
DEVA Partisi Büyükçekmece
1 olağan ilçe kongresi World

Point Hanedan Balo Salonu'nda
gerçekleşti. Kongreye tek liste ola-
rak giren Ekrem Yılmaz ilçe baş-
kanlığına seçildi. Çok sayıda kişinin
katıldığı kongrede konuşan DEVA
Partisi Lideri Ali Babacan, “Bolluk
ülkesini yokluk ülkesine çevirdiler.
Ülkeyi o eski karne günlerine dön-
dürüyorlar. Sayıyla un alıyoruz,
zam korkusuyla kuyruklara giriyo-
ruz. Artık bu memlekette bayat
ekmek kuyruğu var” dedi. I SAYFA 7
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BÜYÜKÇEKMECE’DE KONUŞTU

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İLK DEFA AÇIKLADI

İBB Meclisi
CHP Grup

Sözcüsü Tarık Bal-
yalı Adem Metan'ın
Youtube kanalına
konuk oldu. Çocuk-
luk yıllarında başın-
dan geçen bir olayı
anlatan Balyalı, “6
yaşında iken babamla yemek ye-
meye gittiğimizde dilimi eşek arısı
soktu” açıklamasını yaptı. 2023
seçimlerini kazanacaklarını da
açıklayan Balyalı, Kemal Kılıçda-
roğlu'nun adaylığı hakkında,
“Kendisi isterse aday olur. Kişisel
olarak da çok severim. Türki-
ye'deki süreci de çok iyi okudu-
ğunu düşünüyorum. Olursa
başımızın üstünde yeri vardır”
açıklamasını yaptı. 
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İstanbulspor, Spor Toto 1.
Lig'in 14. haftasında saha-

sında Altaş Denizlispor ile karşı kar-
şıya geldi. Ev sahibi ekip, ilk devresi
golsüz sonra eren müsabakanın 68.
dakikasında Melih Kabasakal'ın at-
tığı golle 1-0 öne geçti. Altaş Deniz-
lispor, İstanbul temsilcisine 81.
dakikada tecrübeli forveti Ömer Şiş-
manoğlu'nun golüyle yanıt verdi ve
durumu 1-1'e getirdi. Müsabakanın
kalan süresinde başka gol olmadı ve
İstanbulspor-Altaş Denizlispor maçı
1-1 eşitlikle berabere tamamlandı.
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KAZANAN
ÇIKMADI

Büyükçekmece Belediyesi’nin ‘Gelecek, Si-
zinle Gelecek' sloganıyla hayata geçirdiği

2050 Büyükçekmece Vizyonu Çalıştayı’nın ilk aşa-
ması tamamlandı.  2050 Büyükçekmece Vizyonu
kapsamında başlayan çalışmalar yaklaşık 7 ay sü-
recek ve 2022 yılı Haziran ayı sonunda Büyükçek-
mece halkının gelecekten beklentileri ve bilimsel
veriler ışığında 2050 Büyükçekmece Raporu hazır-
lanarak kamuoyu ile paylaşılacak.  I SAYFA 9

Sancaktepe'de iş görüşmesine giden tiyatro oyuncusu
A.Ç.'ye (24) cinsel saldırıda bulunduğu ve o anları telefo-

nuna kaydederek "Yaşananları birine söylersen bu görüntüleri
paylaşırım" dediği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık E.T.'nin
(28) davasında mütalaa açıklandı. Savcılık 4 ayrı suçtan sanı-
ğın 31 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Mağdur A.Ç. "Kendisi tu-
tuklandı ama ben korkuyorum. Ne zaman cezasını alırsa o
zaman korkularım son bulacak inşallah" dedi. I SAYFA 8

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü kapsamında

Cumhuriyet Halk Partili 9 ilçe belediyesi, “Şiddete
Karşı Birlikteyiz” sloganıyla kadına yönelik şid-
detle mücadelede ortaklık mesajı verdi. I SAYFA 4
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Başakşehir'e bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde
yaklaşık 15 ailenin yaşadığı noktaya giden

tek yol ve çevresi, kaçak hafriyatçıların döküm
sahasına dönüştü. Atıkların içinde cam, kum, taş
ve farklı türdeki atıklar yer alırken, vatandaşlar
mahallelerinin kaçak döküm sahası olarak kulla-
nılmasından rahatsız. 15 yerleşkenin bulunduğu
noktaya giden tek patika yol, kaçak hafriyat dö-
kümü nedeniyle kapanma noktasına gelirken, bı-
rakılan atıklar drone ile havadan görüntülendi.
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BIRAKILAN ATIKLAR DRONE
İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Mahalle sakinlerinden Kasım Argun, "Bu
mahallede gece saatlerinde hafriyat kam-

yonları gelip, kaçak hafriyat döküyorlar. Peşlerin-
den gittiğimiz de ise küfür edip uzaklaşıyorlar.
Gece saatlerinde döküp kaçmışlar. Çoluk çocuk
bugün okula gidemedi. Sıkıntı içerisindeyiz.
Biran önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz.
Buradan başka bir yol kullanılamıyor. Ana yola
bir tek burası bağlıyor. Buranın bu şekilde ol-
ması bizim için ve çocuklar için gerçekten sıkın-
tılı bir durum. Hiçbir şekilde ulaşım olmadığı
için burada bir yangın olsa hiçbir şekilde müda-
hale edilemeyecek" ifadelerini kullandı.
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ŞOFÖRLER BİZE KÜFÜR 
EDİP UZAKLAŞIYOR

KECıLER OTLUYOR!

Bayat ekmek
kuyruğu var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Ulaşım Koordinasyon

Merkezi (UKOME) toplantısında,
toplu ulaşımda kullanılan elektronik
bilet fiyatlarına, minibüs ve servis ta-
şımacılığı ücretlerine zam yapılma-
sını içeren teklifin görüşülmesi, bir
sonraki toplantıya ertelendi. Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge
Müdürü Serdar Yücel, mevcut ha-
liyle zam teklifini fazla bulduğunu
söyledi. I SAYFA 5
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ŞİMDİLİK İYİ HABER

Ulaşıma zam 
teklifi ertelendi

İBB Afet Koordinasyon
Merkezi (AKOM) verilerine

göre, cuma akşam saatlerinde etki-
sini gösteren Lodos’un Marmara
bölgesinde dört gün boyunca ile
etkili olması bekleniyor. AKOM
tahminlerinde, esen rüzgarın pa-
zartesi gününden itibaren kuvvetini
saatte 60-90 km şiddetine ulaşabi-
leceği yorumu yapıldı. Aynı za-
manda il genelinde kuvvetli
sağanak yağmur geçişlerinin ya-
şanması bekleniyor. I SAYFA 5
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İSTANBULLULAR DİKKAT

Lodos 4 gün
etkili olacak

Dilini eşek 
arısı sokmuş!

EKONOMİK OLARAK

AK Parti Genel
Başkanvekili

Numan Kurtulmuş
yaptığı açıklamada
"Dünya, büyük geri-
lim, mücadele ve reka-
betlerin içerisine
girmiştir. III. Dünya
Savaşı ekonomik ola-
rak çoktan başlamıştır. Ticaret ön-
celikli verilecek bu savaş, hemen
arkasında bölgesel ve küresel çatış-
maları da gündeme getirecektir"
dedi. Kurtulmuş, pandemi döne-
minde temel emtia maddelerinde
muazzam bir hayat pahalılığının
ortaya çıktığını ifade etti. I SAYFA 7
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3. Dünya Savaşı
çoktan başladı!

LÜTFİ ELVAN’A SORDU

CHP İstanbul
Milletvekili ve

Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler Ko-
misyonu üyesi Dr.
Ali Şeker, 2020 yılına
ait kimi istatistiklerin
TÜİK tarafından
hala açıklanmaması-
nın gerekçelerini Hazine ve Ma-
liye Bakanı Lütfi Elvan’a sordu.
CHP’li Şeker, “TÜİK kamu tüzel
kişiliğini haiz, kamuoyunu gerçek
verilerle aydınlatmakla yükümlü
bir kurum olduğunu hatırlamalı
ve bir an evvel bu istatistikleri
paylaşmalıdır” dedi. 
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Veriler neden 
açıklanmıyor?

MEMLEKETİMDEN 
İNSAN MANZARALARI

TÜRKİYE öyle garip bir cendere
içinden geçiyor ki inanıyorum ileride
bizden sonraki nesiller bu ülke neler
yaşamış? Neler olmuş? İnanılmaz
diyeceklerdir. Sadece şu son 15-20
gün içinde siyasette ve ülkemizde
yaşananlara şöyle
bir göz atsak bana
hak vereceksiniz.
Şimdi başlıyoruz. Ül-
kemizin ne kadar iyi
ne kadar doğru
yolda olduğuna dair
açıklamalara bir göz
atacağız hep birlikte.

Oktay Apaydın köşe yazısı sayfa 10’da

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, kurum iştiraki KİP-

TAŞ’ın çevre dostu ve kentsel
dönüşüme katkı sunmak amacıyla
inşa edilecek “Kiptaş Pendik Ar-
katlı Evler”inin temel atma töre-
ninde konuştu. Millet İttifakı’nın

Belediye Başkanı olarak projele-
rini, “CHP’nin” ya da “İYİ
Parti”nin diye nitelemediklerini
vurgulayan İmamoğlu, “Projeler
devletindir. Kamuya aittir. Millete
aittir. Milletin parasıyla, parti pro-
jesi olmaz” diye konuştu. I SAYFA 9
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PROJELER 
MILLETINDIR

MİLLETİN PARASIYLA, PARTİ PROJESİ OLMAZ

İstanbul'un barajlarında doluluk
oranı yüzde 41.44'e geriledi. Do-

luluk oranının yüzde 17.03 olarak öl-
çüldüğü Alibeyköy barajında eskiden
su dolu alanlar keçilerin otladığı mera-

lar haline geldi. Barajda son 10 yılın
en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor.
Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı
yüzde 15.6'ya gerilemişti. 
I SAYFA 4
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BALIKLAR YÜZÜYORDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Si-
livri ve Çatalca'da mahalle muhtar-

ları ile buluştu. İlk olarak Silivri'ye giden
Soylu'ya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve
AK Parti Milletvekili Tülay Kaynarca
eşlik etti. Silivri Belediyesi Oğuz Aral
Sergi Salonunda düzenlenen toplantıda,
muhtarlar sorunlarını anlattı. Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz, özellikle ce-
zaevi isminin değiştirilmesiyle ilgili süreci
dile getirirken, Adalet Bakanı Abdülhamit
Gül ile telefonla görüşen Bakan Soylu,
sürecin yakın bir zamanda netlik kazana-
cağı bilgisini paylaştı. I SAYFA 9
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Silivri'de muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talebi üzerine, Silivri Cezaevi'nin
adının değiştirilmesi konusunun yakında netlik kazanacağını söyledi

CEZAEVININ 
ADI DEGISIYOR
MUHTARLAR SORUNLARINI ANLATTI

MAHALLELıYı
EVE KAPATTıLAR!

SENE 2021, YER İSTANBUL; KAÇAK HAFRİYAT DÖKEREK ANA YOLU KAPATTILAR

Başakşehir'de bulunan boş bir arazi, kaçak hafriyat döküm alanı haline geldi. 15 hanenin yaşadığı yere ulaşım
için kullanılan tek yol, kaçak hafriyat dökümü nedeniyle kapandı. Mahalle sakinlerinden Kasım Argun, "Çoluk
çocuk bugün okula gidemedi. Sıkıntı içerisindeyiz. Bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz" tepkisini gösterdi

Yola dökülen kaçak hafriyat nedeniyle evlerinden çıkamayan mahalleli bu duruma isyan
etti. Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, “Artık canımıza tak etti. Bu sorunun bir an
önce çözülmesini istiyoruz. Yol kapandığı için evimizden çıkmıyoruz” diye dert yandı. 

ARTIK CANIMIZA TAK ETTİ

TOPLANTIDA ADALET BAKANI GÜL'Ü ARADI

İlk aşaması
tamamlandı

KORKUYORUM!

9 belediyeden
ortaklık mesajı

VATANDAŞ
İSYAN ETTİ
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YEME BOZUKLUĞU 
NEDEN OLUR?
◊ NEŞE MERT

ERGENLİK döneminde 
başlayan ve sonrasında 
özellikle kadınlarda me-

nopoz erkeklerde ise andropoz 
gibi dönemlerde belirgin olarak 
görülen fiziksel ve ruhsal de-
ğişimler, ayna karşısında uzun 
vakitler geçirilmesi ve dış görü-
nümde değişiklikler yapma isteği 
ile kendini belli edebiliyor. Bu 
süreçte kişi yoğun bir güzellik ve 
bakım kaygısına kapılarak, zayıf 
ve formda görünmek isteyebili-
yor. Bunun sonucunda da yeme 
bozuklukları ve bu tabloların en 
tehlikelilerinden biri olan ano-
reksiya ortaya çıkıyor. 

Kilo almayı takıntı haline 
getirmeyin

Yeme bozukluğuna sahip kişiler 
fiziksel görünümden memnun 
olmayarak güzel görünmek adı-
na sağlıksız diyetlere ve beslen-
me şekillerine başvurmaktadır. 
Güzel ve çekici görünme isteği, 
ince bir bedene sahip olma fikri 
ile birleşince yeme bozukluğu-
nun ilk adımı olarak tanımlanan 
kilo almayı takıntı haline getirme 
durumu yaşanmaktadır. Ciddi 
bir yeme bozukluğu tablosu olan 
anoreksiya, aynaya bakıldığında 
yansıyan görüntüden memnun 
olmama, kilolu hissetme ve 
fiziksel görüntüden duyulan 
sıkıntı ile kendini göstermektedir. 
Anoreksiya hastalığında kilo al-
mama isteği hem fiziksel hem de 
psikolojik bir rahatsızlık olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu takıntılı 
ruhsal durum kalori alımının 
sağlanmaması için besin tüketi-
mini giderek azaltmaya, vücudu 
zedeleyecek ağır egzersizler yap-
maya ve zararlı görülen zayıfla-
ma çayları, kürlerini tüketmeye 
neden olmaktadır. Beslenme 
biçiminin değişimi ile birlikte 
bazı sindirim sistemi hastalıkları, 
ani kan şekerini düşüklüğüne 
bağlı bayılmalar ve duygu du-
rum değişimleri yaşanmaktadır. 
Beğenilme isteği ve ince bir fiziğe 
sahip olma hevesi, besin tüketi-
minin aza indirgenmesi ile yeme 
bozukluğunun ilk belirtisi olarak 
öne çıkmaktadır.

Sinirli ve mutsuz bir ruh 
hali görülüyor

Beslenme biçiminin değişimi ile 
birlikte güçsüz bir bağışıklık sis-
temi ve yeteri kadar beslenmeme 
durumu enerji kaybına, bitkin-
liğe, uyku alamama gibi hayat 
kalitesini olumsuz etkileyen 
sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya 
neden olmaktadır. Yeteri kadar 
uyku alamama fiziksel ve zihin-
sel yorgunluğun atılamamasıyla 
göz altında ve çevresinde mor 
halkaların oluşumuna, soluk 
bir cilt tonuna, baygın gözle-
re ve bitkin bir vücuda neden 
olmaktadır. Sürekli olarak 
besinlerden yeteri kadar protein 
ve vitamin alımı sağlanmaması 
saç dökülmelerine, çabuk kırılan 
tırnaklara, diş eti hassasiyetini 
beraberinde getirerek güzellik 
kaygısının getirdiği yeme bozuk-
luklarının sağlık açısından olum-
suz birçok yönünü gözler önüne 
sermektedir. Güzellik kaygısı 
taşıyan bireylerin görünümünde 
yaşanacak bu istem dışı olumsuz 
değişimler mutsuz ve sinirli bir 
ruh halini doğuracaktır.

Zayıflama sağlığı tehdit 
ediyor

Yeme bozukluğuna sahip kişiler az 
kalorili besinleri tercih eder, gün 
içerisinde beslenmeyi sürekli erte-
ler ve sıkça tartılmaya özen göste-
rirler. Besin tüketiminin azaltılma-
sı ve buna bağlı ani kilo kayıpları 
vücudun olağan dengesini bozarak 
sindirim sisteminin işleyişini boz-
maktadır. Ayna karşısında geçiri-
len uzun süreler ve sürekli şişman 
olduğundan yakınan bu kişiler 
beslenmeyi hiç yok denecek kadar 
azaltmaktadır. Hızlı ve aşırı verilen 
kilo kayıplarından sonra ortaya 
çıkan anormal fiziksel görüntü 
bu kişileri memnun etse dahi bu 
durum mide ve bağırsak rahatsız-
lıklarına, enfeksiyon hastalıkları 
ve kalp ritim problemleri gibi ciddi 
sağlık problemlerine neden olmak-
tadır. Güzellik kaygısı ile sağlığın 
göz ardı edildiği bu rahatsızlıkta 
verilen kilo miktarı, hastalığın 
seyrini belirleyerek tedavi süreci-
nin nasıl ilerleyeceğine yön tayin 
etmektedir.

Memorial Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölü-
mü’nden Dyt. Berçem Gülçek, yeme bozuklukları, 
anoreksiya ve tedavi süreci ile ilgili bilgi verdi

Anoreksiya gibi yeme bozukluklarında kesin tanı 
konulabilmesi için öncelikle hastalığın kabul edilmesi 
ve hekim yardımı alınması gerekmektedir. Anoreksiya 
hastalığında kişiler kiloyu takıntı haline getirerek vücut 
kitle endeksinin altında kalacak şekilde beslenmeye baş-
lamaktadır. Dengesiz beslenme ve yapılan yanlış diyetler, 
ani kilo kayıplarının vücut dengesini bozmasına ve farklı 
sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. 
kan şekerinde düşmeler, aşırı zayıfl ığa rağmen kişinin 
sürekli şişman olduğunu iddia etmesi, vücuda alınan her 

besin sonrası tartılma ve kadınlarda regl gecikmeleri 
şeklinde görülen belirtiler tanı konulmasına yardımcı 
olmaktadır. Hastalığının seviyesine göre tedavi şekilleri 
uygulanmaktadır. Bu rahatsızlığın tedavisinde hastalığın 
seyrine göre diğer tıbbi dallarla ortak bir tedavi süreci uy-
gulanabilmektedir. Hastalığın kabullenilmesinin ardından 
psikolojik destek alınmaktadır.  Anoreksiya hastalığında 
ciddi kilo kayıpları yaşanmış ve dengesiz beslenme sonucu 
farklı sağlık problemleri doğmuşsa; beslenme ve diyet, iç 
hastalıkları,  psikiyatri gibi tıbbi alanlardan yardım gerekli 

görülebilmektedir. Tedavi süresi kişinin tedaviye olumlu ya-
nıt vermesiyle doğru orantılıdır. Yeme bozukluğunun neden 
olduğu ciddi kilo kayıplarını dengelemek beslenme tedavisi 
ile mümkün olmaktadır. Dokuların yenilenebilmesi, 
organların ve sindirim sisteminin vücut dengesini koruya-
rak işlevini sürdürebilmesi besinler ile gerçekleşmektedir. 
Psikolojik desteğin yanında sağlanacak beslenme tedavisi 
ile kişilere sağlıklı beslenme konusunda bilgi ve tutum 
kazandırarak düzenli ve dengeli beslenme alışkanlığının 
devamlılığı sağlanmaktadır.

Uzman yardımı almaktan çekinmeyin
Berçem Gülçek

◊ ZEYNEP VURAL

BEL ağrısı, toplumun genelinde en sık gö-
rülen şikayetlerin başında geliyor. Hayat 
kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve halk 
arasında ‘omurga romatizması’ olarak bi-
linen ankilozan spondilit gibi hastalıkların 
ilk belirtisi inflamatuar bel ağrıları oluyor. 
Ülkede yaklaşık 300 bin kişinin bu sorunu 
yaşadığını, ancak toplumda bu hastalığın 
yeterince tanınmadığına dikkat çeken 
Acıbadem Kayseri Hastanesi Romatoloji 
Uzmanı Dr. Şule Ketenci Ertaş, “Hastalık 
genellikle 30 yaşın altında ortaya çıkıyor. 
Ancak ilk şikayetler ile tanı arasında 7-8 
yıl fark oluyor. Bu nedenle 3 aydan uzun 
süren bel ağrısı dikkat alınmalı, doktora 
başvurulmalı. Yaşam kalitesini olumsuz 
etkileyen ve iş gücü kaybına da yol açan 
bel ağrısı aynı zamanda hastaneye gitme 
nedenlerinin de başında geliyor. Mekanik 
bel ağrılarının bel fıtığı, yapısal bozukluk-
lar, travma ve omurgada kireçlenmeden 
kaynaklanabiliyor. Bu ağrılar daha çok 
ağır kaldırma ve zorlanma sonrası ortaya 
çıkar, dinlenme ile rahatlar” diye konuştu.

Kronik ağrıya dönüşebilir
Hastalığın ihmal edilmemesi gerektiğini 
belirten Ertaş, “3 aydan uzun süren bel ağ-
rıları ise kronik bel ağrısı olarak adlandırı-
lıyor. Bu ağrıların büyük kısmında da altta 
yatan başka bir neden olabiliyor. Kronik 
bel ağrısına erken dönemde tanı koymanın 
ve altta yatan nedeni bulmak önemli. Bel 
ağrısı yaşayan bir hasta öncelikle fiziksel 
tıp ve rehabilitasyon, beyin cerrahisi ve 
ortopedi bölümlerine başvuruyor. Has-

talar uygulanan tedavilerin ardından da 
büyük oranda sağlığına kavuşuyor. Ancak 
inflamatuar karakterde bel ağrısı olan 
hastalar; bel fıtığı gibi başka bir tanısı olsa 
da romatoloji uzmanına başvurmakta 
gecikmemeli” ifadelerini kullandı.

Kalça ağrısı gibi olabilir
Sözlerini sürdüren Ertaş şöyle konuştu: 
“Bu ağrılar, istirahatle kötüleşir, hareket 
ve egzersizle rahatlar. Sabah tutukluğu 
ve günün ilerleyen saatlerinde düzelme 
gözlenebilir. Gece uykudan uyandıran 
ağrı ve değişen kalça ağrısı ile de kar-
şımıza çıkabilir. İltihaplı bel ağrılarının 
belirti olarak dikkat çektiği hastalıklardan 
biri de ankilozan spondilit. Ünlü tiyatro 
oyuncusu Suna Pekuysal’ın da yaşadığı 
bir rahatsızlık olduğundan onun adıyla 
da anılan bu hastalık, ülkemizde her 200 
erkekten birinde ve her 500 kadından 
birinde görülüyor. Hastaların büyük 
çoğunluğunun 30 yaşın altında olmasına 
karşın tanı süreci çok uzuyor.”

Tedavisi var
Uygun tedavinin önemine değinen Ertaş, 
“Hastalığın öyküsü, fizik muayene bulgu-
ları ve görüntüleme yöntemleri sonrası tanı 
konulan hastalara iltihap giderici ilaçlar 
veriliyor. Böylece kronik hastalığın seyri 
yavaşlatılmaya çalışılıyor. Uygun hastaya 
uygun tedavi verildiğinde oldukça yüz 
güldürücü sonuçlar elde ediliyor. Burada 
amaç; ağrısız, vücutta kalıcı yapısal bozuk-
lukların gelişmediği ve iltihabi durumun 
yol açabileceği diğer organ bozukluklarının 
önüne geçmektir” şeklinde konuştu.

3 aydan fazla süren
bel ağrısına dikkat!

Romatoloji Uzmanı Dr. 
Şule Ketenci Ertaş, bel 
ağrısı çeken hastaları 
uyararak, “Hastalık ge-
nellikle 30 yaşın altında 
ortaya çıkıyor. Ancak ilk 
şikayetler ile tanı arasın-
da 7-8 yıl fark oluyor. Bu 
nedenle 3 aydan uzun 
süren bel ağrısı dikkat 
alınmalı, doktora başvu-
rulmalı” dedi

SÖZÜ ve müziği Dila’ya, dü-
zenlemesi ise Berk Kirtiş’e ait 
olan şarkının nakarat kısmını bir 
arkadaşından etkilenerek döv-
mecide yazan sanatçı, şarkının 
klip çekiminde ise ilginç bir olay 
yaşadı. Asansöre monte edilen 
kamera ile tekli görüntülerinin 
çekildiği sahnelerin bitiminde 
asansörde mahsur kalan sanatçı, 
temassızlığın giderilmesiyle dışarı 
çıkabildi. Ufak çaplı bir korku ya-
şayan Dila, nazar boncuğu olan 
bu olay sonrası ise gülme krizine 
girdi. Yıllardır müzik sektöründe 
üretimleri ile var olan Dila, korno 
enstrümanstliği, bale ve ses 
sanatçılığının yanı sıra oyuncu-
luk da yaparak çok yönlülüğü ile 

kendine hayran bırakıyor. 

Şarkıyı ilhamla yazdı
Klip çekimi için Mustafa Özen 
yönetmenliğinde çalışan Dila’nın 
hareketli ve iddialı tavrı şarkı ile 
uyum içerisinde izleyiciye sunulu-
yor. Ne Yani projesiyle ilgili duy-
gularını dile getiren Dila “Ne Yani, 
çevremden ilham alarak yazdığım 
bir şarkı oldu. Bu şarkının çıkış 
zamanı aslında isyankar olduğum 
bir zamanımdı. Sözünü tutmayan-
lar, sevip de aramayanlar, sor-
mayanlar, samimiyetsiz görüşler, 
samimiyetsiz sevişler... Müzikal 
anlamda ise yeni bir sound dene-
yerek disko ve hafif trap tarzını bir 
araya getirdim’’ dedi.

