
İstanbul Tabip Odası'nın Beyaz Yürüyüş
adıyla İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı

yürüyüş dün itibariyle sona erdi. Doktorların ve
sağlık çalışanlarının haklarının duyurulması adına
gerçekleşen yürüyüşe ilişkin Tabip Odası'ndaki
isimler Damga'ya konuştu. Doktorlar için gelece-
ğin karanlık olduğunu ve bu anlamda beyaz bir
yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten isimler
“Bugün itibariyle artık doktorlar en ağır iş
kolundaki işçilerden bile daha çok çalıştırı-
lıyor. Can güvenliğimiz yok. Koronavirüsle
mücadelede 175'i doktor olmak üzere 480
sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Genç dok-
torlar bu ülkeyi artık terk ediyor. Sadece
soruyoruz. Herkesin canı can da doktorun
canı patlıcan mı?” ifadelerini kullandı.

ç

GENÇ DOKTORLAR 
BURAYI TERK EDiYOR

Doktorluğun Türkiye'de değersiz bir hale
getirildiğini de anlatan Tabid Odası'ndaki

hekimler, içlerini en çok acıtan detayın da hiçbir 
şekilde saygı görmediklerine tanık olmak olduğunu
vurguladı. Hekimler, “Artık bu ülkede hekim olmak
değersiz bir hale geldi. Sağlık sistemi tamamen iflas
etmiş durumda. Şu anda ne halk sağlığı açısından
ne de sağlık çalışanlarının açısından tamamen 
ticarileşmiş. Asistanlar mobbingten, uzun çalışma
saatlerinden tükenmiş durumdalar. Orta yaştaki
meslektaşlarımız tükendikleri için bırakıyorlar. Son
7 ayda 9 bin üzerinde kamudan istifa gerçekleşti.
KHK ile atılan meslektaşlarımız mesleklerini yapa-
mıyorlar. Bugün sağlık sistemi sadece hastanelerin
dolu olmasıyla övünülüyor. Oysa bizim amacımız
koyucu sağlık sistemini savunmak olmalı” dedi.
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HEKiM OLMAK DEĞERSiZ
HALE GETiRiLDi
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Türkiye'de son yıllarda Suriyeli,
Afgan ve Pakistanlı başta

olmak üzere çeşitli milletlerden
insanların göçlerinin yoğunlaş-
masının yansımaları devam 
ediyor. Konuya ilişkin toplumun
önemli bir kısmının kaygılı tutu-
muna ve itirazlarına; İstanbul'da
faaliyet gösteren Cemrem 
Makina ve İnşaat Şirketi'nin 

Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet
Eroğlu'ndan destek geldi. Eroğlu,
“Elbette bizim her milletten 
insana saygımız var. Elbette bir
ayrım gütmüyoruz. Fakat bizim
insanımızın da bir takım hassasi-
yetleri var. Özellikle müşterilerimi-
zin böyle bir talebi vardı. Biz de
bu talebi olumlu anlamda
değerlendirdik” dedi. I SAYFA 9

SAYFA 5Utku KIZILTAN

İklim 
değişimi (2)

BARIŞ 
KIŞ

ÖzEL
HABER

Sosyal medya hesabından 
açıklamalar yapan CHP Lideri 

Kılıçdaroğlu, CHP'nin sosyal demokrat
bir parti olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu,
“Ben sosyal demokratım arkadaşlar,
CHP de sosyal demokrat bir partidir. 
Biz fakirliğe razı gelemeyiz” dedi. I SAYFA 7
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Çocukluğundan 
beri istiyordu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel’in 2019 seçimlerinde 

yapmayı vaat ettiği ve ‘hayalim’ dediği
Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı 
projesinin tanıtım toplantısı gerçekleş-
tirildi. Yüksel, “Hayalimiz için 
adımlar atıyoruz.  Makine Mühendis-

leri Odası’nın
‘makine gücünü’
yanımıza alarak,
Kartal AR-GE 
Bilişim Mer-
kezi’mizi ve 
makine fabrika-
mızı burada 
açıyoruz. 
Mutluyuz”
dedi. I SAYFA 5

HAYALLERİNE KAVUŞTU
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ANIL
BODUÇ

HABER

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

ÖNCE BİZİM İNSANIMIZIN HASSASİYETİ

Çatalca'yı ziyaret eden
İçişleri Bakanı Süleyman

Soylu, ilçeye yaptığı ziyarette
Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner'le bir araya geldi.
Hükümet olarak Çatalca'nın
gelişimine ve büyümesine tam
destek verdiklerini ifade eden
Soylu, “Burası çok güzel bir
ilçe. Yeşiliyle, doğasıyla İstan-

bul'da nefes alabileceğiniz
bir alan. Buranın korunması
ve daha da iyi bir hale 
gelmesi adına biz her zaman
belediyemizin arkasında
olacağız” dedi. Soylu'ya 
teşekkür eden Belediye 
Başkanı Üner de, Çatalca
için çalışmaktan duydukları
mutluluğu dile getirdi.
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Gökhan Yüksel

Maltepe büyük bir
boşluğu doldurdu

Maltepe Belediyesi’nce 
yayınlanan kültür ve edebiyat

dergisi İstasyon, 1. yılını doldurdu. 
Bu kapsamda Prof. Dr. Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nde bir kokteyl ve 
etkinlik düzenlendi. Gecenin açılış 
konuşmasını yapan Belediye Başkanı
Ali Kılıç, “Bu ülkenin aydınları var,  
düşünürleri var, yazanı, çizeni var.

Bunları bir yerde
buluşturalım
dedik. İstasyon
çok kısa sürede
göğsümüzü ka-
bartan bir mesafe
kat etti. Kısa 
sürede Türki-
ye’nin her tarafını
dolaştık” diye
konuştu.I SAYFA 13

İSTASYON KUTLAMASI
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Ali Kılıç
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Cemrem Makina ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet
Eroğlu, müşterilerinden gelen talep üzerine yabancı
uyruklu kişilere konut satmama kararı aldıklarını söyledi

CATALCA’YA
TAM DESTEK

YABANCIYA
SATIS YOK!

İstanbul Tabip Odası'nın, İstanbul’dan Ankara’ya sağlık 
sistemindeki sorunlara ve hekimlerin taleplerine dikkat çekmek için

gerçekleştirdiği Beyaz Yürüyüş'e ilişkin Damga'ya konuşan 
doktorlar “Koronavirüsle mücadelede şimdiye kadar 175 doktor

arkadaşımız olmak üzere 480 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
Sormak istiyoruz herkesin canı can da doktorun canı patlıcan mı?

İşte Beyaz Yürüyüş bunu haykırmak için yapıldı” dedi
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İŞ İNSANI CEVDET EROĞLU’NDAN RADİKAL BİR KARAR

İYİ Parti'de bir dönem
Genel İdare Kurulu (GİK)

üyesi olan ve hala İYİ Parti üye-
liği devam eden Polat Tekstil Yö-
netim Kurulu Başkanı Özdemir
Polat, erken seçim konusunda
partisiyle zıt düştü. Damga'ya
konuşan Polat, “Halihazırda bir
kriz ortamı varken, seçim iste-
mek bence zamansız ve sağlıksız
olabilir” dedi. I SAYFA 9
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Kriz varken
seçİm
olmaz!
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Bir halkın çıkış
yolu kültürdür!

Gaziosmanpaşa'da 2021-2022
Kültür Sanat sezonu, sinema ve

tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan'ın
katılımıyla düzenlenen etkinlikle
açıldı. Burada konuşan Gaziosman-
paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Kültür ve sanat bir halkın çıkış
yoludur. Biz de bunu bilerek kültür ve
sanatı desteklemeyi sürdüreceğiz”
dedi. I SAYFA 4
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GÜVeNlİK 
soRUNU

UmURsaNmIYoR!
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İBB Başkanı İmamoğlu, 
Bakanlığın enerji şirketlerine

gönderdiği 'aydınlatma' yazısını
eleştirdi. İmamoğlu, “Sabit saat 
uygulaması yüzünden zaten güne
zifiri karanlıkta başlanıyor. Bir de

Bakanlık 'sokak aydınlatmaları
sabah 30 dakika erken sönecek,
akşam da 15 dakika geç yanacak'
diyor. Bu, uygulamanın getireceği
güvenlik ve diğer sorunları hiç
umursamamak demek” dedi.
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Geçen sezonun çifte kupalı şam-
piyonu Beşiktaş, bu sezon adeta

kabus dolu günler
geçiriyor.Ligde ve Av-

rupa'da galibiyet
almayı unutan

siyah beyazlılar,
son 6 resmi

maçtan mağ-
lup ayrılarak,
25 yıl aradan

sonra ol-
dukça kötü

bir istatistiği
tekrarladı.

Üstelik Ser-
gen Yalçın'ın
öğrencileri,

Giresuns-
por'dan ye-

dikleri 4 golle
Vodafone

Park açıldığın-
dan bu yana

ligde en farklı
iç saha mağlu-
biyetini yaşadı. 

I SAYFA 15

KABUSTA!
BEŞiKTAŞ

BeRGÜzaR’IN
KeYFİ YeRİNDe

Ünlü oyuncu Bergüzar
Korel, yaklaşık 24 gün önce

üçüncü çocuğu Leyla'yı kucağına
almanın mutluluğunu ya-
şadı. Üçüncü kez anne
olan Bergüzar Korel,
kızı ile ilgili yeni bir
paylaşımda daha
bulundu. Ünlü
oyuncu kı-
zıyla 
gez-
meye
çıktı ve
paylaştığı
fotoğrafın
altına da, 
“O zaman 
cumartesi kız
kıza bir kahve?
Ya da bir rezene”
notunu düştü. 
I SAYFA 2
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SAYFA 4Halit ÇELİKBUDAK

Küresel salgının
merkezi Avrupa

Tuzla'da iddiaya göre 
sürücüsünün fren yerine gaza

bastığı otomobil, kasap dükkânının
cam korkuluklarından içeri girdi. 
Hızını alamayan araç, 3 otomobile
çarptıktan sonra durabildi. Bir yaya-
nın da ölümden döndüğü o anlar 
güvenlik kamerasına yansıdı.  I SAYFA 3
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Sakar şoför!

Fakirliğe razı
gelemeyiz

Gelecek Partisi Lideri Ahmet 
Davutoğlu, Türkiye ekonomisi-

nin toparlanması için yeni bir ekibin
göreve gelmesi gerektiğini söyledi. 
Davutoğlu, “Ekonominin ayağa 
kalkması için yeni vizyon ve yeni ekip
gerekiyor” dedi. I SAYFA 7
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Yeni bir ekip
göreve gelsin

Fenerbahçe ile Göztepe, bu
akşam yapacakları maçla Spor

Toto Süper Lig'de 55. kez birbirlerine
rakip olacak. Derbi galibiyetiyle moral
bulan sarı lacivertliler İzmir'den de 
galibiyetle dönüp zirve takibini 
sürdürmek istiyor. I SAYFA 14
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Fenerbahçe
zafer arıyor
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SAYFA 6’DA

Süleyman
Soylu Mesut

Üner

GÜVeNlİK 
soRUNU

UmURsaNmIYoR!

Eroğlu, yaptırmış olduğu afişlerle
aldıkları kararı duyururken, 
“Müşterilerimizin taleplerini

önplanda tuttuk” diye konuştu.

Kriz varken
seçİm
olmaz!

Özdemir
Polat



YÜZER, “Vajinismus  cinsel ilişki 
sırasında pelvik taban(alt taban)  
kasları  yani vajeni  saran kasların, 
kadının isteği haricinde kasılması ile 
vajen girişinin daralması dolayısıyla 
ilişkinin imkansız ya da ağrılı hale 
gelmesidir. Vajinismus  bir hastalık 
değildir. Vajinismus bir cinsel uyum 
sorunudur. Bilinçaltındaki sorunla-
rın bir sonucudur. Vajinismus  bir 
cinsel fobi sorunudur. Geçmişte  
bizzat  yaşanan veya başkala-
rından duyulan abartılı ve kötü 
cinsel hikayeler  bu fobinin geliş-
mesine neden  olur. Vajinismus  
kapalı  toplumlarda  daha sık 
görülen çocukluktan gelen yanlış 
öğretiler  sonucu gelişen bilinçaltı 
kaygı bozukluğudur. Çok nadir de 
olsa vajende doğuştan veya sonra-
dan gelişen sorunlardan da kaynak-
lanabilmektedir. Bazı toplumlarda  
çocukluktan  beri kız çocuklarına 
davranışsal ve duygusal olarak öğ-
retilen, büyüdüklerinde vajinismusa 
neden olabilen  bazı öğretiler vardır. 
Cinsel organa dokunulmaması 
gerektiği, bacakların kapalı tutulması 
gerektiği  ve bunun gibi unsurlardır. 
Vajinismus ilk gece korkusudur. İlk 
gece korkusu   evlenmeden  önce  
kadınların kötü cinsel tecrübelerini  
paylaşması ile oluşur” dedi.

Kadının kendine 
güvenmesidir

Kadın bu korkuyu aklında öyle 
büyütür ki sevdiği eşi ile çok isteme-
sine rağmen,  istem dışı vajinal  ve 
vücut kasılmaları nedeniyle cinsel 
birliktelik yaşayamaz diyen Yüzer, 
“Vajinismus  eşlerini severek evlenen  
kadınlarda da görülür. Bu kadınlar 
sevişmeden zevk alırlar, cinsel istek-
leri gayet  iyidir. Ancak penisin vaje-
ne girişi  sırasında  kendilerinin bile 
fark etmediği kasılmalar nedeniyle  

cinsel birliktelik gerçekleşmez. Bu 
kasılmalar  bazı kadınlarda bacakla-
rını açamayacak kadar bacaklarda, 
kalçalarda, kollarda veya sadece alt 
taban kaslarında olabilir. Sadece  
alt taban kaslarında  kasılma olan  
kadınlarda penisin ucu vajene girer  
fakat ilerleyemez. Çiftler bu durumu 
‘’ bir duvar var, duvara çarpıyor, 
mümkün değil ilerlemiyor’’ diyerek 
ifade ederler. Bu şekilde  gebe kalan 
birçok vajinismus problemi yaşayan 
kadın vardır. Vajinismus, kadının 
tedaviye  gelmesi  için cesaretini 
zorlukla topladığı bir sorundur. Bu 
haliyle  vajinismus  ‘’erteleme  hasta-
lığı‘’ olarak da adlandırılır. Kadının 
tedaviye gelmemesi için hep bir 
bahanesi vardır. Halbuki  vajinismus  

tedavisi  yüzde 100 olan 
bir sorundur. Tek gere-

ken kadının kendine 
ve cinsel terapistine 
güvenmesidir” ifa-
delerini kullandı.

Kontrol etme 
becerisi

‘Vajinismus teda-
visi genelde çok 
rahat ve basit bir 
süreç olup hastaya 

hastanın sıkıntılarına 
uygun şekilde yapıl-

maktadır’ açıklama-
sında bulununda Yüzer 

şöyle devam etti, “Vajinis-
mus hastalarının en sıkıntılandığı 

süreçlerden bir tanesi tedavide 
ne ile karşılaşacakları, yapmaktan 

korktukları şeylerin onlardan istenip 
istenmeyeceğidir. Özellikle muayene, 
parmak egzersizleri vajinismus has-
talarının ilişkiden daha fazla kâbus 
haline gelmektedir. Vajinismus 
tedavisi, kişinin kaygı ve korkularını 
yönetebilme becerisini sağlıklı düşü-
nebilmeyi, gerçekleri görüp yaşaya-
bilmesi üzerine kurulmuş bir süreç-
tir. Tedavi plânı hastanın kimlik ve 
kişilik yapısına göre düzenlenir. Kimi 
hastalar sadece bilgilendirme ile 
sorunlarını aşarken, kimi hastaların 
anne, baba ve çocukluk ilişkilerine 
kadar inmek gerekebilir. Bazı has-
talarda ise davranışçı egzersizler 
ve telkin faydalı olmaktadır. Kimi 
hastalara ise kombin dediğimiz her 
sistemden içeren tedavi yöntemleri 
birleştirilerek uygulanabilir. Sonuçta 
seçilecek tedavi yöntemi hastaya 
uygun şekilde seçilir ve hastanın 
sıkıntı yaşadığı, rahatsızlık duyduğu, 
yapmaktan korktuğu şeyler istenil-
mez. Tamamen kişiye duygularını 
kontrol etme becerisi öğretilir”
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◊ ZEYNEP VURAL

TÜRKİYE’DE uzun süreli 
beslenme bozukluğu sonucu 
gelişen ve bodurluk diye ad-

landırılan boy kısalığından özellikle 
0-5 yaş grubunun etkilendiğini ifade 
eden İstanbul Kent Üniversitesi 
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Tanju Besler, uyarı-
larda bulundu. Prof. Dr. Besler, “Bu 
sorunun çocuğun yetişkinlik döne-
minde de devam edeceğini biliriz. 
Çocukluk döneminden başlayan ve 
ileriki yaşlarda var olabilecek bazı 
hastalıklara zemin hazırlaması 
sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. 
Beslenme ilintili hastalık dediğimiz 
bazı hastalıklarla daha fazla karşı 
karşıya geliyorlar. Bunların başında 
da diyabet ve hipertansiyon geliyor. 
İnfeksiyon hastalıklarına da yaka-
lanma sıklıklarında muazzam bir 
artış var” diye konuştu.

Boy ne olmalı?
Çocuğun boy ve kilosunda genetik 
faktörlerin de etkili olduğuna dik-
kat çeken Tanju Besler, “Beklenen 
boy kız çocukları için anne boyu 
artı baba boyu eksi 13 bölü 2 olarak 
hesaplanmalı. Erkeklerde de eksi 13 
artı 13 şeklinde yapılabilir” dedi.

Değişiklik gösteriyor
Türkiye’de de bodurluk kavramının 
var olduğunu ifade eden Besler, 
“Çocuklar içerisinde dünyada yüzde 
50’ye varan oranlarda bodurlukla 
karşı karşıya kalan ülkeler var. 
Bunların başında Etiyopya gibi 
ülkeler geliyor. Bizim son 10 yıllık 
Kalkınma Planı’nda da bodurluğu 
azaltmanın hedeflendiği oran yüzde 
7,5. Türkiye’de bodurluk bölgelere 
göre değişiklik gösteriyor ve orta-
lama yüzde 20’ler civarında. En az 
görülen Ege ve Marmara Bölgesi. 
Doğu’ya doğru gidildiğinde yüzde 
22’lere varan bir bodurlukla karşı 
karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Etkileri azaltılabilir
Bodurluğun olası yan etkilerinin 
azaltılabileceğini söyleyen Besler, 
“Çocuğun olası bir takım sorunla-
rının olabileceğini ön görebilirsek 
ona göre tedbir almamız mümkün. 
Bodurluğun etkinliğini azaltmamız 
mümkün, bunu da rahatlıkla ya-
pabiliriz. En önemlisi çocukların 
yeterli ve dengeli beslenme gereğini 
mutlaka aileye verebiliriz. Çocukluk 
döneminde takip çok önemli. Bun-
ların bütün beslenme alışkanlıkla-
rının düzeltmek, ailenin beslenme 
alışkanlıklarına bakmak lazım. 
Ailenin ve çocukların beslenme eği-
timi çok önemli” diye konuştu.

