlerin karşı-
sındayız. Daha dün bir kadın kocası tarafından dövüle-
rek öldürüldü. Daha bugün bir adam metroda hiç
tanımadığı bir kadına bıçakla saldırmaya kalktı. Kadına
şiddete karşı toplum olarak birlikte hareket etmeliyiz" ifa-
delerini kullandı. Kadına şiddete karşı ses getiren etkin-
liğe; Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi
Kaya ve yürütme kurulu katılım sağladı.

Kartal Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yöne-
lik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü
kapsamında çalışanlarına yönelik bir seminer

düzenledi. Kartal Belediyesi ve Mor Çatı Kadın Sığınağı
Vakfı iş birliği ile düzenlenen seminere belediye çalışan-
ları katıldı. Mor Çatı gönüllüleri Zeynep Ekin Aklar ve
Büşra Sünetci’nin konuşmacı olarak katıldığı seminer
interaktif bir sunum eşliğinde soru-cevap şeklinde ger-
çekleştirildi.

Kitap dağıtıldı

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen se-
minere kadın ve erkek belediye çalışanları katılarak, il-
giyle takip etti. Seminere girişlerde çalışanlara Kartal
Belediyesi’nin hazırlamış olduğu mor maskeler ve Mor
Çatı Yayınevi’nin ‘Soru ve Yanıtlarla Erkek Şiddetine
Karşı Kadın Dayanışması’ kitabı dağıtıldı. İki saat süren
seminerde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfının tarihçesi,

kadına yönelik şid-
detin nedenleri,
şiddeti önleme yol-
ları, toplumsal bi-
linç oluşturma,
kadın hakları ve
dayanışması ile il-
gili birçok konu de-
tayları ile ele alındı.

Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü'nde Esenyurt Belediyesi önünde bir
araya gelerek, kadına şiddete karşı etkinlik
düzenledi. Düzenlenen etkinlikte “Öldüren
sevgi istemiyoruz” şeklinde slogan atıldıGENLERDE 

DEGISIM 
GORULEBILIR

Öldüren sevgi
istemiyoruz!

Personele seminer

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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Ali İbrahim ÖNSOY

Bağcılar Belediyesi’nce düzenlenen 19. Çocuk Şurası’nda öğrenciler, Z ve Alfa Kuşağına cazip gelen
Fast Food yiyeceklerin zararlarına dikkat çekti. Aşırı yağ içeren bu ürünlerin çocuklarda obeziteye
yol açtığını söyleyen minik araştırmacılar, “Katkı maddelerinin etkisi sadece çocuklarda değil anne
karnındaki bir bebekte de görülmektedir. Örneğin genlerde değişim görülebilir” tespitinde bulundu

Silivri Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele

ve Dayanışma Günü dolayısıyla ‘Kadına Şid-
dete Hayır!’ konulu panel düzenlendi. Panlde

konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan,
“Bunların başında da İçişleri Bakanlığımızın

KADES uygulaması var. İtalya’da ödül de
alan bu uygulamayı bütün kadınlarımızın 

telefonlarına indirmesini istiyoruz” dedi.

Silivri Belediyesi tarafından 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele ve

Dayanışma Günü dolayısıyla Yaşar Kemal
Fuaye Salonunda ‘Kadına Şiddete Hayır!’
konulu panel düzenlendi. Silivri Kayma-
kamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkan
Yardımcısı Harun Akkan, Cumhuriyet Sav-
cısı Esra Uzunoğlu, siyasi parti temsilcileri,
belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri,
muhtarlar ve vatandaşların katıldığı pa-
nelde, Avukat Sultan Aşkın, Silivri İlçe Em-
niyet Müdürlüğünde görevli polis

memurları Hanife Kanaç ve Abuzer Ars-
lan, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli
Jandarma Astsubay Hilal Saruhan Adaş ve
Silivri Belediyesinde görevli Uzman Klinik
Psikolog Yunus Vuran tarafından yapılan
sunumlarla kadına şiddetin engellenmesi,
KADES uygulaması, hukuki yaptırımlar ve
uygulamalar, şiddetin psikolojik etkenleri
hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Bu paneller önemli

Panelde konuşma yapan Silivri Kayma-
kamı Tolga Toğan, “Bu önemli gün dolayı-
sıyla dün Kaymakamlığımız öncülüğünde
gerçekleştirdiğimiz toplantı ile özellikle ka-
dına ve çocuğa yönelik şiddeti minimize
etmek amacıyla hem sivil toplum kuruluş-
larının hem devletin ilgili kurumlarının yap-

ması gereken ne varsa bunları değerlen-
dirme fırsatı bulduk. Bugün de belediyemiz
tarafından kadına yönelik şiddete karşı dik-
kat çekmek ve farkındalık oluşturmak ama-
cıyla bir panel düzenliyor. Bu tarz
panellerin çok önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Devletimizin, yerel yönetim-
lerimizin, bu şiddeti önleme veya
en aza indirme noktasında çeşitli
planları, çalışmaları var. Bunların
başında da İçişleri Bakanlığımızın
KADES uygulaması var. İtalya’da
ödül de alan bu uygulamayı bütün
kadınlarımızın telefonlarına indir-
mesini istiyoruz. Bunun dışında
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğımızın şiddet önleme merkezleri
var. Adalet Bakanlığımızın ilgili

mevzuatta önleme kararları aldığını biliyo-
ruz. Bununla birlikte kadına yönelik şiddete
karşı hep birlikte mücadele etmemiz gereki-
yor. Bu konuda farkındalık oluşturmak
amacıyla böyle bir paneli düzenleyen Silivri
Belediyemize ve tüm katılımcılarımıza te-

şekkür ediyorum.” dedi.

KADES hakkında bilgi

Panelde İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve İlçe Jandarma Komutanlığı
personelleri tarafından yapılan su-
numlarla, 2021 yılı içerisinde ka-
dına yönelik şiddet olayı sayıları,
yapılan işlemler, KADES uygula-
ması ve şiddet önleyici kanuni yap-
tırımlarla ilgili katılımcılara bilgi
verildi. 

KADES’i indirin!

Tolga Toğan
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Y azar Muhammed Emin Yıldırım ne güzel söylü-
yordu “Bize fakirliği peygamber ahlakı olarak
anlatan adamlara gidin bakın, onların hayatında

fakirlik yok’’ Bu şahane tespitin hak ettiği bir soru var
ve o soruyu sormamak, açıkça ahlaksızlık olur. Soru
şudur; hayatlarında fakirliğin olmadığı o adamlar,
neden fakirliğin peygamber ahlakı olduğunu vaaz eder-
ler? Eğer fakirlik peygamber ahlakıysa, neden bu güzel
ahlaktan nasiplerini almayı düşünmezler? Bu adamla-
rın sevaplara ihtiyacı yok mu? Bu adamlar peygamber
ahlakına hiç gereksinim duymazlar mı? Anlaşılan varsı-
ların peygamber ahlakına hiç ihtiyacı yokmuş; çünkü
yoksulluğun nedeni onların varlık içinde olmasıdır.Ne
güzel söylemişti Wittgenstein; “eğer yalan söylemek in-
sanların çıkarınaysa bize neden doğruyu söylesinler?’’
Varsıllar, diğer bir değişle zenginler, kendi çıkarlarını
perdelemek için, yeryüzünde kurdukları cennetlerini
gözlerden uzak tutmak için, fakirliği yüceltirler. 

Fakirliği yüceltip, onlara bir emzik gibi bir gelecek
hikayesi empoze ederler. Oysa biz çok iyi biliyoruz ki,
bugünü, şimdisi olmayanların geleceği de olmaz. Varsı-
lın, zenginin şimdisi, bugünü var, o nedenle de gelecek
kaygısı yoktur. Onlar bugünlerinin yılmaz koruyucusu-
durlar. Her ne pahasına olursa olsun, bugün, şimdi kur-
dukları ve içinde yaşadıkları cenneti savunurlar.

Fakirliği, yoksulluğu yüceltip, peygamber ahlakıyla
terfi etmelerinin nedeni, bugünü ve şimdiyi, fakirlerle,
yoksullarla paylaşmak istemedikleri içindir. Onlar zen-
ginliği hiç kimse ile paylaşmıyor ama fakirliği herkesle
paylaşmaya çok istekli görünüyorlar. Zenginlik, tekel
olarak kalsın ama fakirlik tabana kadar yayılsın!!.
İşte bu durum kadim, zengin fakir çelişkisinin temelini
oluşturuyor.

Bütün iktisat kitapları, fakirliğin esas sebebinin, çalı-
şan insanların ürettikleri emeklerinin ödenmemiş so-
nucu olduğunu yazar. Zaten başka türlü sermaye de
birikmez. Herkes emeğinin karşılığını alırsa dünyada
fakirlik mi kalır? Demek ki, fakirliğin birinci sebebi, el
konulan ödenmeyen hakkedişlerdir. Ve esasen bütün
mesele de buradan kaynaklanıyor. Zenginin yalan söyle-
diği yer de burasıdır. Hem yalan söylediği hem de fakiri
kandırmaya çalıştığı yer burasıdır.

Fakirlik bir erdem değildir. Fakirlik bir kader değil-
dir. Her kim fakirliğin bir erdem ve kaçınılmaz bir
kader olduğunu söylüyorsa yalan söylüyor. Yokluk nasıl
erdem olabilir ki? Yoksul insan, diğer yoksul insanların
ihtiyaçlarını gidermez. Yok, nasıl gidersin? Erdem,
bizim kendi kendimizi ‘’iyi ‘’insan olarak terfi etmemiz
değildir; erdem ötekiler için, iyi bir şey yapma halimiz-
dir. Ötekilerin hayatını kolaylaştıran her davranışımız,
erdemli davranış olarak adlandırılır.

Kader de öyledir; bir el, hak ettiğimiz bir şeyi, bizden
esirgiyorsa, bunun kader olduğunu söyleyemeyiz. Çalış-
mamızın karşılığını hakkıyla ödemeyen biri bizi, bir
kader mahkûm edemez. Etse bile bu kader değil, sömü-
rüdür. Bozuk düzenleri, sömürü düzenlerini, kader diye
bize yutturmaya çalışanlar, gerçek yalancılardır.

Fakirlik ve yoksullukla mücadele etmek demek,
insan olmaya çalışmak demektir ve esasen de insanlığa
sahip çıkmak anlamına gelir. İyi insan, her şeyden önce
yoklukla, fakirlikle mücadele eden insandır. Bu müca-
dele erdemli olmanın biricik zeminidir. Yoksullukla mü-
cadele etmeyen insan erdemli olmaz. İyi ahlak sahibi
olamaz. Yoksulluk, salgın hastalık gibidir. Her yere her
şeye sirayet eder. Yoksul insanları tembellikle suçlamak,
dünyanın en büyük yalanıdır. Haydi diyelim, birinin
tembel olduğunu varsayalım ve yoksulluğu da bu tembel
halinden kaynaklansın. Peki, evlatlarının günahları ne?
O yoksul ve tembel insanı o halde bırakmak, onun evlat-
larını da cezalandırmak anlamına gelmiyor mu? Belki,
evlatları çok çalışkan insanlar olacaktır?

Zengin, zenginliğini paylaşmak istemediği için, o ev-
latların bir şansı olmayacak. Zengin, zenginliğini pay-
laşmak istemediği için, fakirlik baki kalacak. Ve
fakirlik baki kalacağı için de birileri, özellikle de 
varsıllar bunu peygamber ahlakı olarak anlatmaya
devam edecekler.

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın
en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üre-

tim Tesisi’ni Kemerburgaz Işıklar Mahal-
lesi’nde açtı. 1,4 milyon kişinin elektrik
ihtiyacını karşılayacak tesisin açılışı;
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
katılımıyla gerçekleştirildi. Hizmete alı-
nan tesisin yapımını başlatan eski İBB
Başkanı merhum Kadir Topbaş’ı rah-
metle anan 3 isim de açılış töreninde
birer konuşma yaptı. Konuşmasında, İs-
tanbul’un kadim bir kent olduğunu belir-
ten Kılıçdaroğlu, “İstanbul'da ve
İstanbulluya hizmet etmek de gerçekten
ayrıcalıklı bir olay. 16 milyon insanı
mutlu edeceksiniz. 16 milyon insanın ya-
rattığı sorunları, onların haberi olmadan
çözmeye çalışacaksınız. Binlerce ton çöp
toplanacak ve çevreyi kirletmeden, bir
şekliyle aynı zamanda hizmet olarak
halka geri dönecek. İstanbul, sadece Tür-
kiye’nin değil, dünyanın göz bebeği olan
bir kent. Ve bu kentte insanlar, mutlu ya-
şamak isterler. Ve bu kentte yaşarken, do-
ğanın tahrip edilmesini istemezler” dedi.

Bütün Türkiye tanık

İstanbul’un son dönemde “beton orma-
nına” dönüştüğünü kaydeden Kılıçda-
roğlu, “Böyle bir İstanbul’u Sayın
Başkan devraldı. Şimdi yeşil alanlar ya-
ratmaya çalışıyorsun. İstanbulluya hiz-
met ediyorsun. İstanbullunun yeşil
görmesi, doğayla barışık olması için elin-
den gelen çabayı gösteriyorsun. Bu ça-
baya sadece ben değil, sadece Sayın
Genel Başkanım değil, aslında bu çabaya

bütün Türkiye tanık. O açıdan verilen
mücadele, gösterilen çaba hepimizin tak-
dirindedir” diye konuştu. Açılışını yaptık-
ları tesisin çevre için önemine dikkat
çeken Kılıçdaroğlu, “Bu tesiste doğa ko-
runmuş oluyor. Sera gazı salınımı azal-
mış oluyor. Yine iklim için son derece
değerli bir hedef. Milyonlarca insanımıza
enerji sağlıyor aynı zamanda. Enerji hat-
larına giden parayı azaltıyoruz. Belediye
de buradan bir şeyler kazanıyor. Artı is-
tihdam yaratıyorsunuz” ifadelerini 
kullandı.

Şeffaf olması lazım

Kılıçdaroğlu, bunları anlatmasının sebe-
bine, şu sözlerle açıklık getirdi: “Yatırım
yaptıklarını söylüyorlar. Güzel; yatırım
yapılsın. Yollar, köprüler, hastaneler yapı-
yorlar; yapılsın, itirazımız yok. Ama bu
yatırımlar benim ödediğim vergilerle ya-
pılmalı, benim torunlarım borçlandırıla-
rak değil. Benim torunlarım
borçlandırılıyorsa, ben bu vergiyi neden
şimdi ödüyorum? Artı bir şey daha var.
Yatırım yapıyorlar. Gayet güzel; yapsın-
lar. Teşekkür ederiz. Kaça yapıyorsunuz
bu yatırımları? ‘Efendim ticari sır biz bil-
miyoruz.’ Niye bilmiyoruz? Benim para-
sını ödediğim bir yatırımın maliyetini,
ben neden bilmeyeyim? Devletin şeffaf
olması, saydam olması lazım. Vatanda-
şına hesap verebilir çerçevede hareket et-
mesi lazım. Bunlar da yok.”

Yüzde 20'si bitmişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tesisle il-
gili detaylı bilgiler paylaştı. Hizmete aç-
tıkları tesisin, İstanbul'da oluşan evsel
atıkların yüzde 15’ini, ‘yakma’ yönte-
miyle bertaraf edeceğini belirten İma-
moğlu, “Tesis; ürettiği 85 megavat

elektrik enerjisiyle, yaklaşık 1 milyon 400
bin İstanbullunun enerji açığının gideril-
mesine katkı sunacak. Tesis, 2017’de baş-
latılmış, 2019 seçimleri itibariyle yüzde
20 fiziki ilerlemesi sağlanmıştı. Bu tesisi,
2 yıl içerisinde, kararlılıkla, -ki bir söz-
leşme gereği süresi vardı- bu sürede ye-
tişmesi için, olağanüstü bir çabayla,
finansal açığını da kapatarak, bununla il-
gili uluslararası sözleşmeler yaparak ve
özellikle iş bu işi yapan yüklenici firmala-
rın da özel gayretiyle, çok değerli bir pro-
jenin sonucuna hep birlikte ermenin
başarısını ve gururunu yaşıyoruz bugün.
Yerli üretimi de destekleyen tesisimizin,
Türkiye'nin de enerji açığının giderilme-
sine bir katkı sunması da bizim için ayrı
bir gurur vesilesi. Tesisimiz; günlük3 bin
ton, yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk kap-
asitesi sayesinde, aslında yeşil çözüm
vizyonumuzun paralelinde düzenli depo-
lama sahalarına giden atık miktarını
azaltmış olacak. Burada en gelişmiş tek-
nolojileri kullanacağız. Emisyon değerle-
rimiz, Avrupa Birliği limitlerinin altında
olacak. Ayrıca fosil yakıt kullanımının
azalması sayesinde, ortalama 700 bin
aracın 1 yıllık emisyonuna denk gelen, 1
milyon 380 bin ton sera gazı emisyonu-
nun da önüne geçmiş olacak bu tesisin
varlığı” dedi. 

Umuyorum ki örnek olur

İBB iştiraki İSTAÇ’ın, bu tesisin de ek-
lenmesiyle 1,5 milyon ton daha karbon
kredisi elde edeceğinin altını çizen İma-
moğlu, “Böylece, yıllık yaklaşık 3 milyon
ton karbon kredisine sahip bir kurum ha-
line gelecek. İklim değişikliğiyle mücade-
lede atık yönetiminin ve fosil yakıt
kullanımının önüne geçilmesinin en
önemli konu başlıklarının arasında yer
aldığını artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve
bu konunun özelikle dünyada en çok ço-
cuklar tarafından ve gençler tarafından
sahiplenilmesi de bizim için kıymetli
bir dayanak ve teminat. Tabii bu nok-
tada Türkiye'nin ilk atık yakma ve
enerji üretim tesisini elbette açmak-
tan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Umuyorum ki bu tesis, bir örnek
olur ve hem çevrenin korunması
hem enerji üretimi açısından ül-
kemize fayda sağlayacak nice
yatırımın, ülke genelinde ha-
yata geçirildiğini görmek
bizleri; ülkemiz, milletimiz
ve devletimiz adına çok
ama çok mutlu edecek-
tir” dedi. Konuşmaların
ardından gerçekleştiri-
len kurdele kesimiyle
tesis hizmete girdi.
Kılıçdaroğlu, Akşe-
ner, İmamoğlu ve
beraberlerindeki
heyet, tesiste
kısa bir tur
yaptı.