Güçlü sesi ve 
besteci kimliği ile 
başarılı projelere 
imza atan sanatçı 

Dila, yeni teklisi 
Ne Yani ve klibini 
müzikseverler ile 

buluşturuyor

Dila gümbür 
gümbür 
geliyor

ÜNLÜ iletişimci Özgür Aras’ın Marka 
Elçiliğini yaptığı tüm detayları özenle 
düşünülen Boğazın eşsiz manzarasında 
yemek ve müzik ziyafetini bir arada su-
nan Jolly Joker Private 3 Aralık Cuma 
akşamı CVK Park Bosphorus’un tera-
sında kapılarını Gülşen ile açıyor. Canlı 
müziğin popüler adresi Jolly Joker’in 
yeni konsepti Jolly Joker Private , Aralık 
ayında; Gülşen, Yaşar, Ayta Sözeri, Se-
lami Şahin, Linet, Simge, Berkay, Yıldız 
Tilbe, ve Bülent Ersoy gibi birbirinden 
ünlü isimlere ev sahipliği yapacak.

Jolly Joker Private, 3 Aralık’ta 
CVK Park Bosphorus’un terasın-
da kapılarını Gülşen ile açıyor

Açılışı 
Gülşen 
yapacak
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TUZLAʼDA bulunan bir tersanede ba-
kıma alınan Panama bandıralı T-MARN 
isimli 100 metre uzunluğundaki kuru yük 
gemisinin kazan dairesinde saat 10.50 
sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 
yangın çıktı. Yangın kısa sürede geminin 
ön kısmını sıçradı. Dumanların büyüme-
si üzerine tersanede çalışanlar durumu 

itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 
Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri, 
geminin kazan dairesinde köpüklü su ile 
müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerin bir 
saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. 
Yangında yaralı ve can kaybı olmadığı öğ-
renilirken, gemide hasar oluştu. Yangının 
çıkış nedeni araştırıyor. 

Tuzla tershanesinde yangın çıktı
Tuzla’da tersanede bulunan Panama ban-

dıralı kuru yük gemisinin kazan dairesinde 
çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 

söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralı 
olmazken gemide hasar oluştu 

OLAY, geçtiğimiz cumartesi öğle 
saatlerinde Feyzullah Mahallesi’nde 
bulunan binada meydana geldi. Sokak 

hayvanlarını besleyen İnci Gerez’in iddiasına 
göre, baktığı ‘Kıpır’ isimli kedi, son olarak 
binanın bahçesinde kayboldu. Bir süre kedi-
yi bulmak için çevrede arama yapan Gerez, 
kediyi bulamayınca binanın güvenlik kamera 
görüntülerini inceledi. İnci Gerez, binanın 
temizlik çalışanı olan Sevinç M.’nin kediyi 
öldürüp bir poşete koyarak dışarı attığının 
görüntülere yansıdığını ileri sürdü.  Bunun 
üzerine Gerez, yanına gittiği temizlik çalışanı 
Sevinç M. ile tartıştı. Tartışmanın ardından 
ikili arasında arbede yaşandı. Yaşanan olay 
sonrası Gerez, temizlik işçisinden şikayetçi 
oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.  

Planlı bir şekilde öldürdü
Eşiyle sokak hayvanlarına baktığını söyleyen 
İnci Gerez “Bu kadar yakınımızda yaşan-
ması beklemediğimiz bir şey. Bunlar her 
gün gördüğüm selam verdiğim insanlar. Bu 
kedi bizim binamıza yaklaşık bir ay önce sol 

patisinde dikiş izleriyle geldi. Sonra kediye 
bakmaya başladık. Bina olarak herkes kedile-
re bakıyor, onları besliyor. Kediyi binadan bir 
kişi sahiplenmek istiyor. Sahiplenmek isteyen 
kadın bir süre şehir dışına çıkmak istiyor. 
Geldiğinde arıyorlar. Bulamayınca eşime ha-
ber veriyorlar. Eşimin de aklına binanın gü-
venlik kamera görüntülerine bakmak geliyor. 
Görüntülere izlediğimizde binanın temizlik 
çalışanı planlı bir şekilde kediyi siyah poşete 
koyup mutfak gibi bir bölümümüz var oraya 
götürüyor. İçeride oyalandıktan sonra elinde 
poşetle dışarıya çıkıyor. Bizim endişemiz 6 
aylık bir kedinin hareket etmeden dışarıya 
çıkarıyor. Ya kediyi boğarak öldürdüğünden 
şüphe ediyoruz. Kendisine sorduğumuzda 
bunu bize itiraf ediyor. Kediyi beyaz poşette 
görünür diye siyah poşete koyarak sonra 
dışarıya attığını söylüyor. Nereye attığını 
sorduğumuzda kediyi yolun karşına attığını 
söylüyor. Aramızda arbede yaşandı. Polisler 
geldi. Kendisinden de şikayetçi oldum. Bu 
olayın peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar 
mücadelemi vereceğim” dedi.  DHA

Maltepe’de sokak hayvanlarını besleyen İnci Gerez, oturduğu binada baktığı ‘Kıpır’ 
isimli kedinin temizlik çalışanı Sevinç M. tarafından öldürülüp, poşete konularak dışa-
rı atıldığını iddia etti. Gerez, “Kedilerden ne istiyorsunuz? Onları rahat bırakın” dedi

KEDiLERDEN NE
iSTiYORSUNUZ?

O anlar kameraya yansıdı
Sevinç E.ʼnin koltuk arkasındaki kediyi kucaklayıp, 
bir odaya girdikten sonra poşetle dışarı çıktığı 
binanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. 

Bir başka görüntüde ise, İnci Gerez ile Sevinç 
M.ʼnin arasında tartışma sonrası arbede yaşandığı 
görülüyor.

OLAY, dün saat 14.00 sıralarında Kü-
çükçekmece Kanarya Mahallesi’nde 
yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz 
2 kişi evine gitmeye çalışan Erhan Ç. 
isimli şahsı “büyü ve muska yaptığı” 
iddiasıyla beyzbol sopalarıyla dövme-
ye başladı. Bir anda saldırıya uğrayan 
Erhan Ç, bağırarak kaçmaya başladı. 
Durumu fark eden vatandaşlar araya 
girmeye çalıştı. Saldırganlar Erhan 
Ç.’yi kafasından yaralayarak geldikleri 
araçla kaçtı. Sopalarla kafasından 
darbe alan adam yere yığıldı. İhbar 
üzerine olay yerine çok sayıda polis 
sevk edildi. Gelen polis ekipleri, yaralı 
Erhan Ç.’nin yerde yattığını görünce 
elbiseyle darbe alınan yere destek 
yaparak müdahale etti. Ambulansın 

geç gelmesi nedeniyle yaralı acı içinde 
inlerken, polis ekipleri ise dakikalarca 
onu sakinleştirmeye çalıştı.

mbulans geç geldi
Bir süre sonra kafasından darbe alan 
Erhan Ç., ambulansla hastaneye kal-
dırıldı. Tedavisi devam eden adamın 
hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 
Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğüne 
bağlı polis ekipleri ise saldırganların 
yakalanması için çalışma başlattı. 
Olayı anlatan komşu Süleyman Salça, 
“Ben adamı tanıyorum. O bana söyle-
di, iki kişi dövdü. Ben eve geçiyordum, 
sopalarla kafama vurmaya başladı. 
Sonra bağırdım, onlar taksiye binip 
kaçtılar. Durumu iyi” dedi. DHA

Küçükçekmece’de 
2 şahıs, tek başına 

yaşayan adamı evine 
gittiği sırada ‘büyü ve 
muska yaptı’ diyerek 

beyzbol sopasıyla 
dövdü. Yerde acı için-

de kıvranan adamı 
polis dakikalarca 

sakinleştirmeye çalıştı

Büyücü deyip
adam dövdüler

KAĞITHANE Talatpaşa Mahalle-
sinde meydana gelen olayda, Baki 
K., eşiyle gece yarısı evde uykuya 
daldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde 
çift, içeriden gelen seslere uyanarak 
kalktı. Karşısında tanımadığı bir 
şahsı gören Baki Ç., şahsın evden 
çıkarak sokakta bekleyen bir araba-
ya binip kaçtığını ihbar etti. İhbar 
üzerine Kağıthane İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. 
Evde yapılan incelemelerde, 2 adet 
cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgi-
sayar, 1 adet alyans ve 1 adet akıllı 
kol saati çalındığı tespit edildi.

Polisi görünce aracı 
bırakıp kaçtılar

Şüphelileri yakalamak üzere yürü-
tülen çalışmalar kapsamında, Bağ-
cılar Demirkapı Mahallesinde saat 
04.40 sıralarında Bağcılar Devriye 
Ekipler Amirliği görevlileri, 34 
EKA 677 plakalı aracı durdurmak 
istedi. O esnada araç içerisindeki 
2 şahıs koşarak kaçtı. Olay yerinde 
bıraktıkları aracın içerisinden ise 

hırsızlık yaptıkları evden çalınan 
eşyalar ele geçirildi. Şüphelilerin 
kullandığı aracın uygulama üze-
rinden kiralanmış olduğunu tespit 
eden Kağıthane polisi, kayıtlardan 
kiralayan kişiye ulaştı.

Kuzenini hırsızlıkta 
kullandı

Aracı kiralayan Murat Can C.’nin 
aracın çalındığına dair ihbarda 
bulunduğunun belirlenmesi üzerine 
Murat Can C.’nin ifadesi alındı. 
İfadesinde, aracı teyzesinin oğlu 
olan Özgür C. (20) ve Kadir C.’ye 
(18) kullanması için verdiğini 
söyleyen Murat Can C., şüphelile-
rin hırsızlık yaptıklarını söyleyerek 
kendisini aradığını ancak korktuğu 
için polis ekiplerine haber vereme-
diğini belirtti. Yapılan incelemede 
çalındığı ihbar edilen aracın, 
şüphelilerin kaçmasının ardından 
ihbarda bulunulduğu ortaya çıktı. 
Bunun üzerine çelişkili ifadeler ve-
ren Murat Can C. ve kuzeni Özgür 
C., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri tarafından yakalandı. 

Kağıthane’de 
iki hırsız, kiralık 
araçla geldikleri 

bir binadaki evden 
maddi değeri 

yüksek elektronik 
eşya ve ziynet 

eşyası çaldı

Kiralık araçla
soygun yaptılar

KADIKÖYʼDE kadın sürücü 
fren yerine gaza basınca önün-
deki araca çarptı, ardından 
kaldırımdaki ağaca çarparak 
durabildi. Güvenlik kamerasına 
saniye saniye yansıyan kazada 2 
kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 
sıralarında Kadıköy’de Göztepe 
Mahallesi, Ressam Salih Ermez 
Caddesinde meydana geldi. 

34 DYA 564 plakalı Mercedes 
marka otomobilin kadın sürücü-
sü cadde üzerinde ilerlerken fren 
yerine gaza bastı. Kontrolden çı-
kan araç seyir halindeki 34 BFT 
781 plakalı volkswagen araca 
çarpmasının ardından, kaldırım-
daki ağaca çarparak durabildi. 
Kaza sonucu akan trafikte orta-
lık savaş alanına döndü. 

Fren yerine gaza
bastı olanlar oldu

ŞİŞLİʼDE evsizlerin kaldığı gecekon-
duda yangın çıktı. Gecekonduda-
kilerin kendilerini dışarıya attıkları 
anlar kameralara yansıdı. Yangın, 
saat 07.00’da Şişli İnönü Mahallesi 
Kuzukulağı Sokak üzerinde bulunan 
bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre, 
içerisinde evsizlerin yaşadığı gecekon-
dudan bir anda alevler yükselmeye 
başladı. Alevlerin yükseldiğini gören-
ler durumu itfaiye ve polis ekiplerine 
haber verdi. İhbar üzerine yangının 
çıktığı yere gelen ekipler, gecekondu-
ya müdahale etti. Yangının başladığı 
esnada gecekonduda kalanların ise 
kendilerini sokağa attıkları anlar cep 
telefonu kamerasına yansıdı. Yangı-
nın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

GAZİSMANPAŞAʼDA laf atma me-
selesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 
1 kişi yaralandı. Olay, dün 19.30 sıra-
larında Gaziosmanpaşa Fevzi Çak-
mak Mahallesi’nde meydana geldi. 
İddiaya göre, Samet G. ile Emrullah 
S. arasında laf atma meselesi yüzün-
den tartışma çıktı, sonrasında ise ikili 
kavga etmeye başladı. Kavga anında 
Samet G., yanındaki silahı çıkararak 
Emrullah S.’ye ateş etti. Emrullah S., 
silahtan çıkan kurşunla bacağından 
yaralanırken, olayı gören vatandaşlar 
Samet G.’yi dövdü. İhbar üzerine 
olay yerine gelen polis ekipleri kala-
balığın arasında kalan Samet G.’yi 
gözaltına aldı. 

Vatandaş canını 
zor kurtardı

GOP’ta silahlı kavga
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S evi
Orman sen elimi tutunca başlardı,
Yarılırdı bir incir gibi ortasından.

Koşardık yukarı iki büklüm, soluk soluğa.
Alabalıklarla düşe kalka, çam pürleri
Keserdi hızımız, Elimi Bırakma, Elimi
Bırakma…
Şiirin büyük ustalarından 28 Kasım

2002’de kaybettiğimiz Melih Cevdet
ANDAY sevdiğine bağlılığını böyle anlatır. 

Kilometrelerce uzayan patika yoldan bulun-
duğun yerin en yüksek tepesine çıktığında,  
sadece sessizlik, huzur ve çoban nezaretinde 
otlayan koyunlar seni karşılar. Henüz adını 
konulmamış doğmuş kuzuyu okşarsın, tüylerin
ürperir için tuhaf olur.  

Tırmanırken patika yolda düşme ihtimaline
karşı sana güç veren eli unutamazsın. Hatta o
el, sana sahibinin sırtında taşıdığı sıcak suyla
yaptığı kahvenin tadını hiç bir yerde bulamazsın.   

İnsan boyuna yakın uzanmış otların ara-

sına elini tutarak sırt üstü yatıp gökyüzünü
izlemek şairin Sevi’si gibidir.   

Eğer ki o otların yetişmesi için destek 
veremiyorsan, el askıda, otlar da kuzu da
artık sahipsiz kalmıştır.  

Sen de arzu ettiğin o şatafatlı hayatta
huzuru bulamaz, ancak kendini kandırırsın.   

Çiftçinin traktörü hacizli..
Köylünün ürünü tarlada,
Tesisleri kapatılmış
Atanamayan öğretmene haciz gelmiş,
TMSF’nin el koyduğu binalara girilemiyor.
Kiralar, dolar gibi almış başını gidiyor,
Komşu ucuz mal diye koşuyor.
Fındık, çay, tütün horon oynayamıyor,
Üzüm bağları boynunu bükmüş,
Pamuk, karalar bağlamış,
Patates, soğan utancından toprağa gömüldü. 
Gidişat bizde böyle iken Türkiye, 

Ukraynalı çiftçiye destek verecekmiş. 
Oy oy ben nerelere gideyim. 

Ülke Hiperenflasyonla karşı karşıya iken
başka ülkeye tarım desteği nasıl olur. 

Döviz girsin diye yabancıları ülkeye doldu-
ran zihniyet, birçok ülkeye mali yardımda 
bulunması doğru değildir.  

Ülkedeki ekonomik sıkıntılar her geçen gün
artıyorken, mecliste “dış yardım bütçesi” 
tartışılması yanlıştır. 

Her geçen yıl tarımsal üretimi geriye giden
Ülkem, Ukrayna’daki “Çiftçileri kalkındırmak
için” teknik ve mali yardım yapacak olması
abesle iştigaldir. 

Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı “Ukrayna
ülke profili” verilerine göre Türkiye’nin 2020
yılında Ukrayna’dan yaptığı 2.5 milyar dolar
tutarındaki ithalatın yaklaşık 1 milyar dolarlık
kısmı buğday, mısır, yağlı tohum ve meyveler,

hayvan yemleri ile katı ve sıvı yağların da arala-
rında bulunduğu tarımsal ürünlerden oluşuyor. 

Türk Lirasının değeri dip yaparken, Tür-
kiye’nin risk primi de rekor seviyeye yükseldi.
Tüm dünya Türkiye’nin kendi kendine yarattığı
kur krizini konuşuyor. 

Porsiyonu küçültün, iki tane domates alın,
ayda bir kez et yenilmese olur, araba bol diyen-
ler, kendi yurttaşı yerine destek peşinde 
koşuyorsa, işte bu dış güçtür.  

Bir şeyi hak edenden esirgemek kadar 
hak etmeyene vermek de haksızlıktır!.

Bu şuna benziyor, yangın uçağımız yok.
Ama kiralıyoruz. 

Hasta ilaç bulamıyor. Fakat Sağlık 
bakanlığı yok öyle bir şey diyor. 

Türk Lirası değer yitiriyor. Ekonomi bizim
işimiz deniliyor. 

Benzin, Motorin, LPG’den dumanlar 
çıkıyor. Kuyruklar hatırlatılıyor. 

Haksız yere cezaevinde bulunanlar sürekli
artıyor. Adalet var deniliyor. 

İki örnek vereyim. Gerisini düşün. 
Bundan 33 yıl önce bugün 28 Kasım

1988’de Başbakan rahmetli Turgut Özal 
Cumhuriyet Gazetesini, “Babıali’nin Pravdası”
olarak nitelendirdiği için 500 bin Türk Lira
manevi tazminata mahkûm olur. 

24 yıl önce 1997 yıllarında ve devam eden
yıllarda, sebepsiz olarak rütbeli asker 36 ay 
raporlu gösterildikten sapa sağlam olmasına 
rağmen malulen emekli edilir.  

Ne demek istediğimi anlamışsındır.
Vee tüm hatalarına, kusurlarına rağmen,

elini tuttuğumuz, sana gelen ayaklarını 
öptüğümüz kadın…

Taciz edilir.
dayak yer.
Tecavüze uğrar, 
öldürülür. 
Soruyorum hâkim bey adalet bunun 

neresinde kalıyor.
İslam filozofu Abdülkadir Geylani şöyle

diyor. “Bütün kalbindekileri toplayıp çıkar bir
tabağa koy ve içindekileri herkesin görebileceği
şekilde sokaklarda dolaş! Eğer tabağın içinde
utanılacak bir şey yoksa işte bu Takvadır!
Bunu düşün derim.

Hâkim bey, adalet bunun neresinde…

İ stanbul'un barajlarında İSKİ verile-
rine göre bugün ölçülen doluluk oranı
yüzde 41.44 olarak kayıtlara geçti. Ve-

rilere göre son bir hafta içinde barajlardan
5 milyon 82 bin metre küp su eskildi. İs-
tanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl Nisan
ayında yüzde 80.82 olan doluluk oranı
daha sonra düşmeye başlamıştı. Son on
yılda ölçülen bu tarihteki doluluk oranı

2015 yılında yüzde 64.1 olarak kayıtlara
geçmişti.

Keçiler otluyor

İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla
etkilenen barajlardan biride Alibeyköy ba-
rajı oldu. Alibeyköy barajında doluluk
oranı bugün itibariyle  yüzde 17.03 olarak
ölçüldü. Barajın eskiden suyla dolu balık-

ların yüzdüğü alanlarda artık keçilerin ot-
ladığı meralar haline geldi. Barajda son 10
yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor.
Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı
yüzde 15.6'ya gerilemişti. Bu rakam son 10
yılın en düşük oranı olarak tarihe geçmişti.

1. sırada Ömerli

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağla-

yan barajlardan Kazandere ve 
Papuçdere barajları adeta kurudu. 
Kazandere barajında doluluk oranı
4.62'ye Papuçdere barajında yüzde
2.77'ye kadar geriledi. İstanbul'un 
doluluk oranı en yüksek baraj gölü 
ise Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında
doluluk oranı yüzde 67.49 olarak 
ölçüldü. DHA

iStanbul’un farklı semtlerinden Cumhu-
riyet Halk Partili 9 ilçe belediyesi 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası

Mücadele Günü kapsamında “Şiddete Karşı Birlik-
teyiz” sloganıyla ortak bir mesaj yayınladı. Şişli, Be-
şiktaş, Sarıyer, Adalar, Avcılar, Ataşehir, Kartal,
Esenyurt ve Beylikdüzü Belediyeleri 25 Kasım Ka-
dına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele
Gününde, ortak sloganlarını sosyal medya hesapları
ve billboardlarda yerini aldı.
Bilgiler de yayınlandı

“Şiddete Karşı Birlikteyiz” sloganının kullanıldığı
mesajda CHP’li belediyeler, şiddete karşı kadınların
yanında ve birlikte olduklarını kamuoyuna da du-
yurdu. Kadınların şiddete maruz kaldıklarında baş-
vurabilecekleri ve ücretsiz destek alabilecekleri
belediyelere bağlı kadın danışma/dayanışma merkez-
lerinin iletişim bilgileri için de bir tablo hazırlandı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Halk Partili 9 ilçe
belediyesi, “Şiddete Karşı Birlikteyiz” sloganıyla kadına yönelik şiddetle mücadelede ortaklık mesajı verdi

9 belediyeden ortaklık mesajı

Hem konforlu
hem güvenli

marmaraereğliSi ve Çorlu ilçelerin-
deki Türkmenli-Çeşmeli, Türkmenli-Yeni-
çiftlik, Türkmenli-Şahpaz,

Şahpaz-Türkmenli mahalleleri arasındaki yenilenen
yollar, düzenlenen törenle hizmete açıldı.  Çorlu ilçesi
Şahpaz Mahallesi'nde gerçekleşen, törende ilk konuş-
mayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dai-
resi Başkan Vekili Yüksel Özdal yaptı. Özdal
konuşmasında uygulanan SSB yol hakkında teknik
bilgiler verdi.  Yüksel Özdal’ın ardından konuşmala-
rını gerçekleştiren Şahpaz Mahalle Muhtarı İlker Soy-
dan ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise yol
yapımında emeği geçen başta Başkan Albayrak
olmak üzere herkese teşekkür ettiler ve yolların hayırlı
olması temennisinde bulundu. 
Gururlu ve mutluyuz

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albay-
rak da konuşmasında, “Tekirdağ Büyükşehir Beledi-
yesi olarak kentimizin ulaşım ağını genişletmeye
devam ediyoruz. Geçtiğimiz Eylül ayında 12,5 kilo-
metre uzunluğundaki Yakuplu yolunu hizmete açtık.
Bugün ise Türkmenli-Çeşmeli, Türkmenli-Yeniçiflik,
Türkmenli-Şahpaz ve Şahpaz-Yakuplu mahalleleri-
mizde yapmış olduğumuz silindirle sıkıştırılmış beton
(SSB) yolların açılışını gerçekleştiriyoruz. Önceki yıl-
larda sathi kaplama olarak yapılan, ancak aradan
geçen zaman içerisinde bozulmalar meydana gelen
yolları Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızın faaliyet
programına aldık. Bu kapsamda yer yer 5 metreye
kadar düşen yol genişliğini 7,5 metreye çıkardık.
Zemin güçlendirme çalışmalarımızın ardından söz
konusu yolları yüksek dayanıklılık özelliğine sahip si-
lindirle sıkıştırılmış beton ile kapladık. Çalışmalarımız
esnasında 12 bin metreküp alt temel, 24 bin metreküp
taş dolgu, 80 metre büz ve 13 bin metreküp beton
kullandık. Yapmış olduğumuz bu çalışma sonucunda
söz konusu güzergâhlarda ulaşım konforu arttığı gibi
trafik akışı da daha güvenli hale geldi. Marmaraereğ-
lisi ilçemizde böylesine önemli bir çalışmaya imza at-
maktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Yapmış
olduğumuz yol yapım çalışmalarımızın Marmarae-
reğlisi’ne ve Tekirdağ’a hayırlı olmasını diliyor, bu hiz-
metimizin tamamlanmasında emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerindeki
mahalleler arasında uygulanan SSB
beton metoduyla yenileme çalışmaları
tamamlanan yollar hizmete açıldı.
Açılışta konuşan Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
“Ulaşım konforu arttığı gibi trafik akışı
da daha güvenli hale geldi” dedi

İstanbul'un barajlarında doluluk
oranı yüzde 41.44'e geriledi. Doluluk

oranının yüzde 17.03 olarak ölçül-
düğü Alibeyköy barajında eskiden su
dolu alanlar keçilerin otladığı mera-
lar haline geldi. Barajda son 10 yılın

en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor.

erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU 

BALIKLAR YUZUYORDU 
ARTIK KECILER
OTLUYOR!

Kartal Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşit-
sizliğine dikkat çekmek ve kadına yönelik
şiddetle mücadele konusunda farkındalık
yaratmak amacıyla "Kadına Yönelik Şid-
dete Toplumsal Cinsiyet Penceresinden
Bakmak" adlı bir panel düzenledi. Kartal
Belediyesi, Kalamış Rotary Kulübü ve
Dalyan Inner Wheel Kulübü işbirliği ile 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslar-
arası Mücadele Günü kapsamında düzen-
lenen panel Soğanlık Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Uzman Eczacı Belkıs
Ünver ve Uzman Psikolog Ekin Çakır'ın
sunumuyla gerçekleştirilen panelde top-
lumsal cinsiyet bağlamında kadına yönelik
şiddet konusu ele alındı. Belkıs Ünver Tür-
kiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden
şiddet verilerini paylaşırken, Ekin Çakır da
psikolog gözüyle şiddetin toplumsal ne-
denlerini ele aldı. Uzman konukların bilgi-

lerini paylaştığı panel izleyenler tarafından
dikkatle takip edildi. Panelin sonunda ko-
nuşmacılara Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel adına plaket ve çiçek
takdiminde bulunuldu.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kartal Belediyesi de “Şiddete Karşı Birlikteyiz” mesajını ilçe genelinde billboardlar ve sosyal medyadan duyurdu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ger-
çekleştirilen Gönül Belediyeciliği Sektör Bu-
luşmaları, Tekirdağ Berberler ve Kuaförler

Odası ve Tekirdağ Şoförler ve Otomobilciler Odası üye-
leri ile devam etti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cü-
neyt Yüksel’in ev sahipliğinde gerçekleşen istişare
toplantılarında esnafa güncel salgın tedbirleri ile bilgi-
lendirme yapılırken, Başkan Yüksel de Süleymanpaşa
Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetlerin yanı sıra 2022
yılı itibariyle hayata geçirilmeye başlanacak devasa pro-
jeleri tanıttı. Meslek odaları ile istişarede bulunmak
üzere DES Otel’de organize edilen toplantılarda Süley-
manpaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Kafalı, katılımcı-
lara Korona virüsü salgınında gelinen son nokta
hakkında önemli bilgiler verdi. Kafalı, kurumsal ve kişi-
sel salgın tedbirlerinin önemine değindiği konuşma-
sında yeni kapanma süreçleri yaşanmaması için salgınla
topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Esnafla istişare
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Ç ağdaş Yaşamı Destekleme Der-
neği’nden burs alan öğrencilere
destek olmak amacıyla düzen-

lenen ‘Hayat Seninle Güzel’ sergisi,
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş
Belediyesi ve Beltaş Vakfı iş birliğiyle
gerçekleşti. 36 sanatçının eserleriyle
katkı sunduğu sergi, Beşiktaş Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde Mustafa Kemal
Merkezi’nde ziyarete açıldı. Açılışını, Be-
şiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in
yaptığı sergiye İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık katıldı.