Anne sütü önemli
İlk 6 aydan sonra bodurlukla alakalı 
kavramlarla daha sık karşılaşıldığı-
nı ifade eden Besler, “Bebeklere ilk 
ay anne sütünden başka hiçbir şey 
vermeye ihtiyacımız yok hatta veril-
memesi gerekir. Bu çocukların gele-
cekte hastalıklara yakalanma oranı 
daha düşük. 6 aydan sonra çocukları 
besinlerle tanıştırmalıyız” dedi.

Yetersiz beslenmeye bağ-
lı gelişen bodurluk ve kısa 
boyluluk hakkında açıkla-
malarda bulunan Prof. Dr. 

Tanju Besler, “0-5 yaş grubu 
çocuklarda bununla çok kar-
şılaşırız. Bu durum yetişkin-
likte de devam eder ve di-

yabet, hipertansiyon, gelişim 
geriliği, enfeksiyon hasta-

lıklarına sık yakalanma gibi 
hastalıklar görülebilir” dedi

Bodurlukla gelen
diyabete dikkat!

Besin çeşitliği 
için 1’inci 

yaş önemli

BESLER, “Çocuğun beslenmesi 1 yıl-
sonunda aileyle birlikte oturur ve anne 
babanın yediği tüm besinleri yiyebilecek 
konuma gelmelidir. Besin çeşitliliği 1 
yaşında oluşmalıdır. Anne ve babanın 
yediği miktarlardan daha az olmalıdır. 
Et ve et yerine geçen gruplar, süt ve 

süt ürünleri, tahıllar; ekmek, makarna, 
pirinç pilavı, sebze ve meyveleri 1 yıl 
sonunda rahatlıkla yiyor olma noktasına 
gelinmesi gerekir. Protein açısından çok 
önemli bir kaynak olan yumurta tüke-
timi çok önemli. Ailede anne ve babası 
doğru beslenmeyen bir çocuğun bu alış-

kanlığa sahip olması çok beklenmemeli. 
Yasak denildiğinde genellikle özel bir 
ilgi oluyor. Çocuklara yasak kavramıyla 
yaklaşmamalıyız. Aşırıya kaçmadan tüm 
besinleri tüketme şansına sahipsiniz. Az 
tüketilmesi gereken besinleri çocuklara 
öğretmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Vajinismus, tedavisi mümkün olan ancak tedavi edilmediğinde evliliklere zarar veren bir hastalıktır.Vajinismus, kadının tedaviye  
gelmesi  için cesaretini zorlukla topladığı bir sorundur. Bu haliyle vajinismus  “erteleme  hastalığı” olarak da adlandırılır. Jineko-
log, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer vajinismus ve tedavisi hakkında bilgiler verdi

Bu hastalığı ertelemeyin!

ʻUnutulmamalı ki; cinsellik, evlilikte 
ertelenmesi ya da kaçılması gereken bir 

durum olmamalıdırʼ şeklinde uyaran Yüzer, 
“Vajinismus tedavi edilmez ise evliliklerin 

bitmesine bile sebebiyet verebilecek kadar 
büyük bir sorun haline gelebilir. Şunu da 
belirtmek gerekir ki boşanmak vajinismusta çare 
değildir. Farklı bir erkekle cinsel ilişkide yine vaji-
nismus sorunu devam edecektir. Bu yüzden mutlaka 
profesyonel bir yardım almak gerekir. Tarafımızdan 
Türkiyeʼnin her köşesinden hatta yurtdışından bile bin-
lerce hastamızı tedavi ettik. Öyle durumlar oluyor ki 
1 satte, bazen 1 günde bazen de 3 günde tedavisini 

tamamladığımız hastalar var. Vajinismus tedavisi 
sonrası kadınların ortak söylediği söz :ʻʼ 

Keşke daha önce gelseydim.̓ ʼ Keşke de-
memek için tedavinin  ertelenme-

mesi gerekmektedir” diye 
konuştu.

BOŞANMAK
ÇARE DEĞİL

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, acil 

kullanım onayı başvurusu 
yapılan yerli Covid-19 

aşısı TURKOVAC’ın 
henüz yeterli sayıda 
kişiye uygulanmadığı-
nı söyledi. Prof. Dr. 
Mehmet Ceyhan, 
TURKOVAC aşı-
sının acil kullanım 
onayı başvurusuna 
ilişkin, Türkiye’nin 
de dünyanın da 

yeni aşılara ihtiyacı 
olduğunu söyleyerek, 

“Türkiye’nin kendi 
ürettiği aşının elinde 

olması bir güvencedir, aşı 
yapılmasını kolaylaştırır, destek olur. 
‘Milli aşı olursa yaptıracağım’ diyen, baş-
ta sayılarının çok olduğu söylenen; ama 
geldiğimiz noktada öyle olmadığı görülen 
bir grup insan var” dedi.

Turkovac yeterli
kişiye ulaşmadı

ÜNLÜ oyuncu Bergüzar Korel, 
yaklaşık 24 gün önce üçüncü 
çocuğu Leyla’yı kucağına alma-
nın mutluluğunu yaşadı. Üçüncü 
kez anne olan Bergüzar Korel, 
kızı ile ilgili yeni bir paylaşımda 
daha bulundu. Ünlü oyuncu 
kızıyla gezmeye çıktı ve paylaştığı 
fotoğrafın altına da, “O zaman 
cumartesi kız kıza bir kahve? 
Ya da bir rezene” notunu düştü. 
Eşi Halit Ergenç ise bir etkinliğe 
katılarak ilk kez duygularını dile 
getirmişti. Halit Ergenç baba ol-
manın mutluluğunu, “Müthiş bir 
şey. Allah isteyen herkese nasip 
etsin” sözleriye dile getirmişti.

Bergüzar’ın 

KEYFi 
YERiNDE

Mehmet Ceyhan

‘Sihirli Annem’ dizisinde canlan-
dırdığı ‘Tuğçe’ karakteriyle tanı-
nan Damla Ersubaşı, 
2016 yılında işletmeci 
Mustafa Can Keser ile 
nikah masasına otur-
muştu. Zehra ve Zeynep 
adında iki kızları olan 
çift, 2020’de olaylı bir 
şekilde boşanmıştı. ‘İha-
net’ ve ‘şiddet’ iddiaları 
sonrası yollarını ayıran 
ikili aralarındaki buzla-
rı eritti. Çift, barıştıklarını sosyal 
medya hesaplarından yaptıkları 
paylaşımlarla duyurdu.

Eski eşini affetti
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BAKIRKÖY Kartaltepe Mahallesi Koşuyolu 
Caddesi üzerinde bulunan alkollü içki satılan 
bir dükkan işleten M.H. polise başvurarak iş 
yerinin soyulduğunu söyleyerek, yardım istedi. 
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 
olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, hır-
sızlığın güvenlik kameraları tarafından saniye 
saniye görüntülendiğini tespit etti. Güvenlik 
kamera görüntülerinde hırsızların sabaha 
karşı  iş yerine önüne geldikten sonra bir 
süre kapıyı açmak için uğraştıkları görüldü. 
İçeri girdikten sonra raflarda duran içkileri 
kucaklayarak kasalara dolduran şüphelilerin 
bunları geldikleri aracın içine taşıdıkları tespit 
edildi. Dakikalarca süren hırsızlık olayında bir 
şüphelinin de elinde tabanca olduğu görüldü. 

Şüphelilerin bir süre sonra hızla olay yerinden 
kaçtıkları görüldü.

Şüpheli tutuklandı
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik 
kamera görüntülerini kullanarak şüphelile-
rin izini sürdü. Olaya karıştığı öğrenilen ve 
kimliği tespit edilen Servet C. polis tarafından 
yakalandı. Şüphelinin daha öncede hırsızlık 
suçlamasıyla polis tarafından 9 kez gözaltına 
alındığı belirlendi. Polis şüphelilerin olayda 
kullandıkları araca, Esenyurttan çaldıkları 
bir plakayı taktıklarını tespit etti. Asayiş Şube 
Müdürlüğü’nde  işlemleri tamamlanan şüphe-
li, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. DHA

Bakırköy’de alkollü içki satan 
bir dükkana girerek içerde 
bulunan yüzlerce şişe içkiyi 

çaldıktan sonra kaçan şüphe-
lilerden Servet C. (26) polis 

tarafından yakalandı. Şüphe-
lilerin olay anında içki şişe-
lerini vkucaklayıp kasalara 

doldurarak dışarı taşıdıkları 
görüntüler güvenlik kamerası 

tarafından görüntülendi

Alkolik hırsızlar yakalandı

SAKAR 
ŞOFÖR!

Tuzla’da iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı oto-
mobil, kasap dükkânının cam korkuluklarından içeri girdi. Hızını 

alamayan araç, 3 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Bir yayanın 
da ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

KAZA, Tuzla’da 25 Kasım Perşembe 
günü  saat 07.00 sıralarında meydana 
geldi. İddiaya göre Yasemin Ural 34 

VJ 9051 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde 
ilerlediği sırada düşen çantasını almak için 
öne eğildi. Bu sırada fren yerine gaza basan 
sürücü, otomobiliyle bir kasap dükkanının 
cam korkuluklarından içeri girdi. Araç daha 
sonra park halindeki 2 otomobile ve seyir 
halindeki 1 otomobile çarparak durabildi. 
Kazada yan yana bulunan 3 dükkan ve 3 
araçta hasar meydana geldi. 
ans eseri ölü ya da yaralının bulunmadığı 

kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gö-
rüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin 
çıktığı kaldırımda yürüyen bir kadını teğet 
geçtiği, ardından aracın bir kasap dükkanının 
cam korkuluklarından içeri girdiği, kaldırım-
daki kadının korkuyla kaçtığı ve otomobilin 
kaldırımda ilerledikten sonra diğer araçlara 
çarptığı görülüyor. 

Ölüm kalım olmadığı için şanslıyız
Kasap dükkanının sahibi Salih Kayançiçek, 
“Sabah saatlerinde gelir gelmez şoka uğradık 
olanları gördükten sonra. Bir sürücü arka-

daşımız direksiyon hakimiyetini kaybediyor. 
Böyle bir talihsiz olay oluyor. Ölüm kalım 
olmadığı için şanslı hissediyoruz kendimizi. 
Kadın, ‘Çantamı alıyordum o arada direksi-
yon hakimiyetimi kaybettim. Frene basacağı-
ma gaza bastım.’ demiş. Zaten şoför bura-
dan geçtiği zaman hiçbir şey hatırlamıyor 
benim anladığım kadarıyla. En son çarpıp 
orada duruyor. Bize aktarılan bu. Şuradan 
geliyor 3 dükkanımız zarar görüyor. Sonra 3 
araca vurup, ileride en sonunda freni tutuyor, 
aklına geliyor. Frene basıyor arabayı durdu-
rabiliyor” dedi. DHA

OLAY, geçtiğimiz perşembe günü Esenyurt 
Yenikent Mahallesi’nde bulunan bir giyim 
mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 
bir kişi mağazanın kasa kısmının arkasında 
bulunan şapkalardan almak istedi. 25 lira 
değerindeki şapkaya 200 lira para veren şüp-
heli, daha sonra cebinde bozuk para oldu-
ğunu söyledi. Verdiği 200 lirayı alan şüpheli, 
bu sefer 105 lira uzatıp kasiyere, “200 liramı 
vermediniz” diyerek kasadan 200 lira daha 
aldı. Verdiği 105 lira paranın üstü ve şapkayı 
da alan kişi, daha sonra mağazadan ayrıldı. 
Kafası karışan kasiyer, durumu mağaza mü-
dürü Timur Kayıkçıoğlu’na bildirdi. Kamera 
kayıtlarını izleyen çalışanlar, durumun hırsız-
lık olduğunu fark etti. Kayıkçıoğlu, güvenlik 
kamerası kayıtlarını alarak şüpheliden şika-
yetçi oldu. O anlar ise mağazanın güvenlik 
kamerasına yansıdı.

Üst üste para vermiş olduk
Yaşanan ilginç hırsızlığı anlatan mağaza 
sorumlusu Timur Kayıkçıoğlu, “25-30 yaşla-
rında bir adam, kasamıza geldi. Şapka almak 
istediğini söylemiş. Daha sonra 200 lira para 
veriyor. Daha sonra bozuk parası olduğunu 
söyleyip, 200 lirayı geri istiyor. 5 lira uzatıp, 
‘Şapkanın fiyatı 25 lira değil mi?’ diye soru-
yor. Daha sonra da ‘Benim param sizdeydi’ 
diyor. Parasını geri istiyor. Biz de üst üste 
para vermiş olduk. Halbuki biz parasını 
vermiştik. Bu sefer kasanın parasını istiyor. 
Amacı ekstradan para almak. Daha sonra 
100 lira veriyor. Kasiyerimiz 80 lira para üstü 
veriyor. ‘Anlaştık mı?’ diye soruyor. Kasi-
yerimizin bizi arayıp, bir durum olduğunu 
söylemesiyle fark ettik. Kamera kayıtlarını 
izledik” dedi. DHA

Esenyurt’ta bir kişi aldığı şapkanın parasını ödediği sırada ka-
siyeri şaşırtarak, verdiği parayla beraber mağaza çalışanından 
200 lira fazla para aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Hem şapkayı hem 
parayı çaldı

KAZA, saat 04.00 sıralarında 
TEM Otoyolu Seyrantepe 
mevki Edirne istikametinde 
meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, 34 FL 8810 plakalı 
hafif ticari araç sürücüsü Ha-
yati Bayram direksiyon haki-
miyetini kaybederek 2 otomo-
bille çarpıştı. Araçlarından 
inen sürücüler durumu polise 
haber verdiği sırada, arkadan 
gelen 2 araç daha kazaya 
karıştı. Çarpmanın şiddetiyle 
kazaya karışan otomobil-
lerden birinde bulunan iki 
kişi araç içinde sıkıştı. İhbar 
üzerine olay yerine itfaiye 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye 
ekipleri 
otomobil 
içinde 
sıkışan iki 
yaralıyı 
sıkıştıkları yerden kurtararak 
sağlık ekiplerine teslip etti. 2 
yaralı olay yerinde yapılan ilk 
müdahelenin ardından has-
taneye kaldırıldı. Yaralıların 
durumunun ağır olduğu öğ-
renildi. Kaza nedeniyle TEM 
Otoyolu Edirne istikameti 
bir süre trafiğe kapanırken, 
kaza yapan araçların yoldan 
kaldırılmasıyla trafik tekrar 
normal akışına döndü.

ESENYURTʼta akaryakıt 
tankeri sürücüsü,  karşıya 
geçmeye çalışan 60 yaşındaki 
Saniye T.’ye çarptı. Kadın 
olay yerinde hayatını kaybet-
ti.  Olay, Esenyurt Erzurum 
Kongre Caddesi’nde saat 
18.00 sıralarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 
akaryakıt tankeri sürücüsü, yo-
lun karşısına geçmeye çalışan 

60 yaşındaki Saniye T.’yi ezdi. 
Kazayı gören çevredekile du-
rumu polis ve sağlık ekiplerine 
haber verdi. Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri talihsiz kadının 
hayatını kaybettiğini belirledi. 
Kadının cesedi otopsi yapıl-
mak üzere Adli Tıp Kurumuna 
kaldırıldı. Polis ekipleri tanker 
sürücüsünü yakalamak için 
çalışma başlattı.

Sarıyer TEM 
Otoyolu Seyran-
tepe mevkinde 5 

aracın karıştığı 
zincirleme trafik 
kazasında, 2 kişi 

ağır yaralandı

YANGIN,  saat 02.00 sıralarında 
Muratpaşa Mahallesi’nde Kamil 
Caddesi’nden bulunan 3 katlı 
binanın giriş katında bulunan 
pet shopta çıktı. Pet shop’tan 
dumanlar çıktığını gören mahal-
le sakinleri durumu itfaiye, polis 
ve sağlık ekiplerine haber verdi. 
Olay yerine gelen itfaiye ekiple-
ri iş yerinin camlarını kırarak 
yangına müdahale etti.  İtfaiye 
ekiplerinin çalışmasıyla yangın 
kontrol altına alınarak söndü-
rüldü. Yangın sonrası iş yerinde 
bulunan çok sayıda kedi, tavşan 
ve kuşun öldüğü öğrenildi. İtfaiye 
ekipleri yangının çıkış sebebini 
araştırırken, polis ekiplerinin de 
olayla ilgili çalışma başlattı.

Bayrampaşa’da 3 katlı bi-
nanın girişinde bulunan pet 
shop mağazasında yangın 
çıktı. İtfaiye ekipleri yangına 
müdahale ederek söndürür-
ken, aralarında kedi, tavşan 
ve kuşların bulunduğu çok 
sayıda hayvan öldü

Sarıyer’de 
KORKUNÇ 

kaza

Tankerin altında 
CAN VERDi!

BAĞCILAR’DA 
5 katlı binanın 
çatısı alev alev 
yandı. Yangın, 
saat 23.00 sıra-
larında Çınar 
Mahallesi 773. 
Sokak’ta mey-
dana geldi. 5 
katlı bir bina-
nın çatısı he-
nüz bilinmeyen 
bir nedenle yangın çıktı. 
Çevredekiler yangını 
görünce durumu hemen 

itfaiye ve sağ-
lık ekiplerine 
bildirdi. Olay 
yerine gelen 
itfaiye ekibi 
yangını kont-
rol altına alıp 
söndürdü. Yan-
gında herhangi 
bir can kaybı 
ya da yaralanan 
olmadı. Çatının 

alev alev yandığı anlar 
cep telefonu kameraları-
na yansıdı.

Bağcılar’da 
çatı yangını

Çok hayvan 
telef oldu!