IMAMOGLU’NA
SECIM MESAJI
Kadir Topbaş döneminde temeli atılan, İmamoğlu döneminde bitirilen Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve
Enerji Üretim Tesisi’; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimine dikkat çeken ve İmamoğlu'na seslenen Meral
Akşener, "Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım" dedi

Yoksulluk 
erdem midir?BUNLARI TEKMEYLE 

YIKMANIZ LAZIMDI!
Açılışta konuşan İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener ise kendisinden önce konu-
şan İmamoğlu’na hitaben, “Siz konuşurken,
aklıma İstanbul seçimleri geldi. Halbuki
iddia edilen, sizin bunları tekmeyle yıkmanız
lazımdı. Ama demek ki seçim, hizmet üze-
rinden rekabete dayanarak yapıldığında ve
milletimizin tercihine saygı duyulduğunda
hiçbir şey tekmelenmiyormuş. Tam tersine,
doğru işleri yapıldığı takdirde, o doğru işlerin
devamı için, hiçbir herhangi bir psikolojik
problem hissetmeden hakkı teslim ederek
hem yüklenicilere hem rahmetli Kadir Top-
baş Beyefendi'ye ve onun ekip arkadaşlarına
teşekkür ederek yol yürünebiliyormuş” diye
konuştu. 

Bütün sözlerden tesirli

Millet İttifakı’nın 2 Genel Başkanı olarak bu-
rada olduklarını kaydeden Akşener, “İnşal-
lah daha da genişler Millet İttifakı.
Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken benzer
iddialar, benzer iftiralarla, benzer karalama-
larla karşı karşıya kalacağız. Bugünden iti-
baren kalıyoruz. Yani benden başlandı zaten.
Hayırlısıyla teneşire yatırıldım. Şimdi hal-
buki bunun bir bayrak yarışı olduğunu, taş
üzerine taş koyana, herkesin hiç kendinde
kötü bir his hissetmeden, bir sakınca hisset-
meden teşekkür etmesi gerektiğini ve reka-
betin de ben daha iyi hizmet ederim ve
çözümler üzerinden olması gerektiğini, biz
şimdi, sizler üzerinden; İstanbul'da sizin An-
kara'da Sayın Yavaş'ın Mansur Bey'in Ada-
na'da Zeydan Bey'in, Antalya'da Muhittin
Bey'in, İzmir'de Tunç Bey'in, hanımefendi
olarak unutmayayım, Aydın'da Özlem Ha-
nım'ın üzerinden anlatacağız, anlatmaya
devam ederiz. Ama ne söz söylerseniz söy-
leyin, şu tesisi yüzde 20’yle alıp, yüzde
100’ünü tamamlayıp, açılışını yapmak bütün
sözlerden tesirli. Böyle bir tesisin açılışına
şahit olmaktan çok mutlu oldum. Davetiniz
için teşekkür ederim. Bu tesisi sonuçlandır-
dığınız için teşekkür ederim. İstanbullular
adına teşekkür ederim. Ve bu performansı-
mızın devamını dilerim” dedi. 

HER KURUŞUN HESABINI 
MİLLETİMİZE VERİRİZ
Millet İttifakı belediyelerinin ana hedefinin,
harcadıkları her kuruşun hesabını millete
vermek olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu,
“Belediye başkanlarımız, var olan hüküme-
tin yapmadığını yapmaya çalışıyorlar. Kara
kış fonu dolayısıyla, 3-16 Kasım tarihleri
arasında, 35 bin 407 aileye; 3 milyon 180
bin 460 liralık nakdi yardım yaptılar. 215 bin
124 aileye; 4 milyon 566 bin 916 liralık gıda
yardımı yaptılar. 21 bin 271 aileye; 9 milyon
504 bin 844 liralık 4 bin 597 ton kömür da-
ğıtmış. 108 bin 708 aileye; 3 milyon 217 bin
liralık eğitim yardımın bulundular. 60 bin
324 aileye; 1 milyon 21 bin 66 liralık ulaşım
yardımı sağladılar. 291 ailenin; 54 bin 874
liralık elektrik faturası ödendi. 3 bin 638 aile-
nin; 153 bin 831 liralık su parası ödendi.
198 ailenin; 64 bin 546 liralık doğal gaz fatu-
rası ödendi” bilgisini verdi. 

Eyüpsultan Işıklar Mahallesi'ndeki tesisin açılış törenine Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki katıldı. 

5 BiN TAKSi REDDEDiLDi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi projesi UKOME toplantısında oy çokluğu ile 11. kez 
reddedildi. Teklif edilen sistemin Türkiye'de örneği olmadığını söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf 
Odası Başkanı Eyüp Aksu, "81 ilde de böyle bir uygulama yok” diye konuştu

istanbul Büyükşehir Belediyesi, İstan-
bul genelinde hizmet veren 17 bin taksi-
nin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni

taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin
yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleni-
yordu. Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)
toplantısında gündeme alınan teklif 10 kez redde-
dilmişti. 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenle-
nen kasım ayı toplantısında taksi teklifi 11. kez
oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi
projesi oy çokluğu ile reddedildi. UKOME toplan-
tısına İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar baş-
kanlık etti.

Birden fazla sahibi var

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir,
"Bizde kayıtlı 17 bin 395 taksinin 20 bin 730 sahibi
var. Yani bazı taksilerin birden fazla sahibi var. Bu
taksi plaka sahiplerinin kim olduklarını inceledik.
Plaka sahipleri içerisinde kadınların oranı yüzde 35"
dedi. Teklif edilen sistemin Türkiye'de örneği olma-
dığını söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası
Başkanı Eyüp Aksu, "81 ilde de böyle bir uygulama
yok. 10 bin 553 sayılı bakanlar kurulunda da açıkça
yazıyor. Belediyeler, şirketler, kurumlar ve vakıflar
taksi işletmeciliği yapamaz. Korsanla mücadelede
bizim de görev yapmamız gerekiyor. Korsanı bera-
ber çözeceğiz. Mülkiyet hakkı belediyede olursa

taksi sorunu çözülür diyorsunuz. Kapının girişinde
taksici esnafın Ali İhsan Beyin aracı 10 gündür
bağlı. Şu an o aracı bağlıyorsunuz ancak İETT'nin
bünyesine geçince ne yapacaksınız. Bağlamayacak-
sınız. Özlük hakları diyorsunuz, duygusal ya, bizi
oradan vuruyorsunuz. Şu an İETT'nin kendi bün-
yesinde bulunan şoförlerin bordrosu burada. Özel
Halk Otobüsü çalışanları 4 aydır paralarını alamı-
yorlar" diye konuştu. 

Kimin desteklediği belli

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise "Korsan
taşımacılığı biz elimizden geldiğince bitirmeye çalı-
şıyoruz. Ancak yetkimiz sınırlı. Ama İstanbul'da
korsanı kimin destekle-
diği çok net ve belli. Biz
mevcut taksileri 10 bin
553 sayılı bakanlar ku-
rulu kararına göre de-
ğerlendiriyoruz. Ancak
2004 yılında Büyükşehir
Belediye Kanunuyla be-
raber bu yetki artık bü-
yükşehir belediyelerine
geçti. Biz 10 bin 553'teki
kişiye verilmesi mesele-
sine uygun hale getiriyo-
ruz. Sonrasındaki
yetkimiz de hala var ve

bir tezatlık oluşturmuyor diye dü-
şünüyorum. Şu an sistemin teme-
linde rant var. Bu rantı
değiştirmeden İstanbul'da taksicilik
hizmeti değişmez. Biz bu işten para
kazanmayacağımızı söyledik defalarca.
Bunun için nasıl bir garanti istiyorsanız
onu da veririz. Yeter ki, kazanılan para sis-
temde kalsın. Sistemin temelden değiştir-
menin olanağı sağlansın. Bu gerçekten
oyalamaktan başka bir şey değil, çok zaman
kaybediyoruz. Biz 1 buçuk yıldır taksicilik siste-
mini İstanbul halkını laik bir hale getirmiş olur-
duk" diye konuştu. DHA

Obeziteyle mücadele etmek ve insanla-
rın sağlıklı yaşamına katkıda bulunmak
için Esenler’de ‘Adım Maratonu’ projesi

yapıldı. Süreklilik göstereceği belirtilen projenin
startını, Belediye Başkanı Tevfik Göksu verdi.
Göksu, “Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde yetiş-
mesi ve geleceğe hazırlanması için onları harekete
teşvik edecek, onları hareketlendirecek, onları mo-
tive edecek bir takım işler yapmaya gayret ediyoruz.
Bugün de zannediyorum Türkiye'de bir ilk uygu-
lama olarak Esenler sınırları içerisinde hepimizi ha-
rekete teşvik edecek, hepimizi hareket ettikten sonra,
önce sağlığımızı kazanacağımız daha sonra da sağ-
lıkla beraber ödüller kazanacağımız bir projeyi baş-
latıyoruz” açıklamasını yaptı.

ESENLER’DE 
adım maratonu
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T ürkiye İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu (Türk-İş), Ankara’da he-
saplanan gıda enflasyonunun

kasımda bir önceki aya göre yüzde 3.18
arttığını; ekimde ilk kez 10 bin TL’yi aşan
dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının
bu ay 10 bin 396 TL’ye yükseldiğini açık-
ladı. Türk-İş raporuna göre dövizde yaşa-
nan artış, elektrik, doğalgaz, benzin
fiyatlarına yansıması, üretim girdi maliyet-
lerindeki yükselme, temel mal ve hizmet-
lere gelen yüksek zamlar, dar ve sabit gelirli
milyonlarca ailenin geçim şartlarını daha
da ağırlaştırdı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama
maliyeti' ise aylık 3 bin 902,57 TL'ye 
yükseldi.

Bir yılda 675 TL

Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki
makas Ekim ayında da açılmaya devam
etti. Verilere göre, kasımda dört kişilik bir
ailenin açlık sınırı ise 3 bin 191.6 TL’ye
yükseldi. Raporda “2021’in ilk gününden
itibaren aylık 2 bin 825,90 TL olarak yü-
rürlüğe giren net asgari ücret halen açlık sı-
nırının altındadır” denildi. Rapora göre,
ekşi mayalı, köy ekmeği, tam tahıllı vb. şe-
kilde satılan ekmek ortalama yüzde 20 ora-
nında zamlandı. Raporda, önümüzdeki
günlerde ekmeğin fiyatında artış beklentisi
de vurgulandı. Türk-İş hesaplamasına
göre, 4 kişilik bir ailenin geçen aya göre 98
TL, geçen yıla göre 675 TL artış gösterdi.
TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma
tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu,
TÜİK enflasyon tahminlerine dair göster-
gelerden biri olarak değerlendiriliyor. 

FilipiNler merkezli Gusi Barış Ödülü
Vakfı tarafından verilen ve “Asya’nın No-
beli” olarak adlandırılan Uluslararası

Gusi Barış Ödülleri açıklandı. Çalışmalarıyla dünya
barışına katkı sağlayan kişilere verilen ödülün Tür-
kiye adına sahibi Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu
Dr. Levent Uysal oldu. 19. Uluslararası Gusi Barış
Ödülü’nü bu yıl Türkiye’ye kazandıran isim olan Dr.
Levent Uysal, dünya barışına katkı sunan kalıcı de-
ğerlerin üretilebilmesi adına eğitim ve teknolojiyi ba-
şarıyla sentezleyen çalışmaları ile ödüle layık
görüldü.

Annelere destek

Ödül töreninde konuşan Nişantaşı Eğitim Vakfı Ku-
rucusu Dr. Levent Uysal, küresel barışın sağlanması
ve sürdürülebilmesinde eğitim ve onun kullanımına
sunulan teknolojilerin önemine vurgu yaptı. Nişan-
taşı Üniversitesi olarak modern eğitim imkânlarını
teknolojik altyapılarla desteklediklerini ve Türki-
ye’nin ilk teknolojik kampüsü olan NeoTech Cam-
pus’ü Türk eğitiminin hizmetine sunduklarını
belirten Dr. Levent Uysal, “Eğitimli toplumlar barışı
doğurur. Barışçıl olmanın ve hep öyle kalabilmenin
yolu da eğitimden geçiyor. Uluslararası eğitim daha
da yaygınlaşmalı ki barışçıl düşünce yapısı da o
oranda artsın ve kalıcılık sağlansın” ifadelerini kul-
landı. Eşitlikçi bir yaklaşımla kız öğrencilerin nitelikli
ve kaliteli bir eğitim almasının imkânlarını genişlet-
meye çalıştıklarını kaydeden Dr. Levent Uysal,
“Çünkü her şeyden önce insan diyor ve insanı yetiş-
tiren en önemli varlığın kadın olduğunu biliyoruz.
Güçlü toplumların temelini önce insan yetiştiren an-
nelerin atacağına inançla öncelikle kız çocukları ile
başlayan ve annelere uzanan bir destek mekanizması
kurduk. Bu süreçte sağlam bir zincir kurarak hep bir-
likte mutluluk içinde yaşamanın yol haritasını belir-
lemek istiyoruz” dedi.

Patent çalışmamız var

Dünyaya ve insanlığa faydalı olma hedeflerinde
önemli bir unsurun da “Ekoloji” olduğunu belirten
Dr. Levent Uysal, “Kampüslerimizin hepsi yaşanabi-
lir ve ‘yeşil enerji’ destekli organik yapılardan oluşu-
yor. Dünyaya bizden sonra gelecek nesilleri de
düşünerek özellikle mühendislik fakültelerimizde
geri dönüşümlü enerjinin yapılanması ile ilgili birçok
patent çalışmamız var. Buradan elde edeceğimiz
katma değeri Türkiye’ye, tüm devletlere ve bütün
insanlığa hiçbir karşılık almadan sunmaya 
çalışıyoruz” diye konuştu. DHA

FrekaNs artışını ile ilgili THY ve
Harkiv Sivil Havacılık Otoritesi yöneti-
cilerinin katılımıyla Harkiv Havalima-
nı’nda bir etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte konuşan Türk Hava Yolları
Doğu Avrupa ve Balkanlar Satış Baş-
kan Yardımcısı Fuat Fırat, Harkiv sefer
sayısının artışı ile ilgili memnuniyetini
dile getirirken, önümüzdeki dönemde
Ukrayna’da daha da büyümeyi, Har-

kiv’de ve Ukrayna’daki tüm uçuşlarda
sefer sayısı artışını devam ettirmeyi he-
deflediklerini bildirdi.  Türk Hava Yol-
ları, Ukrayna’da Kiev, Odesa, Lviv,
Zaporijya, Harkiv, Herson ve Mikola-
yiv olmak üzere 7 noktaya uçuş ger-
çekleştiriyor. Pandemi öncesi haftalık
79 tarifeli sefer düzenlenen Ukray-
na’ya bugün itibarıyla haftada toplam
80 sefer düzenliyor. DHA

Levent Uysal’a
barış ödülü

Ticaret hacmi 
yüzde 43 arttı

Milyonlarca insan 2022 asgari 
ücretinin ne kadar olacağını bek-

lerken Türk-İş'ten gelen açlık-yok-
sulluk verileri geçim şartlarının her

geçen gün daha da ağırlaştığını 
gözler önüne serdi. Ekimde ilk kez

10 bin lirayı aşan açlık sınırı,
kasımda 10 bin 396 TL'ye çıktı.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti
ise kasımda 4 bin liraya dayandı

Koronavirüs salgınını başarılı bir şekilde yöneten Türk Hava Yolları bazı ülkelerde sefer sayılarını arttırmaya devam ediyor.
Havayolu şirketi aldığı kararla pandemi öncesi haftalık 7 sefer gerçekleştirdiği Harkiv seferlerini bugün itibariyle 9'a çıkardı

Omuzdaş olmalıyız
CNC makine üreten USEL
Makina’nın marka yüzü olan
oyuncu Cüneyt Arkın, marka-

nın reklam filmi için kamera karşısına
geçti. Arkın, “İnsanlığın kılıç kullanarak
birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştığı
dönemler artık geride kaldı. Ülkelerin, sa-
nayisi üzerinden mücadele verdiği bilgi ve
teknoloji çağındayız. Böyle bir zamanda,
yüksek teknolojili CNC makinaların üreti-
mini yaparak dünyaya ihraç eden ve bu
şekilde milli mücadelesini veren USEL
MAKİNA gibi şirketlere omuzdaş olmalı-
yız” dedi.

Cari açığı azaltabiliriz

USEL MAKİNA Genel Müdürü Dr.
Uğur Şimşir, “Bir neslin tarihini tanıma-
sında ve filmlerinde oynadığı tarihi karak-
terlerle vatansever kodlarımızın
şekillenmesinde, ülkemizi ve bayrağımızı
sevmemizde büyük emekleri olan duayen
sanatçımız Cüneyt Arkın ile firmamız ve
makinalarımızın tanıtılması, milli birlik ve
beraberliğimizin güçlenmesi ve dünya ça-
pında bir ülke olmamızın önce kendi ken-
dimize güvenmemiz ve sahip çıkmamızla
olacağını vurgulamak istedik. Ancak bu
sayede dışa bağımlılığı ve cari açığı azal-
tabiliriz. Sanayimizin lokomotif sektörü
olan Makine sektörümüz de en fazla
sahip çıkmamız gereken sektördür” diye
konuştu.