Çağdaş adımlar atacağız

Açılış töreninde konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, eğitimin ve sanatın
önemini belirterek, “Rahmetli Türkan
Saylan hocamızı anarken, onu anlat-
maya kimsenin ihtiyacı olduğunu dü-
şünmüyorum. Ama Türkiye’nin hala
çağdaşlaşmaya ve iyi eğitime ihtiyacı ol-
duğunu görüyoruz. Bu noktada atılan

her adımı sonsuz destekleyeceğiz. Türki-
ye’nin değişimi ancak ve ancak eğitimle
mümkündür. Eğitime yapılan katkı, eği-
timi destekleyen pırıl pırıl derneklerimizi
desteklemek bir vatandaşlık görevidir.
Bu manada bizim gibi kurumsal görevi
olanların, kamusal görevi olan insanla-
rın da her anında bunu düşünmesi ve
geliştirmesi şarttır. Bu dayanışmayı sa-
natla eşleştirmek, sanatçıların emekle-
riyle bu manevi bağı kurmak ülkemizde
sürecin daha da olgunlaşmasına sebep
olmakta. Buna fikir veren, destek veren
ve süreci başlatan kim varsa tebrik edi-
yorum” dedi. İmamoğlu, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Hep beraber yükü paylaşır-
sak, ülkemizin bugünkü zor durumların-
dan sıyrılacağız. Bunun sonucunda hem
gerçekten hak ettiğimiz yaşamın olduğu
bir ülkede var olacağız hem de başta
eğitim olmak üzere her konuda daha ile-
rici ve çağdaş adımlar atacağız.”

Olağanüstü bir çaba

Sanatın ve sanatçının desteklenmesinin
önemine dikkat çeken Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat, “Sanatı ve sanat-
çıyı desteklemek, görünür kılmak ve sa-

natı Beşiktaş’ın kılcal damarlarına yay-
mak için olağanüstü bir çaba içerisinde-
yiz. Pandemi ve yarattığı ekonomik
koşullar, ülkemizin içinde bulunduğu
durum hepimizi çok yordu ve yormaya
devam ediyor. Toplumun birçok kesimi
bu ekonomik zorluklardan etkileniyor
ama en çok etkilenen kesimlerden biri de
öğrencilerimiz. Dolayısıyla buradaki iş,
bu çerçeveden bakınca çok kıymetli. Biz
de bu kara kış şartlarında öğrencileri-
mizle ilgili çok önemli adımlar atmaya
başladık. Bir ‘Öğrenci Ye’ uygulaması
başlattık. İlçemizde bulunan anlaşmalı
restoranlarla yemek paylaşımına başla-
dık. Bunun için bir aplikasyon hazırladık
ve öğrenci, öğrenci numarasıyla bu uy-
gulamaya girip kendisine en yakın ko-
numdaki anlaşmalı restorana giderek
ücretsiz olarak yeme içme ihtiyacını kar-
şılaşıyor. Bu dayanışmayı büyüteceğiz”
diye konuştu. Akpolat, “Kütüphanemiz,
öğrencilere ders çalışma alanlarını tahsis
etmeye başladık. Hazırlayıp açılışlarını
yaptık. Öğrencilerin yaşamına, eğitim
hayatına dokunacak her türlü projeyi
hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz”
ifadelerini kullandı. DHA

Ölümler sıradanlaştı!

A rtık sıradanlaşsa da koronavirüs dünyayı
kasıp kavurmaya devam ediyor. Türkiye'de
her gün ortalama 200 kişi koronavirüsten

dolayı hayatını kaybediyor. Fakat geçmişte olduğu
gibi artık gündem olmuyor. İnsanlar normal yaşamla-
rına hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. Tabii koro-
navirüsün birçok Avrupa ülkesinde yeniden tırmanma
eğilimine girdiğini, ayrıca Türkiye’de salgınla müca-
dele alanında ciddi bir gevşemenin belirdiğini de den-
kleme dahil ettiğinizde, sert bir türbülansa doğru
süratle yol almakta olduğumuzu öngörmek güç değil-
dir.Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Oktay
Demirkıran, hastanelerin yoğun bakım servislerinde
şimdiden bir “doluluk” sorununun yaşandığını açık-
ladı. Prof. Demirkıran, “Bize gelen bilgiler, yoğun ba-
kımlarda Türkiye çapında bir doluluğun yaşanmakta
olduğunu gösteriyor. Bazı şehirlerde yoğun bakım
ünitelerinin yüzde 100 oranında dolu olduğunu, bu
nedenle yeni servislerin açıldığını, bazı şehirlerimizde
ise doluluğun yüzde 75-80’lerde seyrettiğini görüyo-
ruz” diye konuşuyor. Yoğun bakım servislerindeki 
vakalarla aşılama arasındaki ilişkiye de dikkat çek-
meliyiz. Prof. Demirkıran, “Aşılamanın salgınla mü-
cadelede ciddi bir katkı sağladığını” belirterek,
“Yoğun bakımlardaki COVID-19 hastalarına baktığı-
mızda, ağırlığı hiç aşı olmamış olanlarla, aşı progra-
mını tamamlamamış durumdaki hastalar
oluşturuyor” diye ekliyor.

Aşısızlar hedefte 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
öğretim üyesi olan Prof. Demirkıran’a göre, “Yoğun
bakımlardaki hastaların yüzde 40-50’si hiç aşı ol-
mamış kişiler. Ancak aşı olmayanlar hastalığı, diğer
gruba kıyasla daha ağır ve ölümcül bir eşikte geçiri-
yorlar.”Aşı programını tamamlamayanlar, yani A)
İlk doz aşıyı olup ikinci doz aşılarını olmayan ya da
B) İkisini de yaptırıp üçüncü hatırlatma dozunu
yaptırmayan kişiler, hem yeni vakaların ortaya 
çıkmasında hem de yoğun bakımlardaki doluluğun
artmasında azımsanmayacak bir faktör oluyor. Bu
kümede yer alan vatandaşların sayısının hiç de ya-
bana atılmaması gerekiyor. Sağlık Bakanı Dr. 
Fahrettin Koca, 11 Kasım tarihinde yaptığı bir 
açıklamada “Yaklaşık 8.6 milyon kişi zamanı gel-
miş olan ikinci veya üçüncü doz aşısını yaptırmadı.
Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasın-
daki sürenin uzamamasına bağlı” demişti.

Aralık ayı ağır geçecek

Bu noktada hesaba katmamız gereken önemli bir
başka değişken daha devreye giriyor. O da salgının
Avrupa’da yeniden tırmanışa geçmesidir. Sağlık Ba-
kanlığı Koronavirüs Bilim Danışma Kurulu Üyesi
Prof. Levent Akın, eldeki epidemiyolojik veriler doğ-
rultusunda Avrupa’daki vaka artışlarından yaklaşık
1-2 hafta sonra, genellikle de 2-3 hafta sonra Tür-
kiye’deki vakaların da yükseldiğine dikkat çekiyor.
Prof. Akın, yaptığı açıklamada “Bu konuda Türkiye
biraz daha geriden geliyor. Onun için benim endişem
Türkiye’de de bir süre sonra özellikle aralık ayına
doğru biz vaka artışını artık 25-30 binlerde 
tutamayacağız, biraz daha yükselecek” diye konu-
şuyor.Kendisinin bu öngörüsünü dayandırdığı hadi-
selerden biri, dünyada gözlenen koronavirüse karşı
kurallara uymama eğiliminin Türkiye’de de yaşan-
makta oluşudur. Buna göre, bir yandan bulaş ihti-
malini artıracak tüm olaylar, örneğin konserler,
kongreler, kalabalık toplantılar aynen devam eder-
ken, insanlar herhangi bir koruyucu önlem almıyor-
lar, özellikle de maske takmıyorlar. “Bir de aşılama
oranları istenilen düzeyde değil. Dolayısıyla toplu
halde mücadele yapılmadığı için biz vakaları böyle
görüyoruz” diyor Prof. Akın. 

damgaweb@gmail.com

Lodos etkili olacak

iBB Afet Koordinasyon Merkezi
(AKOM) verilerine göre, cuma
akşam saatlerinde etkisini gösteren

Lodos’un Marmara bölgesinde dört gün bo-
yunca ile etkili olması bekleniyor. İBB AKOM
tarafından yapılan hava durumu tahminle-
rinde; Cuma akşam saatlerinden itibaren
Lodos (güney-batı) yönünden kuvvetlenerek
esen fırtınanın, beraberinde il genelinde sağa-
nak yağmurla neden olacağı tahminine yer
verildi. Fırtına şiddetinin saatte 30-70km
hızda etkili olması beklenirken, özellikle
akşam ve sabah erken saatlerde sağanak yağ-
mur geçişleri yaşanabilir. Sıcaklıkların
18°C’lere kadar yükselmesi bekleniyor.
AKOM tahminlerinde, esen rüzgarın Pazar-
tesi gününden itibaren kuvvetini saatte 60-90
km şiddetine ulaşabileceği yorumu yapıldı.
Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak
yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
Hafta sonu etkili olması beklenen fırtına ne-
deni ile AKOM, yaşanması muhtemel olum-
suzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması
yönünde vatandaşa tavsiyede bulundu. 

Yenikapı Etkinlik Ala-
nı'nda düzenlenen Kara-
bük Günleri'nde çok

sayıda stant açıldı, şehrin yöresel
ürünleri tanıtıldı. Ancak ilgi çeken bir
stant daha vardı. Başakşehir Çam ve
Sakura Şehir Hastanesi de etkinlik
alanında stant açtı. Stantta hastane-
nin Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yer aldı.
Aşı olmayanlarla konuşarak, aşı ol-
maları konusunda ikna etmeye ça-
lıştı. İkna olanlar stantta aşıları
yapıldı. Aynı zamanda pandemi sü-
recinde kan ve organ bağışçısı sayıla-
rının azaldığını söyleyen Prof. Dr.
Yiyit, organ ve kan bağışı için de
stantta çalışma yaptıklarını belirtti.

Stand kurdular

Karabüklü olduğunu belirten Nuret-

tin Yiyit, "Hafta sonları dönüşümlü
olarak iller kendi tanıtım günlerini ya-
pıyor. Ben de Karabüklüyüm, Kara-
büklü hemşerilerim bu etkinliğe
destek vermemizi istediler. Bizim için
olmazsa olmaz konulardan birisi aşı,
burada insanları aşıya ikna edebilece-
ğimizi, bu kadar kişiyi aşıya ikna ede-
bileceğimizi düşünerek Çam ve
Sakura Hastanesi olarak burada bir
stant kurduk. Aşı, kan bağışı ve organ
bağışı için bu stantı bir fırsata çevire-
lim istedik. Gelenlerin aşılarını anlık
burada yapıyoruz. Delta varyantının
hakim olduğu dönemde, aşısız dur-
mak çok büyük cesaret çünkü, yoğun
bakıma giren hastalar bu dönem çok
kötü geçiriyor bu süreci. Bu stantta
hafta içi günlük 50-60 kişiyi aşıladık
ama bugün 100'lerin üzerine çıkaca-
ğını tahmin ediyorum" diye konuştu.

Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, Çağdaş Yaşamı Destek-
leme Derneği’nden burs alan öğrencilere destek olmak amacıyla
düzenlenen ‘Hayat Seninle Güzel’ sergisi ziyarete açıldı. Açılış 
töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Türkiye’nin
değişimi ancak ve ancak eğitimle mümkündür” diye konuştu

DEGISIM ANCAK
EGITIMLE OLUR
DEGISIM ANCAK
EGITIMLE OLUR
DEGISIM ANCAK
EGITIMLE OLUR
DEGISIM ANCAK
EGITIMLE OLUR
DEGISIM ANCAK
EGITIMLE OLUR
DEGISIM ANCAK
EGITIMLE OLUR

BU DUYARLILIK
ÇOK DEĞERLİ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Der-
neği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe
Yüksel, yaptığı konuşmada, “Tür-
kan Saylan’ı Türkiye’de, çağdaş
Türkiye’nin çağdaş gelecek güven-
cesi haline getirdiği derneğimiz için
bugün eserleri burada bulunan 36
sanatçımızın duyarlılıkları çok ama
çok kıymetli. Bu desteğiniz asla
unutulmayacak. Çok kutluyorum.
Çünkü Türkan Hoca derdi ki; kutla-
yalım, teşekkür etmeyelim. Onlar da
yurttaşlık görevini yapıyor. Bu kıy-
metli sanatçılarımız, Türkiye Cum-
huriyeti’nin ilelebet yaşaması için
‘Biz de varız’ dediler” dedi.

UKOME toplantısı, İBB
Genel Sekreteri Can Akın
Çağlar’ın başkanlığında

1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde ger-
çekleştirildi. Toplu Ulaşım Hizmet-
leri Müdürlüğünce (TUHİM),
enflasyon, yakıt giderleri, asgari
ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım
ücretlerine yüzde 25'lik zam talep
edildi. İstanbul Taksiciler Esnaf
Odası (İTEO) Başkanı Eyup
Aksu, tüm taşıma araçlarına aynı
oranda ve aynı dönemde zam ya-
pılması teklifine teşekkür ederken,
artan maliyetler sebebiyle minibüs,
servis, taksi ve özel halk otobüsleri
fiyatlarına yüzde 60 zam yapılması
gerektiğini savundu. Aksu, bugün
için yüzde 33, sonrasında her 6
ayda bir TEFE-TÜFE oranında
zam talep ettiklerini aktardı. İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Orhan
Demir, yüzde 25'lik zam teklifinin
günü kurtarmak için gerekli oldu-
ğunu vurgulayarak, ilerleyen dö-
nemde fiyatların yeniden

değerlendirilebileceğini söyledi.
Komisyona sevk edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1.
Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam
teklifinin son dakikada geldiğini
belirterek, konunun önce alt ko-
misyona getirilerek konuşulması
ve aralık ayındaki toplantıda oy-
lanması gerektiğini dile getirdi.
Yücel, mevcut haliyle zam teklifini
fazla bulduğunu ifade ederek,
"hayır" oyu vereceğini belirtti. Mü-
zakerelerin ardından yapılan oyla-
mada, tüm taşıma araçları
fiyatlarına yüzde 25'lik zam içeren
teklifin geri çekilerek alt komisyona
havalesi oy birliği ile kabul edildi.
İBB Genel Sekreteri Can Akın
Çağlar, çalışmaların ardından en
kısa zamanda yeniden UKOME
toplantısını yapacaklarını kaydetti.
Bu arada, UKOME'de kabul edi-
len bir diğer teklifle toplu ulaşıma
aracını kullanacak şoförlerin yaşı
26’dan 22’ye indirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik
bilet fiyatlarına, minibüs ve servis taşımacılığı ücretlerine zam yapılmasını içeren teklifin görüşülmesi, bir sonraki toplantıya ertelendi.

Yenikapı'da düzenlenen
Karabük Günleri'nde,

Başakşehir Çam ve Sakura
Şehir Hastanesi de stant açtı.

Stantta hala aşı olmamış
kişilere bilgi verilerek aşı
olmasına ikna edilmeye

çalışıldı. Çam ve Sakura Has-
tanesi Başhekimi, Nurettin

Yiyit, "Delta varyantının
hakim olduğu dönemde,
aşısız durmak çok büyük 

cesaret” diye konuştu

Zam teklifi  ertelendi!

Aşı olmamak büyük cesaret
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B alık tezgahları da ekonomik kriz-
den nasibini aldı. Vatandaş balığı
da pahalı bularak, tezgahlardan

uzak durmaya başladı. Döviz kurunun
yükselmesi, özellikle kültür balıkçılığında
fiyatları yukarıya çekti. Yaşadıkları ekono-
mik ortamdan dert yanan balıkçı esnafı,
‘'Balık fiyatları da almış başını gidiyor” di-
yerek; “Bir kilo hamsi, tezgâhlarda 20-25
lira, üç kişi doyar ama halk tezgahlardan
uzaklaşmaya başladı. Biz de halimizden
memnun değiliz, fiyatlar uçuyor. Dünkü
fiyat bugünü tutmuyor. Bugün kasasını
100 liradan aldığımız hamsi, ertesi gün
hava estiği zaman, biraz lodos çıktığında
kasası 400-500 lira oluyor. Hava değişince
25 liralık hamsi de 40 liraya çıkıyor. Müş-
teri ‘Dün fiyat böyleydi, bugün neden
böyle’ diye soruyor. Ama benim alım gü-
cümü bilmiyor. Ben günlük balık getiriyo-
rum. Her gün aynı fiyatı veremem, etiket
bu değişiyor. Halkımızın 1 numaralı balığı
hamsidir. Eylül ayından itibaren palamut
gelir. Sonra Karadeniz hamsisine dönülür
ve sezon bitimine kadar ağırlık hamside-
dir” ifadelerini kullandı.

Herkes geliyor pahalı diyor

Vatandaşın kültür balıklarını da çok pahalı
bulduğunu anlatan esnaf, “Bizim alışımız
da çok sıkıntılı, mesela kültür balıkları
çupra ve levrek dolar kuru üzerinden gel-
diği için bunlar aşırı bir şekilde bizi etkili-
yor. Benim geçen sene aldığım balık
fiyatıyla, bu sene aldığım balık fiyatı orta-
lama 300 lira fark ediyor. Ben nasıl yapa-
cağım? Tezgâhımdaki etikette sadece 5 lira
fark ediyor. Müşteri geldiğinde ‘Pahalı’
diyor. Haklısınız hepimiz için öyle ama al-
dığım fiyatı sorun, kimse bunu düşünmü-
yor. Herkes geliyor etikete bakıyor pahalı
diyor” dedi.

En çok sıkıntıyı biz çekiyor

Vatandaşa, “Siz kendinizi kurtarırsınız”
diyen balıkçılar, “ Bizim elimizde olan bir
şey değil, biz sıkıntıyı sizden daha çok ya-
şıyoruz. Sen kendini 1 kilo balıkla kurtara

biliyorsun ama biz bunu her gün almak
zorundayız, her gün sana getirmek zorun-
dayız. Bunun sıkıntısını müşteri değil,
esnaf çekiyor. Kimse demesin ki esnaf
para kazanıyor, götürüyor, işleri çok iyi,
yok öyle bir şey. Kazanç bir zamanlardı,
şimdi her şey başını almış gitmiş, biz de
öyle uzaktan bakıyoruz yapacak bir şey de
yok” ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de balık az

Bu sene balık bolluğunun Karadeniz'de
olduğunu, Akdeniz'in ise zayıf kaldığını da
anlatan balıkçı esnafı şu ifadeleri kullandı;
“Bu sene Karadeniz'de bolluk var, bereket-
lilik var. Hamsi, istavrit, tekir, mezgit bun-
lar güzel fiyatlara satıldı, canlı canlı
tezgâhlara geliyor. Akdeniz ise bu sene
vermedi. Mesela barbun fiyatı yüksek
oldu. Lüfer şu anda kesti bitti denecek
şekle geldi. Bir de müsilajdan dolayı müş

terilerimizin yüzde 50'si de artık gelmiyor,
çekiniyor, haklıdır bir şey diyemeyiz.
Balık insana zarar vermez, asla zarar ver-
mez. Allah'ın nimetidir bizlere. Bunun
kıymetini bilelim, bol bol yiyelim sağlığın-
dan yararlanalım. Ama Allah aylıkla çalı-
şanlarına yardımcısı olsun. İşlerimizde
durgunluk var, geçen sene de pandemiyle
beraber yüzde 50'ye kadar işlerimiz
düştü, gerileme oldu. Allah hepimizin
yardımcısı olsun.”

doğu Anadolu'da Pasinler Ovası gibi ve-
rimli arazileriyle öne çıkan Erzurum, şeker
pancarı, mısır, ayçiçeği, yem bitkilerinin

yanı sıra fasulye üretiminde de adından söz ettiriyor.
İspir ile Hınıs ilçelerinde yetiştirilen ve Coğrafi İşaret
Tescil Belgesi alarak markalaşan meşhur fasulyelerle
Erzurum, Türkiye'de bu sektörde en fazla üretim ya-
pılan 13. il konumunda. Tarım ve Orman Bakanlığı
ile Valiliğin çiftçilere yönelik tohum, makine ve eği-
tim destekleriyle üretim alanı 14 bin dekara ulaşan
fasulyelerden yılda 3 bin ton civarında rekolte elde
ediliyor. Yurdun çeşitli illerinde satışa sunulan ve tü-
keticiden yoğun talep gören bu fasulyeler tadı, aro-
ması ve erken pişmesiyle beğeni topluyor. İl Tarım ve
Orman Müdürü Osman Akar, bölgenin hayvancı-
lıkta olduğu gibi tarımsal alanda da önemli potansi-
yelinin bulunduğunu belirtti. Erzurum'un fasulye
üretiminde de gün geçtikçe söz sahibi olduğunu
ifade eden Akar, şöyle konuştu: "Bu fasulyeler yöreye
has. Tat, aroma, fasulyenin pişkinliği ve kabuk at-
ması bakımından çok tercih ediliyorlar. Piyasada fa-
sulye 6-7 liradan belki pazar bulamazken bizim şu
anda Hınıs ve İspir fasulyelerimiz yaklaşık 45 lira ci-
varındaki fiyatlarla yok satıyor."

Devlet destek verecek

Akar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valiliğin çiftçilere
yönelik tohum, makine ve eğitim destekleriyle fa-
sulye üretiminde önemli bir yere geldiklerini belirte-
rek, üretim alanının artması için çalışmaların devam
ettiğini dile getirdi. Osman Akar, "Erzurum'da yakla-
şık 1000 ton civarında İspir fasulyesi üretimimiz var.
Ama belki de piyasada ülke genelinde üretilen 5 bin
ton civarında İspir fasulyesi satılıyor. Ancak İspir ve
Hınıs ilçelerimizde üretilen fasulyenin tadını hiçbir
yer veremez. Coğrafi işaret almış bu ürünlerimizi
önümüzdeki süreçte potansiyelini arttırıp daha
katma değerli bir ürün haline getirme yolunda çalış-
malarımız var. Buna yönelik Bakanlığımızda artık
ulusal bir proje haline getirdiğimiz 'Hınıs-Bir' adlı
projemiz var. Bu projemizle her yıl çitçilerimize farklı
kategorilerde destek vereceğiz” dedi

türkiYe Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK)
Genel Başkanı Bendevi Palan-

döken, bazı ürün gruplarında taksit sayısı-
nın artırılmasının vatandaşların alım
gücünü artıracağını belirterek, “Büyük
kasım indirimleri gibi avantajlı durumlara
rağmen özellikle beyaz eşyada fiyatlar
yüksek kalıyor. Bu nedenle kredi kartına
yapılan taksitte belirli kısıtlama olan ürün
gruplarında taksit sayısı artırılmalı” dedi.
Palandöken, bu talebine gerekçe olarak

döviz kurundaki artışın birçok üründe
zam yaratmasını gösterdi.

Ödeme kolaylığı sağlanmalı

Bu yıl kredi kartına taksit sayısı mobilya
ve beyaz eşyada 12 aydan 9 aya indirilip,
TV alımında 5 bin TL ve üzerinde 4 ay
taksit imkanı sağlandığını anımsatan Pa-
landöken, şöyle devam etti: “Kasımda bir-
çok ürün grubunda, gerek e-ticaret gerek
perakende dükkan satışlarında indirimler
gerçekleşmesine rağmen fiyatlarda önemli

bir artış oldu. Eşyasını yenilemek isteyen,
hediye almak isteyen, yeni evlenecek olan-
lar gibi birçok vatandaşımız alacağını er-
telemeden, daha kolay ödeme şekli
sağlanmalı. Bu nedenle vatandaşlara
daha kolaylaştırıcı bir adım atmak için bu
taksit sayısı sınırlaması beyaz eşya, altın,
mobilya, teknolojik ürünler, elektronik
ürünlerde artırılmalı. Ekonomik anlamda
daha uzun vadeye yayılan ödemeler her
kesimi rahatlatacak, piyasalarda durgun-
luk yaşanmasına sebep olmayacaktı.”

İspir fasulyesine
talep çok

Et ve tavuk fiyatlarının aşırı
yükselmesinin ardından bir

umutla balık tezgahına giden
vatandaş istediğini bulamadı.

Hava değişince 25 liralık
hamsi 40 liraya çıkıyor. Bir

dönemin anlı şanlı lüferi bitti
denecek şekle geldi. Fakir

pirzolası palamut zaten yok

Kredi kartı taksit sayısı artırılmalı

MTV ödemeleri
zamlanacak

Yarım simit
dönemi başladı

Vatandaşın alım gücü dip yapınca,  çay-
simit keyfi bile yarım kaldı. İzmirli bir si-
mitçi tezgahına astığı yazı ile yarım simit

(gevrek) satmaya başladığını duyurdu.  Simitçi tezga-
hına “Yarım gevrek satışı başlamıştır” yazısı astı. İz-
mir'de simit 2.5 liraya satılırken, yarım simidin fiyatı
da 1.25 lira oldu. Un, maya ve enerji fiyatlarındaki
artış nedeniyle zor günler geçiren fırıncılar ekmek
başta olmak üzere, simit, poğaça ve diğer unlu ma-
mullere zam yapmak zorunda kalıyorlar. Ülke gene-
linde 2-2.5 TL'ye satılan simit fiyatları, 3-3.5 TL'lere
kadar yükseldi. Vatandaşın en ucuz şekilde karnını do-
yurduğu simitler zam sonrası satılamayınca, esnaf ça-
reyi simidi bölerek satmakta buldu.