Ümraniye Millet Bahçesi, Ümraniye Bele-
diyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenle-
nen Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet

Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Yarışlara 500’den fazla
sporcu katılırken, yarışların yapıldığı Ümraniye Millet
Bahçesi’nde renkli görüntüler ortaya çıktı.  Yarışma baş-
lamadan uzun bir süre önce Millet Bahçesi'ne gelen
sporcular, kayıtlarını yaptırdıktan sonra ısınma hareket-
leri yapmaya başladı. Yarış saatinin gelmesi ile parkurun
başlangıç çizgisinde yerini alan sporcular, Ümraniye Be-
lediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın işareti ile yarışa başladı.
İlk olarak bisiklet yarışları ile başlayan Ultimate Ümra-
niye ardından koşu yarışları ile devam etti. Her iki yarış
da kıran kırana süren mücadeleye sahne oldu.  Koşu ya-
rışmasını milli sporcu Halil Yaşın birinci Fatih Korkunç
ikinci Ömer Altun ise üçüncü olarak tamamladı. 

8 kilometrede koştular

Yarışma başlamadan bilgi veren Ümraniye Belediye
Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Millet Bahçesi’nde-
yiz. Önce bisiklet sürme ardından da koşu yarışması ya-
pıldı. 500’den fazla kişi 8 kilometrelik parkuru koşacak.
Kadını, erkeği her yaştan insan yarışmaya katıldı. Şimdi-
den sporcularımızı tebrik ediyorum. Yarışmaya katıldık-
ları için gönlümde hepsi birinci keşke daha fazla katılım
olsa. Ümraniye Millet Bahçesi böyle etkinliklere zaman
zaman ev sahipliği yapıyor. Yarışma olsun olmasın
bütün ilçe sakinleri hafta sonu buraya yürüyüşe davet
ediyorum. Dereceye girenlere kupa ve madalya veriyo-
ruz. Amacımız insanları spor yapmaya teşvik etmek. 36
farklı spor dalında 850 sporcumuz var. Biz amatör ya
da profesyonel her türlü spor dalına, sporcuya destek
veriyoruz” dedi. 

Heyecanlıyız

Kocaeli’nden yarışmaya gelen bir grup sporcu 8 kilo-
metreyi 29 dakikada koşmayı hedeflediklerini söyledi. 3
aydır hazırlandıklarını anlatan yarışmacılar, haftanın 3
günü 15 kilometrede antrenman yaptıklarını dile getirdi.
19 yaşındaki üniversite öğrencisi Elif Mürdün ise “He-
yecanlıyım, öncelikli hedefim parkuru bitirebilmek. Ya-
rışmaya eğlence ve spor olsun diye katıldım. 8 kilometre
kolay diye düşündüm” diye konuştu. 

Halil Yaşın birinci oldu

Yarışmayı 26 dakikada birinci tamamlayan Halil Yaşın
da “Güzel bir yarıştı, belediye adına bu yarışa katıldık.
Birinci oldum çok mutluyum. Aralık sonunda Kenya’da
hazırlık kampımız olacak. Şubat ayında Sevilla marato-
nunda Avrupa barajı için yarışacağız. Sonra da
2024’teki olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Ümraniye Bele-
diyesi desteklerini esirgemiyor, İsmet Yıldırım’a teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı.  BARIŞ KIŞ
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A VRUPA yine kötü haberle haftaya
başladı... Avrupa artık küresel salgı-
nın merkezi… Baltık'tan Akdeniz'e

kadar ülkeler birer birer sert önlemler alır-
ken, dördüncü dalgayı neyin tetiklediğine
bakıyoruz… Omikron adı verien yeni virüs
varyantının ortaya çıkması, aşılamanın ya-
vaşlaması, aşılılarda bağışıklığın azalması,
hükümetlerin yaz boyunca önlemleri gevşet-
mesi, karar vericilerin uzmanların uyarıla-
rını ciddiye almak yerine gerçekçi olmayan
iyimserleri dinlemeyi tercih etmesi, maske-
ler ve mesafeler konusunda artan kayıtsız-
lık, bir önceki delta varyantın daha hızlı
yayılması… En olası nedenlerin bunlar  
olduğu konusunda uzmanlar hemfikir…

* * * *
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kıta gene-

linde koronavirüs enfeksiyonları geçen hafta
yüzde yedi ve ölümler de yüzde on arttı…
Vaka sayısı ve ölümlerin sürekli arttığı tek
dünya bölgesi Avrupa oldu… Yeni enfeksi-
yonların yaklaşık üçte ikisinin - yaklaşık 1,9
milyonunun - Avrupa'da olduğunu belirten
Dünya Sağlık Örgütü, art arda altıncı hafta-
dır virüsün yayılmasının daha hızlı arttığını,
birkaç ülkede beşinci dalganın başladığını
işaret ediyor… Hatta tüm Avrupa ülkele-
rinde koronaya bağlı ölümlerin 2 milyon sı-
nırı aşabileceğini uyarıyor…

* * * *
Almanya’da Şansölye Angela Merkel

’Son derece dramatik bir durum-
dayız... Sahip olduğumuz her şeyi aşan bir
durumdayız’ diyor... Ekliyor...’Vaka sayısı
her 12 günde iki kat artıyor. Daha çok aşı
önemli ve doğru... Ancak aşılama şu anda
gelişimi durdurmaya yardımcı olmuyor, sa-
dece uzun vadede etkili...’ Sağlık Bakanı ise
’Böyle giderse kış sonuna kadar ya herkes
aşı olacak, ya virüs bulaştıktan sonra iyile-
şecek veya ölecek’ diye durumu daha dra-
matik vurgulu anlatıyor...

* * * *

Herşeye yerel Türkiye ölçeğinde bakıldığı
zaman Avrupa’da olan biteni anlamak çoğu
zaman kolay olmuyor... Salgında da böyle
sanırım... Salgın, Slovenya, Slovakya, Es-
tonya, Çekya, Macaristan, Hollanda, Avus-
turya, Almanya, Belçika gibi ülkeleri etkisi
altına almaya başladı…. Vaka sayısındaki
artış karşısında Avusturya tam kapatma,
Hollanda kısmi kapatma, Belçika zorunlu
evden çalışma önlemleri alırken, Almanya,
Çekya aşılanmayan kişilerin dolaşımına sı-
nırlamalar getirdi…

* * * *
Almanya önlem için artık insidans krite-

rini terk etti… Şimdi kriter hastaneye yatış
sayıları… Sağlık sisteminin çökmesinden
endişe ediliyor… Yoğun bakım üniteleri
doldu… Yoğun bakım hastaları ülke ça-
pında dağıtılıyor... Nisan 2020'de yapılıp

Aralık 2020’de etkinleşen plan Almanya
tıbbi olarak ‘yonca yaprağı‘ şeklinde beş
bölgeye bölündü… Güney, Güneybatı, Batı,
Kuzey ve Doğu olarak… Bugüne kadar iki
yüzü aşkın yoğun bakım hastası yonca yap-
rakları içinde veya yapraklar arası transfer
edilmiş…

* * * *
Görüyoruz ki, Covit-19 salgınında ‘Çoğu

gitti azı kaldı‘ gibi bir durum yok… ‘Za-
manla azalıp ciddi sorun olmaktan çıka-
cak‘ gibi duygulara kapılıp önlemleri
gevşetmek de son derece yanlış… Bir filo-
zof, ‘Karamsar rüzgardan şikayet eder,
iyimser değişmesini bekler, gerçekçi ise yel-
kenlerini ayarlar‘ demiş…  Filozofun de-
diği gibi gerçekçi olalım, yelkenleri
ayarlayalım, yani aşı olalım, tedbirleri
elden bırakmayalım…

Küresel salgının merkezi Avrupa
Halit Çelİkbudak
damgaweb@gmail.com

hcelikbudak@gmail.com

Beyoğlu Belediyesi,
Avrupa Atık Azaltım

Haftası’nı çocuklar için
özel olarak hazırlanan

geri dönüşüm
etkinliğiyle kutladı.

Uygulamalı geri
dönüşüm eğitimi

aldıktan sonra alanda
kurulan survivor 

parkurunda sıfır atık
oyunu oynayan çocuklar,

daha sonra ekiplerle 
birlikte sahaya inerek

geri dönüşüm
çalışmalarına katıldı

B eyoğlu’nda 21-28 Kasım Av-
rupa Atık Azaltım Haftası”
kapsamında geri dönüşüm

etkinliği düzenlendi.  Beyoğlu Beledi-
yesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve
Kompost-Solucan Gübresi Üretim
Tesisi’nde düzenlenen etkinlikte ço-
cuklara uygulamalı geri dönüşüm
eğitimleri verildi. Çocuklar daha
sonra etkinlik alanında kurulan survi-
vor parkurunda sıfır atık oyunu oyna-
yarak eğitimlerini pekiştirdiler.
Beyoğlu Belediyesi’nin geri dönüşüm
çalışmaları kapsamında iş birliği yap-
tığı firmalarda etkinlikte yerlerini ala-

rak çocukları bilgilendirdi. Etkinliğe
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız da katılarak çocuklarla birlikte
geri dönüşüm çalışmalarına katıldı.

Öğrenciler de katıldı

Etkinlik kapsamında öğrenciler ara-
sından seçilen iki öğrenci açık araç ve
personelden oluşan ekiple birlikte
semt pazarına giderek organik atık-
ları topladı. Toplanan organik atıklar,
öğrenciler ve katılımcılar tarafından,
Kompost ve Solucan Gübresi Üre-
timi Tesisinde kompost makinesine
dolduruldu. Kompost Yapma işlemi
tamamlandıktan sonra hazır bulunan
kompost ve solucan gübresi kullanı-

larak saksılara Organik Kompostla
ve Solucan Gübresiyle tohumlar
ekildi.

Eserler büyük beğeni topladı

Eğitim salonumuzda Beyoğlu Beledi-
yesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tara-
fından atık malzemeler kullanılarak
üretilen eserler de sergilendi. Atık
malzemeler kullanılarak yapılan eser-
ler katılımcıların büyük beğenisini
topladı. Programın sonunda katılım-
cılara, atık azaltımı temasına uygun
olarak boyama kitabı, bez çanta ve
geri dönüştürülmüş malzemelerden
üretilen kalem gibi çeşitli promosyon
ürünler hediye edildi.

MÜGE CESUR ÖZMEN

BEYOGLU SIFIR
ATIKTA EN ONDE Ümraniyeliler

gönülde birinci
Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışları,
Ümraniye Millet Bahçesi’nde çok sayıda 
sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Yarışların startını
veren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım,
“Böyle etkinliklerle insanları spor yapmaya teşvik
etmeyi hedefliyoruz. Yarışmaya katıldıkları için
hepsi gönlümün birincisi, tebrik ederim” dedi

Bir halkın çıkış yolu kültürdür!

Beyoğlu Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ve
Kompost-Solucan Gübresi Üretim Tesisi’nde 
düzenlenen etkinlikte çocuklara uygulamalı geri 
dönüşüm eğitimleri verildi. Çocuklar daha sonra 
etkinlik alanında kurulan survivor parkurunda sıfır atık
oyunu oynayarak eğitimlerini pekiştirdiler.

Gaziosmanpaşa'da 2021-2022 Kültür Sanat sezonu, sinema ve tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan'ın
katılımıyla düzenlenen etkinlikle açıldı. Burada konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
“Kültür ve sanat bir halkın çıkış yoludur. Biz de bunu bilerek kültür ve sanatı desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi

Gaziosmanpaşa Kaymakam-
lığı Plevne Davet Salonu'nda
düzenlenen programa Gazios-

manpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu,
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, ünlü sinema ve tiyatro oyun-
cusu Ulvi Alacakaptan ve birçok vatandaş

katıldı. Göksel Baktagir'in Doğu Rüzgarı
konseri ile başlayan program, Oya Bıyıklı-
oğlu'nun piyano resitali ve Sanat Akade-
misi Polifonik Gençlik Korosu konserinin
ardından Ögretmenler Korosu ile son
buldu. Davet salonu fuaye alanında ise
Sanat Akademisi Görsel Sanatlar eğitmen-

lerinin karma resim sergisi yer aldı.

Sanat varsa şiddet azalır

Programa katılan Gaziosmanpaşa Kay-
makamı Numan Hatipoğlu yaptığı konuş-
mada, gençleri sanatla buluşturmanın
önemli olduğunu ifade ederek şunları söy-
ledi: "Sanatla iç içe olan toplumlarda şid-
det azalır. Kültür seviyesi artar. Tartışmalar
azalır. Tüm bunlar sanatın olduğu top-
lumda geçerli. Sporla ilgilenen, sağlık
içinde, zinde olan gençler için geçerli. Do-
layısıyla da Gaziosmanpaşa'da 100 bin gibi
bir öğrenci nüfusumuz var. Onları sanatla
buluşturmak büyük bir önem taşıyor"

Kültür ve sanatı daima destekleriz

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta ise pandemi döneminde en
çok etkilenen alanlardan birisinin kültür
sanat olduğunu dile getirdi. Gençleri ve
halkı kültür sanat ile buluşturduklarını an-
latan Başkan Usta, "Göreve geldiğimiz
günden itibaren Gaziosmanpaşa'nın, bu
şehrin bir hikayesi olması gerektiğini, bu
şehirde ihtiyaçların dışında sosyolojik an-
lamda da bazı çalışmaların yapılması ge-
rektiğini düşünerek, kültürle, sanatla,
sporla, tabi ki onların çatısını oluşturan

eğitimle bütünleştiren bir anlayışla yola ko-
yulduk. Bu çalışma süresince tabi Türki-
ye'nin şartları, seçimler, darbe süreçleri
pandemi derken en çok etkilenen alanlar-
dan birisi olan kültür, sanat ve spor oldu.
Gençlerimizin, halkımızın kültürle sanatla
sporla buluşması bir çıkış yolu olur. Şehri-
mizin bir hikayesi olur" dedi.

Bu girişim yaygınlaşacak

Akademinin tiyatro bölümünü üstlenece-
ğini ifade eden ünlü Türk sinema ve tiyatro
oyuncusu Ulvi Alacakaptan ise şunları kay-
detti: "Ben çok keyifliyim. Çok sevinçliyim.
Benim hayatım böyle kültür sanat ile bera-
ber geçti. 54 sene oluyor profesyonel olalı
oyunculukta. Bir yerel yönetimin bu kadar
büyük çapta kültür sanat faaliyetini geliştir-
mesi çok özlenen ve maalesef çok olmayan
bir şey. Burayla özel bir ilgimiz var. Pande-
miden önce Başkan
yardımcısıyla görüşü-
yorduk. İnşallah akade-
minin de tiyatro
bölümünü biz üstlene-
ceğiz. Bu girişiminin
yaygınlaşarak devam
etmesi de çok güzel bir
şeydir" ARİF ELMAS

Çekmeköy’de
filmler yarıştı

Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği 5.
Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda kaza-
nanlar ödüllerini aldı.  Çekmeköy Beledi-

yesi’nin beşincisini Genç ve Gelecek temasıyla
düzenlediği Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarış-
ması’nda dereceye giren filmler belli oldu. Gençleri her
alanda olduğu gibi kültür-sanat alanında da destekle-
mek ve hazırladıkları kısa filmlerle gençleri gençlerin
gözünden anlamak için düzenlen kısa film yarışmasına;
38 Belgesel, 8 animasyon ve 137 kısa film olmak üzere

toplamda 183  film başvurdu. Bu filmler arasın-
dan 22 ‘si finale kaldı. Ümraniye Oryapark
Crown Palaza’da Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek tö-
rene; Çekmeköy Kaymakamı  Resul Çelik, AK
Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, jüri üye-
leri  Aydın Sarman, Adnan Erdoğan, Birol
Güven, Erol Erdoğan, Ferhat Eşsiz, Haydar Şiş-
man,  Taner Rumeli, Yeşim Dalgıçer, Zeynep
Tuğçe Bayat gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.



Kartal Belediyesi ve Makine Mü-
hendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ya-
pılan ortak protokol kapsamında

Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı, teknoloji üre-
timi atölyelerinden yaşam merkezlerine kadar içe-
risinde birçok çalışmanın yer aldığı bir merkez
olacak. Kartal Belediyesi, İstanbul ilçeleri içinde
Kartal’ı, bilim ve teknoloji stratejisi noktasında
öne çıkaracak önemli bir projeyi hayata geçiriyor.
Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul
Şubesi ile ortak gerçekleştirilen ve ‘Bilim ve Tekno-
loji Hangarı’ adı verilen projede, geleceğin dili ola-
rak adlandırılan yazılım ve kodlama eğitimlerinin
yanı sıra; etkinlik alanları, imalat ve teknoloji üre-
timi atölyeleri, uygulamalı eğitim ve yaşam mer-
kezleri olacak. İstanbul’un en genç Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel’in ‘çocukluk hayalim’
olarak tanımladığı projede, özellikle gençlerin ve
çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri ve bu
alanlarda kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.
Kartal Belediyesi’ne ait Yakacık’taki hangar bina-
sında gerçekleşen projenin tanıtım toplantısına;
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin Koramaz, Makine Mühendis-
leri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener,
MMO İstanbul Şube Başkanı İbrahim Tataroğlu,
Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı
Efendi Argunşah,Deva Partisi Kartal ilçe Başkanı
Av.İltan Ekmekçioğlu,Saadet Partisi Kartal İlçe
Başkanı Fehim Hava,Demokrat Parti Kartal ilçe

Başkanı Eray Ekim, Belediye meclis üyeleri, ma-
halle muhtarları  çok sayıda STK temsilcisi, Oda
üyesi Mühendisler ve vatandaşlar  katıldı. vatan-
daşlar ve Oda üyesi mühendisler katıldı.