İhracat artacak

Türkiye’de ilk defa üretilen ‘Compact Su
Jeti Kesim Tezgahı’ projesinin de tamam-
lanarak piyasaya sunulduğunu ve aynı
zamanda dünyada da ilklerden olan 4000

bar basınca sahip yüksek basınç pompa-
sını da Türkiye’de ürettiklerini aktaran
Şimşir, “ Standart su jeti kesim makinala-
rına göre yüzde 60 daha az yer kaplayan ve
yüzde 50 daha uygun fiyatlı, özellikle
küçük ölçekli KOBİ’lerimizin ihtiyacını kar-
şılayacak bu makine ile her türlü malzeme-
nin CNC kontrollü olarak kesilmesi
mümkün. Bu sayede, gelişen malzeme tek-
nolojisine paralel olarak ihtiyaç duyulan
soğuk kesim yöntemi ile Compact Su Jeti
Kesim Makinalarımız, KOBİ’lerimizin çağı
yakalamasını, ülke olarak üretim hacmimi-
zin artması ve üretim maliyetlerinin düş-
mesi ile ihracatımızın da artmasına katkı
sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yüzde 60'ı yerli

Mühendisi ve işçisiyle çok iyi bir ekip ol-
duklarını dile getiren Şimşir, “En az yüzde
60 yerlilik oranına sahip CNC makinala-
rın kendi sanayicimizin ihtiyacını karşıla-
masını, yurtdışına olan bağımlılığı
azaltmasını ve makinalarımızı ihraç ede-
rek cari açığın kapanmasına katkı sağla-
mayı hedefliyoruz. Halen en az yüzde 60
yerlilik oranında üretilen makinaların yer-
lilik oranını yüzde 85’lere çıkarabilmek
için, USEL’in de kurucusu ve ortağı ol-
duğu MİLTEKSAN projesi ile Yerli CNC
Kontrol Ünitesi çalışmaları da hızla
devam etmektedir” diye konuştu. DHA

Türkiye ile Libya'nın
Doğu Akdeniz'deki hak
ve çıkarlarını korumayı

amaçlayan ve uluslararası hukuk
kurallarına uygun düzenlenen Tür-
kiye ile Libya arasındaki Deniz
Yetki Alanlarının Sınırlandırılma-
sına İlişkin Mutabakat Muhtırası iki
yaşını doldurdu. Aradan geçen sü-
rede her iki ülkenin ve ülke halkları-
nın çıkarına olduğu görülen
anlaşma sayesinde, Türkiye ile
Libya birbirine daha çok yakınlaştı,
ekonomik, ticari, siyasi ve askeri
alanlar başta olmak üzere birçok
konuda ilerleme kaydedildi. DEİK
Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı
Murtaza Karanfil, Türkiye ile Libya
arasındaki Deniz Yetki Alanlarının
Sınırlandırılmasına İlişkin Mutaba-
kat Muhtırası'nın imzalanmasının
ikinci yıl dönümü nedeniyle değer-
lendirmelerde bulundu. Karanfil,
Türkiye-Libya arasında imzalanan
deniz yetki alanları anlaşmasının
ikinci yılını doldurduğunu belirte-
rek, "Son 2 yılda, Türkiye ile Libya
arasındaki dış ticaret hacmi salgına
rağmen yüzde 43 artarak 2,3 milyar
dolara çıktı. Yıl sonunda ikili ticaret
hacminin tarihte ilk kez 3 milyar
doları aşacağını düşünüyoruz" 
ifadelerini kullandı. DHA

Oyuncu Cüneyt Arkın, CNC makinalar üreten USEL Makina firmasının tanıtımı için kamera
karşısına geçti. Arkın, “Ülkelerin, sanayisi üzerinden mücadele verdiği bilgi ve teknoloji
çağındayız. Bu nedenle üreterek milli mücadelesini verenlere omuzdaş olmalıyız” dedi

THY SEFER SAYISINI 9’A ÇIKARDI

HALKIN YÜZDE 
71’İ YOKSULLAŞTI

ACLIK SINIRI
10 BIN LIRA!

Metropoll tarafından gerçek-
leştirilen Türkiye'nin Nabzı
Kasım 2021 araştırmasının
sonuçlarına göre halkın
yüzde 71.2'si yoksullaşırken,
yüzde 10.2'si zenginleşti.
Maddi durumunun değişme-
diğini aktaranların oranı ise
yüzde 17.7 oldu. Parti tercih-
lerine göre sonuçlarda ise
AK Parti seçmeninin yüzde
30.9'u MHP seçmeninin ise
yüzde 57.7'si fakirleştiğini
açıkladı. AK Parti seçmeni-
nin yüzde 39'u maddi duru-
munun değişmediğini
aktarırken, 3 AK Parti seç-
meninden biri de zenginleşti-
ğini açıkladı. Diğer taraftan
CHP seçmeninin yüzde
92.9'u, İyi Parti seçmeninin
ise yüzde 89.7'si halkın yok-
sullaştığını belirtti. Yoksul-
laştığını açıklayan Saadet
Partisi seçmeni oranı yüzde
91.9 olurken, MHP seçmeni-
nin yüzde 13.1'i ise zengin-
leştiğini açıkladı.

Uluslararası Gusi Barış Ödülleri
açıklandı. 19. Uluslararası Gusi
Barış Ödülü’nün Türkiye adına
sahibi Nişantaşı Eğitim Vakfı
Kurucusu Dr. Levent Uysal oldu

19. Uluslar-
arası Gusi
Barış Ödü-
lü’nü bu yıl
Türkiye’ye ka-
zandıran isim
olan Dr. Levent
Uysal, dünya
barışına katkı
sunan kalıcı
değerlerin
üretilebilmesi
adına eğitim
ve teknolojiyi
başarıyla sen-
tezleyen çalış-
maları ile
ödüle layık
görüldü.
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Üretim
artırılmalı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Er-
bakan, yaptığı yazılı açıklamada, döviz
kurlarının yükselmesinin sebebinin it-

halata bağımlı bir ekonomi olunmasından kaynak-
landığını söyledi. Türkiye’nin 12 ayda 193 milyar
dolar dış borç geri ödemesi yapmak zorunda oldu-
ğunu ifade eden Erbakan, “12 aylık sürede 50-60
milyar dolar bulup dış ticaret açığını finanse etmek
zorundayız. Bu da 12 ay içinde 250 milyar dolarlık
döviz ihtiyacı demektir ki böylesi bir talep elbette ki
dövizin sürekli yükselmesine neden olmaktadır”
diye konuştu.

Yaşayarak görüyoruz

Döviz kurundaki artışın hayat pahalılığı ve en-
flasyon anlamına geldiğini söyleyen Erbakan,
"Ülke ve millet olarak bu acı gerçeği yaşayarak
görüyoruz. Döviz kurundaki artış devam ettikçe
enflasyon da artmaya devam edecek. Eğer döviz
kurlarındaki astronomik artış nedeniyle üç haneli
enflasyon noktasına gelirsek, yeni Türkiye eski
Türkiye’den dahi beter bir noktaya gelmiş ola-
cak. Eğer bu krizden çıkmak, Türk lirasının değe-
rini korumak, enflasyondan kurtulmak
istiyorsak,  ülkemizde üretim iklimini oluşturma-
mız, üretim kapasitemizi artırmamız, üretmemiz,
ihraç etmemiz, dış ticaret açığımızı kapatmamız
gereklidir. Kaynak ihtiyacımızı dış borçla karşıla-
mak yerine milli kaynak paketleriyle karşılama-
mız gereklidir” ifadelerini kullandı. DHA

SECIM ISTEMEK
HAINLIK DEGIL!
İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-

ner, katıldığı bir TV programında
Millet İttifakı’na yeni partilerin ka-

tılması yönündeki tartışmalara ilişkin
“2023 ya da daha önce Cumhurbaşkan-
lığı seçimine giderken kaç parti bir araya
geleceğiz bunu söylemek şimdilik zor”
açıklamasını yaptı.  Hazine ve Maliye
Bakanı Lütfü Elvan hakkında, “Dürüst
buluyoruz biz kendisini” diyen Akşener,
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nu-
rettin Nebati’nin paylaşımlarına işaret
ederek, “Yeni Bakan adayı kendisi sanı-
rım o anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Ayrı bir hayat tarzı

Döviz kuru artışı ve akaryakıt istasyon-
larındaki araç kuyrukları hakkında ko-
nuşan Akşener, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemini eleştirerek, “Bir kere
yanlış yaptığınızda bunun adı kazadır.
İkinci kere yanlış yaptığınızda onun adı
hatadır. Üçüncü kere aynı yanlışı yaptı-
ğınızda bu bir tercihtir. Bütün bunlar
Sayın Erdoğan’ın başında bulunduğu
partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ndeki
arıza yanlışlık, denge ve denetleme me-
kanizmalarının ortadan kalktığı bir sis-
temde Sayın Erdoğan’ın bizzat şahsının
tercihleridir. Şimdi mazot kuyruğundaki
araçları gördük. Çıkmış milletvekili ar-
kadaş diyor ki araba bolluğu bu ne bili-
yor musunuz? Bu programda da bütün
televizyonlarda gittiğimde ben bir şey
söyledim. Saray ayrı bir hayat tarzıdır.
Sizi vatandaştan koparır, paralel bir
evren yaratır, paralel bir bürokrasi yara-
tır, paralel bir dünya ve hayat tarzı yara-
tır. Aynısını yaşıyoruz. Bu düzlemden

alınan kararlar, bu düzlem üzerinden
yapılan tercihler de bugün karşımızda”
ifadelerini kullandı.

Burada demokrasi yok

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
döviz kurundaki artışları dış güçlere
bağlamasına da tepki göstererek şu ifa-
deleri kullandı: “Petrol zammını, o
kadar şaşırdım ki Sayın Erdoğan’ın ko-
nuşmasına İstiklal Savaşı yaptı ekono-
mide. Şimdi dış güçler… Tamam
kardeşim dış güçlerse açıkla kimmiş,
hep beraber yanınızda duralım. Dış güç-
ler her şeyin sebebi. Yahu siz bu dış güç-
lerin bostan korkuluğu musunuz? Biz
Çin’i örnek alarak yola çıktık şimdi Ban-
gladeş’e doğru ilerliyoruz. Dünyaya di-
yorlar ki ‘bizde ucuz iş gücü var.’ Gelin
buraya yatırım yapın. Burada demokrasi
yok adalet yok. Ucuz iş gücü sunmanıza
rağmen eksikler olduğu için.” 

Çare millete gitmek

İktidarın erken seçim eleştirilerini de de-
ğerlendiren Akşener, “Problemler ço-
ğaldı. Problemlerin çözümü için bir
ortaklaşma söz konusu olmadığı zaman
tek çare millete gitmektir. Bir muhalefet
liderinin veya muhalefet liderlerinin va-
tandaş adına, millet adına seçim isteme
gibi bir hakları ve görevleri vardır. Dola-
yısıyla seçim istemek vatan hainliği de-
ğildir. Seçime gitmek vatan hainliğiyle
alakalı bir durum değildir. Bunları bir bi-
rine karıştırmayalım bu çok ayıp. Vatan
hainliği ve Türkiye’nin bekası diye bir
kavramın içi boşaldı. Ben buna çok 
üzülüyorum” diye konuştu. 

Bizi asla yıldırmaz!

AnkArA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle,
"siyasi casusluk" suçlamasıyla DEVA Partisi ku-

rucularından Metin Gürcan, Bakırköy'de bulunan adre-
sinde gözaltına alındı. Metin Gürcan'ın Ankara'ya
gönderileceği öğrenildi. Demokrasi ve Atılım (DEVA)
Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul İl Başkanlı-
ğında yapılan "Kadın ve Adalet Eylem Planı" konulu top-
lantı öncesinde Metin Gürcan'ın gözaltına alınması
hakkında açıklama yaptı.

Ev araması yapıldı

Babacan, "Sabah saatlerinde partimizin kurucularından
Metin Gürcan'ın ikametinde Bakırköy Sulh Ceza Hakim-
liği'nin kararı üzerine ev araması yapıldı ve kendisi şu
anda gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
2020 yılındaki bir soruşturmasına dayanarak bu işlemin
yapıldığı bilgisini aldık. Söz konusu soruşturmayla alakalı
bizim hukukçu arkadaşlarımız konuyu çok yakından takip
ediyor. Ben eşi Senem Hanım ile telefonda görüştüm.
Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem ailesine olan deste-
ğimiz hem de Metin beye olan hukuki desteğimiz yoğun
bir şekilde devam ediyor” dedi. 

Yanında olacağız

“Bu sürecin tamamen hukuki bir mecrada ilerlemesi gerek-
tiğinin son derece önemli olduğunu burada özellikle altını
çizmek istiyorum. Konuyla ilgili dosya ile ilgili daha detaylı
bilgilere sahip oldukça kamuoyuna daha detaylı bilgileri
vereceğiz” diyen Babacan, “Ama şu anda elimizdeki bilgiler
son derece sınırlı. Bugünkü gelişme eğer siyasi bir geliş-
meyse, eğer hedef partimize yönelik bir tutumsa veya hedef
ülkenin bu ağır ekonomik kriz gündeminin üzerini ört-
mekse şunu ifade etmek istiyorum ki bu tür olaylar, bu tür
girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz. DEVA kadro-
larını asla yolundan alıkoyamaz. Bunu özellikle vurgula-
mak istiyorum. Eğer bu işin arkasında siyasi bir niyet
varsa, siyasi motivasyonla yapılan bir işse buradan bu me-
sajı açık açık vermek istiyorum. Biz yolumuza devam edi-
yoruz. DEVA kadrolarını asla yıldıramazlar. Metin Gürcan
beyin de sonuna kadar hukuki desteğimizle beraber ya-
nında olacağız" ifadelerini kullandı. 

Biz şu an izliyoruz

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Ba-
bacan Metin Gürcan soruşturması ile ilgili soruya "Biz şu
an izliyoruz. Bir yandan da dosyanın detaylarına vakıf
olmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Çünkü bilmiyoruz.
İddialar nedir? Dosyada ne vardır ne yoktur. Gizli soruş-
turmayla bugüne kadar gelmiş. 2020'den gelen bir süreç”
açıklamalarında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçim talebi hakkında, “Bir muhalefet liderinin veya muhalefet liderlerinin
vatandaş adına, millet adına seçim isteme gibi bir hakları ve görevleri vardır. Dolayısıyla seçim istemek vatan hainliği
değildir. Seçime gitmek vatan hainliğiyle alakalı bir durum değildir. Bunları bir birine karıştırmayalım bu çok ayıp” dedi

Millet İttifakı olarak, Cumhur İttifa-
kı’ndan farklı bir sistemleri olduğunu
anlatan Akşener, Millet İttifakı’na yeni
partilerin katılması yönündeki tartışma-
lar hakkında, “Parlamenter sistem üze-
rinde anlaştık, o alanda da ortaklaşan 6
partiyiz. Millet İttifakı işbirliği üzerinden
yan yana gelmiş bir siyasi organizasyon.
Daha doğrusu bizim sistemimiz koalis-
yon gibi. 6 partinin genel başkan yar-
dımcıları bir araya geldiler, aşağı yukarı
bütün genel başkanlara verilecek bir

metni hazırlıyorlar.  Bu bir birliktelik.  Di-
yelim ki seçimler geldi. O sisteme girer-
ken ittifak zorunlu. O ittifakta partiler
belli. Bizim ise 31 Haziran’da 2, 24 Hazi-
ran’da 4 parti, şimdiyse kaç siyasi parti
bir araya geleceğiz, onunla ilgili bir şey
söylemem zor. 13. Cumhurbaşkanı Millet
İttifakı’nın adayı olacak. DEVA Partisi
adına ben konuşamam yeni partiler ta-
nınmaya çalışıyorlar saygı duyuyorum.
Ama ittifaka katılmayı düşünürler mi bi-
lemem” açıklamasında bulundu. 

SİSTEM ÜZERİNDE ANLAŞTIK

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugünkü gelişme
eğer siyasi bir gelişmeyse, eğer hedef partimize yönelik bir tutumsa veya hedef
ülkenin bu ağır ekonomik kriz gündeminin üzerini örtmekse şunu ifade etmek 
istiyorum ki bu tür olaylar, bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla yıldıramaz" dedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı
Fatih Erbakan, “Türk lirasının değe-
rini korumak, enflasyondan kurtul-
mak istiyorsak, ülkemizde üretim
iklimini oluşturmamız, üretim kap-
asitemizi artırmamız, üretmemiz,
ihraç etmemiz, dış ticaret açığımızı
kapatmamız gereklidir” dedi
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Ş imdi sorarım size lafla peynir gemisi
yürür mü? Evet yürür. Hem de öyle
bir yürür ki milyonlarda arkasından

yürür. Üreten toplumlar lafla değil, üretimle
yürür. Ama tüketen toplumlar ise gaflet içe-
risinde sorgulamadan, uyandırılmadan lafla
yürür…

Son iki asırdır dünya nizam kurucuları el-
lerinde gücü tutmak ve istediklerini yaptır-
mak için birçok olayları gerçekleştirdiler,
gerçekleştiriyorlar. Bir ekonomik tetikçinin
itirafları kitabında John Perkins’in şu sözleri
çok dikkat çekici ; “Kendi otomobilini ürete-
meyen ülkeye borç verip otobanlar yaptırırız.
Sonra onlara arabalarımızı satarız. Sonra
bankalarını satın alırız. O bankalardan
halka ucuz krediler verip daha çok araba al-
malarını sağlarız. Böylece verdiğimiz o kre-
diyi arabamızı satarak geri alırız, hem de
faiziyle. O ülkeye dünya bankası ya da kar-
deş kurumlardan kredi ayarlarız. Ayarlanan

kredi “ASLA” o ülkenin hazinesine gitmez.
O ülkede ‘proje‘ yapan bizim şirketlerimizin
kasasına girer. Enerji santralleri, sanayi
alanları, limanlar, dev havaalanları yapılır.
Aslında insanların işine yaramayan bir yığın
beton. Bizim şirketlerimiz kazanır o ülke-
deki birileri de nemalandırılır. Toplum bu dü-
zenekten hiçbir şey kazanmaz. Ama ülke
büyük bir borcun altına sokulmuş olur. Bu o
kadar büyük bir borçtur ki ödenmesi imkan-
sızdır. Plan böyle işler. Sonunda ekonomik
danışmanlar/tetikçiler olarak gider onlara
deriz ki; “Bize büyük borcunuz var ödeyemi-
yorsunuz. O zaman petrolünüzü satın, doğal
gazınızı bize verin, askeri üslerimize yer gös-
terin, askerlerinizi birliklerimize destek ol-
maları için savaştığımız bölgelere gönderin,
Birleşmiş Millletler de bizim için oy verin!
Elektrik su kanalizasyon sistemlerinizi özel-
leştirin! Onları Amerikan şirketlerine ya da
diğer çok uluslu şirketlere satın...” Sosyal

hizmetleri, teknik sistemleri,
eğitim kurumlarını, sağlık kurumlarını hatta
adli sistemleri ele geçiririz. Bu, ikili, üçlü,
dörtlü bir darbeler serisidir.”

Bu durumda ülkelerin kapitalizmin esiri
ve siyonist güçlerin emrinde olmaması için
yapması gereken en önemli iş üretmek üret-
mek üretmektir…

Çünkü üreten ülkeler her zaman bağımsız
olur..

Çünkü üreten ülkelerin ekonomisi kolay
kolay bozulmaz..

Çünkü üreten ülkelerde halklar refah
içinde yaşarlar..