Fiyatlar 2-3 kat arttı

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, hafta başın-
dan itibaren Ankara'da simit fiyatının 2.5 TL'den 3
TL'ye çıkacağını, ancak bunun da maliyetleri karşıla-
mada yetersiz olduğunu söyledi. Esnafın oldukça zor
durumda olduğunu ifade eden Delibaş, un, maya,
susam ve pekmez fiyatlarının 2-3 kat arttığını anlattı.

Yeni yıla sayılı günler
kala 2022 öncesin zamlar
gelmeye başladı. Bu yıl

için yeniden değerleme oranı yüzde
36,20 olarak tespit edildi. Eğer yüzde
36,20'lik yeniden değerleme oranı
onaylanırsa, 1-3 yaş aralığında olan
otomobillerin 2022 yılındaki motorlu
taşıtlar vergisi motor silindir hacmi
1300 cc ve aşağısında olanlar için bin
51 liradan bin 431 liraya çıkacak.
Aracın özelliklerine göre değişkenlik
gösteren MTV, 2022 yılı ile birlikte
zamlanacak. Çeşitli vergi ve harçlarla
ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç
ve ceza tutarları belirlenen yüzde
36,20 oranında artacak. Eğer yüzde
36,20’lik yeniden değerleme oranı
onaylanırsa, 1-3 yaş aralığında olan
otomobillerin 2022 yılındaki motorlu
taşıtlar vergisi motor silindir hacmi
1300 cc ve aşağısında olanlar için bin
51 liradan bin 431 liraya çıkacak.
Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301
– 1600 cc arasında olan otomobiller
için MTV, bin 830 liradan 2 bin 492
liraya, 1601 – 1800 cc arasında olan-
lar için 3 bin 234 liradan 4 bin 400 li-
raya, 1801 – 2000 cc arasında
olanlar için 5 bin 95 liradan 6 bin
939 liraya ve 2001 – 2500 cc ara-
sında olanlar için ise 7 bin 640 lira-
dan 10 bin 405 liraya yükselecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kur denge-
sizliğine karşı alım kolaylığı sağlamak için kredi kartı taksit sayılarının artırılmasını talep etti

Zamlar vatandaşın alım gücünü adeta sıfırladı. İzmir’de bir
simitçi 2.5 liralık simidi bile ikiye bölerek satmaya başladı

BALIK TEZGAHINDA
KRIZ VAR
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Planlama şart

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, CHP’nin Yenimahalle Beledi-
yesi Nazım Hikmet Kültür

Merkezi'nde düzenlediği 'İkinci Yüzyılda Eğitim
Hakkı Çalıştayı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, eği-
time yeteri kadar önem verilmediğini söyleyerek,
"Bir yüzyılı bitirirken istedik ki eğitim sorununu
da büyük ölçüde aşmış olalım. Çocuklarımızı
yeri geldi denek olarak kullandık. Bunu yapar-
ken de eğitimcileri dinlemedik. Oturduk masa-
mızın başına kararını biz verdik. 4+4+4
sisteminin teklifini sunanların hiçbiri eğitimci
değil. Avukat, maliyeci var, hiçbiri eğitimci değil.
Bugünkü tablo hepimizin yüreğini burkan bir
tablo" dedi.

Kadrolu olması lazım

Kılıçdaroğlu sözleşmeli öğretmenliğin temel bir
sorun olduğunu bildirerek, şöyle konuştu:
"Bunların tamamının değişmesi lazım. Tümü-
nün kadrolu olması lazım. Atama bekleyen öğ-
retmeler yüz binlerce. Ekonomi biliminin temel
özelliği sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı kaynakları
denge içinde tutabilmektir. Bunu yapabilirseniz
ülkeyi hızla kalkındırırsınız. Her yerde mantar
gibi öğretmen yetiştiren okullar, üniversiteler.
Plansız ve programsız. İstanbul’da çöp toplayan
gençlerle buluştuğumda biyoloji bölümünden
mezun atama bekleyen öğretmen çöp toplaya-
rak çocuklarına baktığını söyledi. Bu tabloyu si-
yaset kurumu sindirebilecek mi? Mezun
öğretmenin çalışacağı yer yok. Bu, kaynakların
verimli kullanılmadığını ve savurganca harcan-
dığını gösterir. Öğretmen yetiştirmenin sağlıklı
bir planlamasının yapılması gerekir." DHA

BAYAT EKMEK
KUYRUGU VAR!
P artisinin Büyükçekmece 1. olağan

ilçe kongresine katılan Ali Baba-
can iktidarı eleştirdi. “İşlerin iyi

gittiği dönemde 1970’lerdeki, 1990’lar-
daki kötü günleri hatırlatıyor. Ama artık
bu memlekette bayat ekmek kuyruğu
var” diyen Babacan, “Sık sık gelen zam-
lardan önce depolarını doldurmak iste-
yenlerin oluşturduğu benzin kuyrukları
var. Marketlerde miktar sınırı uyarılarıyla
satılan ürünler var. Asmışlar, ‘Bir paket-
ten fazla alamazsın’ diyor. Bolluk ülke-
sini yokluk ülkesine çevirdiler. Ülkeyi o
eski karne günlerine döndürüyorlar. Sa-
yıyla un alıyoruz, zam korkusuyla kuy-
ruklara giriyoruz. 2009’da bizlerin işin
içinde olduğu dönemde 1970’leri,
1990’ları hatırlatıp o günün başarılarıyla
övünen Sayın Erdoğan, ülkeyi 2009’lar-
dan 1970’lerin 1990’ların ülkesi haline
çeviriyor” ifadelerini kullandı. 

Özür dilemesi lazım

İktidarın dış politikasını yerden yere
vuran Babacan, “15 Temmuz darbe giri-
şiminin arkasında olduğu söylenilen, ba-
kanların ve hükûmetin kontrol ettiği
medyanın hain diye ilan ettiği, 15 Tem-
muz’a destek verdi diye itham ettiği bir
ülkenin veliaht prensini devlet töreniyle
karşıladılar. Ben bir özür duymadım. Bi-
rilerinin bu milletten özür dilemesi lazım.
Ya o ülkenin yetkilileri ‘Darbeye destek
verdik, özür diliyoruz’ diyecek veya ülke-
mizin cumhurbaşkanı ‘Sizi haksız yere
itham etmişiz, kusura bakmayın’ diye
özür dileyecek. Böyle bir buluşma için
bir ülkenin diğerinden bir şekilde özür di-
lemesi lazım. Böyle bir yüzsüzlük olabilir

mi? Ne oldu da dost oldunuz? 84 mil-
yonluk bir ülke sizin aldatmacalarınıza,
kandırmacalarınıza maruz kalmak zo-
runda değil. Bu ülkeyi ‘hain’, ‘düşman’
diye itham etmeniz mi, yoksa dostum
diye kucaklayıp ‘Bize çok para getirin’
diye yalvarmanız mı doğru?” diye sordu. 

Aklına geleni yapıyor

Konuşmasında ekonomik krize de deği-
nen Babacan, “Ekonomide ve dış politi-
kada en başarılı olduğumuz 2002-2009
döneminde ne diyorlardı? ‘Güçlü lider
bu başarıyı elde etti’ diyorlardı. Üç yıldır
güçlü lider yok mu? Bütün gücü tek
elinde toplayan, yargıyı ve Meclis’i tama-
men kontrol altına alan, sivil toplumu
susturan, özel sektörü sindiren, aklına
geleni yapan bir lider yok mu? Niye ba-
şaramıyor? Demek ki ‘güçlü lider her
şeyi başarırmış’, ‘süper kahraman’ falan
yok öyle bir şey. Onlar filmlerde, hikâye
kitaplarında. Bir ülkenin gücü güçlü ku-
rumlarında, hukukla yönetilmesinde
olur” dedi. 

Karar ver hangisi?

“İki hafta önce ‘Biz ekonominin kitabını
yazdık’ diyor, iki hafta sonra ‘Şimdiye
kadar yaptığımız şeyler yanlıştı, bize
engel oluyorlardı. Modelimizi değiştire-
ceğiz’ diyor” ifadelerini kullanan Baba-
can, “Karar ver, hangisi? Gerçekten
başarılı oldun da zamanında ekonomi-
nin kitabını mı yazdın, yoksa ‘Geçmişte
yanlışlar yapıldı, artık aklıma gelen doğ-
ruları yapıyorum’ mu diyorsun? Bu mil-
leti cahil yerine koyuyorlar”
açıklamasını yaptı. 

III. Dünya Savaşı
çoktan başladı!

AK PArti Genel Başkan-
vekili Prof. Dr. Numan
Kurtulmuş, Samsun'da

gazetecilerle bir araya geldi. Kur-
tulmuş, asgari ücret, enflasyon,
emekli maaşları, 3600 ek göstergesi
ve güncel konular hakkında açıkla-
malarda bulundu. “Türkiye'nin
hangi ekonomik modelde yürüdü-
ğünü biliyoruz. Bunun getirmiş ol-
duğu sıkıntıları da kısa vadeli nasıl
çözeceğimizi de biliyoruz” diyen
Kurtulmuş, “Türkiye'de son 1 yıl
içerisinde fiyatların yukarıya doğru
çıktığını, bazı kalemlerde özellikle
hayat pahalılığının ortaya çıktığını
görüyoruz. Ne yazık ki yükselen fi-
yatlar çok kolay kolay geriye gelmi-
yor. Burada kısa vadede yapılması
gereken vatandaşımızın alım gü-
cünü arttıracak tedbirleri uygula-
maları ortaya koymaktır”
ifadelerini kullandı. 

O dönem geride kaldı

Sovyetlerin çökmesinden sonra
Amerikalıların tek başına dünyaya
hakim olduğu dönemin çok geride
kaldığını belirten Kurtulmuş,
“Dünya, büyük gerilim, mücadele
ve rekabetlerin içerisine girmiştir.
III. Dünya Savaşı ekonomik olarak
çoktan başlamıştır. Çin ve ABD
arasında ticaret savaşları, Avrupa
pazarlarının Rusya ve dünyanın
başka bölgeleriyle ortaya çıkan ti-
caret savaşları, öyle görünüyor ki
dünyanın önümüzdeki 10 yıllarını
şekillendirecek önemli mücadele
alanlarından birisidir. I. ve II. sa-
vaşlardan farklı olarak bunun ön-

celiği ekonomidir. Ticaret öncelikli
verilecek bu savaş, hemen arka-
sında bölgesel ve küresel çatışma-
ları da gündeme getirecektir.
Böylesine gergin bir küresel atmos-
fer söz konusuyken, ticaret savaş-
ları üzerinden büyük gerilimler ve
ticaret yollarına hakim olma müca-
delesi sürdürülürken ne yazık ki
2020 başından insanoğlunun yaşa-
dığı en ağır felaketlerden birisi olan
corona virüsü vasıtasıyla ortaya
çıkan küresel bir pandemi ile karşı
karşıyayız. Bu süreç içerisinde çok
yoğun rekabet koşullarının üstüne
yeni bir takım zorluklarla da karşı-
laştık” diye konuştu. 

Pahalılık ortaya çıktı

Pandemi döneminde temel emtia
maddelerinde muazzam bir hayat
pahalılığının ortaya çıktığını ifade
eden Kurtulmuş, “Fiyatları bazıla-
rın iki, bazıların üç bazılarının ise
on kat arttığını ihracat yapan arka-
daşlarımız söylüyorlar. Konteynır
fiyatları 2 bin dolardan 20 bin
dolar seviyesine çıktı. Bunun so-
nucu olarak hiç enflasyonu tanı-
mayan ülkelerde bile ciddi bir
enflasyon gündeme geldi. Bunların
başında da ABD geliyor. Yüzde 5-
6 seviyesinde bir enflasyonu konu-
şur hale geldiler. Türkiye bu
süreçte dünyadaki gelişmeler ve
ağır baskılara rağmen ekonomik
olarak çok canlı bir şekilde yoluna
devam etti. 2021 yılı sonu itibari ile
Türkiye ekonomisinin yüzde 9-10
arasında büyüceğini görüyoruz”
ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Büyükçekmece 1 olağan ilçe kongresi World Point Hanedan Balo Salonu'nda gerçekleşti. Kongreye katılan
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, “Bolluk ülkesini yokluk ülkesine çevirdiler. Ülkeyi o eski karne günlerine döndürüyorlar.
Sayıyla un alıyoruz, zam korkusuyla kuyruklara giriyoruz. Ama artık bu memlekette bayat ekmek kuyruğu var” dedi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Dünya, büyük
gerilim, mücadele ve rekabetlerin içerisine
girmiştir. III. Dünya Savaşı ekonomik olarak
çoktan başlamıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, "Her yerde mantar gibi öğret-
men yetiştiren okullar, üniversiteler;
plansız ve programsız. Mezun öğret-
menin çalışacağı yer yok. Öğretmen
yetiştirmenin sağlıklı bir planlaması-
nın yapılması gerekir" dediGÖRÜNEN KÖY

KILAVUZ İSTEMEZ
Dolar cinsinden kişi başı
millî gelirde kendi dönemi
ile cumhurbaşkanlığı hü-
kûmet sistemi dönemini
kıyaslayan Babacan söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Bu
önemli çünkü dünyaya
göre satın alma gücü-
müzü gösteriyor. Maliyeti
döviz bazında olan ürün-
lere ne kadar kolay ne
kadar zor eriştiğimizi gös-
teriyor. Diğer ülkelere
göre ne kadar zengin ne
kadar fakir olduğumuzu
gösteriyor. Liyakatli kad-
roların, istişarenin dev-
rede olduğu dönemde kişi
başı düşen millî gelir yılda
ortalama 12,2 büyümüş.
Son üç yılda millî gelirimiz
yıllık ortalama 2,9 düş-
müş. Hesap ortada. Biz
artırmışız, onlar düşür-
müş. Biz bu milleti zen-
ginleştirmişiz, onlar
yoksullaştırmış. Görünen
köy kılavuz istemez.”

Büyükçekmece'de konuşan Ali Babacan,
“Özgür ve zengin bir Türkiye için yola çık-
tık. Hem bugünün hem yarının DEVA’ya
ihtiyacı var. Bu ülkenin bugününün ve yarı-
nının üstüne karabulut gibi çöken bu ikti-
dardan ve bu zihniyetten kurtulmamıza
çok az kaldı. Sayılı gün çabuk geçer” dedi. 

SAYILI GÜN ÇABUK GEÇER

Kurtulmuş, Pandemi döneminde
temel emtia maddelerinde 
muazzam bir hayat pahalılığının
ortaya çıktığını ifade etti 
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A nadolu 8. Ağır Ceza Mahkeme-
si'ndeki duruşmaya tutuklu sanık
E.T. getirildi. Müşteki A.Ç. ise du-

ruşmaya adli görüşme odasından Ses ve
Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile
bağlandı. Duruşmada müşteki A.Ç.'nin
avukatı Özge Büşra Boyoğlu ile sanık avu-
katı Erkan Koç da hazır bulundu. Sanık
E.T. savunmasında müştekiyi daha önce-
den tanıdığını ve kendi rızasıyla birlikte ol-
duğunu iddia ederek, suçlamayı kabul
etmedi. Mahkeme başkanının sorusu üze-
rine sanık E.T. emniyette verdiği ifadesini
kabul etmeyerek, telefonundaki yazışma-
ları da reddetti.

Kafeye sığındı

Müşteki A.Ç. ise ifadesinde iş aradığını,
sanığın kendisine 'Emlak ofisim var' diye-
rek sosyal medyadan iş teklifinde bulun-
duğunu ve Sancaktepe'ye çağırdığını
söyledi. Sanıkla önce Kaymakamlık
önünde buluştuğunu belirten A.Ç., sanı-
ğın 'Ofise geçelim' diyerek kendisini derme
çatma bir ofise götürdüğünü ve boğazını
sıktıktan sonra 'Seni öldürürüm' diyerek
cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Sa-
nığın cinsel saldırısını telefon kaydına al-
dığını belirten A.Ç., sanığın kendisine
"Yaşananları birine söylersen bu görüntü-
leri paylaşırım" dediğini söyledi. A.Ç. "De-
falarca kaçmaya çalıştım fakat bir kez
olsun bileğimi bırakmadı ve beni yalnız 

bırakmadı. Ona vurmayı da düşündüm
ancak kaçamazsam ya da alt edemezsem
öleceğimi biliyordum" dedi. Müşteki A.Ç.
sanıkla birlikte dışarı çıktıktan sonra tuva-
lete gitme bahanesiyle bir kafeye girdiğini,
orada yaşadıklarını anlattığını ve sanığın
da bu durumu görerek koşarak uzaklaştı-
ğını söyledi. A.Ç. sanığın en ağır şekilde
cezalandırılmasını istedi.

Olağan akışa aykırı

Müşteki avukatı Özge Büşra Boyoğlu,
olaya ilişkin delillerin dosyada olduğunu
belirterek "Sanığın cezalandırılmasını
talep ediyoruz. Şikayetçiyiz" ifadelerini
kullandı. Sanık avukatı Erkan Koç ise
"Müşteki tanımadığını söylediği birisinin
evine iş görüşmesi diyerek tek başına git-
miştir. Tanımadığı birisinin evine insan tek

başına gitmez, yakınlarıyla giderdi. Evin
durumunun kötü olduğunu görünce de
eve girmemeliydi" diyerek müştekinin an-
lattıklarının hayatın olağan akışına aykırı
olduğunu iddia etti.

31 yıla kadar hapis talebi

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mü-
talaasında suç unsurlarının sabit oldu-
ğuna kanaat getirerek "Nitelikli cinsel
saldırı", "Cinsel saldırı amacıyla cebir ve
tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma",
"Şantaj" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal
etme" suçlarından 18 yıl 6 aydan 31 yıl 6
aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılma-
sını istedi. Mütalaada sanık E.T.'nin "Basit
yaralama" suçundan ise beraat etmesi
talep edildi. Sanık avukatı mütalaaya karşı
savunma hazırlamak için süre talep etti.
Mütalaaya karşı söz verilen sanık E.T. ise
üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini be-
lirterek "Ben böyle bir şey yapmadım.
Onun bana attığı mesajların da araştırılma-
sını istiyorum" dedi. Ara kararını açıklayan
mahkeme heyeti, Bilgi Teknolojileri ve İleti-
şim Kurumu'na müzekkere yazılarak sanı-
ğın telefonunu arayan ve aradığı kişilerin
baz istasyonu bilgilerini içerir dökümlerin
mahkemeye gönderilmesini istedi. Sanık
avukatının mütalaaya karşı savunma hazır-
laması için süre veren heyet, sanık E.T.'nin
tutukluluk halinin devamına karar vererek
duruşmayı erteledi. DHA

Aşı olmayan
risk altında

Prof. Dr. Tevfik Özlü, korona virüs salgı-
nına karşı aşı yaptıranların, aşı olmayan-
lara göre hastalık sürecini daha kolay

atlattığını söyledi. Özlü, “Corona virüs aşısı yaptır-
mayan ve aşılarını tamamlamayan kişiler virüse karşı
riskli ve savunmasız durumda. Yapılan çalışmalar 6
ay geçtikten sonra bağışıklıkta azalma olduğunu ve
hatırlatma dozuna ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Her-
kesin aşılarını tam doz haline getirmesinde yarar var.
Aşı yaptırmamış olanların riskleri çok büyük” dedi.

Bu bir dram

Kendi hastasından verdiği örnekle korona virüs aşısı
olan ve aşı olmayan kişilerin sağlık durumunu kıyas-
layan Prof. Dr. Özlü, “Geçen gün bir hastamın ken-
disi eşi ve çocuğu aşılı. Kendileri çok hafif atlattılar,
bir sorun olmadı. Fakat ağabeyi ile ağabeyinin eşi
hastalanmış ve oldukça ağır hastalanmışlar. Ağabe-
yinin eşi, yoğun bakımda mekanik ventilatöre bağlı.
Çünkü ikisi de aşısız. Onları bir türlü aşı olmayı
kabul etmemişler. ‘Biz aşı olduk ama onlara aşı yap-
tıramadık’ dedi. Bu bir dram. Maalesef bu tür du-
rumlarla karşılaşıyoruz. Aşı olanlar da tabi
hastalanabiliyor ama hastalansa bile ağır hastalık,
yoğun bakıma yatış ile ölümler, aşı olanlarda çok
düşük oluyor ya da olmuyor” dedi. 

Dikkatli olacağız

Prof. Dr. Özlü, salgın karşısında korona virüs aşıları-
nın güvenilir olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kul-
landı: “ Ben 3 doz aşımı oldum. Annem 4 doz aşısını
oldu. Eşim 3 doz aşısını yaptırdı. Çevremde sevdi-
ğim, nazımın geçtiği herkese aşı olmalarını tavsiye
ediyorum. Aşılar güvenli ve etkili olmasa kendime,
eşime dostuma yaptırmam. Aşılarla ilgili yeterli bi-
limsel kanıt var. Elbette hiç kimse durup dururken aşı
olmak istemez ama bir salgın ve tehlike var. Hasta-
lığa yakalanıp zarar görme olasılığı, aşının olası za-
rarlarına göre çok çok yüksek. Onun için aşıyı
severek olmak lazım. Aşı dışında da kalabalıklara
çok gitmemek, kapalı alanlarda çok bulunmamak,
kapalı alandaysak maskemizi mutlaka kullanmak da
önem arz ediyor. Dikkatli olacağız. Bu süreç biraz
daha böyle devam edecek gibi görünüyor. İnşallah
en kısa zamanda bu tünelden çıkar ve normal 
hayata döneriz.”  DHA

Yoğunluk arttı
Gevşemememiz lazım

Yatak kapasitesi 47 bin

DHA

İstanbul maviye dönecek
İstanbul'da çift doz aşılanma oranının yüzde 74'ü geçtiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Me-
mişoğlu, birkaç hafta içinde aşı haritasında İstanbul'un da "maviye" döneceğini söyledi. Randevu alma
sıkıntısına da değinen Memişoğlu, vatandaşlardan sağlık çalışanlarına karşı sabırlı olmalarını talep etti

Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı yaptırmayan
ve tamamlamayanların büyük risk al-
tında olduğunu belirterek, “Dikkatli
olacağız. Bu süreç biraz daha böyle
devam edecek gibi görünüyor. İnşallah
en kısa zamanda bu tünelden çıkar ve
normal hayata döneriz” dedi.

Sancaktepe'de iş görüşmesine giden tiyatro oyuncusu A.Ç.'ye (24) cinsel saldırıda bulunduğu ve o anları telefonuna
kaydederek "Yaşananları birine söylersen bu görüntüleri paylaşırım" dediği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık
E.T.'nin (28) davasında mütalaa açıklandı. Savcılık 4 ayrı suçtan sanığın 31 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Mağdur A.Ç.
"Kendisi tutuklandı ama ben korkuyorum. Ne zaman cezasını alırsa o zaman korkularım son bulacak inşallah" dedi

KORKUYORUM!
NE ZAMAN CEZASINI ALIRSA O ZAMAN KORKULARIM SON BULACAK

Duruşmanın ardından DHA'ya konu-
şan müşteki A.Ç., olay günü oraya iş
başvurusu için gittiğini ve tiyatro oyun-
cusu olduğunu kaydederek, orada alı-
konulmak istendiğini, ölüm tehdidiyle
cinsel saldırıya uğradığını söyledi. A.Ç.
"Duruşma esnasında karşı tarafın avu-
katı yaşadığım olayı, kendi isteğimle git-
memle beni suçladı, ofisin çok izbe
durumda olduğu halde orada dur-
mamla suçladı. Üstelik yan tarafta bir

sürü dükkan olmasına rağmen bağırma-
mamla ve kaçmamamla beni suçladılar.
Bunun gönül rızasıyla bir ilişki olduğuna
dair bana suçlamalarda bulundular. Ay-
rıca sanık yalan ifadelerde bulundu. Hiç
kullanmadığım bir hesaptan, hiç olma-
yan mesajları öne sürdü" ifadelerini kul-
landı. Sanığın telefonunda çıkan
görüntülerden, DNA'sının tutmasına
kadar dosyada birçok delil olduğunu
vurgulayan müşteki A.Ç. "Çok şükür ki,

delillerim ortada çünkü hemen polise
gittim. Zaten yapılması gereken şey de
bu, bir kadının hemen gitmesi. Zor bili-
yorum ama hemen gitmek gerekiyor ki
bu şekilde sonuçlanabilsin. Umudum
yüksek inşallah hak ettiği cezayı alacak.
Zaten adalete güveniyorum. Bu davanın
ben ve benim gibi kadınlara umut olma-
sını diliyorum" dedi.

Beni takip ediyormuş

A.Ç. sanıkla karşılaşmak istemediği için
adli görüşme odasından duruşmaya ka-
tıldığını belirterek, sözlerini şu şekilde

sonlandırdı: "Ne ben sanıkla karşılaşmak
istiyorum ne de sanığın bizden birilerini
görmesini istiyorum. Sanığın yakınları
oradadır diye bizi görmelerini istemedik.
Çünkü benim bir kız kardeşim var, ailem
var. Bu şahıs anladığım kadarıyla beni
uzun süredir takip ediyormuş. Kendisi
tutuklandı ama ben korkuyorum. Eve bir
postacı geliyor ama ben postaneye gidip
gerçekten postacı olup olmadığını sor-
gulatır hale geldim. Umuyorum ki, bu
korkularım son bulacak. Ne zaman ce-
zasını alırsa o zaman korkularım son
bulacak inşallah."

KARŞI TARAF BENİ SUÇLADI

Yanlarında olacağız

Balıkçılara destek

İstanbul 
İl Sağlık 
Müdürü Prof.
Dr. Kemal
Memişoğlu
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ZAYİ
Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. Özlem Öncel

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
iştiraki KİPTAŞ, çevre dostu “Kiptaş
Pendik Arkatlı Evler”in temelini attı.