Atatürk'ün izinde bir genç

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tanıtım
toplantısında yaptığı konuşmasında, göreve gel-
meden önce böyle bir merkezin yapımı için söz
vermiş olduğunu söyledi. Bir kentin gelişmesi için,
bilim ve teknoloji üretmesini gerektiğini, Kartal
Belediyesi’nin de bunu çok iyi bildiğini belirten
Başkan Yüksel, bu yüzden özellikle gençlere ve
çocuklara bilimi sevdirecek projeleri hayata geçir-
menin önemine dikkat çekti. ‘Atatürk, kendisini
doktorlara emanet etmişti. Ben de onun yolun-
dan giden bir genç olarak kendimi siz mühendis-
lere emanet ediyorum’ diyen Başkan Gökhan
Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü; “Hayalimizi ger-
çekleştirmek için adımlarımızı atıyoruz. Seçimden
önce söz verdiğimiz gibi projemizi hayata geçir-
meye hazırlanıyoruz. Makine Mühendisleri Oda-
sı’nın ‘makine gücünü’ yanımıza alarak, Kartal
AR-GE Bilişim Merkezi’mizi ve makine fabrika-
mızı burada açıyoruz. Hem çocuklarımızı, hem
gençlerimizi teknoloji ve bilimle buluşturmaya
hazırlanıyoruz. Yazılım, kodlama, mühendislik
örnekleri, makineleşme ile ilgili örnek adımların
hepsini buradaki istasyonlarda görecek çocukları-

mız. Buranın verimli kullanılması ile ilgili birkaç
bilgide vermek istiyorum. İlçemizde bir tane
Masal Müzemiz ve Eğlenceli Çocuk Kütüphane-
miz var. Buralara da biz Kartal’da ki ilkokul, orta-
okul ve lise öğrencilerini davet ederek getiriyoruz.
Dolayısıyla Kartal’da ki bütün çocuklar belediye-
mizin gönderdiği otobüsle alınıyor müzemize
veya Eğlenceli Çocuk Kütüphanemize geliyor.
Randevusunu alıyor öğretmeni eşliğinde. Masal
Müzesini gezdikten sonra sanat becerisini yansıt-
sın diye atölyemize geliyor. Bu atölyede çocuklar
bir saat hayallerini yansıtıyorlar. Aynı şekilde Eğ-
lenceli Çocuk Kütüphanemize gelen çocuklarımız
önce kitaplarını okuyor, sonra oyun bahçesinde
öğretmenlerin ve bizim eğitmenlerimizin eşliğinde
bu süreci tamamlıyor. Buradaki hayalimizde tam
anlamı ile bu. Türkiye’de en fazla kreş sayısı olan
bir ilçeyiz. Kreş çağındaki çocuklarımızın bile an-
layabileceği, ilk adımların atılabileceği, öğretmen-
leri eşliğinde randevu alarak bilgi işlem dersini
teknoloji dersini ya da hangisini istiyorlarsa bu-
rada Makine Mühendislerin kontrolünde tekno-
lojiyi onların anlayacağı seviyede ve dilde
anlayacakları bir kampüsten bahsediyoruz. Başta
Kartal’ın çocukları olmak üzere sonra buradan
faydalanacak İstanbul’un çocukları. Veya nereden
gelmek isterse istesin ev sahipliği yapabilecek bir
Makina Fabrikası’ndan bir teknoloji ambarından
bahsediyoruz. O yüzden heyecanlıyız.”

Hayale ortak olduğunuz için mutluyum

Hayaline ortak olanlara teşekkür eden Yüksel, “İs-
tanbul’un en genç belediye başkanı olmak hayal
gücünüzü arttırıyor. Dolayısı ile gidecek çok yolu-
muz var. Kendimizin ve toplumu geliştirmemiz ge-
reken çok çok fazla atmamız gereken adım var. Biz
bunlara hazırız. Ve çokta mutluyuz ki, mühendis-
lerle çalışıyoruz onun içinde gururluyuz. Bu ortamı
bize sağlayan Kartal Belediye Meclisime de çok te-
şekkür ediyorum siyasi parti ayırt etmeksizin.
Amacımız önümüzdeki yeni eğitim ve öğretim dö-
nemine burayı hazırlamak, öğrencilerimizle bu-
rada buluşmak. Bu hayalin içerisinde mesleki
eğitimlerini tamamlayacak, stajını yapacak, yeni id-
dialarını ortaya koyacak elemanlarında yetiştirile-
ceği ortam da sağlanacak. Bu hayalimizin
içerisinde ilçemizde iki tane teknik meslek lisemiz
var. Birisi Amerika’da düzenlenen robot yarışma-
sında derece aldı. Biri Çin’deki yarışmaya gitti ve
derece aldı. Bunlara da biz destek olmuştuk Kartal
Belediyesi olarak. Daha iyisini nasıl yaparız hayali-
mizde bunlarda var. Yani, bir nesil yetiştirirken bu
alanda yetiştirilmiş arkadaşların becerisini arttır-
mak içinde burası bir hayal. Bu hayalimize ortak
olduğunuz ve bizleri yalnız bırakmayan Makine
Mühendisleri Odası ve tüm katılımcılara sonsuz
teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.  
SEMANUR POLAT

B irleşmiş Milletler (BM), 25 Kasım
1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde
Trujillo diktatörlüğüne karşı müca-

dele veren üç kız kardeş Patria, Minerva,
Maria’nın vahşice öldürülmesi nedeniyle,
17 Aralık 1999'da, 25 Kasım’ın “Kadına
Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin
Uluslararası Mücadele Günü” olarak be-
nimsenmesine karar verdi. Birleşmiş Millet-
ler Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların
Güçlendirilmesi Kurumu (UN WOMEN),
25 Kasım – 10 Aralık tarihlerinde, “Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele” için 16 günlük
aktivizm kampanyası düzenledi. Kampan-
yanın İstanbul ayağı kapsamında “Karan-
lığı Aydınlat Işık Enstelasyon Sergisi”,
Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda sergilenmeye
başladı. Serginin açılışı; İBB Başkanı

Ekrem İmamoğlu, UN WOMEN Orta
Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsil-
cisi Alia El Yassir, İsveç İstanbul Başkon-
solosu Peter Erıcson ve AB Türkiye
Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elefthe-
ria Pertzinidou’nun katılımıyla gerçekleşti-
rildi. Açılışta birer konuşma yapan El
Yassir, Ericson ve Pertzinidou, dünyada ya-
şanan kadına ve kız çocuklarına karşı şid-
det sorununun, kadınlar kadar erkeklerin de
sahiplenmesiyle aşılabileceğine dikkat çekti. 

34 yıl önceki kadın hareketi

Açılışta konuşan İmamoğlu da yabancı ka-
tılımcılarla aynı fikirde olduğunu belirterek,
“Bu mücadelede en önde mutlaka erkekle-
rin de bulunması gerekir” dedi. Yoğurtçu
Parkı’nın Türkiye kadın hareketi için öne-
mine değinen İmamoğlu, “Bundan 34 yıl
önce, 1987 yılında binlerce kadın bu parkta
toplandı ve ev içi şiddete karşı ilk kitlesel ey-
lemi gerçekleştirdi. O günden bu yana bu
şehir, bu park, bu caddeler, bu ağaçlar ka-
dınların sayısız eylemlerine de tanıklık etti.
Ne yazık ki bu konu, 21. yüzyılın hala en acı
konularından bir tanesi; içimizi acıtan ve
derin düşünmemize sebep olan bizi çok
üzen bir konu. Ama kadınlar haklı mücade-
lelerinden elbette hiç vazgeçmediler” ifade-
lerini kullandı. Konunun bir insanlık ve
toplumsal mücadelesi olduğunu vurgula-
yan İmamoğlu, “Bu yönüyle biz de yöneti-
ciler olarak, bu mücadelenin en önemli
parçalarıyız” dedi. 

Mücadele edenleri andı

İBB’nin, kadına ve toplumsal cinsiyet eşit-

li-
ğine
yönelik ça-
lışmalarından örnekler veren İmamoğlu,
“Bugüne kadar kadınların mücadelesine
destek olmuş herkesi, bu mücadeleyi sür-
dürmüş kadın sivil toplum örgütlerine,
özellikle hayatını bu sürece adayan herkesi
şükranla, minnetle anmak istiyorum. İyi ki
varlar. Belki de toplumun çok önünde bu
süreci yakalayan ve toplumun bilinçlen-
mesine katkı sunan onlar. Belki biz, biraz
geriden geldik. Ülkemizin bu açığı ka-
patma konusunda çok duyarlı olacağına,
kurumların çok duyarlı davranacağına yü-
rekten inanıyorum” diye konuştu. “Kavra-
mın içerisinde ismimizin bulunmasından
gurur duyduğum İstanbul Sözleşmesi'ni,
toplumsal cinsiyet eşitliğini her yerde, her
zaman savunmaya ve yanında olmaya
devam edeceğiz” diyen İmamoğlu, şöyle
konuştu: 

Evde kadının iradesi vardır

“Kadını ikinci planda gören zihniyetin,
dünyanın neresinde olursa olsun, karşı-
sında duracağız. Artık buna dünyada yer
yok. Bunu herkes kabullenecek, herkes bi-

lecek.
Kadının gücünü
ben çok iyi biliyorum. Bunu bana en son
öğreten kızım oldu. Ne kadar güçlü oldu-
ğunu, evin patronajını 6-7 yaşından itiba-
ren ele geçirdiği gördük. Haliyle yaşayan
evdeki üç erkeğiz; ben ve iki oğlum. Tabii
ki bunu ona gösteren ve aşılayan eşim.
Kadının gücünün, benim açımdan bir
başka önemli aktörü ve kadının gücünü,
kadının başarma azmini, kadının istedi-
ğinde ne kadar güzel işler yapacağının
bana ilk gösteren de elbette annem. Ve
benim bir kardeşim var. O da kız karde-
şim. Dolayısıyla biz böyle kadın idare-
sinde yaşamaya alışmış bireyler olarak şu
anda İstanbul'a hizmet ediyoruz. Gülüm-
semem, espri gülümsemesi değil. Bunun
gerçek olduğuna lütfen inanın. Bundan da
gurur duyuyorum. Bütün kadınların
mutlu olduğu, huzurlu olduğu, hayatta er-
kekler kadar eşit bir biçimde güçlendiği
ama ekonomik ama yaşamsal eşitliğe ve
üstünlüğe sahip olduğu bir toplum diliyo-
rum İstanbul'da. Böyle bir ortam diliyo-
rum kentimize. Bu konuda bize destek
sunacak bütün kurum ve kuruluşlara ama
şehrimizde ama ülkemizde ama dünyanın
her yerinden gelen bütün kurum ve kuru-
luşlara da kapımızın ardına kadar açık ol-
duğunu belirtiyorum.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kavramın içerisinde ismimizin
bulunmasından gurur duyduğum İstanbul Sözleşmesi'ni, toplumsal
cinsiyet eşitliğini her yerde, her zaman savunmaya ve yanında olmaya
devam edeceğiz. Kadını ikinci planda gören zihniyetin, dünyanın
neresinde olursa olsun, karşısında duracağız” dedi

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

MURAT PALAVAR
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Ç ukurova Üniversitesi Öğretim görevlisi Sayın
Prof. Dr. İbrahim Ortaş'ın gönderdiği bilgileri si-
zinle paylaşmaya devam ediyoruz, Türkiye Coğ-

rafi Konumu Nedeni İle En Çok Etkilenecek
Bölgelerdendir. İklim krizinin yarattığı olumsuz etkiler
gün geçtikçe daha çok hissedilmeye başlanmaktadır.
İklim değişimlerinin en çok etkileneceği Akdeniz Çana-
ğında, Türkiye’nin güneyindeki alanların başta su kıtlığı
olmak üzere ciddi derecede sorunlaz.r yaşayacağı öngö-
rülmektedir. Öngörülenlerden bazıları ise yaşanmaya
başladı. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu bölgele-
rinde kontrolsüz yeraltı sularının çekilmesi sonucu,
başta Konya olmak üzere bazı ovalarda obruklar (çök-
melerin) geniş ve derin yarılmalar oluşmaya başladı. 

Anayasanın 169. maddesine göre karbon yutak alan-
ları olan ormanların varlığını arttırması gereken devlet
kurumlarının bir an önce-derhal orman varlığını azal-
tan bütün olumsuz faaliyetleri iptal etmeleri gerekmek-
tedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İklim
krizi nedeniyle 80'lerde ve 90’larda 10 yılda gerçekle-
şen iklim afeti sayısından daha fazlasının 2010'lardan
sonra tek 1 yılda gerçekleşmiş olduğu afet sayılarına
dair verilerde yayınlandı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verileri, 2020). Meteoroloji Genel Müdürlüğü son veri-
lerine göre ülkemizde 2020, 2021 yılı son 60 yılın en
sıcak yaz mevsimini geçirdiğini göstermektedir. Buna
bağlı olarak artan orman yangınları, İç Anadolu’da,
Doğu Anadolu’da kum fırtınaları, su kıtlığı gibi iklim
değişimlerinin sonuçları yaşanmaktadır. Bu sonuçlar
doğrudan gıda güvenliğini olumsuz etkilemektedir.
İkinci dünya savaşı sonrası Marshall yardımları ile
1950'den bu yana ülkede başlayan kalkınma ve tarım-
sal üretim kesişmesi tarım topraklarının aleyhine
gelişmiştir. 

Bu süre içinde karbon yutağı olan orman ve mera
alanları işlenerek verimsiz tarla tarımına dönüştürüldü.
Daha fazla gıda üretimi için tarıma uygun olmayan
çayır-mera alanların tarıma açılması doğal ekosistemin
yapısını bozmaktadır. Aynı dönemde artan kırsaldan
kent varoşlarına göç olgusu hızla gecekondulaşmayı ar-
tırdı.  Düzensiz gelişen ve tüketime dayalı mega kent
anlayışı ürettiği ısı adacıkları ile iklim değişimlerine
neden olan gaz emisyonunu tetiklemektedir. Türkiye’nin
halen hızla artan nüfus artışı, istihdam, yerleşim yeri ve
gıda talebinin beraberinde yönetilmez büyüklükte kent-
lerin genişlemesine, ayrıca yer yüzeyinin ve sulak alan-
ların betonlaşmasına da neden olmaktadır. 

Türkiye nüfus büyümesi ve yerleşimini sağlıklı plan-
layamadığı için bugün Marmara Bölgesinde toplam nü-
fusun %25’ini barındırmaktadır. Endüstriyel büyüme ve
gelişmenin plansız yapılması, tarım arazileri, otoyollar,
havaalanları, hidroelektrik rezervuarları, fabrikalar ve
kentsel yerleşim yerleri nedeniyle tarım alanlarında 4
milyon hektar sulama-tarım yapılabilir alandan da yak-
laşık 2 milyon hektar arazi amacı dışında (beton al-
tında kalmıştır) kullanılır duruma gelmiştir. Dünyanın
en büyük 7-8. sıradaki tarımsal üretici konumundaki
ülkemiz, bugün birçok üründe ithalatçı konuma gelmiş
bulunuyor. 

Türkiye tarımı her ne kadar %15-18’e yakın istih-
damı karşılıyorsa da ekonomideki payı %6-7 aralığında
kalmıştır. Ancak tatlı su kaynaklarının %75’i kadarı ta-
rımsal sulamada kullanılmaktadır. Son yılarda artan
nüfusun gıda üzerindeki baskısı başta İç Anadolu ve
Doğu Anadolu’daki yeraltı sularının çekilmesine neden
olmaktadır. Yeraltı su kullanımı aynı zamanda elektrik
enerjisi kullanımını da beraberinde artırmaktadır. İklim
krizi felaketlerinin bütün hızı ile ilerlediği günümüzde
artan sıcaklık buna bağlı olarak yaşanacak su kıtlığı
buna bağlı yaşanacak gıda güvencesi konuları için çok
ciddi önlemlerin alınması gerekmektedir.

Evet aevgili okuyucularımız, gidişatımız hoş değil.
Haftaya ye yapmalı? sorusunu irdeliyeceğiz. Sağlıklı
kalmanız dileklerimle.

Dünyamızı altüst eden
iklim değişimi(2)

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve berabe-
rindeki heyet, serginin açılışını gerçekleştirdi.

Etkinliğin yapıldığı Yoğurtçu Parkı, kadın-
lara ve kız çocuklarına yönelik şiddete

karşı farkındalık oluşturmak ama-
cıyla turuncu renkle 

aydınlatıldı

TURUNCU 
RENKLE 

AYDINLATILDI
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Gökhan Yüksel’in
hayali gerçek oldu

Kartal Belediyesi, Kartallıları bilim ve
teknolojiyle buluşturacak önemli bir 

projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan 

Yüksel’in 2019 seçimlerinde yapmayı
vaat ettiği ve ‘hayalim’ dediği Kartal

Bilim ve Teknoloji Hangarı projesinin
tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

istanbul’u esenyurt

Koştu!
“İstanbul’u Koşuyorum” etkinliklerinin
2021’deki beşinci yarışı olan Esenyurt Etabı
gerçekleştirildi. Esenyurt’ta ilk defa düzenlenen
koşuyu Erkekler Genel Klasman’da Murat
Emektar; Kadınlar Genel Klasman’da Özlem
Kaya ilk sırada tamamladı

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB) iştiraki Spor İs-
tanbul, Türkiye'de yol

yarışları katılımcı sayılarını artırabil-
mek, yol yarışları katılımcılarına alter-
natif yarışlar düzenlemek,  koşuculara
seri şeklinde yarışlar sunabilmek ama-
cıyla, 2016 yılından itibaren “İstan-
bul’u Koşuyorum” etkinlikleri
düzenliyor. “İstanbul’u Koşuyorum”
yarışlarının Kadınlar Günü Etabı,
Caddebostan Colour Run Etabı, Ba-
kırköy Etabı ve Üsküdar Etabı’nın ar-
dından bu seneki beşinci ayağı olan
Esenyurt Etabı 28 Kasım Pazar günü
koşuldu. Esenyurt’un ilk kez ev sahip-
liği yaptığı etkinlik heyecan dolu reka-
bete ve eğlenceli görüntülere sahne
oldu. 5 km’lik parkurda koşulan Esen-
yurt Etabı, saat 09.00’da Doğan Araslı
Bulvarı Recep Tayyip Erdoğan Parkı
önünden start aldı. Katılımcılar, 8.
sokak ile Halide Edip Adıvar Cad-
desi’nin birleşiminden dönerek karşı
yönde aynı bulvar üzerinde 955. sokak
birleşimine kadar ilerledi. Parkurun
3.2’inci kilometresine denk gelen dö-
nüşün ardından aynı bulvar üzerinde
yarışı sürdüren sporcular, Esenyurt
Belediyesi alt geçidinden geçtikten
sonra başlangıç noktasında koşuyu ta-
mamladı. Dereceye giren sporcular
için yapılan ödül töreninin ardından
etkinlik sona erdi.

Dereceye girenler belirlendi

Sporcuların yarıştaki dereceleri elek-
tronik zamanlama çipleriyle ölçüldü.
Kadınlar Genel Klasman’da birincilik
ipini 17:06’lık derecesiyle Özlem Kaya
göğüsledi. Damla Çelik 17:19’luk de-
recesiyle ikinci, Ezgi Kaya 17:56’lık
derecesiyle üçüncü oldu. Murat
Emektar 14:49’luk derecesiyle, Erkek-
ler Genel Klasman’da birinciliği elde
etti. Abdullah Tuğluk 14:52’lik derece-
siyle ikincilik kürsüsüne çıktı. Mestan
Turhan 15:38’lik derecesiyle üçüncü
sırada yer aldı.