Bugün içerisinde bulunduğumuz ekono-
mik durumların birçok sebepleri vardır. Türk
lirasının değerinin kurlar karşısındaki değer

kaybının doğrudan sebebi üretimdir. Elbette
dış mihrakların etkisi vardır. Ama en büyük
etkisi üretmeyen yada tam anlamıyla üretim
toplumu olmayışımızdandır.

O zaman soruyorum niçin gerçekten
üretime dayalı bir ekonomi politika
yürütmüyoruz?

Vatandaştan hem gelir vergisi, hem gider
vergisi alıyoruz?

İşçi hem maaşından gider vergisi ödüyor,
hem de alışveriş yaparken kdv ödüyorüz?

Gelir dağıtımındaki eşitsizlik üzerine 
kurulan bu düzende niçin vatandaşı 
eziyoruz?

Bu durumu Prof. Dr. Osman Altuğ çok
güzel anlatıyor; “Bir ülke düşünün 100 tane
yumurta üretiyor. Bu 100 yumurtaya karşı-
lık 100 lira basıyor. Bir yumurtanın fiyatı
kaç lira? 1 lira. 100 yumurtanın üretimini
daha fazla arttırmak için ne yapman lazım?
Tavuklara yani üreticilere ve de horozlara
yani yatırımcılara iyi bakman lazım. Tavuk-
ların bakımını iyi yaparsan horozların yani
yatırımcıların yatırım şevkini yüksek tutar-

san yumurta üretimi 100’den 200’e çıkarsa
bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 50
kuruş olur. Yok, tavuklara bakmazsan ho-
rozların yani yatırımcıların moralini düzgün
tutmazsan yumurta üretimi 100’den 50’ye
düşerse ne olur? 2 lira olur yumurtanın
tane fiyatı.’’

Bu izahtan da anlaşılacağı gibi paranın
değerin belirleyen o ülkenin üretim gücüdür.
Paranın değerini ne siyasiler, ne bürokratlar,
ne merkez bankası ne de Tüik belirler! Pa-
ranın değerini alın teri belirler. Makine ses-
leri belirler. Ürettikçe para değer kazanır.
Çünkü para sanaldır. Değeri de bununla
orantılı olarak belirlenir. Öyle büyük harf-
lerle ve uzun konuşup komplo teorileri üret-
mek yerine üretim konusunda neler
yapılabilir? Üretici toplum olmanın yolları
nelerdir? Daha rasyonalist yani akılcı anla-
yışla adımlar atılmalıdır. Hamasetle , lafla,
sözle olsaydı bu durumlarda olunmazdı.
Rahmetli Necmettin Erbakan’ın meşhur de-
yimiyle yazımı bitirmek istiyorum ; “ Hadi
oradan, lafla peynir gemisi yürümez..”

Lafla peynir gemisi yürürmüş…

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Meclisi Kasım Ayı toplantısının 6’ncı
birleşimindeki bütçe görüşmeleri sıra-

sında konuşan İBB MHP Grup Başkanve-
kili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, toplantıyı yöneten İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun muhalefet partileri
temsilcilerinin sözlerini kesmesini eleştirdi.
İBB’nin personel giderlerindeki artışla ilgili
şikâyet eden İmamoğlu’na “İBB’ye yoğun
bir personel alımı var ve bu alımlarla bir-
likte İBB’nin personel giderleri artıyor.

Bunun müsebbibi olan İBB Başkanı da
bundan şikâyet ediyor” sözleriyle yanıt
veren Volkan Yılmaz ayrıca, Kariyer İstih-
dam Ofislerindeki ayrımcılıklar ve gerçek-
leştirilemeyen yüzde 50 tasarruf vaadi
üzerinden Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.

Bu tavrı kınıyorum

Yaptığı konuşmada, İmamoğlu’nun muha-
lefet üyelerinin sözlerini kesmesini eleştiren
Başkan Yılmaz, “Ben bütçe konuşmasına
başlamadan önce İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun uzun bir aradan sonra ilk
defa geldiği meclis toplantısında muhalefet
grubuna takındığı bu tavrı şaşkınlıkla karşı-
ladım. Ekrem Bey’in hem İstanbul’da yap-
tığı hem de yurdumuzun çeşitli illerinde
yapmış olduğu gezilerde çok seslilikten
yana, demokratlıktan yana bir imaj veril-
meye çalışılıyor ancak burada daha tartış-
malar uzamadan mikrofonların
kapatılması, bu yönde talimat verilmesi,
hatta bu meclisteki en büyük gruba sahip
olan AK Parti’nin Grup Başkanvekili Tevfik
Göksu’ya mikrofon vermekte imtina edil-
mesi doğru değil. Ben İBB meclisinde ilk
dakikadan itibaren yapmış olduğu bu anti-
demokratik tavrı burada MHP Grubu
adına kınadığımı ifade etmek istiyorum”
dedi.

Burada bir terslik yok mu?

“İBB’nin personel giderlerinde meydana

gelen artışla ilgili birkaç kelime söylemek
istiyorum.” diyen Başkan Volkan Yılmaz,
İBB Başkanı İmamoğlu’nun hem perso-
nel artırdığını hem de giderlerden şikâyet
ettiğini dile getirerek konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Öncelikle toptancı bir yakla-
şımla, niyet okuyarak, her biri ailesinin
kahramanı olan kişilerin işten atılması ile
ilgili Ekrem Bey’i ve İBB yönetimini kını-
yorum. Şu anda yasa gereği belediyelerin
bir yıl önce gerçekleşen bütçelerinin yeni-
den değerleme oranı ile beraber artırıla-
rak gerçekleşen tutarın yüzde 30’undan
yüksek personel gideriniz olamıyor.
Sayın İmamoğlu az önce yaptığı konuş-
mada personel giderlerinin çokluğundan
bahsetti. Ben, 2019 yılında Ekrem Bey’in
görevi devraldığında personel giderleri-
nin İBB’nin bütçesine oranının yüzde 22
olduğunu gördüm. 
2022 yılında ise personel giderinin büt-
çeye oranı yüzde 28,45. Yani Sayın Baş-
kan şikâyet ettiği personel giderini
kendisi artırmış. Üstelik göreve geldiği-
nizde 28 milyon TL olan bütçe bugün 43
milyon TL. İBB’ye yoğun bir personel
alımı var ve bu alımlarla birlikte İBB’nin
personel giderleri artıyor. Bunun müseb-
bibi olan İBB Başkanı da bundan şikâyet
ediyor. Burada bir terslik yok mu?”

Ötekiler kim?

Kariyer İstihdam Ofislerinin partililere iş

bulmak için açılan göstermelik yerler ol-
duğunu dile getiren Volkan Yılmaz,
“Ekrem Bey icraatlarının içerisinde Kari-
yer İstihdam Ofislerini gösterdi. 
Dört masa, sekiz sandalye alın size Kari-
yer İstihdam Ofisi! Allah aşkına biz Ka-
riyer İstihdam Ofislerinin çalışma
sistemi hakkında Ekrem İmamoğlu’nun
kameralar önünde anlattığına mı inana-
lım, CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Bal-
yalı’nın basına kapalı olan toplantıdan
sızan alımlarla ilgili söylediklerine mi
inanalım? Bu toplantıda işe alımlar
yüzde 35 CHP, yüzde 15 İyi Parti, yüzde
15 diğerleri, ötekiler de Kariyer İstihdam
Ofisleri diye kategorize ediliyor. 
Ötekiler kim? Bu memleketin evlatları
olan Cumhur İttifakına oy vermiş vatan-
daşlar. E siz hani 16 milyonun belediye
başkanıydınız? Hani İstanbul’un ötekisi
olmayacaktı? Bazı şeyleri söylemek çok
kolaydır ama onu icraata taşımak, ona
hayat vermek, söylemlerinizin altını dol-
durmak bir o kadar zordur. 
Gerçekleri söyleyince bazen acı geliyor,
canınızı acıtıyor ama göz boyamalık,
göstermelik Kariyer İstihdam Ofisleri aç-
mayın. Bu ofisleri ayrıca partililerinize iş
vermek için açıyorsunuz. Araştırırsanız
meclis üyelerinin yakınlarının, çocukları-
nın, yeğenlerinin bu Kariyer İstihdam
Ofislerinde çalıştığını göreceksiniz” ifa-
delerini kullandı.

İBB Meclisi'nde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, İBB Başkanı İmamoğlu’nu Kariyer İstihdam 
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yüzde 50 tasarruf vaadi üzerinden eleştirdi. Kariyer 
İstihdam Ofislerinin partililere iş bulmak için açılan

göstermelik yerler olduğunu dile getiren Volkan Yılmaz,
“E siz hani 16 milyonun belediye başkanıydınız? Hani

İstanbul’un ötekisi olmayacaktı?” diye sordu

CHP’LİLERE ÖZEL 
İSTİHDAM OFİSİ!
CHP’LİLERE ÖZEL 
İSTİHDAM OFİSİ!
CHP’LİLERE ÖZEL 
İSTİHDAM OFİSİ!
CHP’LİLERE ÖZEL 
İSTİHDAM OFİSİ!
CHP’LİLERE ÖZEL 
İSTİHDAM OFİSİ!
CHP’LİLERE ÖZEL 
İSTİHDAM OFİSİ!
CHP’LİLERE ÖZEL 
İSTİHDAM OFİSİ!
CHP’LİLERE ÖZEL 
İSTİHDAM OFİSİ!

CHP’LİLERE ÖZEL 
İSTİHDAM OFİSİ!
CHP’LİLERE ÖZEL 
İSTİHDAM OFİSİ!
CHP’LİLERE ÖZEL 
İSTİHDAM OFİSİ!
CHP’LİLERE ÖZEL 
İSTİHDAM OFİSİ!
CHP’LİLERE ÖZEL 
İSTİHDAM OFİSİ!

Onur KARAKOÇ
Kelamdan Kaleme

onrkarakoc75@gmail.com

silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, İstanbul’un çeperi diye tabir edi-
len Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Şile
gibi ilçelerde, şehrin gürültüsünden
uzaklaşmak isteyen İstanbulluların fay-
dalanabileceği alanlara İBB’nin yatırım
yapması gerektiğini ifade etti. Yine bu
bölgelere yapılan katı atık depolama
merkezleri, hafriyat ve döküm sahaları
nedeniyle bölge halkının olumsuz etki-
lendiğini belirten Başkan Yılmaz, bu
nedenle İstanbul’un çeperlerine hiz-
mette pozitif ayrımcılık yapılması ge-
rektiğini söyledi. Volkan Yılmaz ayrıca,
sıfır atık projesi kapsamında İBB’nin
ilkel depolama mantığı yürüttüğünü ve
bu yöntemin sürdürülebilir olmadığını
dile getirdi. Yılmaz, “Marka kent İstan-
bul için merkez ilçeler çok önemli, bunu
kabul ediyoruz lakin İstanbul’un mer-
kezine yük olmayıp aksine yükünü ha-
fifleten çeperdeki ilçelerin öneminin
artık İBB yönetimi tarafından kavran-
ması gerektiğini düşünüyorum. Örne-
ğin şehrin stresinden, atmosferinden
daralan hemşehrilerimizin piknik yapa-
bilecekleri, doğa yürüyüşü yapabilecek-
leri, denize girebilecekleri tüm imkânlar
çeperdeki ilçelerimizde fazlasıyla mev-
cut. Yani çeperdeki ilçeler tüm doğal
güzellikleri ve imkânları ile İstanbullu
hemşehrilerimizi bekliyor. Her defa-
sında söylememize, her kürsü kullandı-
ğımızda bunu hatırlatmamıza rağmen
İBB yönetimi bu konuda hiçbiri adım
atmamak konusunda ısrar ediyor”
açıklamasını yaptı. 

SİLİVRİ’YE POZİTİF 
AYRIMCILIK İSTEDİ

25 Kasım 
özel bir gün
Şişli Belediyesi'nin 25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 
nedeniyle düzenlediği konferansta konuşan
İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan
Moroğlu, “25 Kasım özel bir gün, daha fazla
sesimizin çıkmasını sağlıyor” dedi

ŞiŞli Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yöne-
lik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Günü’nün kapsamında Şişli Kent Kon-

seyi Kadın Meclisi ile birlikte bir konferans düzen-
ledi. İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan
Moroğlu’nun konuk olduğu konferansta kadına
yönelik şiddetin hukuksal boyutu ele alındı. Konfe-
rans sonrasında sanatçı Sibel Yağız, şarkılarını ka-
dınlar için seslendirdi.

Hacer Foggo da katıldı

Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde yapı-
lan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli
Kent Konseyi Başkanı Av. Şükran Eroğlu, İstanbul
Barosu Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Üniver-
siteli Kadınlar Federasyonu tarafından ‘Dünyanın
100 Öncü Kadını Listesi’nde gösterilen hukukçu
Nazan Moroğlu, Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi
Başkanı Arzu Kesim Tuncer’in katılımıyla gerçek-
leştirilen etkinlikte, “Kadına yönelik şiddetin türleri,
şiddete uğrayan ya da uğrama tehditi altındaki ka-
dınların hakları ve başvuracakları resmi kanalların
yanı sıra kadın yoksulluğu” gibi konular aktarıldı.
Şişli Belediyesi Meclis Üyesi, Derin Yoksulluk Ağı
Kurucusu Hacer Foggo da konferansa video mesaj
yoluyla katıldı.

Sorumluluğu üstleniyoruz

Konferansta konuşan Şişli Belediye Başkanı Mu-
ammer Keskin, söze geçtiğimiz günlerde kaybetti-
ğimiz Kadın Adayları Destekleme Derneği
(KADER), SODA ve AÇEV gibi çeşitli kurum-
larda görev yapan kadın hakları savunucusu ve
psikolog Çiğdem Aydın’ı anarak başladı. Belediye-
nin kadın politikası ve hizmetleri hakkında bilgi
veren ve kadın hakları konusunda uluslararası ya-
salara atıfta bulunan Keskin, şunları aktardı: “Biz
Şişli Belediyesi olarak kadına yönelik şiddetle mü-
cadelede uluslararası sözleşmelerin uygulanma-
sında sorumluluğumuz olduğunu kabul ediyoruz.
Bu kapsamda CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’ni
kadınların güçlendirilmesi konusunda kılavuz me-
tinler olarak kabul ediyoruz. Bu sözleşmelerin yerel
yönetimlere yüklediği tüm sorumlulukları da 
üstleniyoruz.”

Asla vazgeçmiyoruz

Etkinlikte bir konuşma yapan İstanbul Barosu
Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, 25

Kasım’ın sadece bir gün olmaması gerekti-
ğine vurgu yaparak, “25 Kasım özel bir

gün, daha fazla sesimizin çıkmasını sağ-
lıyor. İstanbul Sözleşmesi kadına yöne-

lik şiddetle mücadelenin yol
haritasıydı, o nedenle bu sözleşme-

den vazgeçmiyoruz” dedi. Şişli
Kent Konseyi Başkanı Av. Şük-

ran Eroğlu ve Şişli Kent Kon-
seyi Kadın Meclisi Başkanı

Arzu Kesim Tuncer ise kon-
feransta yaptıkları konuş-

malarda İstanbul
Sözleşmesi’nin öne-

mine işaret ettiler.
Konferans sonra-

sında sanatçı Serap
Yağız ise “Kadına

Şarkılar” kapsa-
mında bir

müzik seçkisi
sundu.

Esenyurt’ta 
Kafkas rüzgarı

Ulusal ve
uluslararası

sahnede pek çok
başarıya imza atan

Kafkas Kartalları,
Esenyurt’ta sahne

aldı. Vatandaşların
büyük beğenisini
toplayan gösteri
sonrası konuşan

Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt,

kültürel 
etkinliklerin

artarak devam
edeceğini söyledi

UlUsal ve uluslar-
arası sahnede pek çok
başarıya imza atan

Kafkas Kartalları, Esenyurt Be-
lediyesi’nin desteğiyle sahne
aldı. Esenyurt Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen etkinlik, va-
tandaşların büyük beğenisini
kazandı. Gösteri sonrası konu-
şan Esenyurt Belediye Başkanı

Kemal Deniz Bozkurt, kültürel
etkinliklerin artarak devam ede-
ceğini söyledi. “Biz buna doy-
madık, inşallah bir daha
bekliyoruz” diyen Başkan Boz-
kurt, “Esenyurt çok alışkın değil.
Uzun süredir etkinliklerden
uzaktı. Umarım bundan sonra
daha sık bir arada olacağız ve
sizi tekrar ağırlamaktan onur

duyacağız. Emeği-
nize, elinize, ayağı-
nıza sağlık. İyi ki
geldiniz. Ben de Kaf-
kas yöresinin bir ço-
cuğu olarak sizi
izlemekten büyük
keyif aldığımı belirt-
mek isterim” ifadele-
rini kullandı.

CHP’LİLERE ÖZEL 
İSTİHDAM OFİSİ!

Silivri Belediye
Başkanı 
Volkan Yılmaz
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G ünümüzde “Ali Okulu” adını bilen ya da
duyan çok azdır sanırız. 

1959-1975 yılları arasında Türk Silahlı
Kuvvetleri bünyesinde açılan Ali Okulları, okuma
yazma bilmeyen erlere askerlik eğitimine geçmeden
önce okuma-yazma öğretmek için oluşturulmuş eği-
tim ocaklarıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri Okuma
Yazma Okulu Yönetmeliği’nde şöyle belirtilmektedir:

“Türk vatandaşı ve asker olarak gerekli asgari
temel bilgileri kazandırmak ve kendilerini anlayış, di-
siplin ve beden kabiliyeti itibariyle temel askerlik eği-
timine hazırlamaktır.”

Ali Okulları hangi ihtiyaçtan doğmuştu?
Atatürk; 9 Ağustos 1928’de, Sarayburnu Par-

kı’nda CHP’nin gerçekleştirdiği bir toplantıda, yeni
Türk alfabesini davetlilere tanıtarak, Türk Harf İnkı-
lâbı’nı başlatır. 1 Kasım 1928 günü Meclis yeni Türk
Harfleri Kanunu’nu kabul eder ve 3 Kasım 1928
günü, bu kanun, Resmî Gazete’de yayınlanarak yürür-
lüğe girer. Atatürk, Sarayburnu Parkı’nda bir ko-
nuşma yapar. Bazı satırları alalım:

“Vatandaşlar, arkadaşlar!
…Çok işler yapılmıştır, amma, bugün yapmaya

mecbur olduğumuz son değil, lâkin çok lüzumlu bir iş
daha vardır: Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir.
Vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğre-
tiniz. Bunu, vatanperverlik ve milletperverlik vazifesi
biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, bir mille-
tin, bir heyet-i içtimaiyenin yüzde onu okuma-yazma
bilir, yüzde doksanı bilmez nevidendir. Bundan insan
olanlar utanmak lâzımdır. Bu millet utanmak için ya-
ratılmış bir millet değildir. İftihar etmek için yaratıl-
mış, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Fakat
milletin yüzde sekseni okuma-yazma bilmiyorsa, bu
hata bizde değildir. Türk’ün seciyesini anlamayarak,
kafasını birtakım zincirlerle saranlardadır.