Çamçeşme Mahallesi Fabrika Sokak üze-
rinde kurulan şantiye alanında gerçekleşti-
rilen temel atma töreninde konuşan İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkenin içinde
bulundu ekonomik krize rağmen, böylesi
bir yatırımı başlatmanın çok değerli bir
adım olduğunu vurguladı. “Gelirde, döviz
bazında ne yazık ki 20 yıl öncesine döndü-
ğümüz bir ortamda bugün cesaretle bu-
rada temel atmak kaynak üretip,
İstanbul'da kentsel dönüşümüne katkı
sunma çabasını ortaya koymak çok değerli
bir adımdır, atılımdır, kararlılıktır” diyen
İmamoğlu, “İBB Meclisi'nde şunu söyle-
miştim: ‘Umarım çok yakın bir zamanda
tekrar bütçe konuşuyor ve bütçe yapıyor
durumuna düşmeyiz. Çünkü öyle hızla de-
ğişiyor ki, durduk yerde kriz çıkan memle-
ketimizde, durduk yerde belki gerçek
anlamda yüzde 40’ları, 50’leri aşan bir en-
flasyon değerini oluşturan bir ekonomik
süreçte hepimizin çok dikkatli olması gere-
kir’ diye ifade etmiştim” ifadelerini kul-
landı. 

Gerçekten garipsedim

Tüm ekonomik zorluklara rağmen, kentsel
dönüşümün İstanbul’un temel ihtiyaçların-
dan biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu,
KİPTAŞ’ın bu konuda öncü bir kuruluş ol-
duğunun altını çizdi. Temeli atılan proje-
nin, kentsel dönüşüme katkı sağlayıcı
kaynak elde etme amaçlı olduğunu kayde-
den İmamoğlu, Pendik Belediye Başkanı
Ahmet Cin’in konuyla ilgili mahkemeye gi-
decekleriyle ilgili sözlerine şu yanıtı verdi:
“Pendik Belediye Başkanı arkadaşımızın bu
projeye haksız ve bilinçli bir şekilde itibar-
sızlaştırma çabasını da şaşkınlıkla izledim.
Pendikli vatandaşlarımızın, İstanbullu va-
tandaşlarımızın, burada kaynak elde etme
çabasında olan bizleri bu şekilde engelleme
çabası içerisinde bulunmasını çok garipse-
dim. Değerli Belediye Başkanı arkadaşı-
mız, burada yapılan işle ilgili kendisine
hiçbir haber verilmediğini, bilgi verilmedi-
ğini ve bu konuda bir hukuksal mücadeleye
girişeceğini beyan etmiş. Öncelikle şunu
söyleyeyim: KİPTAŞ’ın burada, İBB’nin
almış olduğu ruhsatla ilçe belediyesine her-
hangi bir belge ya da onay almasının bir
şekilde kanunda yeri yok. Yani böyle bir ih-

tiyacı yok. Ama ‘Benim bundan haberim
yok. Ben bu süreci bilmiyorum. Hiçbir bilgi
sahibi değilim. Onun için mahkemeye vere-
ceğim’ falan başka bir boyut.”

Siyaset üstü olmalı

Pendik Belediyesi zabıtasının, geçtiğimiz 4
Ağustos’ta tuttuğu tespit tutanağında, yapı
ruhsatını kayıt altına aldığını aktaran İma-
moğlu, “Buradaki yapının nasıl yapılacağı
var, her şey var. Ama işte, ‘Meclis’te çıka-
lım, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir işe
daha, nasıl köstek oluruz. Nasıl engel olu-
ruz’ girişiminde bulunalım. Ben, İBB Mec-
lisi'yle ilgili birkaç şey daha söylemek
istiyorum. İBB Meclisi, TBMM’den sonra
Türkiye’nin ikinci büyük meclisi. Dolayı-
sıyla; çok itibarlı, çok kıymetli. O koltukta
bulunmanın bile ne kadar onur ve gurur
vesilesi olduğunun herkes farkında olmalı”
dedi. İlçe belediye başkanlığı döneminde,
kentsel dönüşüm çalışmalarının nasıl en-
gellendiğine dair örnekler veren İmamoğlu,
bu sürecin siyaset üstü bir biçimde yürütül-
mesinin önemine dikkat çekti. 

Projeler devletindir

Pendik’e yaptıkları yatırımlardan örnekler

veren İmamoğlu, 39 ilçenin tamamına eşit
hizmet götürmek amacında olduklarının al-
tını çizdi. Geçtiğimiz günlerde yeniden dü-
zenleyip açılışını yaptıkları Bağcılar
Meydanı’ndaki etkinliğe, Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı ile birlikte katıldık-
larını hatırlatan İmamoğlu, “Belediye Baş-
kanı geldi, kendi hizmetlerini anlattı. Dedik ki;
‘Allah yolunu açık etsin, daha güzel işler yap.
Biz, kendi işlerimizi anlattık. Yani bu kavra-
mın bu ülkede silinmesi lazım. İlçe belediye
başkanı seçilen insan; Genel Başkanımız ne
güzel söyledi; ‘Rozetini bırakacaksın. Türk
bayrağı rozetini tak, hizmet et.’ Nokta. Bi-
zonu yapıyoruz” dedi. Millet İttifakı’nın Bele-
diye Başkanı olarak projelerini, “CHP’nin”
ya da “İYİ Parti”nin diye nitelemediklerini
vurgulayan İmamoğlu, “Projeler devletindir.
Kamuya aittir. Millete aittir. Onun için bil-
mem ne partinin projeleri diye ortaya atılan
kavramlar, bir parti devleti var etmeye doğru
gitmektedir. Bu şehrin ve bu ülkenin insanla-
rını rahatsız etmektedir. Milletin parasıyla,
parti projesi olmaz. Gidersin kendi ilçe baş-
kanlığı binası yaparsın, il başkanlığı binası
yaparsın; onun da parti projesi olur. Bu anla-
yıştan ülkemizin derhal kurtulması lazım.
Umarım kurtuluruz” diye konuştu. 

içişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Silivri ve Çatalca'da ma-
halle muhtarları ile buluştu. İlk

olarak Silivri'ye giden Soylu'ya İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti Milletvekili
Tülay Kaynarca eşlik etti. Silivri Belediyesi
Oğuz Aral Sergi Salonunda düzenlenen
toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Muh-
terem İnce, Silivri Kaymakamı Tolga
Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı
Erhan Gülseven, İstanbul İl Jandarma
Komutanı Nuh Köroğlu, İstanbul İl Em-
niyet Müdürü Zafer Aktaş ve Silivri’nin 35
mahalle muhtarı katıldı. Toplantı, Bakan
Soylu’nun açılış konuşması ile başladı ve
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ın ilçe bri-
fingi ile devam etti. Eğitim, sağlık, nüfus
ve asayiş konuları üzerine detaylı bir
sunum eşliğinde konuşma yapan Toğan,
yürütülen çalışmalar hakkında Bakan
Soylu’yu bilgilendirdi.  
Sorunlar anlatıldı

Toplantı, muhtarların söz almasıyla
devam ederken, Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Muharrem Eren hizmetlerden dolayı
Bakan Soylu’ya teşekkürlerini sundu. Bir-
çok mahalle muhtarı da toplantıda ko-
nuşma yaparak mahallelerinin sorunlarını
aktardı. Bakan Soylu talepleri not alırken,
kimi zaman anlık çözümler üreterek ba-
kanlıklar bünyesindeki kurumların genel
müdürlerini telefonla aradı. Ayrıca bakan-
larla da görüşme yapan Bakan Soylu, İç-
işleri Bakanlığı bünyesinde çözülecek
işlerin kendi sorumluluklarında olduğunu
aktarırken, diğer bakanlıklardaki konuların
da takipçisi olacaklarını belirtti. 

Bakan Gül'ü aradı

Bakan Soylu, sağlık, güvenlik, eğitim ve
altyapı gibi alanlarda acil çözülmesi gere-
ken konular üzerine İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya’ya talimat verirken, talep edilen
tüm konuların yerine getirilmesi için has-

sasiyet göstereceklerini söyledi. Silivri Be-
lediye Başkanı Volkan Yılmaz, özellikle ce-
zaevi isminin değiştirilmesiyle ilgili süreci
dile getirirken, Adalet Bakanı Abdülhamit
Gül ile telefonla görüşen Bakan Soylu, sü-
recin yakın bir zamanda netlik kazanacağı
bilgisini paylaştı.  
Yılmaz'a teşekkür etti

Toplantıda konuşan Soylu, “Silivri Beledi-
yesi olarak vatandaşlara hizmet yolunda
gayretleriniz için Başkan Volkan Yılmaz
başta olmak üzere ekibine ve tüm muhtar-
larımıza teşekkür ediyorum. Görüyorum
ki meselelerine her platformda sahip çıkı-
lan ve hakkıyla yönetilen bir Silivri var. İn-
şallah önümüzdeki süreçte de Silivri’yi
daha iyi noktalara götürebilecek çalışma-
ları hep birlikte yapacağız. Ben bir konuya
daha temas etmek istiyorum: Silivri
Arama Kurtarma (SAK) ekiplerini ülkemi-
zin farklı bölgelerinde yaşanan afetlerde
sıkça görüyoruz. Tabi afet bölgelerine
Türkiye’nin birçok ilinden gönüllü arka-
daşlarımız geliyor ama Silivri’den gelen
arama kurtarma görevlisi arkadaşlarımızı
gördüğümde benim içim çok daha rahat
oluyor” dedi. Süleyman Soylu Silivri ziya-
retinin ardından Çatalca'ya geçerek bu-
rada da muhtarlarla bir araya geldi.
MÜGE CESUR ÖZMEN

Cezaevinin adı değişiyor
Silivri'de muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talebi üzerine, Silivri Cezaevi'nin
adının değiştirilmesi konusunun yakında netlik kazanacağını söyledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü arayan Soylu, Yılmaz'ın talebini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
onayıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum ile kentsel dönüşüm konusunda karşı-
lıklı iş birliği içinde çalıştıklarına vurgu yapan
İmamoğlu, “Başından beri kendisi de buna
saygı gösteriyor ve kendisi de aynı şekilde
bize destek olmaya çaba gösteriyor. Bakın al-
tını çizeyim. Teşekkür ediyorum kendisine.
Ancak yereldeki bu tarz belediye başkanları-
nın, siyasi aktörlerinin girişimini de buradan
bu şekilde aktarmak bana açıkçası zul geli-
yor. Sıkılıyorum, üzülüyorum” diye konuştu.
Pendik Belediye Başkanı temel atma töre-
nine davet ettikleri, ancak katılım gösterme-
diği bilgisini paylaşan İmamoğlu, şöyle
konuştu:  “Dün, Atık Yakma Tesisi’ni açarken
dedim ki; ‘2017’de, bu sürecin başlamasına
imza atan -Allah rahmet eylesin- önceki
dönem Belediye Başkanımız sayın Kadir Top-
baş'a teşekkür ediyorum.’ Yüzde 20’ye yakın
bir inşaat tamamlanmasıyla devraldık. Yüzde
5 civarında finansal tamamlamayla devral-
dık. Finansının yüzde 95’ini, inşaatın da
yüzde 80’ini biz tamamladık. Ama öncesinde,
bunu başlatan kişiye de saygıyla, hürmetle
teşekkür ettik. Çünkü devamlılık esastır.
Bugün biz başlatırız, yarın bir başkası bitirir,
burada kurdelesini keser verilen tapularla.
Hayat böyle bir şey, kamu böyle bir şey.
Kimse mülk sahibi değil. O bakımdan bu tür
işlere destek olunması ve bunların manipüle
edilmemesi lazım. Kaldı ki, bizim itibarımızı
sarsacak, İstanbul'da, hiç kimse yok. Boşuna
uğraşıyorlar. Çünkü bizim arkamızdaki 16
milyon insanın önüne geçecek hiçbir siyasi
akıl, hiçbir siyasi irade yok. O bakımdan bizi
sadece üzdüğüyle kalır. Sayın Başkanı bu an-
lamda temkinli, tedbirli, daha titiz davran-
maya ve konuşmaya davet ediyorum.”

İlk aşaması
tamamlandı
Büyükçekmece Beledi-
yesi’nin ‘Gelecek, Sizinle
Gelecek' sloganıyla hayata
geçirdiği 2050 Büyükçek-
mece Vizyonu Çalıştayı’nın
ilk aşaması tamamlandı.

BÜyÜkçekmece’nin geleceğinin
planlanacağı toplumun her kesi-
minden öneri ve taleplerin ışı-

ğında gerçekleştirilen 2050 Büyükçekmece
Vizyonu Çalıştayı, küresel iklim değişikliği,
çevre politikaları, kamusal mekan ve kıyı
politikaları, kentsel dönüşüm, ulaşım ve alt
yapı politikaları, toplumsal kapsayıcılık ve
katılımcı yönetim, gençlerin gözünden Bü-
yükçekmece başlıklı konular tartışıldı. 2050
Büyükçekmece Vizyonu kapsamında başla-
yan çalışmalar yaklaşık 7 ay sürecek ve
2022 yılı Haziran ayı sonunda Büyükçek-
mece halkının gelecekten beklentileri ve bi-
limsel veriler ışığında 2050 Büyükçekmece
Raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşı-
lacak.

Bildirge yayınlandı

TÜYAP Palas Otel’deki çalıştayın ikinci gü-
nünde Prof. Dr. Yusuf Erbay’ın moteratör-
lüğünde Toplumsal Kapsayıcılık ve
Katılımcı Yönetim Politikaları tartışıldı.
Prof. Dr. Erbay Arıkboğa, Prof. Dr. Peyami
Çelikcan ve Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’in
konuşmacı olarak katıldıkları panelin ardın-
dan Gençlerin Gözünde Büyükçekmece
oturumu yapıldı. CHP İstanbul Milletvekili
Zeynel Emre, Eski Başbakan Yardımcısı
Murat Karayalçın’ının da katıldığı çalışta-
yın kapanış oturumu Prof. Dr. Ruşen
Keleş’in moteratörlüğünde gerçekleşti. Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Prof. Dr. Kemal Görmez, Merkez
Valisi Kayhan Kavas ve Prof. Dr. Mahmut
Güler’in konuşmacı olarak katıldığı kapanış
oturumunda çalıştayın genel değerlendiril-
mesi yapıldı ve sonuç bildirgesi okundu.

Gençlerle görüşüldü

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’ün 50 Büyükçekmeceli genç
ile bir araya geldiği oturumda gençler,
2050 yılında görmek istedikleri Büyükçek-
mece’yi ve Türkiye’yi anlattı. Küresel iklim
değişikliklerinden daha az etkilenen, daha
yeşil, daha etkili çevre politikaları, katılımcı
yönetim anlayışının yaygınlaştırıldığı bir
gelecek temennisinde bulunan gençler
özellikle spor, kültür ve sanat alanında da
çok daha fazla imkan yaratılması yönünde
düşüncelerini dile getirdi. 

KİMSE MÜLK 
SAHİBİ DEĞİL

Ümraniye Belediyesi ve Akyaka
Park AVM’nin ortaklaşa düzenle-
diği Geleneksel Hamsi Festivali’nde

vatandaşlara 2 buçuk ton hamsi dağıtıldı.
Ümraniye Belediyesi ile Akyaka Park
AVM’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Gelenek-
sel Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 2 buçuk
ton hamsi ve helva ikram edildi. Akyaka Park
AVM’nin açık otopark alanında gerçekleşen
festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ren-
kli görüntülere sahne festivalde vatandaşlar
Şarkıcı Melih Kahveci konseriyle eğlendi.
Hamsiyi sevmeyen yok

Festivalde vatandaşlara hamsi dağıtan Üm-
raniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım,
“Ümraniye halkıyla birlikte her sene yaptığı-
mız hamsi festivalini gerçekleştiriyoruz.
Hamsiyi sevmeyen yoktur diye düşünüyo-
rum. Zaman zaman çeşitli ilçelerimizde
hamsi festivali devam ediyor. Bugün halkı-
mıza iki buçuk ton hamsi dağıtacağız. Kara-
deniz’in incisi hamsiyi bu güzel günde
halkımıza ikram ediyoruz. Bu etkinlikler çok

önemli. Halkımıza bu tatları yaşatmak bizim
için önemli bir vazife. Ülkemizin her bölgesi-
nin ayrı ayrı tadı var. İnsanlarımızı birbiriyle
kaynaşması için bu festivaller gerekiyor" diye
konuştu.
Yıldırım horon tepti

Arkadaşlarıyla birlikte Hamsi Festivaline
gelen Gümüşhaneli Şükrü Küçük, “Bu tarz

festivaller çok güzel oluyor. Arkadaşlarıma
hamsi aldım. Hamsileri afiyetle yiyeceğiz”
dedi. Trabzonlu Tülay Kaşıkçı ise “Bu orga-
nizasyonu düzenleyen herkese teşekkür edi-
yorum. Hırçın Karadeniz diyorum. Hamsi
yiyorum enerji alıyorum” şeklinde konuştu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hamsi
Festivali’nde Belediye Başkanı İsmet Yıldırım
vatandaşlarla horon tepti. DHA

2 buçuk ton hamsi dağıtıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
kurum iştiraki KİPTAŞ’ın çevre
dostu ve kentsel dönüşüme
katkı sunmak amacıyla inşa
edilecek “Kiptaş Pendik Arkatlı
Evler”inin temel atma töre-
ninde konuştu. Millet İttifa-
kı’nın Belediye Başkanı olarak
projelerini, “CHP’nin” ya da
“İYİ Parti”nin diye niteleme-
diklerini vurgulayan İma-
moğlu, “Projeler devletindir.
Kamuya aittir. Millete aittir.
Milletin parasıyla, parti projesi
olmaz” diye konuştu. 

MILLETIN PARASIYLA
PARTI PROJESI OLMAZ!



Y arım simit, yarım çorba, az ekmek..yarım kilo
et. iki domates, tane ile meyve... Benzine, şekere,
kahveye ve ayçiçek yağına kota...."Kış günü tur-

fanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı
değil"Suçlu kuyruktakiler ve trol medya!TÜRKİYE öyle
garip bir cendere içinden geçiyor ki inanıyorum ileride
bizden sonraki nesiller bu ülke neler yaşamış? Neler
olmuş? İnanılmaz diyeceklerdir. Sadece şu son 15-20
gün içinde siyasette ve ülkemizde yaşananlara şöyle bir
göz atsak bana hak vereceksiniz. Şimdi başlıyoruz. Ül-
kemizin ne kadar iyi ne kadar doğru yolda olduğuna
dair açıklamalara bir göz atacağız hep birlikte.İlk açık-
lama gündemin ana ve sıcak maddesi benzine yapılan
ve artık 2 haneli rakamlara çıkacağı için teknik olarak
bir ay hazırlığı sürecek zamlarla ilgili. AKP Erzurum
Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim
Aydemir, benzin kuyrukları hakkında açıklama yaptı.
Akaryakıta art arda gelen zamlardan sonra benzin is-
tasyonlarında oluşan araç kuyrukları hakkında konuşan
AKP’li Aydemir, “Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında
bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanı-
yor biliyor musunuz? Bunu ben Plan Bütçe Komisyo-
nunda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç
sayısı fazla ondan kaynaklı” dedi.

Suçlu kuyruktakiler!

AKP’li Aydemir, kuyruklarla ilgili fotoğraf ve görüntü-
leri ise trol medyanın işi diye niteleyerek şöyle konuştu:
“Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zam-
lardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan
özellikle troll medyada bir kesim var. Onların aktarımı-
dır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum.”Ya
gördünüz mü dostlar.Zamma zamcık diyenlerden inci-
lere devam edelim. Bunlar özlü sözler tarihte hak ettiği
yeri almalı bence.  Bi başkasına geçelim yine zam sa-
vunması ama rahmetli Özal'ın zamanında "Benim me-
murum işini bilir" dediği gibi bir açıklama buda. AKP'li
Vekilden Ücretli Otoyol Savunması: 'Vatandaşımız Ze-
kidir, Parası Yoksa Eski Yolu Kullanır'..AKP Manisa
Milletvekili Uğur Aydemir, muhalefet milletvekillerinin
ücretli otoyol eleştirilerini 'Vatandaşlarımız çok zekidir,
yola çıkarken kendilerini bir kontrol ederler, öyle yola
çıkarlar. Cebinde parası yoksa eski yolu kullanır, eski
yolun seyahat rahatlığını da yaşayarak görür' sözleriyle
yanıtladı. Görüyorsunuz değil mi ?

Ülkede yokluk yok!

AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez, döviz kurun-
daki yükseliş ve artan gıda fiyatlarına ilişkin yaptığı de-
ğerlendirmede dış güçleri suçladı. Etyemez “Ülkede
yokluk denen bir şey yok” dedi. Etyemez, bugün
Konya’nın yerel televizyon kanalı Kontv’de “Ankara Ko-
nuşuyor” programında gündeme ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. Etyemez, döviz kurunun rekor kıran
yükselişini ve artan gıda fiyatlarının sebebini dış güçlere
bağladı.

Dış güçler fena

Gezi eylemleri ve FETÖ’nün bir takım girişimlerine rağ-
men sonuç alamadığını ve ekonomi üzerinden saldır-
maya çalıştıklarını savunan Etyemez, “Daha önceki
girişimlerinden sonuç alamayanlar, yıllarca Gezi olay-
ları denediler, FETÖ bir takım hadiseleri denedi, bura-

dan bir sonuç almadılar.Gelip şimdi milletin cebindeki
paraya, mutfağındaki ekmeğe saldırmaya çalışıyorlar.
Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok.
Her şeyde bolluk ortada. Ama birileri para kazanacak
diye, olayı manipüle ederek buradan bir kargaşa çıkart-
manın hesabını yapıyorlar. Buradan bir sonuç alıp
Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı, millet
düşmanlığı yapıyorlar. Siyasi rant elde edeceksin diye
bu ülkenin kaybetmesini istemek doğru değil” dedi.Gör-
dünüz mü ? Dostlar memleket güllük gülistanlık ta ha-
berimiz yok bizim. Allah başımızdan eksik etmesin bu
vekillerimiz bie durumun gerçeğini açıklamaya devam
ediyorlar. Bizde dinlemeye vakti gelince de hesabını sor-
maya kararlı olarak bekliyoruz. Bir başka ilginç açık-
lama da zamlarla ilgiliydi o da şöyle. bakın neler
söylenmiş;

Mini mini zamlar!

Kanal 42 TV'de yayınlanan Sümen Altı programına
konuk olan 25. ve 26. dönem AKP Konya Milletvekili
Dr. Hüsnüye Erdoğan, açıklamalarda bulundu.Erdoğan,
ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunurken, doğal
gaz, elektrik ve akaryakıta muhalefetin büyüttüğü ve
sürekli dile getirdiği kadar bir zam gelmediğini sa-
vundu.AKP'li Hüsnüye Erdoğan, şöyle konuştu: "Zam
yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Girdi neyse, bir
miktar yansıması olacak. Kaleciye top gelince biraz yu-
muşatır ya göğsüyle, hükümet şuan aynen öyle yapıyor.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ben biliyorum, onun şefka-
tini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını,
sevdasını… O, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor.
Taşıyamayacak hale gelince de yükü mecburen yansıtı-
yor"

Büyüyen bir ülkeyiz biz

"Türkiye'de o kadar pahalı bir benzin yok. Muhalefet
çok yükleniyor" diyen Erdoğan, yurttaşın şikayet et-
mekte haklı olduğunu ancak onların dertlerine yine
AKP ve Erdoğan'ın derman olacağını söyledi. Geçen yıl
doğal gazın birim fiyatı 1.99'du, şu anda 2.33. Doğa
lgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir. Avrupa'ya
bakıyorsunuz, İngiltere'ye vesaire Hollanda, İsveç'te 3
kat artmış fiyatı. Elektrik ile ilgili de fiyatlar en az Tür-
kiye'de. Avrupa ülkelerinde fiyatlar iki katı. Türkiye,
pandemi sürecinde kazananlar sınıfında yer aldı. Bunun
en güzel örneği de büyüme rakamları. Yahu kardeşim
büyüyen bir ülkeyiz yani. Doğal gaz ve elektrik zammını

muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum."Devam edelim
değil mi sevgili okurlarım. Bir Pazar neşesi kıvamında
bu yerinde ve doğru analizler içeren açıklamaları siz-
lerle paylaşmaya. Bu da bir başka bomba. "Ekmek bu-
lamazsanız pasta yiyin" der gibi iyi mi...

Krize çözümü buldu!

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, artan gıda fi-
yatlarının ardından yoksullukla boğuşan yurttaşlara öne-
rilerde bulunarak, "Normal şartlarda ayda iki kilo et
yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki
tane alırız" dedi.AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ,
artan gıda fiyatlarına ilişkin yurttaşlara önerilerde bu-
lundu.Demirbağ şunları kaydetti:"Ekonomik sıkıntı çeke-
biliriz. Bizim gideceğimiz bir yer yok, öncelikli olan
vatandır. Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak
yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız.
Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da
çok faydalı değil. Bunlara, bu fırsatçılara tefecilere, bu
fırsatı vermeyelim derim ben."İBB’ye ‘ekmek’ çağrısında
bulunan AKP’li başkan sosyal medyanın diline düştü

Başkan Sayan güldürdü!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ekmek fiyatlarını
1,4 TL'ye düşürdüklerini duyurarak, "En ucuz ekmeği
satıyoruz" dedi ve İBB'ye "Siz de ekmek fiyatını düşü-
rün" çağrısında bulundu. Sayan, İBB'nin 1,25 TL'den
ekmek sattığını unutunca sosyal medyanın diline düştü.
İBB'den Sayan'a verilen yanıtta, "Ağrı’ya Halk Ekmek
gönderelim de belediye zarar etmesin. Bu hesapla Ağrı
batar” denildi.Konuyla ilgili açıklamasında Savcı
Sayan, İBB'nin bunu örnek alması gerektiğini söyledi.
Ancak İBB’nin 1,25 TL'ye ekmek sattığını unutan
Sayan, sosyal medyanın diline düştü.Kamera karşısına
geçerek açıklamada bulunan Ağrı Belediye Başkanı
Savcı Sayan, İBB'ye seslenerek şöyle konuştu: “İstan-
bul'da belediye başkanı da inşallah Ağrı'yı örnek alır.
Ekmeği daha da aşağı indirmek için çaba sarf eder.
Milleti korkutmak, tedirginlik yaratmak için 4-5 liralık
fiyatlardan bahsetmez. İstanbul Halk Ekmek eğer
bizim maliyetlerimizde üretemiyorsa, biz ekmek üretip
oraya gönderelim diyeceğiz ama ayıp olacak. Biz Ağrılı
kardeşlerimizle 1,4 TL'den ekmek satışına devam ede-
ceğiz. Herkese afiyet olsun. Ekmek bizim için kutsal-
dır.” Ekmek üretiminin yapıldığı yerde incelemelerde
bulunan Sayan, “Düşmanlar boşu boşuna sevinmesin.
Türkiye'nin ekmeği de var, stoğu da var, unu da var…

Yeter ki dışarıdan etkilenip algı yapmasınlar…Bizi Su-
riye gibi, Irak gibi, Lübnan, Libya gibi yapmak istiyor-
lar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.İBB
Sözcüsü Murat Ongun ise Savcı Sayan'a cevaben açık-
lamasında, “Ağrı'ya Halk Ekmek gönderelim de bele-
diye zarar etmesin. Bu hesapla Ağrı batar” ifadelerini
kullandı. İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanvekili Özgen Nama, son 3 ayda buğday fiyatlarının
yüzde 25 artmasına, elektrik, doğalgaz gibi girdi mali-
yetlerin olağanüstü artmasına rağmen ekmeğe zam
yapmadıklarını belirtmişti. Nama, “Bu artışlara rağ-
men bu çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza
Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek”
açıklamasında bulunmuştu.