Ekrem 
İmamoğlu

Kadınlar
iKinci planda
görülemez



T ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Tekstil ve Hammaddeleri Sektör
Kurulu ile Orbit Consulting stra-

tejik ortaklığında ve Kipaş Mensucat ana
sponsorluğunda organize edilen Sustai-
nability Talks İstanbul, 25 Kasım'da
Zorlu PSM'de hibrit olarak düzenlendi.
‘Tekstil sektörü olarak sürdürülebilirlik
konusunun bir tercih değil, zorunluluk ve
sorumluluk’ olarak görüldüğü konu-
sunda mutabakata varılan Sustainability
Talks Istanbul’da Türk tekstil sektörünün
sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrul-
tusunda çalışmaları ve yaratacağı farkın-
dalık; sürdürülebilirlik çalışmalarının
tabana yayılması noktasında kritik bir
öneme sahip olduğuna dikkat çekildi.

Egs skorunu etkiliyor

“Tekstilde Döngüsellik” panelinin konuş-
macıları arasında yer alan Solarçatı
CEO'su Utku Korkmaz etkinlikte yaptığı
konuşmada, “Yeşil mutabakat ve sıfır
karbon emisyonu hedefleri ile dünya
döngüsel olarak değişim için adım atı-
yor. Tekstil, çatı güneş enerjisi santralleri
ile ’yeşil fabrika’ dönüşümünde öncü ol-

malı. Bu bağlamda gündem konumuz
özellikle ‘ESG Derecelendirmesi’. Yani
artık tüm kredilendirme tarafında ESG
notu da dikkate alınacak. ESG; “Çevre-
sel sosyal yönetişim derecelendirmesi”
demek ve bir şirketin uzun vadeli, sektö-
rel malzeme çevresel, sosyal ve yönetişim
(ESG) risklerine karşı direncinin ölçüm-
lenmesi ve bu doğrultuda kredi verilmesi
demek. Karbon vergisi yine sektörleri ha-
rekete geçiren konulardan biri. İhracat-
tan, istihdama, üretimden yatırıma her

alanda örnek ve öncü olan tekstil sektö-
rünün; enerji kullanımında sürdürülebi-
lirlik çalışmaları ile de birçok sektöre
öncü olması gerekliliğine bu etkinliği-
mizde bir kez daha şahit olduk. Güneş
enerjisi doğaya zarar vermez ve tüken-
meyen bir kaynaktır. Firmalar ÇATIGES
ile kendi elektriğini üretmeye başlarlar ve
paneller sayesinde tasarruf elde edebilir-
ler. Hatta tüketimden fazla enerji üretili-
yorsa, bu enerji bir gelir kaynağı da
olabilir” dedi.

Hızlıca yükselmeli

Tekstilde bu doğrultuda Yenilenebilir enerji
kaynakları ile enerji üretimi ve enerjide sür-
dürülebilir kaynak kullanımı konusuna
desteklerinin devam edeceğini belirten
Korkmaz, “Tekstilde sürdürülebilirlik yak-
laşımı doğrultusunda iş süreçlerindeki en
önemli adım enerji tasarrufu, yenilenebilir
enerji ve yerli kaynak kullanımı olmalı.
Tekstil, çatı güneş enerjisi santralleri ile
enerjisini üretmeli, tekstil endüstrisinde ça-
tılarda kurulu gücün önümüzdeki 3 yıl içe-
risinde hızlıca yükselmesi şart. Tekirdağ,
Çorlu’da bulunan Tamtex Tekstil de ÇA-
TIGES ile elektriğini güneşten üretiyor.
ÇATIGES uzman mühendislerinin detaylı
çalışmaları sonucunda Tamtex Tekstil iş-
letmesi 1016 kWp kurulu güç elde etti.
Aralık 2020’de tamamlanan bu proje sa-
yesinde, işletmenin en büyük giderlerinden
olan birisi olan elektrik faturalarından ta-
sarruf sağlanıyor. Aynı zamanda yıllık 4
bin 365 adet ağacı kurtaran ve 669,57 ton
karbon salımını engelleyen Tamtex Tekstil
işletmesi, sürdürülebilirlik hedefleri doğ-
rultusunda büyük bir adım atmış oldu”
diye konuştu.

Büyük bir adım

“Tekirdağ, Çorlu’da bulunan Tamtex
Tekstil de ÇATIGES ile elektriğini güneş-
ten üretiyor” diyen Korkmaz, “ÇATIGES
uzman mühendislerinin detaylı çalışma-
ları sonucunda Tamtex Tekstil işletmesi
1016 kWp kurulu güç elde etti. Aralık
2020’de tamamlanan bu proje sayesinde,
işletmenin en büyük giderlerinden olan bi-
risi olan elektrik faturalarından tasarruf
sağlanıyor. Aynı zamanda yıllık 4 bin 365
adet ağacı kurtaran ve 669,57 ton karbon
salımını engelleyen Tamtex Tekstil işlet-
mesi, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultu-
sunda büyük bir adım atmış oldu. Her
Çatı Güneş Enerji Santrali, 1 MW kurulu
gücü ile ortalama 402 kişiye düşen tüm
elektrik enerjisi ihtiyacını karşılar. Bu da
sürdürülebilirlik için inanılmaz olumlu bir
önlem ve etkidir” ifadelerini kullandı.DHa
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TÜRK Metal Sendikası Genel Baş-
kanı Pevrul Kavlak, Bursa 2 Nolu
Şube’nin 2. Olağan Genel Ku-

rulu’na katıldı. Aralık ayının yaklaşmasıyla

asgari ücret tartışmalarının da başladığını
anımsatan Kavlak, “Her kafadan bir ses çıkı-
yor. Asgari ücret şu kadar olsun, bu kadar
olsun. Yüzde 25, 30 olsun. Yahu bugün
içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda
insanlar yine açlık sınırının altında yaşaya-
caksa, geçinemeyecekse asgari ücrete yüzde
30 zam gelse ne olur, gelmese ne olur” dedi.

Yıl sonuna kadar eriyecek

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelme bile 2022
sonuna kadar artan pahalılık karşısında eriye-
ceğine vurgu yapan Kavlak, şu hesaplamayı
yaptı: “Asgari ücretin saatlik ücreti 15.90'dır.

Buna yüzde 30 zam gelse 20.67 olur. Yani 4
lira 70 kuruş zam demektir. Peki, bu aylık ne
kadar olur? 225 saatle çarparsak brüt 1073
lira eder. Bunun neti de yaklaşık 850 lira eder.
Ayrıca bu artış yıllıktır. Bunu unutmayın. As-
gari ücret yıllık belirlenir. Yani bu hesabı Türk
Metal'in ortalama saatlik ücreti olan 22 lirayı
baz alarak yaparsak bizim ortalamamıza
göre yüzde 9.1 zam demektir. Hepsi budur,
bu kadardır. Bizim üzerinde konuşmayacağı-
mız kadar küçük bir artıştır. Ve ne yazık ki as-
gari ücret için atılacak imzaların mürekkebi
bile kurumadan, alınan zammın bir kısmı
çoktan eriyip gidecektir.”

Türk Metal Sendikası
Başkanı Pevrul Kavlak, 

1 Aralık'ta ilk toplantının
başlayacağı asgari ücret

görüşmelerine ilişkin, 
"İnsanlar yine açlık

sınırının altında
yaşayacaksa, 

geçinemeyecekse, asgari
ücrete yüzde 30 zam gelse
ne olur, gelmese ne olur?

2022 sonuna kadar 
artacak pahalılık karşısında

yine eriyecek" dedi

Yüzde 30 zam gelse ne olur?

TEKSTIL YESILDE
ONCU OLMALI

Gübre kıtlığı
büyük tehlike
Küresel gübre kıtlığı gıda fiyatlarını
artırmasının yanı sıra daha yoksul ülkeleri
ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya bırakabilir.
Kriz Türkiye'yi de derinden etkiliyor

DÜNYANIN en büyük gübre üreticilerinden
Yara International’ın CEO’su Svein Tore Hol-
sether, yüksek doğalgaz fiyatlarının gübre ma-

liyetlerini artırdığını ve bunun da dünya çapında gıda
fiyatlarını etkilediğini söyledi. Şirketinin yüksek gaz fiyatları
nedeniyle üretimi bir miktar kesmek zorunda kaldığını
açıklayan Holsether, rekoltelerin düşmesi ve gıda fiyatları-
nın artmasıyla kıtlıklardan en çok gelişmekte olan ülkelerin
etkileneceğini söyledi.

Ölüm kalım meselesi

Holsether İngiliz devlet televizyonu BBC’ye verdiği röpor-
tajda, “Bu gerçekten korkutucu, bir gıda kriziyle karşı karşı-
yayız ve savunmasız insanlar çok sert vuruluyor. Tüm
dünyada gıda fiyatlarını etkiliyor ve birçok insanın cüzda-
nını etkiliyor. Ancak bazı insanlar için, özellikle gelişmekte
olan ülkelerde, bu sadece cüzdanla ilgili bir soru değil, aynı
zamanda bir ölüm kalım meselesi” dedi. Holsether ayrıca
Dünya Gıda Programı’na destek ve fon sağlaması çağrı-
sında bulundu.

Neden artıyor?

Çiftçiler mısır buğday gibi pek çok temel tarım ürününde
mahsullerin verimini artırmak için gübre kullanıyor. Birçok

gübrenin temel bileşenini oluşturan
amonyak üretimi için de hidroelektrik
veya doğalgazdan yararlanılıyor.
Geçtiğimiz aylarda doğalgaz fiyatları,
ekonomilerin yeniden açılması ile
gelen talep artışının yanında rüzgar
veya yağmurun azalması gibi pek çok
faktör nedeniyle olağanüstü artış gös-
terdi. Rusya’nın Kuzey Akım 2 tartış-
maları nedeniyle gaz arzını daralttığı
da belirtiliyor. Avrupa’da doğalgaz
stokları son yılların en düşük seviye-
sindeyken Avrupa için gösterge olan
Hollanda doğalgazının fiyatı yılba-
şından bu yana dört kat arttı. Dünya-
nın en büyük sanayi üreticilerinden
Çin ve Hindistan’da da doğalgaz arz
sorunlarına bağlı olarak enerji kesinti-
leri yaşandı. Doğalgazdaki bu fiyat
değişimi amonyak fiyatıyla birlikte
gübre üretim maliyetinde sert artışa
yol açtı. Gübre fiyatları küresel çapta
geçen yıla göre yüzde 255 arttı.

Artış devam ediyor

Gübre kıtlığı sürerken küresel gıda fi-
yatları da artmaya devam ediyor.
Dünya gıda fiyatları da Ekim'de art
arda üçüncü defa artış kaydederek 10

yılın en yüksek seviyesine ulaşırken artışa hububat ve bitki-
sel yağ fiyatlarındaki artış öncülük etti. FAO Hububat
Fiyat Endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2
arttı. Küresel buğday fiyatları ise Kanada, Rusya Federas-
yonu ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere
büyük ihracatçıların azalan hasadı ve küresel arzın daral-
ması nedeniyle yüzde 5 arttı. Diğer tüm büyük tahılların
uluslararası fiyatları da aylık bazda arttı.

Türkiye 
İhracatçılar Meclisi

(TİM) Tekstil ve
Hammaddeleri 

Sektör Kurulu ile
Orbit Consulting

stratejik
ortaklığında ve

Kipaş Mensucat ana
sponsorluğunda 
organize edilen 

Sustainability Talks
İstanbul’da konuşan

Solarçatı CEO'su
Utku Korkmaz,

“Tekstil, çatı güneş
enerjisi santralleri

ile yeşil fabrika
dönüşümünde öncü

olmalı" dedi

Korkmaz, sözlerini şöyle noktaladı: “Örne-
ğin bir Tekstil firmasına ait Güneş enerjisi
santralinde 499,20 kWe kurulu gücü ile
ortalama 728 bin 832 kilovatsaat elektrik
üretimi ile 201 kişinin günlük hayatında
ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ula-
şımı, resmi daire, çevre aydınlatması
gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşı-
layabilir. Örnek verdiğimiz Güneş Enerji
Santrali sadece konut elektrik tüketimi

dikkate alındığında ise 244 konutun elek-
trik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek
elektrik üretimi yapmaktadır. Bu üretim
kapasitesine sahip olan bir Güneş Enerji
Santrali lisanssız elektrik üretim tesisi ile
elektrik faturasının ulusal elektrik fiyatları
üzerinden yılda yaklaşık 757 bin 985 TL
daha az geleceği söylenebilir. Ayrıca yıllık
728 bin 832 kWh üretim kapasitesine
sahip olan böyle bir enerji tesisin ürettiği

elektrik yurtdışından ithal edilmiş olsaydı
toptan fiyatı ile yaklaşık olarak 122 bin
378 TL ödeme yapılacaktı. Bu nedenle
enerjisini üreten fabrikalar Güneş Enerji
Santrali GES ile enerjide dışa bağımlılığı-
mızın azalmasına da katkıda bulunur. Tüm
tekstil üreticilerimizi güneş enerjisine yüz-
lerini dönerek enerjide sürdürülebilir kay-
nak kullanımını ajandalarına eklemeleri
için çağrıda bulunuyoruz.”

ÜRETİME VE EKONOMİYE KATKI

Gübredeki fiyat hareketliliği
Türkiye’de tarımı en çok etkile-
yen sorunların başında geliyor.
Türk lirasındaki tarihi değer
kaybı ise gübreye ulaşımın
maliyetini daha da artırıyor.
Gübrenin ham maddesi olan
doğalgazdaki aşırı fiyat artışı,
yurt içinde de gübre fiyatları-
nın bir yılda yüzde 157'den
fazla zamlanmasına yol aç-
mıştı. Buna yurt içindeki kur
krizi eklenince gübredeki son
bir yıllık zamlar yüzde 200'ü
aştı. Konu ile ilgili
Sozcu.com.tr'ye konuşan
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası (ZMO) Başkanı Baki
Remzi Su İçmez, tarımsal girdi
satan bayilerin önünü göre-
memesi nedeniyle gübre ve
zirai ilaç satışlarının durdu-
ğunu, bu sorunun 2022'de
ciddi bir gıda krizi riski doğura-
cağına dikkat çekmişti.

TÜRKİYE’Yİ 
NASIL ETKİLİYOR?

Döviz borçlarına uyarlama talebi
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, döviz kurlarında
yaşanan dalgalanmanın istatistiklere göre sıra dışı ölçülerde olduğuna dikkat çekerek, öngörülemeyen
orandaki döviz artışından zarar görenlerin ‘uyarlama’ talebinde bulunabileceklerini anlattı

TÜRK Lirası'nın son günlerde
hızla değer kaybetmesi, her
alanda olduğu gibi ticari iş

sözleşmelerinin durumu hakkında soru
işaretleri doğurdu.  Uzmanlar, bunun
sözleşme ilişkileri bakımından oldukça
önemli sonuçlar doğuracağını dile ge-
tirdi. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut
Yeniocak, döviz kurlarında
son günlerde yaşanan dalga-
lanmanın istatistiklere göre
sıra dışı ölçülerde olduğuna
dikkat çekerek, öngörüleme-
yen orandaki döviz artışın-
dan zarar görenlerin
‘uyarlama' talebinde buluna-
bileceklerini anlattı.

Vakit kaybetmeyin

Gerek dövizdeki hızlı ve yük-
sek oralardaki dalgalanma
gerekse TL bazlı sözleşme-
lerdeki aşırı fiyat artışlarının

önceden öngörmenin mümkün olmadı-
ğını belirten Yeniocak, Borçlar Kanu-
nu'nun 138. maddesi'nin bu tür
beklenmeyen gelişmelerin yaşanması se-
bebiyle borcunu ifa etmekte aşırı dere-
cede güçlük yaşayan kişilerin,
mahkemeye başvurarak borcunun yapı-
landırılmasını yani “uyarlanmasını” talep
edebileceğini söyledi. İşletmelerin vakit

kaybetmemelerini öneren Yeniocak, karşı
tarafa borcun yeni duruma göre güncel-
lenmesi gerektiğini bildirip, kabul edilme-
mesi hâlinde ise konunun mahkemeye
taşınacağını iletmelerinin faydalı olaca-
ğını söyledi.

Şartlar gerçekleşti

Doç. Dr. Umut Yeniocak, son olarak, ya-
şanan döviz dalgalanmasının,
piyasanın aşırı derecede tedir-
gin olmasının, fiyat istikrarının
tamamen kaybolması hâlleri-
nin önceden hesaba katılabile-
cek, öngörülebilecek düzeyin
çok ötesinde olduğunu dile ge-
tirdi. Yeniocak, “Bu sebeple,
kanunda bahsettiğimiz uyar-
lama kuralının uygulanması
için şartların gerçekleştiğini
kabul etmek gerekir. Açılan da-
vaların da mahkemeler tarafın-
dan bu yönde değerlendirilmesi
gerekir” dedi.



C HP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından yayımladığı video ile vatan-
daşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, evinde

çektiği videoda "Sevgili halkım, sizi yine evimde
ağırlıyorum. Konuşmamız gereken bazı meseleler
var" ifadeleriyle vatandaşlara hitap etti. Türki-
ye'nin derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu
dile getiren Kılıçdaroğlu, "Derin bir ekonomik kri-
zin içindeyiz. Gidiyoruz hep beraber bir kıyamete.
Ancak kanımca halkımız gerçekte olup biteni
henüz tam olarak idrak etmiş değil. Amacım bu
videoyla olup biteni anlaşılır bir şekilde anlatabil-
mek. Sizden ricam tüm ön yargılarınızı birkaç da-
kikalığına bir kenara bırakmanız ve beni
kulağınızla değil, kalpten dinlemenizdir. Dinleyin
çünkü yoksulluğumuzu, yaşatılan derin yoksul-
luğu konuşmamız lazım. Bu topraklar yoksulluğa
hiç yabancı olmadı maalesef. Yeni bir şey değil ki
bizlerin yoksulluğu. Hükümetler geldi gitti yıllar
boyu, ne muktedirler gördü bu topraklar ama ka-
derimiz hiç değişmedi. Bu topraklarda hiç değiş-
medi bir dilim kuru ekmeğin kavgası. Söyledim,
yine söylüyorum; iktidar olmak bana yetmiyor.
Hayatımın bu aşamasında ardımda bırakacağım
mirası düşünüyorum geceleri. Bu fukaralığı, bu
kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam ne yapayım
ben iktidarı? Sevgili gazeteciler, lütfen artık strateji
falan demeyin. Strateji bizim işimiz değil, o genç-
lerin işi. Ben milletimle hellaleşme aşamasına
geçmiş bir siyasetçiyim. Benim stratejilerle falan
işim olmaz" ifademerini kullandı.