Artık mazinin hatalarını kökünden temizlemek za-
manındayız. Hataların tashih olunmasında bütün va-
tandaşların faaliyetini isterim. En nihayet bir sene,
iki sene içinde bütün Türk heyet-i içtimaiyesi yeni
harfleri öğreneceklerdir. Milletimiz, yazısı ile kafası
ile bütün âlem-i medeniyetin yanında olduğunu 
gösterecektir.”

Ardından da 1928’de Millet Mektepleri, 1930’da
Halk okuma odaları, 1932’de Halkevleri, 1936’da
Halk Odaları, Köy Eğitmenleri, 1937’de Köy Enstitü-
leri projeleri hayata geçirilir. Hedef, Atatürk’ün de
işaret ettiği gibi halkın tamamının okuma ve yazma
öğrenmesidir. 

Atatürk’ün vefatına kadar her şey yolundaydı. Son-
rasında olanlar:

27 Aralık 1949 tarihinde imzalan “Türkiye ve
ABD Hükümetleri Arasında Eğitim Komisyonu Ku-
rulması Hakkındaki Anlaşma” ile Türk Millî Eğitim
Sistemi’nin temeline âdeta dinamit konulur. Türk eği-
tim sistemi,  işte bu anlaşma ile 1950 yılından itiba-
ren bütünüyle Amerikan çıkarları doğrultusunda
şekillenecektir ve öyle de olur; Millet Mektepleri,
Halk Odaları, Halkevleri, Köy Eğitmenleri ve son ola-
rak da Köy Enstitüleri, türlü dalaverelerle kapatılır. 

Okuryazarlık oranı Atatürk’ün hedeflediği seviyeye
gelememiştir. Köy Enstitüsü uygulaması ve onun bir
parçası olan Köy Okulu Seferberliği, 1955’te okulsuz
ve öğretmensiz köy bırakmamayı hedeflemişti. Bu
plan 1946’da duraksatıldı, 1950’de kaldırıldı. 

Türk Eğitim sisteminin tüm projeleri, 1946’larda
kesintiye uğramış 1949’da da ABD’ nin eline
geçmiştir. 

Kırsal alanda okuma yazma oranındaki ciddi
düşüş, köylerdeki okul sayısının yetersizliği Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’nde, silâhaltına alınan erlerin eğitil-
mesinde de ciddi sorunlar çıkartıyordu. O yıllarda
askerlik süresi 1-3 yıl arasındaydı. Gençler, bu sürede
pekâlâ okuma ve yazma eğitimi alabilirlerdi ve Türk
Silahlı Kuvvetleri Okuma Yazma Okulları açıldı. 

Türkçe ders kitaplarının içeriği, Ali adındaki köylü
bir gencin; köyündeki yaşamı, askere alınışı, okuma
yazma okulu ve kıtadaki yaşamından oluşan uzun bir
öyküdür. Her cümle ya da metin, bu öykünün bölüm-
leridir. Öykü, Ali’nin onbaşı olarak terhis olmasıyla
sona erer. O zaman köylerde yaygın olarak kullanılan
“Ali” adı ve Ali’nin serüveni, bu okulların halk ara-
sındaki gayrı resmi adının “Ali Okulları” olarak anıl-
masına da neden olmuştur. 

“ Ben bilmem, Ali Okulu mezunuyum” sözleri halk
arasında bazı durumlarda espri konusu olmuştur.

Okuma Yazma Okulları önemli bir hizmet vermiş,
500 binin üzerinde gencin okuma yazma öğrenmesini
sağlamıştır. Askerde okuma yazma öğrenen köylü
gençlerin birçoğu ilkokulu dışarıdan bitirmiş, yeni
mesleklere yönelmiş, iş bulmada avantaj sahibi ol-
muşlardır.

Ali Okulları, kuruluş yasası gereği 1975’de 
kapatılmış. Acaba, devam etseydi, kırsal kesimlerdeki
eğitim seviyesi çok daha yüksek seviyelere 
çekilebilir miydi?

Cevabı, uzmanlara bırakıyoruz. 
Orduda okuma-yazma öğretimi çalışmalarının, 8

Şubat 2000 tarihinde MEB ve Genel Kurmay Baş-
kanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile tüm
birliklerde devam ettirildiğini, kısa bir not olarak ve-
relim. Sırf bu uygulama bile, Türkiye’de hâlâ okuma
yazma bilmeyen insanların sayısının hayli fazla oldu-
ğunu açıklamaya yetmektedir. 

Günümüzde okuma yazma bilmeyen kadınlarımı-
zın sayısının da bir hayli fazla olduğunu belirtelim.
TÜİK 2020 verilerine göre 2 milyon 877 bin kadın
okuma yazma bilmiyor. 3 milyon 85 bin kadın ise
herhangi bir diplomaya sahip değil. 

Bu vesileyle, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğ-
retmenler gününü de kutlayıp, yazımızı Mustafa
Kemal Atatürk’ün bir sözü ile bitirelim:

“Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı,
yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve
sefalete terk eder. Milletleri kurtaranlar yalnız ve
ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yok-
sun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini
kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet 
denemez.”

Kaynak: Tülay Hergünlü “İngiliz Sicimi’nden Amerikan Bezine
https://www.yetiskinegitimi.org.tr / Cilt:1 Sayı: 1 Kasım 2018
Türkiye’de Modernleşme Süreci ve Yetişkin Okuryazarlığı. 
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Ali okulları

S adece bir okulu bulu-
nan Esenyurt Akçabur-
gaz Mahallesi'nde halk

isyan etti. Toplam 8 bin öğren-
cinin bulunduğu mahallede bu
duruma tepki gösteren Akça-
burgaz Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Dayanışma Derneği

Başkanı Musa Karademir'e veliler de
destek verdi. Akçaburgaz Mahallesi'nde
resmi kayıtlara göre 28 bin, gayri resmi
olarak 53 bin kişinin yaşadığını belirten
Karademir, “Mahalle sakinleri çocukla-
rını okula göndermek istiyor ancak tek
okul bulunması herkesin elini kolunu
bağlıyor. Kimimiz doğudan kimimiz Ka-
radeniz'den büyük şehirlere geldik. Bura-
lara gelme sebebimiz çocuklarımızı daha
güzel şartlarda okutabilmektir. Maalesef
bu metropollerde çocuklarımız cahil bı-
rakılıyor” açıklamasında bulundu. 

Kiğmse pazarlık yapmasın

“Dernek olarak MEB'e, kaymakamlığa,
siyasi parti ve ilçe başkanlarına kadar git-
tik. Maalesef bu konuya eğilmediler”
diyen Karademir, “Biz Akçaburgaz
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Daya-
nışma Derneği olarak söz veriyoruz.
Bunu yapamayan yerel yönetimler, bize
arsa verin gerekirse okulu biz yapacağız.
Bizim çocuklarımızı bu büyük şehirlerde
kimse cahil bırakamaz. Belediye başka-
nına buradan sesleniyorum. Akçaburgaz
Mahallesi'ne gelirken gizli gizli iki esnafın
yanına gelip "sorunlarını dinledim" di-
yorsun. Sorun bu meydandadır. Mey-
dana ineceksin. Biz bu mahallenin
sorunlarına eğileceğiz. Biz kimsenin ma-
halleyle ilgili kapalı kapılar ardında pa-
zarlık yapmasına müsade etmeyeceğiz.
Size sözüm olsun" ifadelerini kullandı.

Diğer ilçelere gidiyorlar

Nüfusun resmi olandan çok fazla oldu-
ğunu ifade eden Karademir; “Gayrı-
resmi olarak mahallede  53 bin kişi
yaşıyor. Mahalledeki tek okul 1999'da 2
bin kişi yaşıyorken yapılan okul. Nüfus
arttıkça yetersiz  gelmeye başlıyor ve şu
anda kapasitenin 25 katı insan bu ma-
hallede yaşıyor. Çocuklarını okula gön-
dermek isteyen aileler için kontenjan
sorunu var. Farklı ilçelere gönderenler de
oluyor ancak herkesin durumu aynı
değil. Dışarıdan geldiğiniz zaman kayıt
parası 5 bin lira alınıyor. Bunun servisi
var. Ayrıca çocuklarınız uzak olduğu için
karınlarını da orada doyurmak zorunda.
20-30 lira da öyle vermeniz gerekiyor.
Birden fazla çocuk okutanların halini
düşünebiliyor musunuz?” sözlerini sarf
etti.

Rant için susmuşlar

Sorunun uzun zamandır çözülmediğini
ve bu konuda herhangi bir adım atılma-
dığını da söyleyen Akçaburgaz Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Dayanışma Der-
neği Başkanı Musa Karademir, bugüne
kadar yaptıkları girişimlerden hiçbirin-
den sonuç alamadıklarını anlattı. Kara-
demir; “Zamanında 3-5 kuruş alıp
susmuşlar. Okul için ayrılan 2-3 dönü-
mün haricinde farklı alanlar için de tah-
sis edilen  yerler dışında kalan 47 dönüm
satılmış. Siyasi partilere gittik. Parti ayır-
madan hepsine. AK Parti, CHP, MHP,
İYİ Part, HDP...  Hiçbirinden sonuç çık-
madı. Bu çocuklara devlet sahip çıkmı-
yor. Benim içim yanıyor. Onlarca çocuk
okuldan mahrum bir şekilde yaşıyor.
Kimi erken yaşta çalışmaya gidiyor kimi
evinde oturuyor” sözleriyle tepkisini dile
getirdi.

BURAK
ZİHNİ

ÖZEL
HABER

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde okul krizi devam
ediyor. 8 bin öğrenciden sadece 2 bini mahallede bulunan
okula gidebiliyor. Geri kalan 6 bin öğrenci ise okul 
olmadığı için perişan durumda. Çocuklar arasında servis
ücretlerinin pahalı olması nedeniyle okula gidemeyenler
bile var. Bu duruma tepki gösteren Musa Karademir;
“Çocuklarımız metropolde cahil bırakılıyor. Araziyi 
bize versinler, biz okulu yaparız” tepkisini gösterdi

ARAZIYI VERSINLER
OKULU BIZ YAPARIZ!

53 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI MAHALLEDE SADECE BİR OKUL VAR!

Mobil tarama
Beylikdüzü Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında “Hayata Sağlıklı
Gülümsemek Elinizde” projesini hayata geçirdi. Diş sağlığı konusunda
farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan projede, Mobil Sağlık Aracı ile farklı
yaş gruplarındaki vatandaşların ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık
İşleri Müdürlüğü, koruyucu sağ-
lık hizmetleri kapsamında hayata

geçirdiği projelerle farkındalık oluşturmaya
devam ediyor. Müdürlük son olarak, 22
Kasım Diş Hekimleri Günü’nün de içinde
bulunduğu Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda
“Hayata Sağlıklı Gülümsemek Elinizde”
projesine imza attı. Sağlıklı dişlere sahip ol-
manın birçok hastalığı önlediğine dair
vurgu yapmak için başlatılan projede,
Mobil Sağlık Aracı içerisinde bulunan diş
hekimi eşliğinde muayeneler gerçekleşti-
rildi. İlk olarak Yuvamız Beylikdüzü: Hüse-
yin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi ile
Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gün-
düz Çocuk Bakımevi’nde çocukların ağız
ve diş sağlığı taraması yapıldı. Hafta bo-
yunca devam eden çalışmada, Özel Huzur
Vadisi Bakım Merkezi’nde misafir edilen al-
zaymır ve demans hastalarının yanı sıra
Beylik Pazar Alanı’nda da vatandaşlar
muayene edildi. Diş muayenesi sonrasında
sağlık kuruluşlarına gerekli yönlendirmeler
de sağlanırken diş fırçası ve macundan olu-

şan setler hediye edildi.

Durmadan çalışıyoruz

Ağız ve diş sağlığını bozan faktörlerin bire-
yin vücut sağlığını da doğrudan etkilediğini
vurgulayan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürü Mehmet Esmer, “Diş çürükleri
ile dişeti hastalıkları pek çok sağlık riskini ar-
tırmaktadır. Ağız ve diş bakımı eğitimine
özellikle küçük yaşlarda başlanmalı ve alış-
kanlık haline getirilmelidir. Günde en az 2
kere, sabah kahvaltıdan sonra ve gece yat-
madan önce dişlerin fırçalanması son de-
rece önemli. Ancak sadece dişlerin
fırçalanması ağız ve diş sağlığı açısından ye-
terli değil, dengeli ve yeterli beslenilmesi de
gerekiyor. Bu konuda öğretmenlerimize,
ebeveynlere ve sağlık kuruluşlarına önemli
görevler düşüyor. Biz de yerel yönetim ola-
rak farkındalığı artırmak için durmadan çalı-
şıyoruz. Bir kez daha pandemi sürecinde
fedakârca çalışan tüm diş hekimlerinin Diş
Hekimleri Günü’nü, sağlık çalışanlarının
Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı kutluyorum.”
şeklinde konuştu. TAYLAN DAŞDÖĞEN 

Osman Kavala
tahliye edilmedi
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından
görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

yArgıtAy ve İstinaf Mah-
kemelerinin bozma ilamın-
dan sonra birleşen ‘Gezi

davası’ ile ‘Çarşı Davası’nın ikinci du-
ruşması görüldü. İstanbul 13. Ağır
Ceza Mahkemesi’ndeki dava, katı-
lımcı sayısının fazla olması sebebiyle,
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde görüldü. CHP Milletvekili Sez-
gin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri
Oya Ersoy ile Züleyha Gülüm, TİP
Milletvekili Ahmet Şık ve Taksim Da-
yanışması üyeleri ile birlikte çok sa-
yıda basın mensubu duruşmayı takip
etti. Mahkemede, İsveç ve İngiltere
konsolosluk yetkilileri de izleyici ola-
rak yer aldı.

Adil yargılanmıyor

Duruşmada söz alan Osman Ka-
vala’nın avukatı Tolga Aytöre, Kava-
la'nın duruşmalara katılmadığını
belirterek, “Müvekkilim adil yargılan-
mıyor. Gezi dosyasından beraat kararı
verildi. Böyle olunca apar topar bir
suç türetilmeye çalışıldı ki tutuklaya-
bilsinler. Türetilen suç, casusluk su-
çuydu. Suçun maddi unsuru yok.
Şahsa özel bir casusluk suçlaması ge-
tirildi. Bu saatten sonra her şey casus-
luk suçu kapsamına girebilir. Gezi
dosyasından beraat etti ve siz, o dos-
yadaki delileri getirip, bu dosyada yar-
gılıyorsunuz. Bu iddianame, buram
buram suç kokuyor. Gerçeği yansıtmı-
yor. İddia makamı, mahkemeye yalan

söylüyor” ifadelerini kullandı.

Tahliye edilmedi

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı,
Osman Kavala’nın üzerine atılı suçun
vasıf ve mahiyeti ile yargılamanın gel-
diği aşamada, adli kontrol hükümleri-
nin yeterli olmayacağı gerekçesiyle,
tutukluluk halinin devamına karar ve-
rilmesini istedi. Savcı, görüşünde,
sanık avukatlarının, dosyaların ayrıl-
ması yönündeki talepleri hakkında bir
önceki duruşmada karar verildiği için
reddedilmesini talep etti. Ara kararını
açıklayan mahkeme, Osman Kava-
la’nın tutukluluk halinin devamına, oy
çokluğuyla karar verdi. Bir üye hakim
muhalefet şerhi düştü. Mahkeme,
avukatların, ‘Çarşı’ ile ‘Gezi' davaları-
nın ayrılma taleplerini de reddederek
duruşmayı 17 Ocak'a erteledi.

Yazıların sırrı çözülemedi
Ayasofya Camii'nde cemaat tarafından kırık bir taşın arkasında 5 parça yazı bulunmuş ve
yazıların tarihi olduğu iddia edilmişti. Savcılık kağıtlara ilişkin soruşturma başlattı. Sanat
Tarihçisi Selçuk Eracun yazılara ilişkin olarak, "Gördüğümüz kadarıyla çok eski değil" dedi

AyAsofyA 
Camii'nde kırılan
taşın arkasında

5 parça Runik alfabesi ol-
duğu iddia edilen yazı ve
çizimlerin bulunduğu kağıt-
lar tespit edildi. 5 parça ha-
linde rulo haline getirilmiş
kağıtlar,  polis tarafından
muhafaza altına alındı. İs-
tanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı, taşın ardından
çıkanların tarihi eser
olup olmadığının belir-
lenmesi ve yazılarda ne
yazıldığının tespiti için
İstanbul İl Kültür Tu-
rizm Müdürlüğüne yazı

yazdı. Bulunan yazılarla il-
gili incelemenin sürdüğü
bildirildi. Yazılardan Ro-
mence olanı çeviren Sanat
Tarihçisi Selçuk Eracun,
kağıtların dilek amaçlı ya-
zıldığını ifade etti. 

Çok eski değil

Sanat Tarihçisi Selçuk Era-

cun, "Kağıtlara Cumhuriyet
savcılığı el koymuş. Ardın-
dan İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğüne devredilmiş.
Haberlerde kağıtlarla ilgili
açıklanan bilgiler yanlış.
Yazılar ibranice değil. Biri
Runilk yazı, diğeri Ro-
mence. Romenceye baktı-
ğımda bir kişi ailesi için iyi

şans diliyor. Mektubu
yazan kişi, gri kart ala-
rak Amerika'da yaşama
hayali olduğunu belirt-
miş. Dualarını kağıda
yazmış ve içeriye bırak-
mış, kağıtta çocukların
isimleri de var” dedi. 