Ekonomistler uyarıyor

Ekonomist bilim insanı Özgür Demirtaş: "TCMB faizi
indirirse tarihteki en kötü hatalardan biri olacak" de-
mişti. Ekonomist Özgür Demirtaş, isim vermeden Erdo-
ğan'ın "faiz sebep-enflasyon sonuç" tezinin sonucunun
yüksek enflasyon olarak döndüğüne işaret etti. Sabancı
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş,
Türkiye’de 1-2 yıldır akademide hiç yeri olmayan “Faiz
sebep-enflasyon sonuç” teorisinin denendiğini ve sonu-
cun “büyük enflasyon” olarak ortaya çıktığını kay-
detti.Demirtaş ekonomik gelişmelerle ilgili
değerlendirmede bulundu: “Faiz sebep- enflasyon
sonuç” gibi akademide hiçbir yeri olmayan şeyi son 1-2
yıldır deniyor. Sonuç ortada: Büyük enflasyon.”Demir-
taş şunları dile getirdi: “Daha da denemek mi istiyorsu-
nuz? Eğer kendinize güveniyorsanız, buyurun indirin
yarın faizi bir seferde 500 baz puan sonucu hep beraber
görelim. Eğer yarın Merkez Bankası faizi 200 baz
puan (veya daha fazla) indirirse tarihe yapılan en kötü
hatalardan biri olarak geçer. Yapmayın. yapmayın…
”Türkiye:"Faiz Sebep Enflasyon sonuç" gibi Akademide
hiçbir yeri olmayan şeyi son 1-2 yıldır deniyor. Sonuç
ortada: Büyük Enflasyon Daha da denemek mi istiyor-
sunuz? Eğer kendinize güveniyorsanız, Buyrun indirin
yarın faizi bir seferde 500 Baz puan sonucu hep bera-
ber görelimDemirtaş , “İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen
faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tah-
ribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü 
açıyorsunuz. Faiz indirimi ile malları değerlenen 
Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir 
yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan. Yapmayın.”
çağrısında bulundu.

MEMLEKETİMDEN 
İNSAN MANZARALARI

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

DERT ÜSTÜ MURAD ÜSTÜ
Şimdi son durum tespiti ile bu bölümü kapatarak.

Türkiye'de "Dert üstü murad üstü" bir eli yağda bir eli
balda yaşayan asgari ücretlilerin, işsizlerin, gençleri
hayal dünyasındaki Türkiye'ye bakacağız ama son
olarak şu faiz döviz işini de ele alalım tabii. Öyle bir
ülke olduk ki yakıt istasyonları Benzin satmadı. ben-
zin yok dendiğini de gördük duyduk bundan geri kal-
madık. Daha kötüsü ne olabilir ki? Faiz ve döviz ile
ilgili kopan kıyameti bir bardak suda koparılan kıya-
mete benzeten AKP iktidarı faiz indiriminde kararlı
görünüyor. Şöyleki; AKP, ‘kur baskısına direnme’ ka-
rarı almış Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekono-
mik kurtuluş savaşı’ çıkışı sonrası TL’nin yabancı

paralar karşısında hızla değer kaybetmesi Ankara’da
hareketliliğe neden oldu. AKP’li yetkililer yaşanan-
ları ‘geçici tepki’ olarak değerlendirdi. Erdoğan’ın
düşük faiz ısrarından etkilenen Merkez Bankası’nın,
yüzde 20’ye yaklaşan enflasyona rağmen son üç ayda
400 baz puan faiz indirmesiyle TL’de tarihi değer ka-
yıpları yaşanıyor. Cumhurbaşkanı, TL’deki değer
kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatı-
rımları doğrudan etkilemeyeceğini öne sürmüştü. Bu
açıklamalardan sonra dün gün içinde dolar/TL 13,
avro/TL ise 15’in üstünü görmüştü. Erdoğan’ın istek-
leri doğrultusunda gelen indirimlerin TL’ye sadece üç
ayda faturası yüzde 35’i buldu.

AKP kurmayları, dövizdeki dalgalanmayı, Erdo-
ğan’ın açıkladığı ‘yeni ekonomi modeli’ne yönelik piya-
saların verdiği geçici tepki olarak yorumladı.
Erdoğan’ın pazartesi günkü kabine toplantısındaki
“Karşımızdaki bu tablo bizi bir tercihe zorlamıştır. Ya
ülkemizde eskiden beri hakim olan anlayışı sürdürerek
yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan vazge-
çecektik ya da kendi önceliklerimize göre yolumuza
devam ederek tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık”
açıklamasına dikkat çeken AKP’liler, ‘kur baskısına di-
renerek’, düşük faiz ile yatırımın teşvik edileceği bir
ekonomi modelinin denenmesi kararı alındığı vurgu-

ladı.Evet dostlarım.yazının başından bu yana reklam-
ları izlediniz. Şimdilik bir nokta koyalım ve bir de bu
açıklamaların doğrudan muhatabı olan bizler yani yurt-
taşlar ne durumda. Ne yapıyor. Nasıl geçiniyorlar göz
atalım dilerseniz. Yarım simit, yarım çorba, az ekmek..
iki domates, tane ile meyve... Benzine, şekere, kahveye
ve ayçiçek yağına kota... Yukarıda sıralananları Allah
korusun bir CHP iktidarı döneminde yaşasa idik.Bugün
iktidar ve trolleri ortalığı ateşe verir hepimizi topa tu-
tarlardı. Düşünsenize CHP iktidarında benzi 10 lira
olmuş neredeyse. Dolar 11 Euro 12 çeyrek altın 1100
lira.. Yıkarlardı ortalığı.

Yılbaşından beri döviz kuru yüzde 61 yükseldi. Aynı dö-
nemde temel gıda ürünleri olan un, yağ, şeker ve pirinç fiyat-
ları neredeyse yüzde 50’nin üzerinde zamlandı. Zamlara,
Türk Lirası'nın da gün geçtikçe değer kaybetmesi eklenince
vatandaşların maaşları adeta eridi. Geçinmekte zorlanan va-
tandaşlar isyan etme noktasına geldi.Türk Lirası’nda görülen
tarihi değer kaybı sonrası her şeye zam geldi. Vatandaşların
iktidarın ekonomi politikalarının ardından TL’deki şiddetlenen
erime ve  yağmur gibi zamlara karşı düşünceleri şu şekilde:
"Sadece temel ihtiyaç malzemelerine değil her şeye üst üste
zamlar geliyor. Durum çok kötü. Yağ, şeker, dolar, euro, altın
ve akaryakıt fiyatları arttı. Bu durumda artık geçinmek çok

zorlaştı. Hele ki tek maaş ile geçinmek neredeyse imkansız.
Ben evin tek çalışanıyım, ay sonunu getirmekte zorlanıyo-
rum."Esnafın derdi büyük . Esnaf diyor ki "Tüm maliyetleri-
miz arttı. 60 liraya aldığımız çiçek yağı 90 liraya çıktı.
Ekmek 1,5 liradan 2,5 liraya çıktı. Haliyle bu bizi sarsıyor.
Yapacak bir şeyimiz yok. Bekliyoruz, kur ne kadar yükselecek
diye İnsanlar artık dışarıda yemek yemiyor. Millet ekmek ala-
mayacak duruma geldi. Fiyat 2,5 lira  deyince kaçıyor mil-
let… Bir çorba bile içmeye mecali yok milletin. Yarım çorba
içiyor 1 ekmek 1,5 ekmek yiyip öyle gidiyor. Son zamanlarda
bu durum çok sık olmaya başladı. Adam geliyor çorbanın fi-
yatını soruyor cebinde parası yok. Yarım çorba içip gidiyor."
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HONDURAS’TA 5 milyondan fazla 
kişi, devlet başkanının yanı sıra 3 baş-
kan yardımcısı, Ulusal Kongreye 128, 
Orta Amerika Parlamentosu için 20 
milletvekili ile ayrıca 298 belediye baş-
kanını seçecek. Anketlere göre devlet 
başkanı seçiminde, eski Devlet Başkanı 
Manuel Zelaya’nın eşi Özgürlük ve 
Yeniden Kuruluş Partisinden Xiomara 
Castro, Honduras Ulusal Partisinin 
adayı Nasry Asfura ve Liberal Partiden 
Yani Rosenthal favori adaylar olarak 
öne çıkıyor. Honduras’ta 26 Kasım 
2017’de büyük tartışmalara neden olan 
son seçimlerde mevcut Devlet Başkanı 
Juan Orlando Hernandez, oyların yüz-
de 42,95’ini alarak, yüzde 41,42 oy alan 
muhalefetin adayı Salvador Nasralla’yı 
az farkla geride bırakmıştı. Koltuğunda 
ikinci dönemindeki Hernandez’in görev 
süresi 27 Ocak 2022’de tamamlanacak.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yü-
rütme Komitesinden yapılan yazılı 
açıklamada, İsrail Savunma Bakanı 
Benny Gantz’ın Fas’a ziyareti sırasında 
iki ülkenin güvenlik alanında imzaladı-
ğı mutabakat zaptına tepki gösterildi. 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kudüs 
Komitesi Başkanlığını yapan Fas’tan, 
Filistin halkına karşı ırkçı uygulamalarını 
sürdüren İsrail’le “bu tehlikeli adımı at-
masının” beklenmediğine vurgu yapılan 
açıklamada, İsrail’le güvenlik alanında 
imzalanan mutabakat zaptının Arapların 
ulusal güvenliği ile çıkarlarına aykırı 
olduğu savunuldu. Açıklamada, Fas 
yönetiminden söz konusu anlaşmadan 
geri adım atması talebinde bulunuldu. 
İsrail Savunma Bakanı Gantz’ın 24-25 
Kasım’da Fas’a gerçekleştirdiği ziyarette, 
iki ülke arasında istihbarat, savunma 
sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda 
iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Honduras
seçime gidiyor

DR. Necmettin Acar, 
Suudi Arabistan’ın son 
dönemde Yemen’de attığı 

adımları ve bölgesel politikala-
rını, değerlendirdi. Acar, “Son 
dönemde Suudilerin, İran ile 
ticari ilişkileri yeniden başlatma-
sı, Lübnan’a yönelik yaptırımlar 
uygulayarak krizi tırmandırması 
ve Yemen cephesinde kritik bir 
alan olan Hudeyde’den ani ve 
beklenmeyen asker çekme poli-
tikası İran-Suudi müzakerelerini 
bir kez daha gündemin ön sıra-
larına taşıdı. Yemen’in Suudiler 
için hayati, İran açısından ikincil 
önemde; Lübnan’ın ise İran 
açısından hayati, Suudiler için 
ikincil önemde olduğu bilinen 
bir gerçek. Suudilerin, Lübnan 
krizini tırmandırması, Yemen’de 
kaybedilen mevzilerin Lübnan’da 
telafisi olarak yorumlansa da 
Hudeyde’den ani ve beklenme-
yen askeri çekilmenin geleneksel 
“çek defteri” politikasına dönüşü 
simgelediğini söyleyebiliriz. Ülke 
tarihinde geleneksel bir yöntem 
olan “çek defteri” politikası, Suu-
dilerin dış politikada rakiplerini 

veya düşmanlarını ekonomik 
kaynakları kullanarak 

ödüllendirmesi yahut 
cezalandırması anla-

mına geliyor” dedi.

Yemen 
cephesinde 
son durum
Yemen için 
de değerlen-
dirmelerde 
bulunan 
Acar, “2015 
yılının mart 
ayında baş-
layan Yemen 
savaşının altı 

ayda biteceği 
düşünülüyor-

du. Ancak savaş 
altı yıldır devam 

ediyor. Dünya, bu 
sürede insan hakları 

ihlallerine ve ülkenin 
altyapısının önemli ölçüde 

yok edilmesine seyirci kaldı. 
Savaş yalnızca Yemen’e değil, 
Suudilere de büyük maliyet do-
ğurdu. Günlük yüz milyon dolar 
olarak ifade edilen ekonomik 
maliyete ilaveten, asker ve sivil 
kayıpları, kritik petrol tesisleri-
ne, havaalanlarına ve limanlara 
yönelik saldırılar, ülkenin ulusal 
imajı daha fazla zarar görme-
den, Suudileri, Yemen dosyasını 
bir an önce kapatmaya zorluyor. 
Suudi ordusunun savaşın başın-
dan beri sergilediği zayıf per-
formansa ilaveten koalisyonun 
farklılaşan çıkar ve tehdit algıları 
sebebiyle Suudilerin cephede 
yalnız bırakılması da askeri bir 
zaferi imkansız kılıyor. Özellikle 
Joe Biden’ın 2021 yılında baş-
kanlığa seçilmesiyle Suudilerin 
Yemen’deki pozisyonu zayıfladı. 
Biden’ın insani krizleri gerekçe 
göstererek silah ambargosu 
uygulamaya başlaması ve Ye-
men’deki insani krizlere karşı 

Batı’da yükselen hassasiyet, 
Suudileri Yemen cephesinde geri 
adımlar atmaya zorladı. Suu-
di kamuoyunda ve elitlerinde, 
Yemen savaşını Muhammed 
bin Selman’ın, kendisini Suudi 
tahtına taşıyacak “tek kişilik 
gösterisi” olarak görme eğilimi 
mevcut. Bu da Riyad yönetimini, 
Yemen dosyasını kapatmaya 
zorluyor. Zira savaşın gidişatı 
Muhammed bin Selman’ın 
aleyhine dönmüş durumda. 
Sahada yaşanan her başarısızlık, 
Muhammed bin Selman’ın istik-
bali açısından önemli sonuçlar 
doğuruyor” ifadelerini kullandı.

İran-Suudi 
müzakerelerinin 

açmazları
İran ve Suudi Arabsitan arasın-
daki müzakerelere de değinen 
Acar, “2021 yılı başlarından 
itibaren, önce Katar abluka-
sının sonlandırılması ve daha 
sonra Irak’ın arabuluculuğunda 
Suudi-İran müzakerelerinin 
başlaması, bölgede jeopolitik 
gerilimlerin azalacağına yönelik 
bir beklenti oluşturdu. Ancak 
ABD’nin, Çin’i çevrelemek 
için İngiltere ve Avustralya 
ile kurduğu AUKUS paktı ve 
Çin’in, İran’ı Şanghay İşbirliği 
Örgütü’ne (ŞİÖ) tam üye kabul 
etmesi, bölgesel dengeleri önem-
li ölçüde değiştirdi. AUKUS ile 
ABD’nin dikkatleri Körfez böl-
gesinden uzaklaşırken, ŞİÖ’ye 
üyeliğiyle İran, Çin gibi güçlü 
bir hamiye kavuşmuş oldu. 
Başka bir ifadeyle Suudilerin 
en önemli güvenlik garantörü 
ABD’nin bölgeye ilgisi azalırken, 
Suudi Arabistan’dan ziyade İran 
ile iş birliğini kendi çıkarlarına 
daha uygun gören Çin’in, böl-
gedeki nüfuzu artış göstermeye 
başladı. Bu gelişmeler, ABD 
ve müttefikleri İsrail ve Suudi 
Arabistan tarafından tanımla-
nan bölgesel statükoya meydan 
okuyan yegane aktör İran’ın 
elini güçlendirmiş oldu. Ayrıca 
Donald Trump döneminde uy-
gulanan “Maksimum Baskı” po-
litikası, gelinen durum itibarıyla 
işe yaramadı ve İran’ın bölgede-
ki Şii nüfus üzerinde politik ve 
ideolojik etkisi artmaya devam 
etti. Suudilerin, Trump sonrası 
bölgede zayıflayan pozisyonları-
na ilaveten görece İran’ın artan 
nüfuzu, 2021 yılında başlayan 
İran-Suudi müzakerelerinde iki 
tarafı da tatmin edecek dengeli 
bir anlaşma olasılığını zayıflatı-
yor. Suudiler, Yemen dosyasını 
kapatma konusunda oldukça 
istekliler. Fakat bunu bir yenilgi 
ile değil, zafer ile bitirmek isti-
yorlar. Çünkü Muhammed bin 
Selman’ın, Suudi tahtına giden 
yolu, Yemen savaşının sonucuy-
la yakından ilgili. İran açısından 
ise Yemen’de Husiler aracılığıy-
la baskıyı artırmak, Suudilerle 
yürütülen müzakerelerde elini 
güçlendireceği için rasyonel bir 
seçenek” ifadelerini kullandı. 
■ DHA

TUNUS Cumhurbaşkanlığının 
Facebook hesabından yapılan açık-
lamaya göre Said, İçişleri Bakanı 

Tevfik Şerafeddin’i başkentteki Kartaca 
Sarayı’nda kabul etti. Ülkedeki muhalefet 
partilerini peş peşe krizler yaratmakla 
suçlayan Said, “Tunus’ta özgürlükler ile 
insan haklarının ihlal edildiğini söylüyor-
lar, hiç utanmıyorlar mı? Kimseyi siyasi 
kimliği nedeniyle tutuklamadık.” diye 
konuştu. Ülkesinde insan hakları ihlalle-
rinin yaşanmayacağını dile getiren Said, 
“Anayasa askıya alınmadı, Anayasanın 
belirlediği istisnai tedbirlere başvuruldu.” 
dedi. Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 

Temmuz’da Meclisin çalışmalarını don-
durması ve başbakanı azletmesinin ardın-
dan 22 Eylül’de yeni bir kanun hükmünde 
kararname yayımlamıştı. Bu kararnamede 
Cumhurbaşkanı’nın yasama ve yürütme 
yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa teklifleri-
nin Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen 
geçici komisyon da feshedilmişti. Said’in 
aldığı kararlar ülkede bir “istisnai durum” 
oluşmasına yol açmıştı. Tunuslu aktivist-
ler ise yönetimi, Cumhurbaşkanı Said’in 
25 Temmuz kararlarına karşı protestoları 
engellemek amacıyla ifade özgürlüğü ve 
insan hakları konularında birtakım kısıtla-
malara başvurmakla suçluyor.

Suudiler çek defteri
politikasına dönüyor
Suudi Arabistan’ın Lübnan krizini tırmandırması ve Yemen’de önemli merkezlerden Hudeyde’den 
askerlerini aniden çekmesi geleneksel “çek defteri” politikasına dönüşün işaretleri olarak okunabilir

KARA Öz Savunma Kuvvet-
lerine (GSDF) ait Asaka 
Üssü ziyaretinde yaptığı 

konuşmada Kişida, ülkesi et-
rafındaki güvenlik durumunun 
“şimdiye kadar olmadığı hızda” 
değişkenlik gösterdiğini belirtti. 
Çin’in askeri faaliyetleri ve Ku-
zey Kore’nin füze teknolojilerini 
geliştirmesine yönelik endişeler 
taşıdıklarını kaydeden Kişida, 
“Bilim-kurgu romanlarında mey-
dana gelmesine alışılanlar bugü-
nün gerçekleri” dedi. Pyongyang’ın 
tehditkar denemelerinin Birleşmiş 
Milletler kararlarına aykırı ol-

duğunu belirten Kişida, “Kuzey 
Kore’nin hipersonik silahlar ve 
düzensiz yörüngeli füzeler gibi 
yeni teknolojiler geliştirmesini göz 
ardı edemeyiz” dedi. Kişida, Çin’in 
askeri kapasitesini “yeterli şeffaf-
lığa başvurmadan” güçlendirdiğini 
ve “bölgedeki statükonun değişti-
rilmesine yönelik tek taraflı teşeb-
büsler sergilediğini” belirtti.

Gerçekçi tartışmalar
Ülkesinin askeri güç politikasını 
revize edeceği sinyali veren Kişi-
da, “Ulusal Güvenlik Stratejisi” 
ile “Orta Vadeli Savunma Prog-

ramı’nın” güncellenmesine ilişkin 
hazırlıklar yapılması için hükü-
mete talimat verdiğini dile getirdi. 
Japonya’nın askeri yapılanma-
sının güçlendirileceğini söyleyen 
Kişida, bu kapsamda “SDF’nin 
düşman üslerini vurabilecek 
kapasitelere eriştirilmesi dahil” 
tüm opsiyonların değerlendirile-
ceğini bildirdi. Ülkesinin askeri 
harcamalarını “iki katına çıkarma 
politikasına” açık olduğunu kay-
deden Kişida, halkın yaşamının 
korunması için “sakin ve gerçekçi 
tartışmalar” gerçekleştirecekleri-
ni belirtti.

Japonya savunmasını güçlendirecekJaponya savunmasını güçlendirecek
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesini çevreleyen güvenlik durumunun değişkenliği 
karşısında, Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) kapasitelerini artırmayı planladıklarını bildirdi

ÇEK politikası değerlendirmesi 
için de Acar şöyle konuştu; 
“Son dönemde Suudi Arabis-
tan’ın bölge politikalarına baktı-
ğımızda, İran ile diplomatik iliş-
kileri geliştirirken, İran destekli 
Hizbullah’ın Lübnan’da geniş-
leyen nüfuzunu gerekçe gösterip 
bu ülkeye yönelik diplomatik ve 
ekonomik ambargo uygulamaya 
başladığını görüyoruz. Bütün bu 
gelişmelere ilaveten, son hafta-
da Suudi askeri kuvvetlerinin, 
Yemen’in önemli merkezlerin-
den biri olan Hudeyde kentini 
beklenmedik şekilde boşaltması, 
kendi içerisinde tezat teşkil etse 
de genel Suudi dış politikasıyla 
uyumluluk arz ediyor. Son 
dönemde Lübnan ve Yemen 
sarkacına yakından bakıldı-
ğında, Suudilerin Yemen’deki 
ağrılığı azaltma eğiliminin ve 
Lübnan ile krizi tırmandırması, 
askeri kapasite ile elde etmeye 
muktedir olmadıkları kazanım-
ları “Çek Defteri” politikasına 
dönerek elde etmeye çalıştıkla-
rını ortaya koyuyor. Suudilerin, 

Yemen savaşını eleştiren Lüb-
nanlı bakanı gerekçe göstererek, 
Lübnan’a yönelik ekonomik 
ve diplomatik ambargo 
uygulaması ve İran ile 
ticareti yeniden baş-
latması da bu kana-
ati kuvvetlendirir 
nitelikte. Riyad 
yönetimi, İran’a 
ekonomik teşvik 
sağlarken, 
Körfez ekono-
mik kaynakları 
olmaksızın 
hayatta kalma-
sı oldukça zor 
olan Lübnan’a 
yönelik eko-
nomik yaptırım 
uyguluyor. Her 
iki uygulama da 
İran’ı, Yemen’de 
Suudilerin zafer 
anlayışına katkı 
yapacak bir anlaşmaya 
razı etmeye yönelik “Çek 
Defteri” politikasının birer 
tezahürü.” 

Yemen-Lübnan sarkacı

Suudi Arabistan politikasında köklü değişiklikler 
olduğunu belirten Acar, “2011 yılının mart ayında, 

Arap Baharı sürecinin henüz başlarında, Suudilerin Bah-
reyn’deki sokak gösterilerini bastırmak üzere Manama’ya 
asker göndermesi, geleneksel “Çek Defteri” patikasından 

köklü bir kopuşun simgesiydi. Çünkü Suudiler ülke tarihinde 
ilk defa ulusal sınırların ötesinde bir askeri operasyona dahil 
olmuşlardı. Bahreyn müdahalesinin peşinden gelen Yemen 

savaşı, bir taraftan Suudilerin askeri güçlerine olan güvenini 
simgelerken, diğer taraftan geleneksel dış politikadaki köklü 
kopuşun kalıcı olduğu yanılgısına yol açtı. Gelinen noktada 
Suudi askeri kuvvetlerinin Yemen’de sergilediği zayıf per-
formans, Yemen krizinin artan insani ve ekonomik mali-
yeti, Suudileri uzman oldukları geleneksel “Çek Defte-

ri” politikasına yeniden dönmeye zorluyor. Yemen 
cephesindeki ağırlığın azaltılması, Lübnan’a 
yönelik ambargo ve İran ile ticaretin yeniden 

başlaması, bu politikaya dönüşün ilk 
olmasa da en kuvvetli işaretleri 

olarak okunabilir” dedi.