Milyonlarca çocuk yoksulluk içinde

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ülkedeki bir kısım in-
sanların yoksulluk içinde yaşadığını ifade ederek,
"Sevgili dostlarım, Allah biliyor ya ben hiç sevme-
dim bu çağı. Bu ismine modern dediğimiz hakka-
niyetsiz çağda öyle bir bencillik seviyesine gelmiş
durumdayız ki, milyonlarca çocuğumuz derin bir
yoksulluk içinde yaşıyor farkında bile değiliz.
Soğuk odalarda uyuyor yavrularımız, aç karınla-
rına ders çalışıyorlar, okula gidemiyor bir kısmı,

yetersiz beslenme hasta ediyor onları. Biliyor mu-
sunuz bu çocukların boyları uzamıyor. Kimse du-
vara boylarının ölçüsünü de yazmıyor zaten.
Hastalıklar bu çocuklarımızın zihensel kapasite-
sini ve fiziksel gelişimini derinden etkiliyor. Ço-
cuklarımız hayatları boyunca bu yoksulluğun
izlerini, yaralarını taşımak zorunda kalıyorlar. Bu
çocukların mutlu bir yaşam sürme hakkını ta-
nıma hem iktidarların ahlaki bir yükümlülüğüdür
hem de ekonomik bir zorunluluktur. Bunu sağla-
mak bu çocukların Kemal Dedesinin de en
önemli hedefi olacak. Nefsine yenilen sorumsuz
liderler ve iktidarlarının yapamadığını ben yap-
mak istiyorum. Hayatımın bu aşamasında neyle-
yim ben sarayları, paraları. Ben nefsimi körelteli
çok uzun yıllar oldu. Tek bir muradım var benim,
o da milletimin gelecekte bana dua etmesindir o
kadar" ifadelerini kaydetti. 

Halkımızı fakirleştiriyorlar

Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda iktidarın halkı
daha da fakirleştirdiğini söyleyerek, "Gelelim bu
sefer ekonomide son yaşananlara. Bugüne ka-
darki iktidarlar nefislerini köreltemediler dedim.
Ancak bu saray hükümeti farklı, Türkiye tari-

hinde ilk defa bir iktidar yani saray hükümeti,
bile isteye halkımızı daha da fakirleştiriyor. Bu
karnı aç çocukların anne ve babalarının emeğini
daha da değersizleştirerek, ucuz emek olarak
emperyalistlere satacağını açık bir dille, bağıra-
rak her yerde söylüyor. Fakirliğimizi satmaya çalı-
şan iktidarla karşı karşıyayız. Emeğinizin değeri
ucuzlayacak ki Batılının dolarına peşkeş çekilebil-
sin. Sarayın gelecek için ülkemize artık tek bir
vaadi var o da emekçinin sömürüsü. Siz çalı-
şacaksınız sayın halkım, Batı'nın refahı daha
da artacak. Peki ben neye inanıyorum? Ben
ekonomik büyümeye inanıyorum elbette.
Ama benim için eşit bir gelir dağılımı,
hakkaniyetsiz ve fakirleştiren bir büyü-
meden daha önemli. Benim hedefim
yoksulluk oranını çok hızlı bir şe-
kilde azaltmak ve sosyal adaleti
sağlamak. Ben hem büyümenin
hem de daha fazla eşitliğin
mümkün olduğuna inanıyo-
rum. Ben fakir fukaranın
iyice fakirleştirilmesi üze-
rinden ihracatçıların
daha fazla dolar ka-
zanmasına katiyyen
karşıyım. Ben yok-
sul kesimlerin en
azından orta
gelir düzeyine
taşınması ge-
rektiğine
inanıyo-
rum"
dedi.

NERGİZ DEMİRKAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye tarihinde ilk defa bir iktidar, bile isteye
halkımızı daha da fakirleştiriyor. Bu karnı aç çocukların anne ve babalarının emeğini daha
da değersizleştirerek ucuz emek olarak emperyalistlere satacağını açık bir dille bağırarak her
yerde söylüyor. Fakirliğimizi satmaya çalışan iktidarla karşı karşıyayız” dedi

Fakırlıgımızı 
Satmaya calıSan 
bir iktidar var!

Hiçbir çocuk yatağa
aç bir şekilde girmemeli
Kılıçdaroğlu, videonun devamında şunları ifade
etti: "Ben sosyal demokratım arkadaşlar, CHP
de sosyal demokrat bir partidir. Ben sosyal
devlete inanırım. Ben fakirliği söküp atarsam
bu topraklardan halkımın duasını alırım, işte o
da bana yeter. Açık ve net olarak bir kez daha
söyleyim. Bu fakirleştirme süreci kabul edilebi-
lir bir şey değildir. Sırf 'Nasıl olsa iktidar bura-
dan oy kaybedecek' diye oturup arkama
yaslanıp bu olanı biteni izleyemem. Oy değildir
mesele çocuklarımızdır. Hiçbir çocuğumuzun
aç girmemesidir. İşte bu yüzden bu organize
kötülükle kavga edeceğim, kavga edeceğiz."

Türkiye çoktan
seçime gitmeliydi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de Ciner Medya Grubu
Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Habertürk TV'den Serap Belet, Habertürk
ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım ile gazeteci Kürşad Oğuz'un soruları yanıtladı.
Davutoğlu, "Türkiye'nin normal şartlarda çoktan seçime gitmesi lazımdı" diye konuştu

GeleceK Partisi Genel Baş-
kanı Ahmet Davutoğlu, Ha-
bertürk TV'de soruları

yanıtladı... Ekonomide yaşanan son geliş-
meleri değerlendiren Gelecek Partisi Lideri
Davutoğlu, "Ekonominin ayağa kalkması
için yeni vizyon ve yeni ekip gerekiyor.
Devlet inşa etmekle parti inşa etmek ara-
sında paralellik var. İnsan unsuru çok
önemli. 90'lı yıllarda çok ciddi bir insan bi-
rikimi oluşmuştu. Akademik hayatta ve

devlet hayattaki o insanların çoğu
ifsad edildi, kültürleri, yapıları bo-
zuldu. Partimizin en önemli ayırt
edici vasfı yeni bir kadro. Baktım
ki varolan insan unsuru sayın Er-
doğan kötü bir siyaset kültürü ile
yozlaştırıp çürütüyor, yozlaşma-
yanları da benim gibi tasfiye edi-
yor. Ekonomide teoriyi çok iyi
bilenler, iki bürokrasiyi bilenler, üç
piyasadayı çok iyi bilenler. Günlük
borsa, kur ve uluslararası piyasa-
ların nabzını tutabilen. Bir hekim
gibi düşünün teoriyi ve pratiği bi-
lecek" diye konuştu.

Biz herkesle görüşürüz

Gelecek Partisi'nin iletişme açık ol-
duğunu anlatan Davutoğlu, “Biz
herkesle görüşürüz. Siyasi olarak
yakışmayacak sözleri etse de sayın
Bahçeli ile görüşebilirim. Buna
sayın Erdoğan da dahil. Görüş-
memizin fayda mülahaza edilebi-

leceğine inandığım konusunda herkes ile
görüşürüm. Nihayet önümüzdeki süreçte
ülkeyi yeni bir kadro yönetecek. Bu kadro-
ların birbirlerini tanımaları önemli. İttifak
seçim ortamına girdiğimiz anda konuşu-
lacak bir şey. Şu anda konuştuğumuz ilke-
sel işbirliğini temsil etmek. STK'lara
buradan sesleniyorum. Bu bir sınamadır.
Şimdiye kadar bir talepte bulunmadım.
Buradan TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD iş
dünyası yetkililerimizden yazılı görüş tale-
binde bulunduk. Görüşmekten imtina
ederlerse o zaman kriz daha da derinleşir”
dedi.

Gençlerin gitmesi çok kötü

Gençlerin Türkiye'den ayrılmasının korku-
tucu olduğunu da anlatan Davutoğlu
şöyle konuştu; “Göç olgusu devam ede-
cek. Beni korkutan göç Türkiye'den yurt
dışına giden beyin göçü. Çok nitelikli dok-
torlarımız Almanca öğreniyorlar Avru-
pa'ya gidebilmek için. Çünkü aldıkları
maaş Avrupa'da asgari ücret düzeyinde
maaş. Biz bunu yönetemezsek Türkiye'nin
nitelikli insanları yurt dışına giderken, çok
aza razı olacak vasıfsız göçmenler Türki-
ye'ye gelecek. Bingöl'de Adaklı diye bir yer
var. Bütün köylü etrafımda toplandı. Bir
tanesi söz istedi, 'biz çocuklarımızı kaybe-
diyoruz. Eskiden İstanbul'a, Ankara'ya gi-
diyorlardı, şimdi yurt dışına kaçıyorlar'
dedi. Bir organizasyon Türkiye'den genç-
leri alıp Meksika'ya götürüyor. Bakın bun-
lar çok vahim şeyler.”

AK PArti Genel
Başkan Yardımcısı
ve Yerel Yönetimler

Başkanı Mehmet Özhaseki, tek
amaçlarının eser bırakmak olduğunu

belirterek, "Cumhuriyet tarihi boyunca
gelen bütün hükümetlerden başarılıyız.

19 yıllık iktidarda hem genel hem de ye-
relde sessiz bir devrim yaptık" dedi.AK Par-

ti'nin 18 ili kapsayan Yerel Yönetimler Bölge
Toplantısı, Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Ke-

merağzı turizm bölgesindeki otelde düzenleniyor.
Toplantıya AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı

Mehmet Özhaseki, AK Parti Antalya milletvekilleri
ve 18 ilin partili belediye, il ve ilçe başkanları

katıldı.AK Parti başarılıdırToplantıda konuşan Özha-
seki, AK Parti hareketinin gerek yerel gerekse genelde

eser ve hizmet siyaseti güttüğünü ve tek amaçlarının eser

bırakmak olduğunu belirterek,
19 yıllık iktidarda hem genel
hem de yerelde sessiz bir dev-
rim yaptıklarını söyledi. Bun-
larla övündüklerini dile getiren
Özhaseki, “İşin başında bütün
AK Parti ailesi olarak Türki-
ye'de arkadaşlarımız, gönül-
daşlarımız, bizi sevenler ve oy
verenler başlarını dik tutabilir,
alınları açık vaziyette herkese
ilan edebilirler ki, hükümet
etme noktasında her bir alanda
gelmiş geçmiş cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün hükü-
metlerden başarılıyız. Ekonomide başarılıyız. Ulaştırma,
sağlık, milli savunma sanayiinde, enerjide, aklınıza hangi
alan geliyorsa her birinde çok şükür başarılıyız. Devrim nite-
liğinde işler yaptık" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı
Mithat Sancar, Ada-
na'da bazı sivil toplum

kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya
geldi. Sancar, kentteki bir otelde düzen-

lenen toplantıda, birlikte mücadele etme
sorumlulukları olduğunu belirtti. HDP olarak

kendi alanlarında, bulundukları her yerde mü-

cadele yürüttüklerini aktaran Sancar, şunları
kaydetti: "Mecliste, meydanlarda, sokaklarda,
mahallelerde halkla iç içe her fırsatta konuş-
malar gerçekleştirip hem itirazlarımızı yükselti-
yoruz hem önerilerimizi ortaya koyuyoruz.
Çözüm için birlikteliği güçlendirmeye çalışıyo-
ruz. Çıkış yolumuz bellidir. En geniş demokrasi
ittifakını oluşturmak, en geniş demokratik mü-

cadele ortaklığını gerçekleştirmedir. Ortak mü-
cadeleyi başarabilirsek, seçimlerde ittifak tar-
tışmalarının da çok fazla önemi kalmayacaktır"
diyen Sancar, "Daha doğrusu, ittifak tartışma-
ları kendiliğinden belki bir sonuca bağlanacak-
tır. Oysa şimdi seçimde ittifak meselesi öne
çıkarılarak sahada ortak mücadele mecburiyeti
gölgelenmektedir."

Birlikte mücadele etmeliyiz

Sessiz bir devrim yaptık!

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu

Ahmet 
Davutoğlu



Etkinliğe katılan İslam Demirel ise, kadınlara yönelik şiddete karşı oldu-
ğunu belirterek "Kadınlarımız insandır ama erkeklerimiz de insanoğlu-
dur. Kadınlar olmasa erkekler çok zor durumda kalır. Dolayısıyla
kadınlar bizim için baş tacıdır. Aslında kadın ve erkek bir arada olduğu
zaman dünya amacına ulaşır. Kadınlar bizim için çok değerli. Türk top-
lumun yapısına uymayan bir şey bu. Biz kesinlikle kadınlara şiddete
karşıyız. Kadınlara kesinlikle el kaldırmamalıyız"
şeklinde konuştu.

FATİH POLAT
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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ

2021/13 Grup 2 Adet İlkokul 1 Adet Ortaokul İnşaatı (İstanbul İli Avcılar İlçesi Firüzköy Mah (636 Ada 
8 Parsel) İlkokul ve Ortaokul Yapım İşi, İstanbul İli Avcılar İlçesi Merkez Mah (0 Ada 22628 Parsel) İlkokul
Yapım İşi) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/761495
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON 

BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

(Vatan Cad.) 64 34091 FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası: 2124555000 - 2124555082
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 2021/13 Grup 2 Adet İlkokul 1 Adet Ortaokul İnşaatı (İstanbul İli 

Avcılar İlçesi Firüzköy Mah (636 Ada 8 Parsel) İlkokul ve Ortaokul 
Yapım İşi, İstanbul İli Avcılar İlçesi Merkez Mah (0 Ada 22628 
Parsel) İlkokul Yapım İşi)

b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet İlkokul ve 1 Adet Ortaokul Yapım İşi (Doğalgazlı)Ayrıntılı 
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 420 (DörtYüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün 

içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 24.12.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
1 No.lu Toplantı Salonu Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes
(Vatan) Bulvarı No:64 34091-Fatih/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İstekliler YAMBİS’e kayıtlı olduklarını ve kayıtlarının aktif durumda olduğunu gösteren belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki 
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka
referans mektubu,Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak 
düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç 
kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az
olmaması gerekir. 
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan 
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan 
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) grubu işler benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümüdür.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 
38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

G aziosmanpaşa Belediyesi ve Gazi-
osmanpaşa Kaymakamlığı tarafın-
dan düzenlenen etkinlikte

Bağlarbaşı Caddesi'nden Gaziosmanpaşa
Meydanı'na pankartlı bisiklet turu ve yürü-
yüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan kadın-
lar, "Sağlıklı Aile Güçlü Toplum, Kadın
Hayatın Yarısıdır Yarım Kalma" yazılı pan-
kartlar açtı. Yürüyüş Gaziosmanpaşa Mey-
danı'nda son buldu. Meydanda kurulan
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şidde-
tin Önlenmesi Farkındalık Çadırlarında, İç-
işleri Bakanlığı Kadın Acil Destek İhbar
Sistemi'nin (KADES) tanıtımı ile bilinçlen-
dirme çalışmaları yapıldı. Öte yandan "Şid-
detsiz Bir Dünya Hayal Ediyorum" adlı
resim sergisine de vatandaşlar yoğun ilgi
gösterdi. Etkinlik kapsamında Gaziosman-
paşalı kadınlar, meydanda vatandaşlara
"Şiddete Hayır" logolu bardaklarda kahve
ikram etti. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Kay-
makamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosman-

paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta
ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şiddetin karşısındayız

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta burada yaptığı konuşmada
şiddetin her türlüsüne "Hayır" dedi. Başkan
Usta, "Kadınlarımıza yönelik şiddete hayır
eylemi yapıldı. Bir yürüyüş yaptık. Aka-
binde meydanımızda kadınla ilgili olan
STK'larımızın bir organizasyonuyla çadır
açtık buraya. Kadına yönelik şiddet temalı,
okullardaki öğrencilerimizin resimlerini ser-
giledik. Aynı zamanda ortak yapılan çalış-
maların burada somut örneklerini gördük.
Örneğin; KADES'in, Aile Danışma Merke-
zi'nin, Beyaz Ev Projesi’nin ve ilçemizde ka-
dına şiddetle ilgili yapılan projelerle ilgili
sonuçları burada izledik. Sonuç itibariyle
her şey güzellik için, mutluluk için ve her
şey kadınlar için. Bunun için de şiddete
hayır diyoruz. Şiddetin her türlüsüne hayır.
Şiddeti uygulayanların her birine hayır di-
yoruz. Şiddetsiz huzurlu, mutlu bir ülkede

yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

6 bakanlık işbirliği içinde

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nda Sos-
yolog olarak görev alan Gülsüm İslamoğlu,
Kaymakamlığın "Beyaz Ev" projesini an-
lattı. Kadına yönelik şiddetle mücadele
kapsamında 2 sene önce başlatılan projede
şiddet uygulayan kişilere adli kontrol verile-
rek psiko eğitime katılmalarını zorunlu kı-
lındığını ifade
eden İslamoğlu
şöyle konuştu:
"Denetimli ser-
bestlik ile eğitime
gelen erkeklerin
ikinci kez eşine
şiddet uyguladığı
noktasında her-
hangi bir kaydı
oluşmamıştır.
Bizim en büyük
başarımız buydu.
Kadına yönelik

şiddetle mücadelede ulusal eylem kapsa-
mında 6 Bakanlığımızın işbirliği var. Bu ba-
kanlıkları Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
olarak tek bir çatı altına topladık. Her ba-
kanlığın ilçe müdürlükleri kapsamında ça-
lışmalarımızı iki ayrı çadırda sergiledik.
Beyaz Ev projesi adı altında bizler burada-
yız. Aile Danışma Merkezi'miz yine bura-
dalar. Yani biz ilçe olarak şiddetle topyekün
mücadele ediyoruz aslında" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele
Günü nedeniyle bir dizi etkinlik
düzenlendi. Etkinlik kapsamında
Bağlarbaşı Caddesi'nden,
Gaziosmanpaşa Meydanı'na
pankartlı bisiklet turu ve yürüyüş
gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşalı
kadınlar ise farkındalık amacıyla
vatandaşlara "Şiddete Hayır" 
logolu kahve dağıttı

SIDDETIN HER 
TURLUSUNE 

HAYIR!

Türk toplumunda
şiddeT olmaz

Başakşehir 
derse başladı
Türkiye’de ilk YouTube merkezi olan
Başakşehir Yeni Medya Akademi’de
beşinci dönem eğitimleri başladı. Genç
kursiyerler, ilk ders gününde medyanın
önde gelen isimleriyle bir araya geldi

Başakşehir Belediyesi Living Lab Tek-
noloji ve İnovasyon Merkezi’ndeki modern
stüdyolar ve sınıflarda eğitim alacak genç

YouTuber adayları, yeni dönemin ilk dersinde bir
araya geldi. Medya sektörünün önemli isimlerinin
bilgi ve tecrübelerini aktaracağı Yeni Medya Akade-
mi’nin beşinci döneminde 20 kursiyerin eğitimleri
başladı.