T ürkiye’nin orta halli şehirlerinden biri-
nin sokağında üç berber dükkânı var-
mış. Mekânın sahipleri birbirlerini

mesafeli tanımakta, bazı zamanlar alış veriş sı-
rasında karşılaşıp selamlaşmakta fakat gelin
görün ki aynı sokakta bulunmaktan dolayı içle-
rinde bir kaygıyı da taşımaktaymışlar. Çünkü
her iş yeri sahibi gibi onlar da müşteri sayılarını
ve dolayısıyla kazançlarını arttırmak istiyorlar-
mış. Bir gün sokağın caddeye yakın kısmındaki
berberin aklına bir fikir gelmiş ve dükkânının
girişine “Türkiye’nin En İyi Berberi” yazılı ta-
belası astırmış. Bunu gören diğer iki berberin
içine bir sıkıntı düşmüş. Biri, ne yapsam diye
birkaç gün kıvrandıktan sonra daha gösterişli
bir tabelaya “Dünyanın En İyi Berberi” diye
yazdırmış, keyfi yerine gelmiş. 
Peki ya diğer berber?.. O hafta sonu hiç uyuya-
mamış. Biri ülkeyi, diğeri dünyayı kullanmış;
kendisine hiç kelime kalmamış. Gezegen dese

olmaz, evren dese şık
durmaz…

Yok!
İki

yazının üstüne nasıl çıkabilirim, ne yapabilirim
diye içi içini kemirmiş. Hafta başında üzgün,
uykusuz, bitkin bir halde iş yerine gelirken bir-
den aklına bir fikir gelmiş ve hemen kolları sı-
vayıp, dükkânının girişine şu yazıyı astırmış;
“Sokağın En İyi Berberi”.

* * * 
Sevgili okurlar, sizin de gördüğünüz gibi üç
berber de sadece küçük birer dokunuşla hem
kendi rekabetlerinde hem işe dair düşüncele-
rinde, hem de müşteriyi etkileme bakımından
basit, sade, anlaşılır bir fark yarattılar. Öyle ise
size soruyorum; sizin varlığınız neyi harekete
geçirmekte? İyi olmak mı istiyorsunuz yoksa iyi
görünmek mi? Farklı olmanın mı peşindesiniz,
yoksa farklı görünmemin mi? Peki ya fark ya-
ratma konusunda hangi seviyedesiniz? Bu
hafta bu konuya değiniyorum…

“Bilmek başka, bulmak başka, olmak
başka.”Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
Birçok kimse farklı görünmekle farklı olmayı
birbirine karıştırmakta ve kendileri için bilinç-
sizce tuzak kurmaktadır. Küçüklük zamanları-
mızda yetişkinleri rol model alışımız, ergenlik
dönemimizde ise özellikle markaların mesajla-
rını doğrudan içselleştirmemiz gerçek iyinin,
gerçek güzelin ve gerçek doğrunun ne oldu-
ğunu uzun yıllar keşfedemeyişimize neden ola-
biliyor. Bazı keşfedenler ise geri adım atmakta,
düşüncesini temize çekmekte geç kalıyor ve bu
durum zaman içinde karakter haline dönüşebi-
liyor. Bir başka deyişle; yanlış doğrunun yerini
alabiliyor.Daha fazla ilgi, daha fazla ilişki/bağ-

lantı ve daha fazla iş alanı yaratmak adına
farklı görünmeyi tercih edenler kısa vadede

amaçlarına ulaşabilir fakat uzun vadede
boşluğa düşerler. Çünkü görünmekle
olmak arasında hatırı sayılır bir anlam
farkı vardır.Size, farklı olmak için özel
bir çaba gerekmediğini söylesem nasıl
karşılarsınız? Biraz açayım… Fark;
sözde değil, eylemdedir! Bir yazar,
herkesin uyuduğu bir sırada eserini

kaleme alıyorsa, şampiyon bir dö-
vüşçü herkesin keyif yap-

tığı bir sırada
antren-

manlarını sürdürüyorsa,
bir girişimci herkesin ‘ben
şimdi ne yapacağım?’ diye
kara kara düşündüğü bir
sırada yeni fikirler gelişti-
rip, tasarlayıp, ayağa kal-
kıyorsa fark da bir parmak
izi gibi kendiliğinden or-
taya çıkıyor demektir.
Bunu gerçekleştiren in-
sanlara dikkatle bakın;
hiçbirinin ne farklı gö-
rünmek ne de farklı
olmak adına özel bir
girişimde bulunmadı-
ğını göreceksiniz.
Onlar yalnızca verdik-
leri kararları doğru,
planlı, düzenli uygula-
mış ve değişimlere
anında uyum sağlamış
kimselerdir. Bu tutum ve
davranışları da özel bir
gayret gerektirmeden farkı
yaratmış ve yaratmaktadır.
Fark, duygularımızda başlar,
düşüncelerimizde yeşerir, eylem-
lerimizle ortaya çıkar ve zaman
içinde karakterimize dönüşür. Yoksa
dünyanın ilk modern romanı olan Don
Kişot’un ardından kimsenin kalem tutma-
ması gerekirdi.
Farklı olmak değil de görünebilmek günü-
müzde oldukça öne çıkmaktadır. Sırf günün
eğilimi marka kıyafetler giyinmek, takılar takın-
mak, söylenilen yerlere yatırımlar yapmak, seç-
kin kimselerin uğradığı yerlerden alış veriş
yapmak, herkesin bildiği-söz ettiği yerlerde tati-
lin keyfini çıkarmak insanı farklı kılmaz. Bilakis
diğerleri ile aynı kılar. Bunda olumsuz bir
durum yok. Sözünü ettiğim mecrada kullanı-
lan ‘fark’ sadece bir kelimedir ve bir cazibe ya-
ratmak için gerekli görülmektedir. Bizim dikkat
etmemiz gereken husus ise farklı olmanın /
farkı yaratmanın dışarıdan satın alınan bir şey
değil de kendimizden var edebileceğimiz bir
değer oluşudur.
Kaybolmuşluk hissi yaşayan, boşluğa düştü-
ğünü söyleyen birçok kimse var ki özünde hiç-

bir yol haritalarının olmadığını
göreceksiniz. Böyle kimseler ma-

zeret ustalarıdır, söylem-
leri gürültüden

öteye

geçmez; sizin de kulak vermemenizi, yolu-
nuzda ilerlemenizi tavsiye ederim. Oysa planlı,
doğru ve verimli çalışmak her zaman bir harita
gerektirir. Haritası olan kaybolmaz. Belki düşe-
bilir fakat kalkmasını pek ala becerebilir! Ken-
dimizi gerçekleştirmek adına yola
koyulduğumuzda; ilk adımlarımızda bir süre
için örnek aldığımız bazı kimseler taklit edilebi-
lir, attığımız adımlar bir süre için bizden önceki
adımların üzerine denk getirilebilir fakat şunu
da bilmemiz gerekir; kendimizi gerçekleştirebil-
mek demek bir tek kendi yolumuzu var edebil-
mekle mümkün kılınabilir! Taklit etmeyi
sürdürmek, gidilmiş yollardan seyahate devam
etmek bizi sadece farklı gösterebilir. Kendi yo-
lumuzu ortaya çıkarabilmek ve bu minval üze-
rinde ilerlemek bizim farklı görünmemiz değil,
farklı olmamız anlamına gelir ki bu da farkı ya-
ratmanın kendisidir. Fark; sözümüzde değil,
özümüzdedir.
Bazı kimselerin farklı yeteneklerle doğduğunu
görürüz. Ancak yeteneklerini geliştirmek için
gayret göstermediklerinden iz bırakamadan bu
dünyadan gittiklerine de tanık oluruz. Farklı
olabilmenin temeli doğru işleyişi güncelleyerek
eylemlerimizi sürekli hale getirebilmemizdir.
İlkin, içimizdeki potansiyelin bilincinde olmalı-
yız. Ardından bu potansiyelimizi nasıl bir üst
seviyemize çıkarabiliriz diye kendimize sormalı,
destek almalı ve bunun için de sistemli çalış-
malıyız. Bu noktada rehberimiz en az bizim
kadar önem arz etmektedir. Birçok rehber var-
dır ki pusulaları çıkmaz sokakları gösterir. 
Etrafınıza dönüp bakın; kullandığınız bir ürün-
den, dinlediğiniz bir şarkıcıya; okuduğunuz bir
kitaptan, alış veriş yaptığınız bir esnafa; içtiği-
niz bir kahvenin tadından, sürekli gittiğiniz bir
lokantaya değin göreceksiniz ki aslında insan-
üstü bir şey yapmıyorlar. Sadece doğru, kararlı,
müşterilerine en iyi hizmeti verebilme üzerine
odaklı ve planlı çalışıyorlar. Ne iyi ne de farklı

olmak, ne iyi ne de farklı görünmek üzerine
ekstra bir çaba sarf ediyorlar. Böylece attıkları
her adım, yaptıkları her hamle kendiliğinden
farkı da ortaya çıkarıyor. 
Şimdi durun ve kendinize sorun: 
“Benim farkım ne? Ben bugüne kadar farklı
görünmeye mi yoksa farklı olmaya mı odak-
landım? İnsanlar neden benimle iş ortaklığı
yapmalı? İçinde bulunduğum (veya bulunaca-
ğım) sektörde neden tercih edilmeliyim? 

Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, kimse bir şey
düşünmüyor demektir. 
Walter Lippmann
Her birimiz eylemlerimizle iz bırakırız. İnsanla-
rın hislerinde, doğanın içinde, kendi hikâyeleri-
mizde hep bir iz vardır. Kimileri üreterek,
kimileri tüketerek; kimileri acıtarak, kimileri ok-
şayarak; kimileri koruyarak, kimileri saldırarak;
kimileri yükselterek, kimileri alçaltarak izler 
bırakır.
Size, yaşadığınız süre boyunca dünyada bırak-
tığınız izin rengini sorsalar ne yanıt verirdiniz?
Bıraktığınız izin uzunluğunu, derinliğini sorsa-
lar?.. Peki, bıraktığınız izin bir tadı olsaydı neye
benzerdi deseler?..
Sevgili okur, başarı her zaman olumsuzlukların
üstesinden gelir, tüm kötü hatıraların üzerini
örter. Tarih, bir boksörün yediği yumrukların
sayısını değil, maçı kazandığını yazar. Tarih, bir
takımın sezon içinde kaç yenilgi aldığını değil,
o sezon ki şampiyonluğunu yazar. Tarih, bir
kimsenin kaç sefer düştüğünü değil, ayağa kal-
kışlarını yazar. Siz de bugüne değin belki istedi-
ğiniz bir izi bırakmamış olabilirsiniz, ancak
hayat devam ediyor ve ani bir manevra ile tam
da şimdi farklı bir şeride geçiş yapıp, bırakmak
istediğiniz iz için yola çıkabilirsiniz. 
“Hayat, kaç nefes aldığımız değil, nefesimizi
kesen kaç an yaşadığımızdır.”
(Hitch/2005filminden…)

10 27 KASIM 2021 CUMARTESİ www.gazetedamga.com.tr  KÖŞE YAZISI

ziya@ziyayilmaz.com

Ziya Şakir YILMAZ
HAYATTAN NOTLAR

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR MAGAZİN
KÜLTÜR SANAT

YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr

gazetedamga damgawebgazetedamga

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel 
haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr Türkiye’nin
siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin

birçok içeriği bünyesinde barındırıyor. Zengin haber
seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet

veren web sitemize ulaşarak 
gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.

FARKLI GÖRÜNMEK Mİ FARKLI GÖRÜNMEK Mİ FARKLI GÖRÜNMEK Mİ FARKLI GÖRÜNMEK Mİ FARKLI GÖRÜNMEK Mİ FARKLI GÖRÜNMEK Mİ FARKLI GÖRÜNMEK Mİ FARKLI GÖRÜNMEK Mİ 
FARKLI OLMAK MI?

Başarı, bütünseldir. Birçok kimse var ki iyi
bir iş ortaya çıkardığı halde karakterinden
açık verir. Birçok kimse var ki okyanusları
aştığı halde bir damla suda can verir.Birçok
kimse var ki herkeste olmayan bir yetenekle
dünyaya gelip, kimsenin aşamayacağı zor-
lukların üstesinden gelse de kendine yenilir.
Konuşmalarımızdan giyimlerimize, bir ko-
nuya yaklaşımlarımızdan durum değerlen-
dirmelerimize, söyleyişlerimizden
dinleyişlerimize; bir yemek siparişi verirken
ki tutumumuzdan bir çocukla iletişimimize
değin başarı, en başta ve en sürekli iyi insan
olabilmektir.Bir maraton koşusunda ipi gö-

ğüsleyen atletin yarışı tamamladığı anla, sı-
radan bir günde evinde geçirdiği zaman bir-
birinden ayrı değildir. Her şey çizgiyi en az
zamanda, en yüksek enerji ile geçmek üze-
rine programlanmıştır. Böyle bir atlet aslında
yarışı sahada değil, gündelik yaşamındaki
tutumunda kazanmıştır. Sahada gördüğümüz
bunun sadece bir yansımasıdır. Asıl hikâye
perdenin arkasındadır. Farklı olmak, sonucu
önceden tasarlamak ve bilmektir.Öyle ise… 

Siz, şu an hangi sonucun sürecini yaşa-
maktasınız? Mevcut haliniz ne türde sonuç-
lar var etmeye programlı? Maddi kazancınız
bir ay sonra bir kat daha artacak mı? Hede-

finize üç ay sonra ulaşacak veya biraz daha
yaklaşacak mısınız? Altı ay sonra istediğiniz
arabaya sahip olacak mısınız? Önümüzdeki
yaz mevsimi hayalinizdeki tatile çıkabilecek
misiniz? Yıllardır ertelediğiniz hobinize bu ay
sonu zaman ayıracak mısınız? Bir yıl sonra
hedeflediğiniz noktaya erişebilecek misiniz?
Tüm bunların ve daha birçok sorunun yanıtı
şimdi’nizde gizli! Şimdi ne isek sonuçlarımız
da o olacaktır. Fark yaratmak istiyorsak eğer
farkı hissetmeli, farkı düşünmeli ve farkı ya-
şamalıyız. Bunu gerçekleştirdiğimizde görü-
nürlüğü de bilinirliği de hayat, bize
kendiliğinden hediye edecektir.

FARK 
NEREDE BAŞLAR?

FARKLI GÖRÜNMEK Mİ 
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Darbe girişimi 
iddiası var!

TALİBAN’DAN SONRA KAÇTI
1958'te ABD'li fotoğrafçı Steve McCurry'nin çektiği ve National
Geographic dergisine kapak olduğu fotoğrafla ünlenen "Afgan
kızı" Şarbat Gula'nın Taliban'dan sonra ülkeden kaçtığı açıklandı

UkrayNa Devlet Başkanı Zelenskiy
düzenlediği basın toplantısında
açıklamalarda bulundu. Basın top-

lantısında gündeme bomba etkisi gibi düşen
ifadeler kullanan Zelenskiy, Ukrayna’nın sınır-
larının güvende olduğunu ve Rusya ile gerili-
min tırmanması ihtimaline karşı hazır
olduklarını söyledi. Öte yandan Zelenskiy, Uk-
rayna istihbarat birimlerinin Aralık ayında ül-
kede bir darbe girişimi olabileceğine dair
bulgular elde ettiğini de söyledi. Rusya’nın ül-
kede bir darbe hazırlığı içerisinde olduğuna dair
bilgi veren Zelenskiy, “Sadece Rusya ile değil
ülkemizin içinde de büyük sorunlarla karşı kar-
şıyayız. 1-2 Aralık’ta ülkede bir darbe gerçekle-
şeceğine dair bilgi aldım” ifadesini kullandı.
Zelenskiy, darbe iddiasıyla ilgili bir Ukraynalı
ile bir Rus’un ses kayıtlarını dinlediğini belirte-
rek konuyla ilgili başka bir ayrıntı paylaşmadı.

almaNya'NıN Köln kentinde
geçtiğimiz nisan ayında İtal-
yan vatandaşı Gaetano B.'nin

hayatını kaybetmesinin ardından yürü-
tülen soruşturma kapsamında, Gaetano
B.'nin ölümüne sebebiyet verdiklerinden
şüphelenilen polis memurlarının cep te-
lefonlarındaki mesajlarda ırkçı ifadelere
rastladı.

Birini mahvedeceğiz

Polis memurunun diğer polis memu-
runa, “Dün bir Türk’ü tekmeledim, yarın
size ağzının, yüzünün fotoğraflarını
gönderirim” ifadelerinin yanı sıra, “Mut-
laka birini tutuklayacağız ve birini mah-
vedeceğiz” yazdığı ortaya çıktı. Nisan
ayında İtalyan asıllı Gaetano B. polise
direndiği gerekçesiyle zor kullanarak
gözaltına alınmış, görgü tanıkları, polise
direnmeyen Gaetano B.'ye polisin gerek-

siz yere şiddet uyguladığını aktarmıştı.
Gaetano B., gözaltına alındıktan 2 ay
sonra kırık kaburgasının yol açtığı kan
zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti.
59 yaşındaki Gaetano B.'nin polise dire-
nip direnmediği ise henüz netlik kazan-
madı.

5 polis açığa alındı

Soruşturmayı yürüten Bonn polisi tara-
fından Gaetano B.'nin ölümüne polis
memurlarının neden olup olmadığı araş-
tırılırken, Savcılık bu hafta başında 5 po-
lisi açığa aldı. Sivil toplum kuruluşları
artan polis şiddetinden dolayı Kuzey
Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı
Herbert Reul'u istifaya çağırdı. Reul
bugün yapılan meclis oturumunda, “Ke-
sinlikle kabul edilecek bir durum değil.
Polislere karşı görev başında adam yara-
lamadan soruşturma yürütülecek“ dedi.

amerika Ulusal Havacılık ve Uzay
Ajansı (NASA), Dünya’ya tehlike
arz eden asteroidlerin yörüngesini

değiştirmek için kullanılabilecek teknolojiyi test
eden DART misyonu kapsamında uzay aracını
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg
Uzay Gücü Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fır-
lattı. NASA’dan yapılan açıklamaya göre, Spa-
ceX Falcon 9 roketiyle Kaliforniya eyaletindeki
Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden fırlatılan
uzay aracının, Dünya için bir tehlike oluştur-
mayan Dimorphos adlı asteroide çarpması
planlanıyor. Fırlatma aracından ayrıldıktan
sonra uzay aracının, Dimorphos’un yer aldığı
Didymos sisteminin Dünya’ya 11 milyon kilo-
metre yakınlarındayken Eylül 2022’de çarpış-
manın gerçekleşmesi bekleniyor.