Suudi 
Arabistan’da

köklü değişiklikler
FKÖ Fas’ı kınadı

Siyasi bir tutuklama yapmadık
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yönetime yönelik suçlamaları 
yalanlayarak “Kimseyi siyasi kimliği nedeniyle tutuklamadık.” dedi
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◊ TAYLAN DAŞDÖĞEN

BU hafta Carlo Goldoni, Sofokles, 
Jose Sanchis Sinisterra, Albert 
Camus, Tuncer Cücenoğlu gibi 

uluslararası üne sahip yazarların yanı 
sıra genç yazarların eserleri seyirciyle 
buluşuyor. Bu hafta İki Efendinin 
Uşağı, Melek, Antigone, Ay Carmela, 
Veba, Matruşka, Yaftalı Tabut, Kimse 
Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, Rüs-
temoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi, 
Kısraklı Kadın, Geçit, Herkes Sihirbaz 
Olacak(Yeni Oyun), Karagöz Çiftlik 
Bekçisi, Elma Kurdu Kırtık, Benim Gü-
zel Pabuçlarım, Rüya, Bir Gün Ayak-
kabımın Teki oyunları Aralık ayının 
yeni haftasında sahnelenecek.
Bu Haftanın Programı  
(1-5 Aralık 2021) 

İKİ EFENDİNİN UŞAĞI
Pantolone, kızı Dottore’yi oğlu Slvio 
ile evlendirmeye karar vermiştir ve 
evinde bir tören düzenler. Gençler bir-
birlerine aşıktır ancak daha önce Pan-
tolone’nin kızını evlendirme sözünü 
verdiği ve öldüğünü sandıkları Fede-
rico Rasponi’nin bu törene gelmesiyle 
işler karışır. Sözlü gelenekten beslenen 
İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia 
Dell Arte’nin seçkin örneklerinden biri 
olan ve uşak Truffaldino’nun kurnaz 
hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyi-
cilerine keyifli bir seyir sunuyor. Carlo 
Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in 
yönettiği oyunda, Ali Murat Altunme-
şe, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pir-
cioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Eren-
türk, Murat Bavli, Murat Coşkuner, 
Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan 
Öztürk, Yeliz Gerçek, Yılmaz Aydın rol 
alıyor. Oyun, 1-4 Aralık 2021 tarihleri 
arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi’nde.

MELEK
Aktris Melek Kobra’nın günlüklerinden 
yola çıkılarak yazılan oyunda, kısacık 
bir ömre sığdırılan büyük aşk ve acılara 
tanıklık ederken, 1930’ların sanat haya-
tının içinde bir primadonnanın uyuştu-
rucu bağımlılığı, hastalık, parasızlık ve 
yalnızlığa sürüklenişini izliyoruz.
Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı Jale 
Karabekir’in yönettiği oyunda Yeşim 
Koçak rol alıyor. Oyun, 1-4 Aralık 
2021 tarihleri arasında Fatih Reşat 
Nuri Sahnesi’nde.

ANTİGONE 
Devletin olmazsa olmaz yasası, bire-
yin vicdanında karşılığını bulamazsa, 
iktidarın elinde tuttuğu iki ucu kızgın 
demir kimi yakar?
Sophokles’in binlerce yıl önce kaleme 
aldığı aynı adlı oyunundan uyarlanan 
Antigone’de;  aynı savaşta birbirini 
öldüren, ama biri kahraman diğeri 
hain ilan edilen iki kardeşine de, son 
görevini yapmakta kararlı olan Antigo-
ne ile; devletin varlığıyla kendi varlığını 
eş tutan Kreon’un buyruklarından geri 
adım atmayan duruşu karşı karşıya 
geliyor.
İnsanlığın tüm kadim deneyimleri 
tarihe gömülürken yine de çözülmeyen, 
kaybolmayan çelişkilerimizi sahneye 
getiren “Antigone”, dünden bu günü 
tartışıyor. Sofokles’in yazdığı, Saba-
hattin Ali’nin çevirdiği Engin Alkan’ın 
uyarlayıp yönettiği oyunda Cengiz 
Tangör, Zafer Kırşan, Aslı Menaz, 
Gözde İpek Köse, Özgün Akaçça, 
Destan Batmaz, Onur Şirin rol alıyor. 
Oyun, 1-4 Aralık 2021 tarihleri arasın-
da Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

AY, CARMELA! 
İspanya’da Milliyetçiler ve Cum-
huriyetçiler arasında geçen iç savaş 
dönemini anlatan oyunda,  iki varyete 
oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco 
önderliğindeki Milliyetçiler tarafından 
rehin alınır. Belçite şehrinin işgali-
ni kutlayan Milliyetçiler tarafından 
istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. 
Bu zorlamanın sonucunda içinde 
bulundukları savaşı, “gösteri yapılmalı 
mı, yapılmamalı mı?“  sorusuyla sanatı 
ve sanatçıyı sorgulamaları, işleri gereği 
güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefleyen 
bu iki oyuncunun isyanları, gelgitleri, 

kayıpları anlatılır. Jose Sanchis Sinis-
terra’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un 
çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği 
oyunda, Ada Alize Ertem, Çağatay 
Palabıyık, Erkan Akkoyunlu rol alıyor. 
Oyun, 1-4 Aralık 2021 tarihleri arasın-
da Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

VEBA 
Nobel Ödüllü yazar Camus’nün 
faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı 
eserde, veba salgını sırasında yaşanan 
kaotik durum anlatılır. Karantina dö-
neminde verilen mücadele, belirsizlik 
ve korkunun egemen olduğu bir dünya 
canlandırılıyor.
Neil Bartlett’in uyarladığı Mehmet 
Ergen’in çevirip yönettiği oyunda Sevil 
Akı, Serdar Orçin, Murat Coşkuner, 
Emrah Can Yaylı, Burteçin Zoga, Tan-
kut Yıldız, İrem Arslan, Özgür Dereli, 
Burak Davutoğlu, Ergun Üğlü, Cafer 
Alpsolay rol alıyor. Oyun, 2-4 Aralık 
2021 tarihleri arasında Sultangazi 
Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

MATRUŞKA
Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kav-
galar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, 
kopamayışlar...  Varoluştan bugüne 
değişmeyen rutine, iki insanın birbirini 
tanıma, anlama, bir arada yaşama mü-
cadelesine yeniden ve farklı bir yorum-
la yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali 
arama uğraşını mercek altına alıyor. 
Erkek: İlginç bir şey bu, gittikçe küçü-
lüyor baksana.
Kadın: Açtıkça hem küçülüyor hem de 
ortaya dökülüyor her şey.
70 kuşağı yazarları arasında yer alan 
Tuncer Cücenoğlu, toplumsal içeriğin 
ağır bastığı oyunlara imza atmıştır. 
Hemen hemen bütün oyunlarında 
basit ve yalın bir durum üzerinden 
toplumsal sorunlara eğilen yazar, yaşa-
nan gerçeklerden yola çıkarak kaleme 
aldığı oyunlarında, yakın tarihimizdeki 
önemli olaylardan kişilere, topluma 
egemen olan korkulardan mesleki 
zorluklara, insanların içine düştüğü 
çıkmazdan yaşam mücadelesine kadar 
pek çok konuya değinir.
Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı Bora 
Seçkin’in yönettiği oyunda Cem Kara-
kaya, Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 
3, 4 Aralık 2021 tarihlerinde Nazım 
Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde.

YAFTALI TABUT 
Adına tarihin dipnotlarında rastla-
yabildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın 
oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal 
ve siyasi yaşamın her alanında öncü 
Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesi. 
1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. 

Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de 
eşlik ediyor. Bilgesu Erenus’un yaz-
dığı Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda 
Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren 
Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan 
Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim 
Mazıcıoğlu rol alıyor. Oyun, 1-4 Aralık 
2021 Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

KİMSE ÖYLE ŞEYLERİ 
KONUŞMUYOR ARTIK 

Oyun, 12 Eylül darbesi dönemini en 
acı şekilde yaşayıp parçalanan bir 
ailenin bugüne uzanan hikâyesini 
konu alıyor. Leyla, ailesinin geçmişiyle 
yüzleşiyor ve onların hikâyesini anlata-
bilmek için hayatını değiştirmeyi göze 
alıyor.
Şirin Gürbüz’ün yazdığı Emre Koyun-
cuoğlu’nun yönettiği oyunda Caner 
Bilginer, Radife Baltaoğlu, Kutay Kırşe-
hirlioğlu, Ebru Üstüntaş, Hazal Uprak, 
Can Alibeyoğlu, Kamer Karabektaş rol 
alıyor. Oyun,1-4 Aralık 2021 tarihlerin-
de Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

RÜSTEMOĞLU CEMAL’İN 
TUHAF HİKÂYESİ

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dem-
lerinde, Girit’teki yurtlarından sürgün 
edilen bir ailenin İstanbul’a Çanakka-
le’ye ve nihayet Ayvalık’a uzanan ma-
ceralı yolculuğu. Rüstem’in, Cemal’in 
ve hayatlarındaki diğer insanların kimi 
zaman gülünç kimi zaman hüzünlü 
ama sımsıcak hikâyeleri.
Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği 
oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü 
rol alıyor. Oyun, 1-4 Aralık 2021 tarih-
leri arasında Üsküdar Musahipzade 
Celal Sahnesi’nde.

KISRAKLI KADIN

Londra’da bir hastanede bebek bekle-
yen bir kadının rüya ile gerçek, terketti-
gi Anadolu topraklarıyla Batı arasında 
bocalamalarını, büyülü bir ortamda 
sunan oyun, daha önce İngiltere, 
Almanya, İsveç ve Hollanda’da sahne-
lendi. Şimdi ilk kez Türkiye’de. Leyla 
Nazlı’nın yazdığı Lerzan Pamir’in yö-
nettiği oyunda Elçin Atamgüç, Pervin 
Bağdat, Gökçer Genç, Eylül Soğukçay 
rol alıyor. Oyun, 1-4 Aralık 2021 tarih-
leri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer 
Sahnesi’nde. 

GEÇİT

Çıktıkları yolculukta dağ başında mola 
veren bir ağa ve maraba, saklandıkları 
yerden kontrol noktasını izlerler. İki kişi 
arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığın-
dan beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve 
ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir.

www.gazetedamga.com.trKÜLTÜR&SANAT 28 KASIM 2021 PAZAR 13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Ara-
lık ayının ilk haftasında 17 oyunla seyirci karşısına çıkıyor

iBB TiYATROLARI 
DOLU DOLU

Cem Düzovaʼnın yazdığı Nihat Alptekiʼnin 
yönettiği oyunda Gürol Güngör, Hasip 

Tuz, Emre Narcı, Müslüm Tamer rol 
alıyor. Oyun, 1-4 Aralık 2021 tarihleri 

arasında Ümraniye Sahnesiʼnde.

HERKES SİHİRBAZ 
OLACAK(

Yeni Oyun) (3+ Yaş)
Ünlü sihirbaz Zubi’nin öğrencileri 
“usta”lığa geçip onun sihirli şap-
kasını almanın hayalini kurarlar. 
Zubi, sihirli şapkanın yeni sahibini 
belirlemek için bir yarışma düzen-
ler. İllüzyon gösterileriyle ilerleyen 
oyunda, hedefe ortaklaşa ilerle-
menin önemi anlatılıyor. Kubilay 
Tuncer’in yazıp yönettiği oyunda 
Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Cihat 
Faruk Sevindik, Damla Cangül 
Yiğit, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor. 
Oyun, 5 Aralık 2021 tarihinde Har-
biye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

KARAGÖZ ÇİFTLİK 
BEKÇİSİ (3+ Yaş)

Karagöz uzun zamandır işsizdir ve 
iş aramaktadır. Sonunda kendisine 
bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların 
bakımını yapmaktır. Ama ortada 
bir sorun vardır. Karagöz, hayvan-
ları tanımamaktadır. Özgür At-
kın’ın yazıp yönettiği oyunda İrem 
Erkaya ve Tankut Yıldız rol alıyor. 
Oyun, 5 Aralık 2021 tarihinde 
Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

ELMA KURDU KIRTIK 
(4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı ço-
cuklara yönelik, kuklaların kullanıl-
dığı, canlı müzik eşliğinde oynanan 
eğlenceli bir çocuk oyunudur. 
Haylaz bir elma kurdunun mü-
kemmel elmayı bulmak için çıktığı 
yolculuğu anlatır. Sahip oldukları-
na değer vermeyen, çevresindekileri 
hor gören Kırtık bu yolculukta ara-
dığı mükemmel elmaya ulaşmak 
yerine çok daha kıymetli bir şeyin 
farkına varır. Çocukların sosyal 
çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat 
çeken oyun somut nesnelerle soyut 
kavramları ilişkilendirerek çocuğun 
algısını geliştirmeyi amaçlamak-
tadır. Çocuğun günlük yaşamında 
yaşadığı çelişkileri renkli bir ha-
yal dünyasında yeniden yaratan 
oyun çocuğa kendi gerçekliğine 

dışarıdan bakabilme şansı verir. 
B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Ba-
rış Bakova’nın yazıp B. Çağatay 
Çakıroğlu’nun yönettiği oyunda; 
Elyesa Çağlar  Evkaya ve Seda 
Çavdar rol alıyor. Oyun, 5 Aralık 
2021 tarihinde Gaziosmanpaşa 
Sahnesi’nde.

BENİM GÜZEL 
PABUÇLARIM (3+)

Günün birinde sirke, bir robot 
palyaço gelir ve sevimli palyaço 
sirkten kovulur. Bu kadarıyla da 
kalmaz, parası olmadığı için çok 
sevdiği pabuçları elinden alınır. 
Palyaçomuz pabuçlarını geri al-
mak için iş aramaya başlar. Girdiği 
işlerden çocuksu duyarlılığı nede-
niyle bir bir
 kovulur. Pabuçlarına asla kavuşa-
mayacağını düşünüp umutsuzluğa 
kapıldığında, imdadına çocuklar 
yetişir ve onların desteğiyle pabuç-
larına ulaşır. Yeniden çocuklarla 
birlikte kahkaha dolu gösterisini 
gerçekleştirmeye devam eder. Der-
su Yavuz Altun’un yazıp yönettiği 
oyunda Ayşe Günyüz, Çağrı Bü-
yüksayar, Oğuzhan Oğuz, Gülsüm 
Alkan, Samet Silme, Sefa Turan 
rol alıyor. Oyun, 5, 12 Aralık 2021 
tarihleri arasında Sultangazi Hoca 
Ahmet Yesevi Sahnesi’nde, 2 Ocak 
2022 tarihinde Üsküdar Musa-
hipzade Celal Sahnesi’nde, 19, 26 
Aralık 2021 tarihlerinde Ümraniye 
Sahnesi’nde.

RÜYA(5+Yaş)
Hayvanların kafese kapatılması, 
gösterilerde kullanılması, doğal 
yaşam alanlarından uzaklaştırıl-
maları nedeniyle çok üzülen bir 
çocuğun onları nasıl kurtardığı an-
latılır. Özge Midilli-Ertan Kılıç’ın 
yazdığı Özge Midilli’nin yönettiği 
oyunda Nilay Yazıcıoğlu, Tarık 
Köksal, Nilay Bağ, Ceren Kaçar, 
Ceysu Aygen, Çağlar Polat, Emre 
Çağrı Akbaba, Mehtap Gündoğdu 
Akbulut rol alıyor. Oyun, 5 Aralık 
2021 tarihinde Üsküdar Musahip-
zade Celal Sahnesi’nde.

BİR GÜN 
AYAKKABIMIN 
TEKİ (3+ Yaş)

Rengarenk bir mut-
fak… Ama her yer çok 
dağınık… Oyuncu 
mutfağı toplamaktan 
sıkılıp gitmeye karar 
verir ama ayakkabısı-
nın tekini bir türlü bu-
lamaz. O da ne, önce 
ayakkabısının diğer 
teki, sonra mutfaktaki 
her şey konuşmaya 
başlar. Kayıp ayakkabı, 
Kaptan Cook’u arama-
ya gitmiştir ve kim bilir 
başından ne maceralar 
geçmektedir… Derya 
Yıldırım’ın yazdığı, 
Özgür Kaymak’ın 
yönettiği oyunda Derya 
Yıldırım rol alıyor. 
Oyun, 5 Aralık 2021 
tarihinde Ümraniye 
Sahnesi’nde.

Çocuk Oyunları
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MARSİLYA karşısında performansıyla 
sınıfı geçen Senegalli oyuncu, birinci 
santrfor oldu. Terim, zorunlu olmadıkça 
bu futbolcuyla maça başlama kararı 
aldı. Cim-Bom’da, Diagne, Mustafa 
Muhammed ve Halil Dervişoğlu arasın-
daki forvet kararsızlığı son buldu.   
 Teknik direktör 

Fatih Terim, Senegalli futbolcuyu listenin 
başına koydu. Marsilya maçında forvette 
görev alan Mbaye Diagne, performan-
sıyla sınıfı geçti. Senegalli golcünün fizik 
gücüyle fark yaratması ve etkili olması 
beğeni toplarken, Fatih Terim de bundan 
sonra zorunlu olmadıkça maçlara Diagne 
ile başlama kararı aldı. Terim, Halil ve 

Muhammed’i ise bazı maçlarda Diagne 
ile beraber kullanacak veya bu iki ismi 
hamle oyuncusu olarak değerlendirecek. 
Zaman zaman çift forvet olarak oynana-
bilecek karşılaşmalarda bu iki isim arasın-
dan bir tercih yapacak olan sarı-kırmızılı-
ların teknik patronu, girilen pozisyonların 
olumlu sonuçlanmasından da mutlu oldu.

Diagne gibisi yokMarsilya karşısında 
performansıyla sı-

nıfı geçen Senegalli 
yıldız Diagne, Ga-

latasaray’da birinci 
santrfor oldu. Fatih 

Terim, Diagne’yi 
santrfor listesinde ilk 

sıraya yazdı

SEZON başında kabuk değiş-
tiren ve genç bir takım kuran 
Galatasaray ’ın, Avrupa’da 

sergilediği başarılı performans ve 
bir üst tura çıkmayı garantilemesi 
ile birlikte kadroya olan yatırımın 
sürdürülmesi kararını aldırdı. Lazio 
deplasmanından puanla ayrılması 
halinde UEFA Avrupa Ligi’nde 
grup etabını lider konumda tamam-
layacak olan sarı kırmızılılar ocak 
ayında da önemli hamlelere imza 
atacak. Fatih Terim’e, kadroya, 
projeye ve sonuna kadar inanan 
yönetim, devre arası 1 değil, 2 orta 
saha transferi birden gerçekleştire-
cek. G.Saray uzun süredir kadrosu-
na katmak istediği Gedson Fernan-
des ile birlikte fizik gücü yüksek iyi 
bir kesici özelliği olan 6 numarayı 
almak için de harekete geçecek.

Babel’e veda zamanı
Babel’in ocak ayında ayrılması 
halinde sarı kırmızılılar Dennis 
Man’ın liste başında olduğu genç 
bir kanat transferine daha imza 
atacak.

Kaleye aday İrfancan
Bir başka hamle ise Muslera son-
rasına hazırlık olacak. Galatasaray 
sezon başında transferi için adım 
attığı İrfan Can Eğribayat için 
Göztepe kulübü ile masaya oturup 
genç kaleciyi kadrosuna katmaya 
çalışacak.

Assunçao gidiyor
Şu anda yabancı kontenjanı dolu 
olan Galatasaray’da istenileni vere-
meyen ve süre alamayan Assunçao 
ise ocakta geri gönderilecek. DHA

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki 
başarısı, devre arasında transfer 
rüzgarını da güçlü estirecek. Sarı 
kırmızılılar, gruptan çıkmayı ga-
rantilemesi sonrasında transfer 
politikasını netleştirdi. Devre arası 
Gedson Fernandes, bir orta saha 
oyuncusu ve bir de kaleci alınacak

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki 
başarısı, devre arasında transfer 
rüzgarını da güçlü estirecek. Sarı 
kırmızılılar, gruptan çıkmayı ga-
rantilemesi sonrasında transfer 
politikasını netleştirdi. Devre arası 

iLLE DE
 GEDSON
OLSUN

Ayrılıklara bağlı
Transfer teklifleri de alan birçok 
oyuncusunun ayrılığı halinde ise 
Galatasaray’da, UEFA Avrupa 
Ligi’nde çeyrek final, yarı finale 
yükselme başarısı adına da takviye 
sayısı da artacak.

Ülke puanını
Aslan sırtladı

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması’n-
da Türkiye, bu hafta Galatasaray 
‘ın Marsilya’yı 4-2 yenmesiyle 400 
puan kazandı. Böylece 25.500 
puana ulaşarak 18.’likteki yerimizi 
koruduk. Her sezon sonunda topla-
nan puan, 2 sezon sonraki Avrupa 
Kupaları’na katılımı etkilediği için 
2021-22 de 2023- 24’ü etkileyecek. 
Bizim şu anki gerçekçi hedefimiz 
15.’lik. Eğer sezonu 15. bitiremez-
sek; Avrupa’ya 5 yerine 4 takımla, 
Şampiyonlar Ligi’ne 2 yerine 1 ta-
kımla gideceğiz, Avrupa Ligi’ne de 1 
yerine, hiç takım gönderemeyeceğiz.
Bu sezon Türkiye’nin elde ettiği 
5.100 puanın 2.200’ünü Gala-

tasaray topladı. Avrupa Ligi E 
Grubu’nda 11 puanla lider olan 
Cim Bom, son maçta deplasmanda 
Lazio’yu yenmesi durumunda, tek 
maçtan 1.400 puan kazanacak. 
Aslan, galibiyetten dolayı 400, 
gruptan lider çıktığı için 800 bonus 
ve Son 16’ya kaldığı için de ülke 
puanına 200 puan ekletecek. Aynı 
kupada Fenerbahçe , D Grubu’nda 
bitime 1 maç kala 3. olarak Kon-
ferans Ligi Play-Off’una kalmayı 
garantiledi. Kanarya da gruptaki 
son maçını kazanır ve Kupa 3’te 
Play-Off’tan Son 16’ya kalırsa, 
bu süreçte maksimum 1.400 puan 
kazanma şansı elde edecek.

Son olarak Marsilya’yı deviren Galatasaray, 2.200 ile bu sezon ülke 
puanına en çok katkı veren temsilcimiz konumunda. 2023-24’te 

Avrupa’ya 5 takımla gitme yolunda bu puanların önemi çok büyük

Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu için 
henüz karar vermeyen Marsilya, Galatasa-
raylı Kerem Aktürkoğlu’nu izleyince frene 
bastı. Genç yıldız, Fransızlar’ın radarında

SEZON başında Roma’dan Cengiz Ün-
der’i kiralayan Marsilya, milli oyuncu-
nun sözleşmesine 12 milyon Euro satın 
alma opsiyonu koydurdu. Ancak Avrupa 
Ligi’ndeki maçlar, Fransız yetkililerin 
kafasını karıştırdı. Galatasaray dep-
lasmanı için İstanbul’a gelen Marsilya 
cephesi, 4-2 kaybettikleri maçta Kerem 
Aktürkoğlu’na hayran kaldı. Lyon ve 
Nantes’ın ardından Kerem’i transfer 
listesine alan Marsilya, 23 yaşındaki ka-
nat oyuncusunu yakından takip edecek. 
Fransız ekibinde sezon sonunda Cengiz 
yerine Kerem’e yatırım yapılması yö-
nünde görüşler dile getirilmeye başlandı.

SARI-LACİVERTLİLERʼİN ocak ayın-
da transferdeki ilk hedefi forvet olacak. 
Oyuncu satışı yapılıp yapılmayacağı, 
golcü transferinde rotayı belirleyecek. 
Lazio’dan ayrılmaya hazırlanan Vedat 
Muriç şu anda ilk aday olarak görülü-
yor. Özellikle İtalyanlar’ın forvet hattını 
Botheim ile güçlendirmeye hazırlan-
ması, Kosovalı golcünün gözden çıkar-
tılmasına neden oldu. Fenerbahçe ’nin 
Muriç’i kiralama olasılığı yüksek. Ancak 
Attila Szalai’nin yüksek bir bedelle 
satılması halinde planlar değişebilir. Bu 
durumda Sarı-Lacivertli Yönetim, daha 
yüksek kalibrede bir golcüye yönelebilir. 
Zenit ile sezon sonunda sözleşmesi 
sona erecek olan Sardar Azmoun’un 
adaylardan biri olduğu öne sürüldü.

Vedat Muriç hamlesi

Cengiz’i değil
Kerem’i alalım

UEFA’nın ilk kez bu sezon düzenlediği 
Konferans Ligi, Fenerbahçe’nin yeni 
rotası oldu. Kanarya, bu turnuvadaki 
grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. 
Henüz sıralamalar netleşmedi ancak 
Roma, Tottenham, Basel, Slavia Prag 
gibi muhtemel rakipler var

UEFA, kulüpler bazındaki turnuva-
ları olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa 
Ligi’nin yanına bu sezon bir yenisini 
daha eklemişti: Konferans Ligi... Bu 
turnuvayla birlikte formatlar değişti. Av-
rupa Ligi’nde grup 3.’sü olan takımlar 
Avrupa’ya veda etmek yerine Konferans 
Ligi’nde yoluna devam ediyor. Fener-
bahçe ’nin de bu sezonki yeni adresi bu-
rası oldu. Play-Off turu oynayacak olan 
Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi’ndeki 
grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. Son 
maçlar öncesinde henüz hangi takımla-
rın ikinci olacağı tam olarak netleşmedi. 
Ancak Jose Mourinho’nun Roma’sı, 
Antonio Conte’nin Tottenham’ı, İs-
viçre devi Basel ve Çekya’nın başarılı 
ekiplerinden Slavia Prag’ın ikinci bitirip 
Fenerbahçe’nin muhtemel rakiplerinden 
biri olma ihtimalleri var.
Grupta son maçlar 9 Aralık’ta oyna-
nacak. Sarı-Lacivertliler’in rakibi 13 
Aralık’taki kura çekiminde belli olacak. 
Fenerbahçe, Play-Off turu maçlarına ise 
17 ve 24 Şubat tarihlerinde çıkacak.