Eğitimler 8 hafta sürecek

Her dönem daha fazla ilgi gören Yeni Medya Aka-
demi’de genç YouTuber adaylarına kaliteli ve doğur
içerik oluşturma, profesyonel çekim yapma ve kurgu
gibi birçok alanda 8 hafta boyunca eğitim verilecek.
Erem Şentürk YouTube kanal açma ve kanal yöne-
timi, Ersin Çelik YouTube politikaları ve kuralları,
Kadir Çetin diksiyon, Kaan Atilla Taşkın kamera,
Niyazi Dölek yeni medya, Onur Barış kurgu alanın-
daki tecrübelerini kursiyerlerle paylaşacak.

Maskeli ve mesafeli eğitim

Eğitimlerde, Kovid-19 tedbirlerine özen gösteriliyor.
Başakşehir Living Lab’e ateşleri ölçüldükten sonra
maskeyle giriş yapan kursiyerlerin, hijyen kurallarına
ve sınıflarda sosyal mesafe kuralına uymasına dikkat
ediliyor. YAKUP TEZCAN

İstanbul’da lodos etkili oldu
İSTANBUL'da beklenen kuvvetli
lodos sabah saatlerinde etkili
oldu. Caddebostan Sahili'nde

oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar
ulaşırken, sahile yürüyüş yapmaya gelen-
ler de o anları cep telefonlarıyla kayda
aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve

AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarı-
sında bulunmuştu. Bugün sabah saatle-
rinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi.
Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ve Bakır-
köy Sahili'nde dalgalar oluştu. Lodos ne-
deniyle dalgaların yüksekliği zaman
zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı.

Kadıköy'de sahile yürüyüş yapmak için
gelen vatandaşlar da o anları cep telefon-
larıyla kaydetti. Lodos nedeniyle oluşan
dev dalgaları görüntüleyen bir kişi, "Çok
keyifli her şey çok güzel. Hoşuma gitti.
Kuşlar, dalgalar sahile vuruyor, çok güzel
bir sabah" dedi.



Savaş AtAk
KAPSAMA ALANI

savasatak@gmail.com

S evgili okurlar bundan on yıl kadar önce daha küçük
bir çocukken gelecek vaat ediyor diye haberini yap-
tığım şimdilerin Milli Sporcusu Hasan Celal Yıldı-

rım başarılarıyla ülkemizi ve Çatalcamızı
gururlandırmaya devam ediyor.  

Herkes spor yapabilir ancak böyle büyük başarılar hem
sabır hem emek hem azim hem de destek ister. Sanırım
yaklaşık 8 yaşlarında tanıdığım Hasan Celal Yıldırım kar-
deşim azimli ve çalışkan olmasının dışında kendisini
doğru yönlendirip destekleyen bir aileye, işini severek
yapan, öğrencilerinin başarısı için elinden gelenin en iyi-
sini yapmaya her zaman gayret eden değerli Hocamız
Muzaffer Muyan, geçmiş iki dönem Belediye Başkanlığı
yaptığı süreçte sporcunun yanında olan ve her anlamda
destekleyen Merhum Belediye Başkanı Cem Kara ve yine
sporcuyu destekleyen, başarıları ile mutlu olup gururla-
nan, Çatalca’nın sportif faaliyetlerdeki başarılarıyla adını
duyurması için elinden gelen çabayı sarf eden Çatalca Be-
lediye Başkanı Mesut Üner gibi kıymetli kişilerin yanında
olması büyük bir şans.

Hırvatistan’da düzenlenen Ümit Genç U21 Balkan Ka-
rate Şampiyonası’nda ülkemizi ve ilçemizi temsil eden
Hasan Celal Yıldırım’ı 61 kg’da Balkan Şampiyonu ola-
rak bizlere yaşattığı gurur ve mutluluk için teşekkür edi-
yor, başarılarının daim olmasını diliyorum. 

Aramızda kalsın

Geçtiğimiz günlerde yaşadığım ufak bir kaza nedeniyle
Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’ne gittim. Akşam
saatleriydi ve hastanenin acil bölümü oldukça kalabalıktı.
Bu yoğunluğa rağmen beklerken gözlemledim ki doktoru,
hemşiresi diğer acil personeli oldukça nazik, özverili bir
şekilde herkesle ilgilenmeye çalışıyor ve bu hizmeti gö-
rünce mutlu oldum. Acil bölümünde çalışmak zordur. Ge-
nelde yorgun, sinirli, tahammülsüz yüzler görürüz. Ancak
bu sefer böyle değildi ve bende sosyal medyada paylaştı-
ğım küçük bir teşekkür yazısıyla memnuniyetimi dile ge-
tirmek istedim. Bu paylaşım sonrası Çatalca Devlet
Hastanesi ile ilgili pek çok mesaj aldım. Kimileri memnu-
niyetini kimleri ise şikayetlerini dile getiriyordu. Kimileri
ise benim yazıma şaşırdıklarını ilk defa memnun olan bi-
rini gördüklerini söylüyorlardı. Sosyal medyadaki payla-
şımlarım sonrası bana gönderdiğiniz mesajlarınız benim
için çok değerli bunu belirtmek istiyorum. Her zaman
aynı fikirde olmak zorunda değiliz, olumlu ya da olumsuz
görüşlerinizi paylaşmanız çok önemli. Doğru eleştiride bu-
lunmak gibi güzel bir şey gördüğümüzde takdir etmek ve
bunu da paylaşmak gerektiği düşüncesindeyim. Nasıl ki
eleştirirken bir yerde beklentilerimizi, ne istediğimizi or-
taya koyuyorsak. Takdir ederken de görmek istediğimiz
hizmet bu ve hizmetleriniz bu şekilde olursa hastaneye ge-
lenler memnun olacaktır demek istiyoruz.

Şunu da belirtmek isterim ki bana gelen bazı mesajlar
da benim yazıma karşı sitemkar bir tavır vardı. Ne zaman
ki yaşadığınız olumsuzluğu benimle paylaşıp, sesinizi du-
yurmak için haber yapmamı isterisiniz ancak ben sizi
umursamam ya da konunun üstünü kapatmak isterim işte
o zaman bana karşı sitemkar bir tavır alabilirsiniz. Bir
gazeteci olarak her daim olumlu ya da olumsuz kendime
göre doğru olan görüşlerimi paylaşmaya gayret ediyorum.
Bununla birlikte sizlerin de hakaret içermediği eleştiri ya
da takdir her görüşünüzü saygıyla karşılıyor ve kıymetli
buluyorum. Fakat artık günümüz şartlarında bilgiye ulaş-
makta bilgi paylaşımında bulunmakta çok basit. Sosyal
medya üzerinden yapacağınız bir paylaşımla pek çok ki-
şiye ulaşıp, sesinizi duyurmanız mümkün. Sizler de yaşa-
dığınız olumsuzlukları sosyal medya hesaplarınızdan
yazacağınız birkaç cümle ile paylaşabilir ve sesinizi duyu-
rabilirsiniz. Ancak biz toplum olarak yaşadığımız olum-
suzlukları kamuoyu ile paylaşmak yerine eş dost ile
dedikodu şeklinde yapmayı tercih ediyoruz. Toplum ile
paylaşırsak alacağımız tepkilerden mi korkuyoruz bilmi-
yorum fakat şöyle bir tavrımız var; “aman etliye sütlüye
karışmayayım, ben uzak durayım.” Herkes bu görüş ile
hayatına devam ederse ne yazık ki hiçbir sorun çözüme
kavuşamaz. Olumsuzluklar, sorunlar dedikodu ile çözül-
mez yetkililere şikayetlerinizi ileterek, sosyal medya üze-
rinden yaşadıklarınızı paylaşarak sesinizi duyurabilirsiniz. 

Sosyal medya sadece yediklerimizi içtiklerimizi, gezip
gördüklerimizi paylaşma platformu değildir. Sosyal
medya doğru amaçlarla kullanılırsa toplumsal konularda
farkındalık yaratmak için önemli bir araçtır.  

Ben isterim ki ülkem de ilçem de hep güzel şeyler olsun
ve ben eleştiri yazıları yerine her gün teşekkür yazıları ya-
zayım. Ulus olarak zor günler geçiriyor olsakta umutluyuz,
inançlıyız. Yazımı Atatürk’ün sözü ile bitirmek istiyorum.
“Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryü-
zünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.”  
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Şampiyon Çatalca'dan

T ürkiye'de son yıl-
larda Suriyeli,
Afgan ve Pakis-

tanlı başta olmak üzere
çeşitli milletlerden in-
sanların göçlerinin yo-
ğunlaşmasının
yansımaları devam edi-

yor. Konuya ilişkin toplumun
önemli bir kısmının kaygılı tutu-
muna ve itirazlarına; İstanbul'da
faaliyet gösteren Cemrem Makina
ve İnşaat Şirketi'nden destek geldi.
Damga'ya konuşan Cemrem Ma-
kina ve İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Cevdet Eroğlu, yabancı
kişilere konut satmama kararı al-
dıklarını açıkladı. Devam eden
projelerinin ve inşaatlarının ol-
duğu alanlarda bu kararlarını
yaptırdıkları tabela ile de ilan eden
Eroğlu, “Elbette bizim her millet-
ten insana saygımız var. Elbette
bir ayrım veya adaletsizlik gütmü-
yoruz. Fakat bizim insanımızın da

bir takım hassasiyetleri var. Özel-
likle müşterilerimizin böyle bir ta-
lebi vardı. Biz de bu talebi olumlu
anlamda değerlendirdik” dedi.

Yüksek fiyat 
tekliflerini reddetti

Konut satışı konusunda yabancı-
ların, Türklere kıyasla daha yük-
sek fiyatlar teklif ettiğini de
anımsatan Eroğlu, “Biz buna rağ-
men yabancıya konut satmama
kararı aldık. Çünkü bizim için ön-
celik maddiyat veya para gibi şey-
ler değil. Bizim önceliğimiz
insanımızın huzuru ve hassasiyeti-
dir. Yabancıların bize göre farklı
bir yaşam tarzı var. Komşularımı-
zın da o yaşam tarzına uyma im-
kanı yok. Azınlıkta olan onlar.
Dolayısıyla bize uyum sağlaması
gerekenler de onlar. Ortada böyle
bir uyum gösterme gayretleri yok-
ken, onlara konut satmamız da
mümkün değil” şeklinde konuştu.

Cemrem Makina ve 
İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Cevdet Eroğlu,
müşterilerinden gelen 
talep üzerine yabancı
uyruklu kişilere konut 
satmama kararı aldıklarını
söyledi. Eroğlu, “Tabii ki her
insana saygımız var. 
Kimseyi milletinden ötürü
ayırmayız. Fakat yabancı
insanların farklı bir yaşam
tarzı, kültürü var. Öncelik
bizim insanımızın 
hassasiyetidir” dedi
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BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL
HABER 

Cemrem Makina ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Eroğlu,
devam eden inşaatlarının bulunduğu alanlarda yaptırdıkları afişlerle,
yabancılara konut satışı yapmayacaklarını ilan etti. Eroğlu, “Bizim için

öncelik kendi insanımızın huzuru” diye konuştu.

Yabancılara konut
satısı YapmıYoruz!

Kriz ortamında erken seçim
sağlıklı olmaz!
İYİ Parti'de bir dönem Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi olan ve hala İYİ Parti
üyeliği devam eden Polat Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Polat, erken
seçim konusunda partisiyle zıt düştü. Damga'ya konuşan Polat, “Halihazırda bir
kriz ortamı varken, seçim istemek bence zamansız ve sağlıksız olabilir” dedi

Bir döNEm İYİ Parti GİK üyesi olan
Özdemir Polat ekonominin ve siyasetin
gidişatıyla ilgili Damga'ya konuştu.

Hala İYİ Parti üyesi olduğunu siyasi anlamda pa
rtisine bağlılığını koruduğunu söyleyen Polat,
erken seçim konusunda ise partisinin genel politi-
kasıyla zıt bir kutupta yer aldı. Türkiye'de bir kriz
ortamı olduğunu anlatan Polat bu ortamda seçi-
min çok sağlıklı bir yol olmayacağını belirterek,
“Seçim kararı hükümetin alacağı bir karardır. Kriz
döneminde ülkeyi bir seçime zorlamak ne kadar
doğrudur onu da bilmiyorum. Muhalefet seçim is-
tiyor, onların da bildiği bir şey vardır. Ama so-
nuçta başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Hükümetin
kararı esastır. Bana göre olmalı mı dersiniz; bence
kriz ortamında seçim yapmak çok doğru olmaya-
bilir. Şu ortamda seçim istemek zamansız ve sağ-
lıksız olabilir” dedi.

Devülasyon bizi sıkıntıya sokuyor

Polat Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Polat, ken-
disinin de bir ihracatçı olduğunu anımsatarak,
artan döviz kurlarıyla ilgili de değerlendirmede bu-
lundu. Polat, “Son zamanlarda dövizlerdeki artış-
lar biz ihracatçı olarak bizi olumlu açıdan etkilese
de özetle; en büyük sıkıntımız dolardaki devülas-
yon. Mesela biz iplik ithal ediyoruz. 4,20'den ithal
ediyoruz 1 hafta sonra 6,80'e ithal etmeye başlıyo-
ruz. Yani dolar üzerinde yaşanan devülasyon biz
ihracatçıları ciddi bir sıkıntıya sokuyor. Bir ihra-
catçı için dövizin istikrarlı olması rahatlık için el-
zemdir. Planlı ve öngörülü gitmeniz için istikrar
şarttır. Böyle inişler, çıkışlar birilerine bir şeyler ka-
zandırsa da birilerine ciddi huzursuzluklar yaratır.
Biz bu anlamda istikrardan yanayız” diye konuştu.

İYİ Parti adım adım ilerliyor

Kendisinin hala İYİ Parti üyesi olduğunu da anla-
tan Polat, partisinin gidişatından ise umutlu.

Polat, “İYİ Parti'de GİK üyesi olarak görev yap-
mıştım ama iş yoğunluğuyla bu görevimden ayrıl-
dım. Tabii ki hala İYİ Partiliyim. Partimiz
yükselişte. Sağlıklı ve kalıcı bir yükseliş içindeyiz.
Bu da bizi çok mutlu ediyor. Adım adım ilerliyo-
ruz” dedi. ÖZEL HABER BARIŞ KIŞ

Türkiye'deki ekonomik kriz ortamında iş dünyasın-
daki yöneticilere düşen en büyük payın soğukkanlılık
olduğunu da ifade eden Polat şu tavsiyelerde bu-
lundu; “İş insanlarımız tedbirli olmalı. Her ne kadar
ne olursa olsun, ülkemizde hepimiz aynı gemideyiz.
Telaşa kapılmadan, soğukkanlı ve özverili bir şekilde
ilerlememiz gereken bir dönemden geçiyoruz.”

Herke soğukkanlı olmalı

Çocuklarımızın
mutluluğu değerli
Aile içi eğitimi artırmak ve ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli
zaman geçirebilmesini sağlamak amacıyla Arnavutköy Belediyesi
Çocuk Atölyesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan
Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “Çocuklarımızın mutluluğu her
şeyden çok değerli. Bu mutluluğu büyüteceğiz” dedi

AVlU34 alışveriş mer-
kezi içerisinde bulunan
Çocuk Atölyesi, Arna-

vutköy Kaymakamı Dr. Nail Anlar,
Arnavutköy Belediye Başkanı
Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti
İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu,
MHP İlçe Başkanı Gökhan Uluç
ve çok sayıda ailenin katılımıyla
hayata geçirildi. Atölyede verilecek
eğitimlerle çocukların teknolojinin
zararlı alışkanlıklarından uzak
durması hedefleniyor. 

Eğitimler ücretsiz

Çocuklar için sanatsal, bilişsel,
ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişi-
mine katkı sağlayarak, kişisel bece-
riler kazandırma amacı ile
planlanan atölye 4-12 yaş aralığın-
daki tüm çocuklara ücretsiz hiz-
met verecek. Üyelik sistemi ile
hizmet verecek olan atölyenin tak-
vimi internet sitesi üzerinden ya-
yınlanacak. Aileler istedikleri
atölye çalışmasına başvuru yapa-
bilecek. Merkezde, resim, ebru,

geri dönüşüm, origami, ahşap, akıl
ve zeka oyunları, drama, ritim,
mutfak gibi birçok atölye çalışması
olacak. 