NatioNal Geographic
dergisine kapak olduğu
pozla bütün dünyanın

“Afgan kızı” olarak tanıdığı Şarbat
Gula’nın Taliban’ın Afganistan yöne-
timini ele geçirmesinden sonra ülke-
den kaçtığı açıklandı. McCurry, yıllar
sonra 2002’de Gula ile tekrar bir
araya gelmiş ve ortaya bu poz çık-
mıştı. ABD öncülüğündeki Batılı güç-
lerin Afganistan’dan ayrılmasıyla
birlikte Taliban’ın ülke yönetimini ele

geçirmesi uluslararası kamuoyunda
endişe yaratmıştı. Birçok Afgan ülke-
den kaçmak için yollar ararken,
“Afgan kızı” olarak da bilinen Şarbat
Gula’nın da tahliye edilenler arasında
olduğu açıklandı. 80’lerde çekilen fo-
toğraflarda delici yeşil gözleriyle ve
anlamlı ifadesiyle tanınan Gula’nın
İtalya’ya tahliye edildiği duyuruldu.

İtalya yardımcı olacak

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin

ofisi tarafından yapılan açıklamada
Gula’nın ülkeden ayrılma talebiyle
başvurduğu ve İtalyan hükümetinin
de harekete geçtiği belirtildi. İtalyan
hükümeti, Gula’nın İtalya’daki yaşa-
mına entegre olması için yardımcı
olacaklarının da altını çizdi. 2014 yı-
lında kimlikte sahtecilik suçlamasıyla
Pakistan’da gözaltına alınan ve
Kabil’e gönderilen Gula için Afganis-
tan’da bir resepsiyon düzenlenmiş ve
yeni bir apartman dairesi verilmişti.

H ükümet tarafından
2019 ve 2021 yılları
arasında gerçekleştiri-

len beşinci Ulusal Aile ve Sağ-
lık Araştırması (NFHS),
Hindistan’da şu anda her bin
erkeğe bin 20 kadın düştüğünü
tespit etti. Yaklaşık 650 bin ha-
nenin katılımıyla yapılan anket,
Hindistan’ın üreme oranının
ortalama 2’ye düştüğünü ve bu
da ilk kez ikame doğurganlık
seviyelerinin altına düştüğünü
ortaya koydu. Bu, eski neslin
yerini alacak kadar çocuğun
doğmadığı anlamına geliyor ve
bu da 1950’lerde kadınların or-
talama altı çocuğa sahip ol-
duğu bir ülke için önemli bir
değişim olduğunu gösteriyor.

Köleliğe zorlanıyor

Yüzyıllardır ülkede kız çocuğu
anlaşılan ceninler düşürülüyor,
kız çocukları kaçırılıyor, kadın-
lar köleliğe zorlanıyor ve teca-
vüze uğruyorlar. Ülke bu
duruma atıfta bulunan “kayıp
kadınlar” söz grubuyla anılı-
yor. Yeni erkek – kadın oranı da
bu konuda mücadelede iler-
leme kaydedildiğini gösteriyor.

1990’da, Nobel ödüllü Hintli
ekonomist Amartya Sen, Hin-
distan’da 37 milyon kayıp
kadın hakkında ilk yazdığında,
kadınların erkeklere oranı 927
kadınla 1000 erkekti.

Resim net değil

Hindistan Nüfus Vakfı’nın
genel müdürü Poonam Mutt-
reja şunları söyledi: “Genel
cinsiyet oranındaki iyileşmeleri
görmek yüreklendirici. Ülkenin
toplumsal cinsiyet eşitliği ve
kadınların güçlendirilmesine
yönelik attığı adımları yansıtı-
yor.” Muttreja, 2021’de gerçek-
leşmesi beklenen ancak şu
anda ertelenen nüfus sayımı
gerçekleştirilinceye kadar Hin-
distan’ın değişen cinsiyet ora-
nının tam bir resminin
netleşmeyeceğini vurguladı.
Hindistan’ın son nüfus sayımı
2011’de gerçekleşmişti. Hindis-
tan’ın nüfusunda 30-40 yıl
daha düşüş yaşaması beklen-
miyor, bunun nedeni kısmen
nüfusun yüzde 30’dan fazlası-
nın 10 ila 30 yaşları arasında
olması ve çocuk sahibi olma
olasılığının yüksek olması.

BIN ERKEGE BIN 20
KADIN DUSUYOR!

Hindistan'da 650 bin hanede yapılan anket kayda değer toplumsal değişimlere işaret ediyor. Ankete göre, ilk defa kadınlar
erkeklerden daha fazla. Yine anket, nüfus patlamasının sona erdiğini öne sürerek üreme hızının düştüğünü söylüyor

Almanya’nın
Köln kentinde
şiddet sonucu

bir kişinin ölü-
müne sebebiyet
verdiklerinden

şüphelenilen
polis memurla-

rının cep 
telefonlarından
çıkan yazışma-
larda, “Dün bir

Türk'ü tekmele-
dim, yarın size
ağzının, yüzü-

nün fotoğrafla-
rını gönderirim"
şeklinde ifade-

ler yer aldığı 
ortaya çıktı

Turizme kısıtlama
Şangay, Çin’in doğusunda görülen corona virüsü vakaları nede-
niyle turizm faaliyetlerine kısıtlama getirdi ve Şangay yakının-
daki bir şehir toplu taşıma araçlarının kullanımını kısıtladı

UlUsal Sağlık Ko-
misyonu (NHC) ta-
rafından bugün

yayımlanan resmi verilere
göre, Şangay’da, yurt dışından
gelmemiş olan ve 25 Kasım’da
semptomları teyit edilen olan
üç corona virüsü vakası tespit
edildi. Şangay’da görülen son
semptomatik enfeksiyon Ağus-

tos ayında bildirilmişti. Yeni
vakalar, Çin’in Delta varyantı-
nın neden olduğu büyük sal-
gını kontrol altına almasından
yalnızca birkaç gün sonra tes-
pit edildi ve yerel bulaşın
önüne geçme çabalarında
artan zorluğa işaret etti. Ulu-
sal sağlık yetkilileri bu ayın
başlarında Çin’in hedefinin

sıfır vaka sayısını korumak
değil, yerel bulaş kümelerinin
kısa sürede tespit edilip kont-
rol altına alınabilmesini sağla-
mak olduğunu belirtmişti.
Şangay, seyahat acentelerinin
şehirler ve diğer il düzeyindeki
bölgeler arasında geziler içeren
turizm faaliyetleri düzenleme-
sini yasakladı.

Dün bir Türk’ü
TEKMELEDİM!

NASA uzay
aracını fırlattı
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300 dil uzmanı 
bir araya geldi

M illi SİHA (Silahlı İnsansız Hava
Aracı) Bayraktar TB2 önemli bir
kilometre taşını daha geride bı-

raktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza
atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 400 bin
uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece
Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde en uzun
süre görev yapan milli hava aracı oldu. Tür-
kiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Bay-
kar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri
ve katıldığı operasyonlar değerlendirildi-
ğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi ol-
duğu belirtilen milli SİHA Bayraktar TB2,
2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
(TSK) envanterine girdi. 2015'te silahlandı-
rılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jan-
darma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel
olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA,
güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri
yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede
etkin olarak görev yapıyor. 

13 ülkeye ihracat

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA
sistemi olan Bayraktar TB2'ler, dünya hava-
cılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle
takip ediliyor. Bayraktar TB2 SİHA'lar ile ih-
racat sözleşmesi imzalan ülke sayısı 13'e
ulaştı. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar, Azer-
baycan ve teslimat yapılan ülkelerin envan-
terinde toplam 257 Bayraktar TB2 SİHA
görev yapmaya devam ediyor. Türk havacı-
lık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2
SİHA'lar, önümüzdeki yıl Polonya semala-
rında da uçacak. Böylece Türkiye ilk defa
NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ül-
keye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç
etmiş olacak. Geçtiğimiz yıl Baykar'ın gelir-
lerinin büyük kısmı yurt dışına yapılan ihra-
cattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını
2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında
360 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihraca-
tıyla savunma sanayii gibi stratejik bir
alanda büyük bir başarıya imza attı. Baykar
2021'de de gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını
yine ihracattan elde etti. Milli SİHA'lara ilgi
duyan birçok ülke ile görüşmeler devam 
ediyor. 

Rekorların sahibi

2000'li yılların başından itibaren insansız
hava araçları alanında en büyük katma
değer olan yazılım ve donanım sistemlerini
Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli

ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı
disiplindeki mühendislik gücüyle alanında
dünyanın lider teknoloji firmalarından biri
olarak gösteriliyor. Tüm kritik aksamı, tasa-
rım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve
özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 Sİ-
HA'lar dünyada rekor sayılacak düzeyde
yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İs-
tanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli
İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde üretili-
yor. Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019
tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda
yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu
coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3
dakika kesintisiz uçarak rekor kırdı. Milli Sİ-
HA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Kara-
bağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu
soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava
şartlarında görev yapmaya devam ediyor.
Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat
3 dakika havada kalarak en uzun havada
kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Tür-
kiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 400
bin saatlik uçuşla birlikte Türk havacılık tari-
hine geçti. Milli SİHA en uzun süre başa-
rıyla Türkiye'ye hizmet eden hava aracı
unvanını da kazandı.

Mavi Vatan'ı gözlüyor

Milli SİHA Bayraktar TB2, TSK tarafın-
dan sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen
Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hare-
kâtlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Sa-
vunma uzmanları harekâtların
beklenenden çok daha kısa sürede sona er-
mesini ve daha az kayıp yaşanmasında en

önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar
olduğunu belirtti. Bayraktar TB2 SİHA sis-
temleri özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin
Dalı Harekâtı'nda bütün uçuşlarının yüzde
90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat
uçuşla adeta harekâta damgasını vurdu.
Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi
birçok operasyonda görev yapan Bayraktar
TB2 SİHA'lar, Kırmızı Liste'de aranan
terör örgütünün sözde yöneticilerine yapı-
lan operasyonlarda da önemli bir rol üst-
lendi. Milli SİHA'lar Mavi Vatan'ın
korunmasında da görev alıyor. Bu kap-
samda Doğu Akdeniz'de görev yapan Fatih
ve Yavuz sondaj gemilerimize güvenlik için
havadan refakat etti. Yine aynı kapsamdaki
görevler için KKTC'de konuşlandırılmak
üzere 16 Aralık 2019'da Dalaman Deniz
Hava Üs Komutanlığından kalkarak Geçit-
kale Havaalanına inen Bayraktar TB2
SİHA tarihi bir uçuşa imza attı.

Depremde görev yaptı

Bayraktar TB2 SİHA'lar 24 Ocak 2020'de
meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8
büyüklüğündeki depremin ardından 25 da-
kika gibi çok kısa bir sürede bölgeye intikal
ederek ulaşımın zor sağlandığı noktalardan
Ankara'ya ve deprem olan illerin komuta
merkezlerine görüntülü bilgi aktardı. Bay-
raktar TB2 SİHA'lar arama ve kurtarma
çalışmalarına gökyüzünden destek verme-
nin yanı sıra deprem sonrası oluşan yoğun
araç trafiğinin kontrol edilmesi ve gelecek
yardımların aksamadan devamı için görev
yaptı. DHA

TARıHı REKOR
Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış
süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran Türkiye'nin ilk milli ve özgün
SİHA'sı Bayraktar TB2, 400 bin saatlik uçuşla birlikte Türk havacılık tarihine geçti.

YANGINLARI 
TESPİT ETTİ
Bayraktar TB2 SİHA'lar gü-
venlik ve insani yardım görev-
leri ile birlikte orman
yangınlarıyla mücadelede de
rol üstleniyor. Orman Genel
Müdürlüğü (OGM) ile yapılan
işbirliği ile Bayraktar TB2
İHA'lar, orman yangınlarının
erken tespiti ve söndürme ça-
lışmalarının verimli yönetilme-
sinde de etkin görev alıyor. Bu
sayede Avrupa'da ilk kez yük-
sek teknolojiye sahip İHA'lar
orman yangınlarıyla mücade-
lede kullanılıyor. OGM verile-
rine göre 2020'de yaz
döneminde görev yapan 1
adet Bayraktar TB2 İHA yak-
laşık 3.5 milyon hektarlık
alanı havadan izleyerek 361
yangın izleme kulesinin yap-
tığı işi gökyüzünden gerçek-
leştirdi. Bu sayede 2020'de
345 adet orman yangını baş-
langıç aşamasında tespit edi-
lerek büyümeden söndürüldü.
Türkiye'nin orman yangınla-
rıyla mücadelede izlediği
öncü ve yenilikçi çözüm
2021'de büyüyerek devam
etti. OGM'nin belirlediği 3 ana
merkez olan Manisa/Akhisar,
Muğla/Milas ve Denizli/Çar-
dak'ta konuşlu Bayraktar TB2
İHA'lar, Baykar'ın uzman eki-
binin koordinasyonunda görev
yaptı. Baykar'ın geliştirdiği
yazılım ve kurduğu teknolojik
altyapı ile görev yapan Bay-
raktar TB2, tek seferde 400
km²'lik alanı termal kamera
vasıtasıyla tarayabililiyor ve
185 kilometre kadar uzaklık-
taki yangınları başlangıç aşa-
masında tespit edebiliyor.
Bayraktar TB2 İHA'lar,
2021'de 19 Kasım'a kadar
267 orman yangının tespiti ve
söndürülmesinde aktif olarak
çalıştı. Milli İHA'lar 155 yan-
gını başlangıç aşamasında
tespit etti, 112 yangının sön-
dürülmesinde ise takip ve ko-
ordinasyon görevleri yaptı.

Bayraktar TB2'ler, Ege ve Akdeniz'de devam eden
düzensiz göç hareketlerini gökyüzünden takip ede-
rek birçok düzensiz göçmenin hayatının kurtarıl-
ması ve insan hakları ihlallerinin belgelenmesine de
önemli katkı sağlıyor. Barış Pınarı Harekâtı'nda da
Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif gözetleme kabiliyet-
lerini büyük oranda artırarak başarıya ulaşılmasına
katkı sağlayan Bayraktar TB2 SİHA'lar aynı za-
manda harekât boyunca birçok hedefi başarıyla
imha etti. Son olarak Bahar Kalkanı Harekâtı'nda
ilk defa sürü halinde filo olarak uçuşlar yaparak
birçok zırhlı araç, obüs, Çok Namlulu Roketatar
(ÇNRA) ve hava savunma sistemini imha etti. Bay-
raktar TB2 SİHA dünyada ilk defa muharebe sa-
hasında birincil unsur olarak SİHA'ların
kullanıldığı Bahar Kalkanı Harekâtı'na katılan hava
araçlarının yaptığı tüm sortilerin yüzde 80'ini ger-
çekleştirdi. Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen
harekât kapsamında her türlü elektronik harbe rağ-
men başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 Sİ-
HA'lar, 2 bin saatin üzerinde uçtu. Bayraktar TB2
SİHA'ların dünya muharebe tarihinde ilk kez filolar
halinde uçarak harekâtta etkin görev yapması
dünya basınında büyük yankı uyandırdı. 

DÜNYA BASININDA YANKI UYANDIRDI

KARABAĞ SAVAŞI’NDA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİ
Bayraktar TB2 SİHA'lar kardeş ülke Azerbaycan'ın yaklaşık
30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında
da önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali
altındaki Dağlık Karabağ'a yönelik olarak 27 Eylül 2020
tarihinde bir askeri harekât başlattı. Harekâtın başlangı-
cından 44 gün sonra, 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbay-
can Ordusu, Ermenistan'ın işgalini sonlandırarak Dağlık
Karabağ'ı kontrol altına aldı. Ermenistan'a yönelik harekât
esnasında Azerbaycan Ordusu, Baykar tarafından milli ve

özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ları tüm
cephe hattında kullandı. Savunma analistleri tarafından
teyit edilen çalışmalara göre Bayraktar TB2 SİHA'lar ile
Ermenistan Ordusu'na ait birçok hava savunma sistemi,
radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi
ve birlik imha edildi. Azerbaycan'ın Ordusu'nun dünyayı
şaşırtan bu başarısı dünya medyası ve savunma uzmanları
tarafından Türk SİHA'larının harp tarihini değiştirerek
oyun kurucu bir güce ulaştığı şeklinde yorumlandı.

Rus Dili ve Kültürü Merkezi (RUSMER)
ile Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve
Edebiyatı bölümü tarafından düzenle-
nen “5. Uluslararası Rus Dili Eğitimi
Konferansı”nda 34 ülke bir araya geldi
“küresel Değişim Koşullarında Yabancı Dil
Olarak Rus Dili Eğitiminin Güncel Sorunları”
konusunun ele alındığı konferans, yüz yüze ve
online olarak yapıldı. Konferansa, Rusya,
İtalya, Tayland, Malezya, Belçika, Çin gibi 34
farklı ülkeden, 300’ü aşkın temsilci ve Rus dili
uzmanı katıldı. Konferansın açılışında konu-
şan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonso-
losu Andrey Buravov, “Rusça modern
dünyada sosyopolitik iletişimin güçlü araçla-
rından biridir. Rus dili eğitimi, zengin Rus kül-
türüne, mirasına, sanatına kapı aralar” dedi.

İşbirliği artacak

Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya da, “Rusya
ile Türkiye arasında temeli yüzyıllar öncesine
dayanan iyi komşuluk ilişkileri vardır. Yeditepe
Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında açı-
lan ilk Rus Dili ve Edebiyatı bölümüdür. Biz
Yeditepe Üniversitesi olarak artarak devam
eden akademik işbirliğimizden son derece
mutluyuz” diye konuştu.

Bilimsel bir platform

RUSMER Müdürü Ludmila Nosova Kural
ise konferansın, deneyimlerin, bilimsel çalış-
maların paylaşıldığı, Rus dili öğretiminin kali-
tesini artırmak için yenilikçi metodolojik
gelişmelerin oluşturulduğu; Rusça eğitiminde,
güncel sorunların belirlenip, çözümlerin geliş-
tirildiği bilimsel bir platform olduğunu söyledi.
Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı
Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Ü. Hülya Arslan da,
Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel ve sosyal
bağların çok eskiye dayandığını söyleyerek
karşılıklı kültürel etkileşimin önemli bir araş-
tırma alanı olduğuna dikkat çekti. DHA

Beşiktaş Belediyesi, Öğretmenler Günü’nü
Anadolu Ateşi gösterisiyle kutladı. Mustafa
Kemal Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Be-
şiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ile
ilçede yaşayan öğretmenler ile aileleri katıldı.
Programda konuşan Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat, “Beşiktaş’ta yaşayan bütün
komşularımızın yanında olmaya çalışıyoruz.
Göreve gelir gelmez hızlıca Beşiktaş Aka-
demi’yi kurduk. Lise ve üniversiteye hazırlık
kurslarını başlattık. Akademi yaklaşık 17 ders-
lik ve bin öğrenci kapasiteli. Göreve gelirken
öğrencileri alışveriş merkezlerinin yemek katla-
rına hapsetmeyeceğiz dedik” ifadelerini
kullandı.