Fenerbahçe’ye 
zorlu rakipler
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AĞAOĞLU, TSYD Trabzon Dergi-
si’ne samimi açıklamalarda bulundu. 
Başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-ma-

vili kulüp adına verdikleri ekonomik müca-
delenin yanı sıra hedeflerini ve şampiyonluk 
yolunu anlattı. Camiada ilk yönetici olduğu 
dönemi anımsatan Başkan Ağaoğlu, “1990 
yılının sonunda, Sadri Şener döneminde ilk 
yöneticiliğe başladım. Daha sonra 2000 yılı-
nın sonunda rahmetli Özkan Sümer yöneti-
minde başkan yardımcısı olarak görev yap-

tım. Sonra da 2018’deki Olağanüstü Genel 
Kurul ile ilk başkanlık, ondan sonra Olağan 
Genel Kurulda 2. dönem olarak devam etti. 
4 Aralık’ta da ikinci dönem nihayet bula-
cak. Başkanlık sadece hayal edilecek bir şey 
değil, Allah’ın takdiri olan bir şey. Şartların 
ve ortamın oluşması ve uygun zaman sizi o 
noktaya getirebiliyor. 2002 Kasım’da aday 
olmuştum, gerçekleşmedi. Ama beklemedi-
ğim bir anda 2018 yılında kendimi başkanlık 
koltuğunda buldum” dedi.

BAŞKAN olunca yaşamında ciddi değişim-
ler olduğuna değinen Ağaoğlu, “Başkan ol-
duktan hayatım neredeyse tamamen değişti, 
özel ve sosyal hayat ciddi şekilde etkilendi. 
Özellikle Trabzonspor gibi, başarıya susa-
mış, şampiyonluğu hedefleyen, şampiyon-
luktan başka bir sıralamayı kabul etmeyen, 

Türkiye Kupası veya Süper Kupayı 
başarısızlık olarak kabul edip teselli 

mükâfatı olarak dahi görmeyen, 
beklentisi hep çok yüksek düzey-

de olan ama ekonomisi dibe 
vurmuş teknik olarak iflasta bir 

kulübe geldik. Hem ekonomisini toparlayıp 
hem yarışın içinde tutmak ve arzulanan 
başarıyı gerçekleştirmek için harcadığınız 
çaba, her şeyden fedakârlık etmenizi ge-
rektiriyor. Aileden, sosyal hayatınızdan, o 
zamana kadar içinde bulunduğunuz hayatın 
çok dışında bir hayat yaşamak durumunda 
kalıyorsunuz. Yüzde 80-90 hayatınız deği-
şiyor. Ancak, attığımız her gol, aldığımız 
her 3 puan, oynadığımız iyi futbol, geriye 
düştüğümüz zaman çevirdiğimiz her maç 
beni en çok sevindiren şey, işin en keyifli 
tarafı” diye konuştu.

KENDİSİNİN ilerdeki Trab-
zonspor planı ile ilgili soruya 
Ağaoğlu, “Öncelikle ekonomik 

stabilizeyi sağlamış, gelir gider 
dengesini sürdürebilir bir ya-

pıya oturtmuş bir Trabzonspor. 
Bugün itibariyle kulübün borçlarını 

düşünmediğimizde, 1 milyon 300 bin 
civarında olan borcunu saymazsanız yıllık 

geliri giderini karşılayan bir yapı oluşturduk. 
Geldiğimizde önce bunun sözünü vermiştik. 
Bunun sürdürebilir olması, bugünkü ekono-
mik konjonktürde kolay olmamasına rağ-
men gelir arttırıcı projeleri uygulamaya koy-
mak, bunlara yaparken de her zaman yarışın 
içinde, şampiyonluk yarışının içinde müca-

dele eden bir Trabzonspor. Bu zaten hedef 
değil olması gerekendir. Bundan uzaklaştığı-
nızda Trabzonspor gerçeğinden uzaklaşmış 
oluyorsunuz. Trabzonspor sadece şehrin 
önemli değeri değil Türkiye’nin en önemli 
markası. Hedefimiz her anlamda, sportif 
başarının, spora olan katkıların yanında, bu 
şehrin insanlarının ve taraftarlarının sosyal 
sorumluğunu omuzlarda taşıyan bir yapı. 
Birleştirici, bütünleştirici. Sanatçısıyla, turiz-
mi, endüstrisiyle, sanayisiyle bütünleşen ve 
bütün bu alanların hem sorumluluğunu hem 
de önderliğini yapacağı bir yapıya kavuş-
ması. Sportif başarı, ekonomik istikrar, alt 
yapı projeleri, tesisleşme, sosyal sorumluluk 
projeleri. Hepsi bir bütün” yanıtını verdi.

PLANLARI hakkında konuşan Ağaoğlu, 
“Finansal olarak çok ciddi sıkıntılar yaşa-
dığımız dönemlerdi. 1-2 senede üzerinden 
geleceğin sıkıntılar değildi. 2000 yılında 
yaşadığımız, ülkemizin yaşadığı ekonomik 
sıkıntıdan çıkması ülkenin 3-4 senesine 
mal oldu. Komşu Yunanistan’a baktığınız 
zaman onlarda da aynı durum söz konusu. 
3-4 sene önce başlayan ekonomik krizin 
hala yaralarını sarmakla uğraşıyorlar. Eko-
nomik olarak battığınız zaman birisi çanta 
içinde 185 milyon avroyu önüne koyma-

dıkça potansiyel gelirlerinizi hesaplayarak 
ekonomik program oluşturduğunuzda 3-4-5 
seneye ihtiyacınız olduğunu görüyorsunuz. 
Finansal sıkıntıları ortadan kaldırmayan, 
7 ay borcu ödenmeyen, 100 üzerinde icra 
davası, FIFA’da 32-34 takip dosyasının ol-
duğu bir dönemde biz ‘önümüzdeki dönem 
şampiyonuz’ deseydik, gerçeklikten uzak, 
hayalperest yaklaşım olurdu. O gün yaptı-
ğınız hesaplar, planlar onu gösterdi. Bugün 
planlanan noktada mıyız? Evet, bugün o 
noktadayız” ifadelerini kullandı.

İŞİN püf noktasının bütünleşmek olduğunu 
kaydeden Ağaoğlu şunları söyledi: “Trab-
zonspor formasının bir ağırlığı var. Yıllar 
önce söylenmişti; Trabzonspor forması ilk 4 
içinde yer alır. Son 3 sene baktığınız zaman 
4,2,4… Bu takımın dördüncü olması şartlar 
ne olursa olsun başarılı olarak değerlendi-
rilemez. İkincilik, şampiyonluk mücadelesi 
içinde oldu. Şampiyon da olabilirdik. O 
günün şartları göz önünde bulunduğunda 
mütevazi kadroyla elde edilen başarı. Bu 
tamamen bu vizyonla alakalı. Farklı bir açık-
laması var. Planlı, programlı, iyi niyetli, göz 
ardı edilmemesi gereken bir şey var: Bütün 
camianın desteğini almak. Trabzonspor ca-
miası o süreç içinde yaşadığımız sıkıntıların 
ciddiyetin farkında olduğu için bize inanıl-
maz destek verdi. Görevlerin bir fiziki tarafı 
vardır, bir de sportif, bir de psikolojik tarafı. 
Eğer birlik bütünlük, camiadan destek yoksa, 

3 ayaklı masanın bir ayağı eksik demektir, 
başarılı olma şansınız yoktur. Taraftarın des-
teği arkanızda değilse başarılı olma şansınız 
yok, sıkıntılı süreçteyseniz yıkılır gidersiniz. 
Tekrar yönetim oluşur. Onun başarılı olması 
için yine aynı şeylere olgulara ihtiyaç vardır. 
O sağlanamazsa o gider bir başkası gelir. O 
sıkıntıyı ortadan kaldırılıp arzu edilen isteni-
len seviyeye ulaşmak hemen hemen imkansız 
gibi bir şeydir. Burada camianın desteği son 
derece önemliydi. Zaman zaman manevi, 
zaman zaman maddi anlamda. Öncelikle 
yanımızda oldular, hep moral verdiler. Bu-
nun yanında forma satışlarında rekor kırdık, 
seyirci de rekor kırdık. Bunlar küçümsenecek 
katkılar değil. Herkes dişinden tırnağa attırdı 
çoluk çocuğun nafakasından attırdı, kombi-
ne aldı. Onlar destek olmasaydı işin içinden 
çıkmamız kolay olmayacaktı. İşin püf nokta-
sı oraydı zaten, bütünleşmek.”

AĞAOĞLU, “Türk futbolunda bir şeyi 
değiştirme şansınız olsaydı neyi değiştir-
mek isterdiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: 
“Yapıyı değiştirmek isterdim. Profesyonel 
futbol takımlarının, Türk futbolunun hem 
finansal, hem idari anlamda iyi yönetil-
mesini, La Liga modelinin uygulanmasını 
isterdim. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 

müsabaka takvimini, transfer politikası 
uygulamasını, müsabaka organizasyonları-
nı belirlemesini, milli takım sorumluluğu ile 
sınırlı kalmasını, diğer bütün işlerin profes-
yonel futbol kulüplerinin sorumluluğunda 
olmasını isterdim. Ülkede profesyonel 
futbolu, profesyonel kulüplerin oluşturacağı 
yapının yönetmesini isterdim.”

FENERBAHÇE maçlarında 
2018-2019 ve 2020-2021 se-
zonlarında gol atma başarısı 

gösterip takımına galibiyetleri geti-
ren isim olan Halil, “Fenerbahçe’ye 
karşı gol atabiliyorum. Umarım 
pazartesi günü yine gol atma başa-
rısı gösteririm. Önemli olan bizim 
kazanmamız. İnşallah gol atan taraf 
biz oluruz, ben atmasam da kaza-
nan taraf biz oluruz” diye konuştu.  
Taraftarlarla buluşacakları için çok 
heyecanlı olduklarını belirten Halil, 
“Dolu bir statta oynayacağız. Uzun 
bir aradan sonra tam kapasite olarak 
oynayacağız, çok heyecanlıyız. Bizim 
için takımların önemi yok. İnşallah 
pazartesi günü 3 puan alan taraf biz 
olacağız. Bizim için her maç 3 puan 
odaklı. Fenerbahçe, Galatasaray, 
Trabzonspor, hangi takımın olduğu 
umrumuzda değil, biz kazanmak için 
sahada olacağız” dedi.

İç sahada az puan toplamalarının 
şanssızlık olduğunu kaydeden Halil 
Akbunar, “Pozisyonlara girmesek sı-
kıntımız var diyeceğim ama pozisyon 
da buluyoruz. Bu şanssızlığı kıra-

cağımıza inanıyorum, 
hep böyle gitmeyecek. 
İnşallah bu şanssızlğı 
kıralım, ondan son-
ra golleri görecek-
siniz. Bulunduğu-
muz yerden dolayı 
mutsuzuz. İnsanlar 
ister istemez 
‘potanın içindeler, 
Göztepe düşecek 
mi’ diyor ama biz 
bunu düşünmüyoruz, 
bizim umudumuz 
var, Göztepe buralarda 
olmayacak. Üst sıralarda 
olacak. İlk önceliğimiz moti-
vasyon olarak kendimizi yukarı-
ya çekmek” yorumunu yaptı. 

TRABZONSPOR’DA
HATA YAPMADIM!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TSYD Trabzon Dergisi’ne verdiği 
röportajda, “İş hayatında yaptığım hataların 10’da 1’ini Trabzonspor’da yapmadım 

diyebilirim. Orada kendimiz bedelini ödüyoruz, burada hata bedelini camia ödüyor” dedi

“İŞ hayatında yaptığım hataların 10’da 
1’ini Trabzonspor’da yapmadım diyebi-
lirim” diyen Ağaoğlu şöyle dedi: “Göre-
vin netliğini göz önünde bulundurdu-
ğunuz zaman, ‘hata yapmadan görevi 
sürdürdüm’ diyen insan ya hatalarının 
farkında değildir ya da yanlış bir yerde-
dir. Yanlış yapmamak mümkün değil-
dir. Önemli olan aynı yanlışı ikinci defa 
yapmamaktır. Hatalı bir karar vermiş-
seniz hatadan dönmektir asıl olan. Gün 
içinde irili ufaklı, yıl içinde büyüklü 
küçüklü hatalar olabiliyor. 
Geçmişte böyleydi, yarın 
da böyle olacak. İş 
hayatında yaptığım 
hataların 10’da 
1’ini Trab-
zonspor’da 
yapmadım 
diyebilirim. 
Orda kendi-
miz bedelini 
ödüyorsunuz, 
burada hata 
bedelini camia 
ödüyor. Kü-
mülatif verileri 
değerlendirmek 
lazım. Kaç oyuncu 
alındı, kaç oyuncu 
satıldı, ne kadar gelir 
elde edildi. Toplamda negatif-
seniz bu başarısızlıktır. Başarısızlığın 
ötesinde hatadır. Aldığınız oyuncular-
dan verimin değerlendirilmesi lazım. 
10 oyuncu transfer etmişsiniz kaçından 
verim almışsınız, bu şekilde değerlendi-
rilmesi lazım. İdari anlamda aldığımız 
kararlar da aynı şekilde. Dönüp sonuca 
bakacaksınız. Ve baktığınızda eğer 
sportif idari anlamda bilanço negatif 
değilse, hatalardan ders almış, tekrar-
lamamış iseniz başarılısınızdır.”

Yanlış yapmamak 
MÜMKÜN DEĞİL

“BİRÇOK siyasetçi, ‘Trabzonspor 
şampiyon olursa siyaseti bırakırım’ 
diyor, birçok kişi şampiyonluğu nasıl 
kutlayacağını dahi kestiremiyor? Siz 
ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzeri-
ne Ağaoğlu şöyle konuştu: “İçeriden 
ve dışarıdan kaynaklanan sıkıntılar-
dan dolayı Trabzonspor takımı hak 
ettiği başarıyı elde edemedi. Bunun 
yaratmış olduğu gerginlik var. Bu 
gerginliğin neticesinde bu ifadeler 
kullanılıyor. Trabzonspor şampiyon 
olduğu takdirde ben bir sonraki 
seneyi düşüneceğim. Şampiyonlar 
Ligi’nde nasıl bir kadro ile müca-
dele edeceğiz, bunu düşüneceğim, 
ekonomiyi düşüneceğim. Geldiğim 

zaman 3-4 sene şampiyonluğun en 
büyük adaylarından birisi olmayaca-
ğı şüphesi olsaydı zaten gelmezdim. 
İnsanların duygularıyla, heyecanla-
rıyla oynamak gibi bir şey olurdu. 
Bir şeylere inanarak Trabzonspor’u 
hak ettiği noktaya taşıyacağımıza 
inandığımız için göreve geldik. Bu-
gün o noktadan uzak değiliz. Cami-
anın desteğiyle, yapmış olduğumuz 
işlerin önemli kısmının doğru olma-
sından kaynaklanan kararlar bizi bu 
noktaya taşıdı. Trabzonspor şam-
piyon olduğu zaman kimse benden 
duygu patlaması beklemesin. Ben 
işimi yapıyorum, onun gerilimi var. 
Fay hattı gerildi.”

Fay hattı gerildi

AĞAOĞLU, röportajın son 
bölümünde, “Hocamız Abdul-
lah Avcı da sık sık vurguluyor; 
başarı yakalanacaksa taraftar 
desteği çok önemli. Onların 
enerjisi, büyük takım olmanın 
en önemli özelliği. Tarafta-
rın desteği ile biz o gün hem 

ekonomik hem sportif olarak 
bu sürecin üzerinden geldik. 
Şampiyonluğun hedeflediği 
noktada yönetimin, teknik 
heyetin, oyuncuların ortaya 
koyacağı performansın yanın-
da taraftarın vereceği destek 
çok çok önemli. Trabzonspor 

zirveye tırmanmaya başladığı 
her zaman algılarla önü kesil-
meye çalışılmıştır. İçerde ve 
dışarda camia bu tür algılara 
duyarlı, dirençli olmalı, bütün 
enerjisini takımı desteklemek 
yolunda kullanmalı” diyerek 
sözlerini tamamladı.

Taraftar enerjisi olmazsa olmaz

Hayatım değişti

Trabzonspor Türkiye’nin markası

Planladığımız noktadayız

Destek yoksa yıkılır gidersiniz

La Liga modelini seviyorum

Gol attım yine atarım!
Spor Toto Süper Lig’de pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda F.Bahçe ile karşı 
karşıya gelecek Göztepe’nin kaptanı Halil Akbunar açıklamalarda bulundu. 
Başarılı futbolcu, “Fenerbahçe’ye daha önce gol attım, yine atarım” dedi
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ÜNLÜ oyuncu Aras Bulut İynemli, Türkiye
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak-
laşa yürüttükleri “Yarını Kodlayanlar” projesi
kapsamında köy okullarında kurulan tekno-
loji sınıflarının açılış törenine katıldı. Aynı za-
manda Vodafone’un reklam yüzü olan
İynemli, Kocaeli Derince İshakcılar Ortaoku-
lu’nda düzenlenen açılışta çocuklarla bir
araya geldi. Açılışa İynemli’nin yanı sıra Tür-
kiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sezai Hazır da katıldı. Vodafone’un kadınlar
ve çocuklar için yaptığı çalışmaları gönülden

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

eğitiMde fırsat
eşitliği öneMli

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

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

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

Müteahhitler işini yapmıyor

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

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

Önce müteahhit dinlenmeli

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

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

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

bütün binalar karekod örneğin-
den sonra mutlaka daska

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

Halkı bilgilendiren
yok

Kentsel dönüşümün be-
lediyeyi ilgilendi-
ren bir durum

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

çözülmesi gereken
ne varsa hukuki
süreçlerden ge-

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

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

Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Firması'nın sahibi iş insanı 

Burak Yüzbaşıoğlu, Avcılar'da sürdürdükleri çalışmalara ilişkin

konuştu. Kentsel dönüşümde en çok DASK nedeniyle sorunlar

yaşadıklarını anlatan Yüzbaşıoğlu, “Geçmişteki Silivri depremi

sonrası DASK'ı olanlara 70 ila 150 bin lira arasında 

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

alamıyor veya DASK yaptırmamış oluyor. Bu nedenle de 

perişan oluyorlar. Buna çözüm 

bulunmalı” dedi

BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL
HABER

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

Komisyon kurulmalı

Güngören’e hoşgeldiniz

DASK YoKSA 
dönüsüM de yoK

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

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

Kadınların gözünden

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

İnsan bakışı ruh katıyor

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

Burak 
Yüzbaşıoğlu
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BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

SEYHAN Soylu’nun 
moderatörlüğünde Flash 
TV’de yayınlanan Al Sana 
Haber programından 
Nihat Doğan’la tartıştığı 
için ayrılan Tuğba Ekinci, 
paylaşımlarıyla gündem-
den düşmüyor. Ekinci son 
olarak kadına şiddete tep-
ki göstermek için ilginç bir 
yönteme başvurdu. 157 

bin takipçisinin bulundu-
ğu Instagram hesabından 
cinsel içerikli bir video 
yayınlayan Tuğba Ekinci, 
“Erkeğin görevi kadını-
nı sadece korumak ve 
sevmekten ibarettir. Bunu 
yapamayan erkek müs-
vetteleri kendinize gelin. 
Kimse sizin anneniz değil 
adam olun. Kadına şiddet 

bu iki anlamı bilmedik-
leri için var” ifadelerini 
kullandı. Nihat Doğan ve 
Tuğba Ekinci, Al Sana 
Haber programının canlı 
yayınında tartışmıştı. Di-
ğer yorumcuların uyarıla-
rına rağmen sakinleşme-
yen Tuğba Ekinci, “Ben 
bir daha yokum” diyerek 
stüdyoyu terk etmişti.

BEYOĞLU Belediyesi 
tarafından 18 yıldır 
düzenlenen Kefken 

Kampı, bu yıldan itibaren kış 
aylarında da öğrencileri ağır-
layacak. Bugüne kadar Tür-
kiye’nin ve dünyanın dört bir 
yanından yüz binlerce öğ-
rencinin katıldığı kampta, ilk 
defa ailesinden uzakta kamp 
hayatıyla tanışan çocuklar; 
kültürel, sanatsal ve sportif 
eğitimlerle kış aylarını daha 
iyi ve verimli geçirme imkanı 
bulacak. Ulaşım ve konak-

lamanın Beyoğlu Belediyesi 
tarafından karşılanacağı 
kampta öğrenciler, uzman 
antrenörler eşliğinde hem 
eğlenip hem de öğrenecekler.

Kış kampı dolu dolu 
geçecek

Gençlerin yeni arkadaş-
lıklar edinerek sosyalleş-
melerine de katkı sağlayan 
kampta eğlenceli eğitim 
programıyla kış ayları da 
dop dolu geçecek. Her yıl 
öğrencilerin buluşma nok-

tası olan kampta; futbol, 
voleybol, basketbol, bad-
minton, masa tenisi, sat-
ranç. Kamp içinde, öğren-
cilerimizin boş zamanlarını 
değerlendirmesi için orman 
içi minyatür oyun alanları, 
bedensel aktiviteleri gerçek-
leştirecekleri 800 metrekare 
kullanımlı futbol sahası, 
standartlara uygun voley-
bol ve basketbol sahaları, 
badminton sahası ve bir de 
amfi tiyatro bulunuyor.
■ ARİF ELMAS

BAŞAKŞEHİRʼDE 
kültür sanat sezonu-
nun en çok ilgi gören 

programlarından Kıraatha-
ne Sohbetleri, yoğun katı-
lımla devam ediyor. Progra-
ma konuk olan 
santur sanatçısı 
Sedat Anar, Ba-
şakşehirli 
sanatseverleri 
adeta mest etti. 
Başakşehir Mil-
let Kıraathane-
si’nde olmaktan 
büyük mutluluk 
duyduğunu ifa-
de eden Anar, 
“2017 yılında 
Başakşehir’de 
sohbet yap-
ma fırsatımız 
olmuştu. Şimdi 
de Başakşehir 
Millet Kıra-
athanesi’nde 
bulunmaktan 

mutluluk duyuyorum. Bu 
güzel mekânda eser oku-
maktan, santur çalmaktan 
büyük keyif aldım. Başakşe-
hirli sanatseverlerle birlikte 
sanat dolu bir akşam geçir-

dik.” şeklinde konuştu.

Hayatımın en büyük 
parçası santur

Santurun hayatının en 
büyük parçası olduğunu 
söyleyen Anar, “Çocuk yaş-
lardan itibaren müzik yap-
maya başladım. Öğretme-
nim sayesinde müziğe cura 
çalarak başladım. Santur 
ile üniversite yıllarımda 
tanıştım. O dönemden 
itibaren santur çalıyorum. 
Bir enstrüman çalmak isti-
yorsanız önce onu yaşama-
lısınız. Yaşadığınız zaman 
enstrümanı çalmazsınız, 
onu yaşarsınız. Santurum-
la birlikte Ankara’nın her 
sokağın çaldım, bestelerimi 
söyledim. Bu hayatımın 
da dönüm noktası oldu. 
Sokakta müzik yaparak 
herkese ulaşma fırsatım 
oldu.” ifadelerini kullandı.
■ YAKUP TEZCAN

Bir garip
Tuğba 

Ekinci!

ESENYURTʼTA yaşayan bir 
çift, mutlu giden beraberlikleri 
sonrası evlenmeye karar verdi. 

Evlenen çiftin bir süre sonra aralarında 
tartışmalar yaşanmaya başladı. Evli-
liklerindeki sıkıntıları aşamayan çift, 
boşanmaya karar verdi. Mahkemeye 
başvurmadan önce ise sahip oldukları 

biri dişi biri erkek olan 2,5 yaşındaki 
British shorthair cinsi iki kedinin kimde 
kalacağına yönelik fikir ayrılığı yaşandı. 
Çift, kedileri aralarında paylaşama-
yınca iki tarafta da kalmamasına karar 
verdi. Boşandıkları öğrenilen çift, pay-
laşamadıkları kedileri ise 20 Kasım’da 
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri 

Müdürlüğü’ne teslim etti. Veterinerle-
rin sağlık kontrollerini yaparak takip 
ettiği sevimli kediler sahiplerinden 
ayrılırken şimdi Esenyurt Belediyesi 
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde 
yeni sahiplerini bekliyor.    ■ DHA

SAHiPLERi BOŞANDI
kediler evsiz kaldı
İstanbul’da boşanmaya karar veren bir çiftin paylaşamadığı British shorthair ırkı 
iki kedinin sonu barınak oldu. Sevimli kediler şimdi yeni sahiplerini bekliyor

ÇİFTİN boşanma kararı almasının 
ardından kedilerin kimde kalacağı-
na yönelik anlaşmazlık yaşayarak 
kedileri kendilerine teslim ettiklerini 
ifade eden Esenyurt Belediyesi Ve-
teriner İşleri Müdürlüğü’nde vete-
riner olarak görev yapan Feyzullah 
Güney, “İki adet British shorthair 
ırkı kedimiz bir kaç gün önce evli bir 
çiftin arasında yaşanan anlaşmaz-
lıklar sonrası kedileri paylaşama-
ması sonucunda Esenyurt Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğümüze tes-
lim edilmek üzere getirildi. Burada 
gerekli muayene ve tedavileri gerçek-
leştirildi. Aileler, çiftler arasındaki 
anlaşmazlık sonucu süreç boşanma-
ya kadar gidiyor. Boşanma sonu-
cunda kedileri aralarında paylaşa-
mamaları neticesinde kediler bize 
teslim edilmiştir. Burada durdukları 
sürece kedilerimizin bakım ve teda-
vilerini en güzel şekilde gerçekleşti-
rip uygun kişiye sahiplendirmesini 
gerçekleştireceğiz” dedi.

KEDİLERİ
paylaşamadılar

Beyoğlu kampa giriyor

Başakşehirli müzik dinledi

Beyoğlu’nda öğrenciler için yaz aylarının vazgeçilmezi olan Beyoğlu 
Belediyesi Kefken Kampı, kış aylarında da kapılarını öğrenciler için açmaya 

hazırlanıyor. Eğlenceli eğitim programıyla dop dolu geçecek olan kamp, 
Aralık ayının ilk haftasından itibaren öğrencileri ağırlamaya başlayacak

Başakşehir Belediyesi, Kıraathane Sohbetleri’nde santur sanatçısı Sedat 
Anar ile Başakşehirli sanatseverleri buluşturdu. Başakşehir Millet Kıraatha-
nesi’nde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Anar, “Bu güzel 
mekanda eser okumaktan ve santur çalmaktan büyük keyif aldım” dedi