Aplikasyon hazırladık

Altan Öymen ve Oruç Aruoba Kütüphanele-
rini açtıklarını aktaran Başkan Akpolat sözle-
rine şöyle devam etti: “Öğrencilerimize
çalışma alanları hazırladık. Ihlamur Dere
Caddesi’ne öğrenci merkezi hazırladık. Bu
alanda da hem girişimcilik hem de kariyer
merkezimiz var. Dernek ve restoranlarla anlaş-
malar sağlayarak Beşiktaş’ta bulunan öğrenci-
ler için bir aplikasyon hazırladık. Öğrenciler
kendisine en yakın restoranda giderek yeme
içme ihtiyacını karşılayabiliyor.” DHA

Anadolu Ateşi
Beşiktaş'ta yandı

Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından
milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar
dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli 
sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar
Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde üretiliyor.
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U EFA Avrupa Ligi E Gru-
bu’nun 5’inci maçında Mar-
silya’yı 4-2 mağlup ederek

son hafta öncesinde gruptan çıkmayı
garantileyen Galatasaray’da teknik di-
rektör Fatih Terim ve oyuncu Mbaye
Diagne maçın ardından düzenlenen
basın toplantısında açıklamalarda bu-
lundu. “Kadına Şiddete Hayır” diyerek
sözlerine başlayan Fatih Terim, “Gayet
başarılı işler yapmış bir teknik adam ve
çok başarılı bir takımla oynayacağımızı
dün söylemiştim. Saygı duyuyoruz.
Dün taraftarımızın etkisini de söylemiş-
tim. Özellikle oyunda oyuncularımızla
beraber oldukları zaman, Ali Sami
Yen’de yenemeyeceğimiz kimse yok de-
miştim, bugün o oldu. Futbolumuzun
güzelliğinde hakemlerin de katkısı oldu-
ğunu düşünüyorum. Az düdük çaldı-
lar, iletişimleri muhteşemdi. Top
onlarda bazen daha fazla gözükse de
oyunun genel hakimiyeti bizdeydi, bu
sevindirici” dedi. 

Tempolu bir maç oldu

“Yüksek tempolu bir maç oldu. Zaman
zaman pres yaptık, çok da başarılı
olduk” diyen Terim, “Topu geri kazan-

mada bugün çok başarılıy-
dık. Zaten bugünkü motto-
muz, ‘Acelemiz yok’ idi.
Bugün herhalde son
yılların en iyi geçiş
oyununu oynadık.
Çabuk hücumlarla
bayağı gol pozisyonu
yakaladık. Dinamik
bir takım görüntüsü
verdik. Hakikaten
Marsilya ile oynamak
kolay değil. Çok kali-
teli bir kadrosu var.
Topsuz oyunda özel-
likle Cicaldau ve
Berkan iyiydi. Tay-
lan’ın dahil olma-
sıyla orta sahayı
3’ledik, Cicaldau
ve Berkan, sa-
vunma arkasına
çok güzel koşular
attılar. Takım savun-
masını da 11 kişi ile
yaptık. Bugün evlatla-
rımın neler yapabile-
ceğini söylemiştim ben
size. Bunu göremedi-

ğimde üzüldü-
ğümü
ve kız-
dığımız

da söyle-
miştim. Giren

çıkan oyuncularımız
övgüyü hak ediyorlar.

Tüm oyuncularımı yürekten
kutluyorum. Taraftarımıza,

‘Budur’ diyorum ve teşekkür
ediyorum. Garantiledik, na-
mağlubuz ve lideriz. 25 ay sonra
Marsilya’ya 4 gol yedirdik.
2019’da PSG’den yemiş. Önemli
bir takım, önemli bir kadro,
önemli bir hoca. Sonuç ise bence
tarihi bir galibiyet” ifadelerini
kullandı. 

Saha avantajları var

Grubun Şampiyonlar Ligi ka-
litesinde olduğunu söylediğini
hatırlatan Terim, “Lazio ve
Marsilya da bu grubun en iyi
takımları demiştim. Lazio bize
yetişti, saha avantajları var,
bizim puan avantajımız var.
İtalya’yı da özledik, Roma’da

güzel bir maç oynadık. Mesele bizim
garantilememiz ve namağlup lideriz.
Lider başladık, lider devam ediyoruz.
Berabere kaldığımız da Lokomotiv
Moskova. O maçta kalemizde pozis-
yon görmeden 1-1 oldu. Neredeyse 2-
1 yeniliyorduk. Ama 10 tane ne
pozisyon atamadık. Buraya da kalma-
yabilirdi, 14 puanla Roma’ya gider, 1
hafta önceden giderdik, oyuncularımız
da eşleriyle birlikte alışveriş yapardı.
Şimdi kıran kırana bir maça gidiyoruz.
Çok iyi bir takıma ve iyi bir hocaya gi-
diyoruz. Güzel bir maç olacak inşal-
lah. Herkesle her yerde oynayabiliriz.
Anlayışımızı, oyun tarzımızı, her geçen
gün biraz daha ilerletiyoruz” dedi.

iletişim mükemmeldi

Maçı yöneten hakemlerin çok iyi bir
performans sergilediğine dikkat çeken
Terim, şöyle konuştu: “Seyircilerimizin
olayından sonra çok teşekkür ettiler.
İlk yarı koridorda orta hakem tekrar
teşekkür etti. UEFA yetkilisi de teşek-
kür etti. Ben de seyirciye teşekkür ede-
rim, bizi dinledikleri için. Oyuncuya
tepki göstermiş olabilirler ama sahaya
bir şey atmak bize bir şey kazandır-
maz. Mükemmel iletişimi olan bir ha-
kemle maç oynadık. O konuya pek
girmek istemiyorum, bugünün keyfini
sürmek istiyorum. Cezalarımız da bir
açıklansın, bu konuya gerekli şekilde
cevap vereceğiz. Vermeyenlerden deği-
liz biz. Gerektiği şekilde kulübümüz
de, biz de neyin nasıl olduğunu anlata-
cağız. Maçın hakemi geldi sonradan
küçük bir ofsayt olduğunu ve ondan
golü saymadığını söyledi. Bir pozis-
yonda sarı kart istedik, neden vermedi-
ğini izah etti. Biz de kendisine teşekkür
ettik. Benim Avrupa’da kulüp bazında
atılmışlığım yok. İtalya’da bir kez atıl-
dım, onu da Türk hakem attı. Hatırla-
tayım size.”

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1500238)

T.C. 
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizde adlarına vergi tarhiyatı yapılan mükelleflerin bilinen adreslerine ihbarname gönderildiği halde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103 ve 106. maddesinde bildirilen nedenlerle tebliğat yapılamamıştır. Bu nedenle teblğ
yapılmasına imkan bulunmayan mükelleflere aynı kanunun 104.maddesi gereği ilan yolu ile tebliğ edilenlerin listesi aşağıda bulunmaktadır.
İLANEN TEBLİĞ

MÜKELLEFİN ADRESİ TARH EDEN VERGİ VEYA CEZANIN

DOSYA NO   ADI SOYADI VEYA ÜNVANI MAHALLE ADI SOKAK VEYA CADDESİ KAPI DAİRE       TÜRÜ      YIL           VERGİNİN NEVİ
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GALIBIYET
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“Sadakatsiz” dizisinin
yıldızı Cansu Dere, 
Türkiye ile İspanya

arasında ekonomik, 
ticari ve kültürel 

işbirliğinin teşvik 
edilip artırılması için

çalışmalar yapan 
Türk-İspanyol Sanayi
ve Ticaret Odası tara-
fından ödüle layık gö-
rüldü. Ünlü oyuncuya, 

‘Bireysel Başarı 
Ödülü’ verilecek. Dere, 

ödülünü 1 Aralık’ta
Madrid’deki Four Sea-
sons Otel’de düzenle-
necek törenle alacak.

Cansu Dere’nin
“Anne”, “Sıla” ve 

“Sadakatsiz” dizileriyle
İspanyol kamuoyunda

tanınması ve beğeni
toplaması sebebiyle

ödüle layık görüldüğü
açıklandı.

BELIRLENIYOR
2050 VIZYONU2050 VIZYONU2050 VIZYONU2050 VIZYONU2050 VIZYONU2050 VIZYONU2050 VIZYONU2050 VIZYONU2050 VIZYONU

Büyükçekmece Belediyesi, ‘Gelecek, Sizinle 
Gelecek' sloganıyla 2050 Büyükçekmece Vizyonu 
Çalıştayı başlattı. Çalışmayla hızla gelişen iklim

değişikliği, şehircilik, teknoloji, çevresel koşullarda
ekonomi, kültür ve sosyal alanlarda geleceğin 

Büyükçekmece’sinin planlanması 
hedefleniyor

B üyükçekme-
ce’nin geleceğinin plan-
lanacağı toplumun her

kesiminden öneri ve taleplerin ışığında
gerçekleşecek olan 2050 Büyükçek-
mece Vizyonu Çalıştayı başladı. 2 gün
sürecek oturumların yapılacağı çalış-
mada, küresel iklim değişikliği, çevre
politikaları, kamusal mekan ve kıyı
politikaları, kentsel dönüşüm, ulaşım
ve alt yapı politikaları, toplumsal kap-
sayıcılık ve katılımcı yönetim, gençle-
rin gözünden Büyükçekmece başlıklı
konuları yer alıyor. TÜYAP Palas
Otel’deki çalıştayda, eski Başbakan
Yardımcısı Murat Karayalçın, Prof.
Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Yusuf
Erbay, Prof. Dr. Mahmut Güler, Prof.
Dr. A. Menaf Turan, Prof. Dr. Semra
Cerit Mazlum, Prof. Dr. Ebru Erdön-
mez, Prof. Dr. Fatih Terzi, Prof. Dr.
Erbay Arıkboğa, Prof. Dr. Peyami Çe-
lıkcan, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin,
Prof. Dr. Kemal Görmez, Doç. Dr.
Fatma Ayçim Türer, Doç. Dr. Murat
Yaman, Doç. Dr. Hüseyin Onur Tez-
can, Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Dr.
Murat Güney, Dr. Bilge Kağan Şa-
kacı, Hidrobiyolog M. Levent Artüz,
Dr. Gökçer Okumuş, Merkez Valisi
Kayhan Kavas ve Afet Yönetim Uz-
manı Özden Işık’ın söyleşileri olacak.

Çalıştay 7 ay sürecek

Bu çalışmanın ilçeye vefa borcu oldu-
ğunu söyleyen Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Hasan Akgün ise
“Bugün bir belediye başkanı olarak
son derece anlamlı, bizi mutlu eden
gelecek adına güzel bir çalıştay başlat-
tık. Çalıştay 7 ay sürecek haziran
sonu itibariyle 2050 Büyükçekmece
Vizyonu belgesini ortaya koyarak pay-
daşlarımızla paylaşacağız. Bütün bu
süre içerisinde toplumun her katmanı
projenin içerisinde yer alacak. Bilim
insanları katmanlardan aldığımız bilgi
ve belgeleri yoğurarak bilimsel hale
getirecek ve Büyükçekmece’nin iddialı
olarak ortaya koymuş olduğu 2050
belgesini sonuçlandıracak. 2050 çok
uzun bir süreç ama dünya hızla deği-
şiyor. Şehirlerin korunması geleceğin
en azından kaba hatlarıyla ortaya ko-
nulması önem arz ediyor. Yoksa or-
manlarınız, gölleriniz, yeşil alanlarınız
gider. Bu alanların korunması ve sür-
dürülebilir olması için prensiplerin or-
taya konması lazım. 6-7 ayda bu
çalışmaları yapacağız” dedi.

Neden 2050 diyoruz?

2050 Büyükçekmece Vizyonu üze-
rinde 1 yıldır çalıştıklarını aktaran
Akgün, “Neden 2050 diyoruz? Çünkü
yeşil mutabakat planı gereğince Av-
rupa sera gazını 2050’de sıfırlayaca-
ğını ortaya koydu. Biz de 2050’yi bu
nedenle belirledik. Birleşmiş Millet-
ler’in iklim değişikliği ve hava kirlili-
ğiyle mücadeleyi öne çıkaran birçok
belgeyi imzaladık. Bu belgelere uyarak
Avrupa’nın gittiği yolda şehirlerin
daha yaşanabilir, korunabilir ve sür-
dürülebilir hizmetlerin şehrin bütün
katmanlarıyla ortaya konulmasını he-
defledik. Bu nedenle 1 yıldır üzerinde
çalıştığımız 2050 Büyükçekmece Viz-
yonu’nu başlattık ve ortaya koyduk.
Söyleyecek çok şey var ama asıl söyle-
yeceklerimizi 6-7 ay sonra söyleyece-
ğiz. 2050 Büyükçekmece Vizyonu,
çok sayıda bilim insanının katılımıyla
başlatılması benim için ayrıca önem
arz ediyor. Şehir, iklim, çevre uzman-
ları da projede yerlerini alacak” ifade-
lerini kullandı. DHA

Çalıştayın açılışında konuşan eski Baş-
bakan Yardımcısı Murat Karayalçın,
“Çalışmayı son derece önemsiyorum.
Çalıştayın tasarımının çok doğru ve ba-
şarılı bir biçimde yapıldığı kanısında-
yım. 2050, 29 yıl sonrasının
öngörülmesini gerektiriyor. Dünyadaki
teknolojik gelişim bırakın 30 yıl sonra-
sını 5-10 yıl sonrasını bile rahat bir şe-
kilde planlayabileceğimiz bir şekilde
görmeyi engellemektedir. Ancak dünya

kentleri 2030 ve 2050 iklim değişikli-
ğiyle mücadele hedefleri doğrultusunda
bir çalışma sürecinin içine girdi. Ben
konuyu bu bağlamda ele alınmasını
doğru buluyorum. Hasan Akgün’ün ko-
nuşmasını zevkle dinledim. Konuşma-
sında geçmiş 30 yılın muhasebesini
yaparak gelecek 30 yılın ufuk çerçeve-
sini çizdi. Çalışmanın İstanbul’daki
diğer ilçeler tarafından örnek alınma-
sını diliyorum” diye konuştu. 
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Farklı bir mahalle
AtAşehir Belediyesi, 20-28 Kasım
Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda
(European Week for Waste Reduc-
tion-EWWR) ilçedeki atık azaltı-
mına dikkat çekmek amacıyla pek
çok etkinliğe imza attı.
Bu yılki etkinliklerini “Döngüsel
Topluluklar” teması ile gerçekleştiri-
len Marmara Belediyeler Birliği’nin
Türkiye Koordinatörü olduğu Av-
rupa Atık Azaltım Haftası kapsa-
mında Ataşehir Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü’nün “Bizim Mahalle-Farklı Bir
Mahalle Mümkün” projesi özelinde
dört etkinlik gerçekleştirdi.

Atık pil eğitimi

Geniş kitlelere tek bir hafta boyunca
sürdürülebilir kaynak, atık yönetimi
konusuna dâhil olma ve bu konuda
farkındalık artırıcı faaliyetler uygula-
maya teşvik amacıyla düzenlenen
program, 23 Kasım Salı günü Ata-

şehir Fetih İMKB İlkokulu öğrenci-
lerine online olarak verilen geri dö-
nüşebilen atık pil eğitimi ile başladı.
Çocuklarda çevre bilincini geliştir-
mek ve geri dönüşüm konusunda
onları duyarlı kılmak amacıyla ger-
çekleştirilen eğitim dün de devam
etti.

Türkiye’de bir ilk 

Bir başka etkinlik ise 24 Kasım Salı
günü Esatpaşa Mahalle pazarında
gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ile yapılan işbirliğiyle sebze-
meyve pazarından çıkan organik
atıklar toplandı ve elektrik enerjisine
dönüştürülmek üzere Ataşehir’de
bulunan İBB Atık Depolama ve Ak-
tarma İstasyonuna teslim edildi.
Hem doğayı korumak hem tasarru-
fun önüne geçmek hem de geri dö-
nüşümün sürdürülebilirliğinden
faydalanarak üretime katkı sağla-
mak amacıyla pek çok projeyi ha-

yata geçiren Ataşehir
Belediyesi, hızla artan
dünya nüfusuna yetecek
gıda ihtiyacını karşıla-
mak için gerekli su ve
enerji kaynaklarının hızla
tükenmesine kayıtsız kal-
mıyor. Bu doğrultuda
Türkiye’de bir ilk olan
semt pazarlarından top-
lanan organik atıkların
elektrik enerjisine dönüş-
türülmesi projesinde
etkin görev üstleniyor.

Minikler sefere çıktı
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal
Halk Kütüphanesi’ne ziyarette bulunarak kitap okuma etkinliğine katıldı
AltınovA Mahallesi’nde hizmet veren ve
okul öncesi eğitimi veren Süleymanpaşa Be-
lediyesi Çocuk Akademisi’nde eğitim gören
öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Yahya
Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde bulunan
Namık Kemal Halk Kütüphanesi’ni ziyaret
ettiler. Kütüphaneyi gezen minikler, daha
sonra okul öncesi bölümüne geçtiler. Burada
öğretmenler kütüphaneler hakkında
kısa bir bilgilendirmede bulundu.
Daha sonra çocuklar diledikleri ki-
tapları raflardan seçerek kitap
okuma etkinliği yaptılar. Kütüpha-
nede bulunan kitapları inceleme fır-
satı bulan ve öğretmenleri ile birlikte
gerçekleştirdikleri okuma etkinliği
sayesinde kitapların renkli dünya-
sıyla tanışan minikler, keyifli dakika-
lar geçirdi.

Amaç; sevdirmek

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünye-

sinde hizmet veren Çocuk Akademisi yetkili-
leri tarafından konuyla ilgili olarak yapılan
açıklamada, Namık Kemal Halk Kütüpha-
nesi ziyareti ve kitap okuma etkinliğinin öğ-
rencilere teknolojinin gelişmesi ile geri planda
kalan kütüphaneleri tanıtmak, sevdirmek,
kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amaçla-
rıyla düzenlendiği ifade edildi. 

Büyükçekmece 
Belediye Başkanı

Hasan Akgün