Çocuklar eğlenerek
öğrenecek

Arnavutköy Belediye Başkanı
Ahmet Haşim Baltacı, “Atölyemiz
çocuklarımıza aileleriyle farklı
branşlarda etkinlik yapma imkanı
sunuyor. Çocukların eğlenerek öğ-
renmelerini aynı zamanda dinlen-
melerini hedefliyoruz. Şehir
hayatında anne ve baba çocukla-
rıyla etkin bir şekilde vakit geçire-
meyebiliyor, burada kaliteli vakit
geçirsinler istedik. Atölyede çocuk-
ların severek faydalanacağı birçok
oyun ve etkinlik var. Çocuklarımı-
zın gelecek hayatında becerilerini
geliştirecek daha verimli hale geti-
recek, keşfedemedikleri yönlerini
ortaya çıkaracak birçok alanda
atölye çalışmamız olacak, çocukla-
rımıza hayırlı olsun” dedi. 
YAKUP TEZCAN

DOLAR PROTESTOSU
Pendik'te ilçedeki esnafı kapı kapı gezip ziyaret eden bir grup vatandaş, alışverişlerinde
dolar kullanmamaları konusunda esnafa tavsiyede bulundu. ‘Bizim dükkanda dolar
geçmez' yazılı broşürleri esnafa dağıtan grup, esnafa doları boykot çağrısında bulundu

dolAr'IN TL karşı-
sında yükselmesine
karşı adım atmak iste-

yen bir grup vatandaş, Pendik'te
kapı kapı esnafı dolaşarak yapa-
cakları alış verişlerde dolar kul-
lanmamaları konusunda öneride
bulundu. Doları protesto etmek
isteyen grup, ‘Bizim dük-
kânda dolar geçmez' yazılı
broşürleri Pendik esnafına
dağıttı. Pendik esnafı,
‘Bizim dükkânda dolar
geçmez' yazılı broşürleri
dükkanlarının camına asa-
rak alışverişlerinde Türk
Lirası ile işlem yapacakları

mesajını verdi. Pendik esnafların-
dan Hüsamettin Elçi, “Son dö-
nemlerde ülkemdeki bilhassa
ekonomik gelişmelerin, bu çal-
kantıların milletimi rahatsız
eden, esnafımı huzursuz eden bu
gelişmelerin karşısında duyarsız
kalmak istemedik. Hiçbir siyasi

partiye, hiçbir partinin borazanı
olmadan tamamen gönlümüz-
dekini aktarmak istedik. Çünkü
biz biliyoruz ki dilin söylediğini
kulak, kalbin söylediğini kalp du-
yarmış. Kalp hissedermiş. Biz
kalben bu imajı, bu mesajı ver-
mek istiyoruz. Biz dışa bağımlı

olmak istemiyoruz. Artık
dolarla bizi tehdit etsinler
istemiyoruz. Biz ekono-
mimizi, huzurumuzu,
dolarla, dövizle bozsun-
lar istemiyoruz. Onun
için kendi paramıza
sahip çıkmak istiyoruz”
dedi.
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KAĞITHANE'dE bir panelvanla sokağa gelen
aynı kıyafetli 4 kişi, daha önceden keşif yaparak
belirledikleri motosikleti sürükleyerek araca yük-

ledi. Hırsızlar, geldikleri araçlarla kayıplara karıştı. Moto-
sikletin çalınma anı ise güvenlik kameraları tarafından
kaydedildi. Motosiklet sahibi Ercan Yeşil "Benim moto-
rumu çalanlar günübirlik binmek için çalan motor heves-
lisi insanlar değil. Bunlar organize bir grup. Muhtemelen
motosikleti parçalayacak. Parça parça perakende olarak
bir şekilde eritecekler" dedi. Olay, Kağıthane Gürsel Ma-
hallesi Doğandere Sokak üzerinde Perşembe gece 04.00
sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece sa-
atlerinde bir otomobil ile sokağa gelen şüphelilerden biri
park halindeki motosikleti kontrol etti. Motosikletin kili-
dini kontrol eden şüpheli, daha sonra geldiği otomobil ile
sokaktan ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra panelvan bir
araçla aynı yere gelen mavi montlu ve maskeli aynı kıyafeti
giyen 4 kişi, park halindeki motosikleti sürükleyerek araca
koydu. Hırsızlar, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. 



31 haftalık hamileyken Kovid'e
yakalanan ve Gebze'de özel
bir hastaneye kaldırılan Nida

Pelit'in (27) durumu hızla ağırlaştı. Solu-
num cihazına bağlanan, akciğerleri adeta
iflas eden ve artık normal tedavilere yanıt
vermeyen genç kadın için son bir umut Ko-
şuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi ECMO ekibi ile irtibata geçildi.
Durumu değerlendirildi ve yapay kalp akci-
ğer cihazı ECMO ile kurtarılabileceğine
karar verildi. Yarım saat içinde Gebze'ye
giden Koşuyolu ECMO ekipleri, dakika-
larla yarışan anne ve bebeğini kurtarabil-
mek için hastayı hemen cihaza bağlayarak
Kartal'daki hastaneye nakletti. Mihra
bebek, akciğer gelişimini tamamlaması için
10 gün daha anne karnında yaşatıldı ve
Türk doktorlar bir mucizeyi başararak,
Türkiye'de ilk kez bir Kovid hastasına
ECMO cihazı altında başarılı bir sezaryen
operasyonu gerçekleştirdi. Mucize bebek
Mihra, prematüre doğduğu için birkaç gün
yeni doğan yoğun bakım servisinde izlen-
dikten sonra normal servise alındı. Dünya
prematüre gününü de gözlem altında tutul-
duğu hastanede, babasının kuca-
ğında geçirdi. Genç anne ise
toplamda 40 gün süren ECMO te-
davisinden zaferle çıktı ve geçtiğimiz
hafta cihazdan ayrılarak normal
servise alındı. Kavuşacakları günü
bekleyen anne ve bebek, Türkiye'de
ilk, dünyada da birkaç vakadan biri
olarak tıp camiasının da ilgi odağı
oldu.

Bu büyük bir başarı

İlk doz aşısını olduktan 11 gün
sonra Kovid'e yakalanan Nida Pe-
lit'in durumunu, yattığı hastane ile
görüştüklerinde günler saatler değil,
artık dakikalarla yarışır durumda ol-
duklarını anlatan Koşuyolu Yüksek
İhtisas Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi ECMO ekibinden Kalp ve
Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr.
Mustafa Mert Özgür, "Ülkemizde
maalesef gebelerde aşılanma oranı
hala düşük. Bazı gebe hastalarımızda da
hastalık ağırlaşabiliyor ve ölümcül boyut-
lara ulaşabiliyor. Bu hastalar ağırlaştığı
zaman genelde doğum sonlandırılır ve eğer
akciğer yetmezliği ileri evredeyse ECMO
tedavisi için bize danışılır ve hastanın duru-
munu değerlendiririz. Hasta uygunsa
ECMO tedavisine karar verebiliyoruz.
Daha önce de onlarca lohusa hastamızı bu

şekilde tedavi ettik ve taburcu ettik. Bu ciha-
zın görevi, Kovid-19 enfeksiyonuna bağlı
ileri akciğer harabiyeti gelişen hastalarda,
akciğeri bir nevi by-pass etmek ve o görevi
bu cihaza bırakmak aslında. Bu hasta bize
danışıldığı zaman ise açıkçası hem anne,
hem de bebeğin hayatı dakikalarla sınır-
lıydı. Gebeliği o anda sonlandırsak bebeği
kaybederdik, akciğer gelişimini tamamla-

mamıştı. Anne de o halde bir ameliyatı kal-
dırabilecek durumda değildi. O nedenle
hızlıca karar alarak hastayı bu şekilde EC-
MO'ya bağladık ve ardından da hastane-
mize getirdik" dedi.

Tedavi için doğum yaptırdık

Nida Pelit'in 10 günlük yoğun bir tedavi-
den sonra perinatoloji bölümü ve kadın

doğum uzmanlarının da değerlendirmesi
ile ECMO cihazına bağlıyken sezaryen
ameliyatına alındığını anlatan Opr. Dr.
Özgür, Pelit'in kalan tedavisini sürdürebil-
mesi için gebeliğinin sonlandırılması ge-
rektiğini belirterek sözlerini şöyle
sürdürdü: "Bebeğin akciğer gelişimini ta-
mamlamasının ardından hem annenin,
hem de bebeğin hayatını idame ettirebil-
mesi için doğumun yapılmasına karar ver-
dik ve Türkiye'de ilk kez bu cihaz altında
doğumu gerçekleştirdik. Bebek kısa bir
yoğun bakım sürecinden sonra, hayati
fonksiyonları ve genel durumunun iyi ol-
ması nedeniyle servis takibine alındı. Anne
ise bu süreçten sonra yaklaşık 30 gün daha
ECMO tedavisini almaya devam etti. Ak-
ciğerleri zamanla toparladı ve yaklaşık 1
hafta önce anneyi de cihazdan ayırdık. So-
lunum cihazına bağlılığını tamamen orta-
dan kaldırdık. Şu anda kendi yemeğini de
kendisi yiyebilir durumda. Birkaç gün
içinde de servise alacağız. Dünyada da
daha önce Kovid enfeksiyonu geçiren gebe
hastalarda (doğum sonlandırılmadan)
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Türkiye'de ilk kez gebe bir Kovid hastasına yapay kalp akciğer cihazı ECMO altındayken sezaryenle doğum
yaptırıldı. Kavuşacakları günü bekleyen anne ve bebek, dünyada birkaç vakadan biri olarak literatüre girecek

TURK DOKTORLAR
MUCIZEYI BASARDI

Henüz 5 yıllık evli olduklarını söyleyen Anıl Pelit ise
Koşuyolu Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi ekiplerine minnettarlığını dile getirmekte dahi
zorlandı. İki yaşında bir oğlu daha olduğunu söyle-
yen Pelit, ailede herkesin aşılı olduğunu, eşinin de
kadın doğum uzmanının takibinde onun önerdiği za-
manda ilk doz aşısını yaptırdığını anlatarak "Ama ilk
doz aşısından 11 gün sonra Kovid'e yakalandı. 5 gün
içinde yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Oradaki
doktoru yüzüme bakarak 'eşinin sadece 2 saati var,
eCMO ekipleri bu süre içinde gelemezse eşinizi ve
çocuğunuzu kaybedebiliriz' dedi. Koşuyolu eCMO
ekibi Gebze'deki hastane ile görüştü ve bir mucize
gibi çok hızlı bir şekilde geldiler. 20 dakikada falan
hastaneye gelmişlerdi. Ben daha anne babayı ara-
yana kadar, onlar hastanedeydi. Bir de oğlumuz var,
oğlumuz için bekledik, sabrettik. Allah'a şükür yakın
zamanda da inşallah kavuşacağız. Bebek iyi, her-
hangi bir problemi yok. Koşuyolu Hastanesi'ndeki
doktorlarımızın sayesinde, eşim ve çocuğuma ka-
vuştum. Sözlerle anlatamayacağım kadar minnetta-
rım hepsine" şeklinde konuştu.

Hepsine
minnettarım

ECMO tedavisi uygulanması, birkaç vaka ile sınırlı. Biz hem
bu açıdan hem de lohusalardaki ECMO vakalarımızı da ya-
yınlamayı düşünüyoruz. Yani Türkiye'de ilk vaka olduğu için,
dünyada da birkaç vakadan biri olduğu için tıp dünyası ile
paylaşacağız elbette."

40 gün boyunca gece
gündüz başında durdular

Genç anne Nida Pelit'in 40 gün süren ECMO tedavisi bo-
yunca gecelerce başından ayrılmayan, onu ve bebeğini kur-
tarmak için yoğun bir çaba gösteren Koşuyolu Yüksek
İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reani-
masyon ekibinden Uzm. Dr. Ece Altınay ise şunları söyledi:
"Bu süre boyunca hastamızın akciğerlerinin düzelmesi bek-
lendi. 40 gün sonra ECMO cihazından ayırarak bir iki gün
de mekanik ventilatörde takip ettik. Sonrasında solunum ci-
hazından da ayırarak tamamen düşük akım oksijen altında
trakeostomi (boyundan açılan tüp) ile takip etmeye başladık.
Şu anda rehabilitasyon aşamasında. Bizim için de ilk kez
karşılaştığımız bir vaka oldu. Çünkü bugüne kadar ECMO
altında sezaryen yapılan bir hasta olmadı Türkiye'de. 
Dünyada da oldukça az sayıda örneklerini gördük. Bu
hastamızda yaklaşık 10 gün kadar bebeği anne karnında ya-
şatıp yine yapay kalp akciğer makinesi altında sezaryenini
sağladık." DHA
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İSRAİL ordusu ve Yahudi yerleşimci-
lerin işgal altındaki Batı Şeria’da Filis-
tinlilere müdahalesinde onlarca kişinin 
yaralandığı belirtildi. Görgü tanıkların-
dan alınan bilgiye göre, Batı Şeria’nın 
kuzeyindeki Nablus kentinin güneyinde-
ki El-Leben beldesinde bulunan Filistin-
liler, Yahudi yerleşimcilerin kullandığı 
bir yol üzerinde bulunan okulda öğren-
cilerin korunması için oturma eylemi 
düzenledi. Bu sırada, İsrail askerleri 
eşliğinde Yahudi yerleşimciler oturma 
eylemi düzenleyen Filistinlilere saldırdı. 
Atılan gazdan çok sayıda kişi etkilenir-
ken, bazı Filistinliler de yaralandı.

EİT eşsiz bir 
konumda

Yine İsrail 
yine olay

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın 
başkenti Aşkabat’ta, Karakum 

Otel’de düzenlenen Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi’nde konuştu. 
Konuşmasına, tüm katılımcıları selamla-
yarak başlayan Erdoğan, zirve vesilesiyle 
bir araya gelmekten duyduğu bahtiyarlığı 
ifade etti. Türkmenistan Devlet Baş-
kanı Gurbanguli Berdimuhamedov’a 
misafirperverlikleri için teşekkürlerini 
ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 
olarak zirve dönem başkanlığını devret-
tiklerini belirterek, yeni dönem başkanı 
Türkmenistan’a başarılar diledi. Zirve-
nin, ülkeler ve bölge için hayırlı olmasını 
dileyen Erdoğan, Azerbaycan, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan 
ve Türkmenistan’ın bağımsızlıklarının 
30. yıl dönümünü tebrik etti.

Aşımızı hizmete sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık iki 
yıldır tüm insanlığın küresel çapta bir 
tehditle mücadele ettiğine dikkati çeke-
rek, 5 milyondan fazla insanın hayatına 
mal olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının ekonomi, ticaret ve turizm 
başta olmak üzere her alanda etkilerini 
sürdürdüğünü söyledi. Zirvenin, Ko-
vid-19 ile mücadelede iş birliğinin ve da-
yanışmanın daha da güçlenmesine vesile 
olmasını temenni eden Erdoğan, “Türki-
ye olarak bu zorlu süreçte dünyanın dört 
bir yanından aldığımız yardım taleplerini 
karşılamaya gayret ettik. Şimdiye kadar 
aralarında teşkilat üyelerimizin de oldu-
ğu 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa 
yardım ulaştırdık. Teşkilatımızın bazı 
üyelerine tıbbi malzeme ihracat ve satın 
alma izinleri, eğitim ve personel desteği 
vermek suretiyle de ayrıca destek olduk.” 
diye konuştu. Erdoğan, 11 ülkeye de aşı 
tedarikinde bulunduklarını hatırlatarak, 
“Yerli aşımız TURKOVAC için acil kul-
lanım onayına kısa süre önce başvurduk. 
İnşallah süreç tamamlanınca aşımızı 
milletimizle birlikte tüm insanlığın hiz-
metine sunacağız.” ifadesini kullandı.

Ticarette işlevsel olmalıyız
Zirvenin “Birlikte Geleceğe” temasıyla 
düzenlendiğinin altını çizen Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Teşkilatımız-
dan ekonomik iş birliğimizin güçlendi-
rilmesi bakımından nasıl daha iyi fay-
dalanabileceğimizi belirlememiz önem 
taşıyor. Ortak hedeflerimize ulaşabilme-
miz için gerekli yol haritası 2025 vizyon 
belgesinde yer alıyor. Bugün onaylayaca-
ğımız Aşkabat Eylem Mutabakatı’nı da 
bu doğrultudaki güçlü irademizi vurgula-
yan bir belge olarak görüyoruz. 8 milyon 
kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 500 
milyon nüfusu barındıran coğrafyamızın 
sunduğu yüksek potansiyelden daha 
fazla yararlanmalıyız. Ticaret hacmimizi 
100 milyar dolar seviyesine çıkartmak 
için gayretlerimizi yoğunlaştırmalıyız. 
Bu kapsamda, öncelikle 2025 Vizyon 
Belgesi’nin de stratejik hedefleri arasında 
yer alan ticaret anlaşması ECOTA’yı 
yürürlüğe koymalıyız.” Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 17 yıldır uygulanamayan bu 
anlaşmanın bölge içi ticaretin hak ettiği 
seviyelere ulaşmasını sağlayacak ana 
enstrüman olduğuna inandığını belirte-
rek, “İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız 
EKO Bank’ta kurumsal ve mali kapa-
sitenin artırılması suretiyle tüm teşkilat 
üyelerinin katılımıyla kalkınmamızda 
daha önemli işlevler yerine getirilebilir.” 
görüşünü paylaştı. Ankara’da bulunan 
eğitim enstitüsünün üyeler arasındaki 
iş birliğini artırarak, insani kalkınmaya 
ciddi katkılarda bulunmaya başladığını 
vurgulayan Erdoğan, yine Ankara’da 
faaliyetlerini sürdüren Gıda Güvenliği 
Bölgesel Koordinasyon Merkezi’nin de 
gıda güvenliğinin temini ve bölgede ta-
rım sektörünün geliştirilmesinde önemli 
rol üstlendiğini dile getirdi.

Teşkilatı sahiplenmek gerek
Bölgesel ve küresel ulaşım ağlarının 
öneminin salgın ortamında bir kez daha 
ortaya çıktığını aktaran Erdoğan, şöyle 
devam etti: “Bölgemizde ulaşım altya-
pısının geliştirilmesi ve modern İpek 

Yolu’nun canlandırılması gayretlerimiz 
hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin 
öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli 
Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve 
Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattı bu 
bağlamdaki çabalarımızın en somut te-
zahürüdür. Ülkemizle bölgemiz arasında 
doğrudan kara yolu bağlantısı kuracak 
Zengezur Koridoru’nun da önemi aşi-
kardır. Keza Asya ile Avrupa’yı birbirine 
bağlayan Marmaray, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, Avrasya Tüp Geçidi, 
İstanbul Havalimanı, Marmara Otoyolu, 
İstanbul-İzmir Otoyolu tamamlayıcı 
projelerimiz arasındadır. Yine doğu-batı 
bağlantısına katkıda bulunacak Filyos 
Limanı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile 
Çandarlı Limanı projelerinde çalışma-
larımız sürüyor. İslamabad-Tahran-İs-
tanbul kara yolunun işlerlik kazanması 
ve aynı güzergahtaki demir yolu hattının 
canlandırılması gayretlerini de memnu-
niyetle karşılıyoruz.” Teşkilatı daha çok 
sahiplenmeleri, reform sürecini devam 
ettirmeleri ve güçlü bir bütçeyle etkin 
kılmaları gerektiğine inandığını anlatan 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Ciddi bir 
insani ve ekonomik krizle karşı karşıya 
bulunan Afganistan’da bir an evvel kalıcı 
barış ve istikrarın tesis edilmesi önemli-
dir. Ülkenin tüm kesimlerinin beklentile-
rini karşılayacak bir yönetim anlayışının 
geliştirilmesi ortak temennimiz ve hedefi-
mizdir. Afganistan’da sağlık, eğitim gibi 
kritik sektörler dahil temel devlet yapı-
larının işler halde tutulması yönündeki 
çabaları destekliyoruz. Tüm bölgemizi 
etkileyecek bir mülteci krizinin önlenmesi 
için Afgan ekonomisinin ayağa kaldı-
rılması gerekiyor. Türk Kızılay ve sivil 
toplum kuruluşlarımız, bu ülkede giderek 
büyüyen açlık ve kıtlık tehlikesine karşı 
insani yardım faaliyetlerini artırdılar. 
İran’a uygulanan tek taraflı yaptırımların 
son bulması ve tüm tarafların, kapsamlı 
ortak eylem planına geri dönerek yüküm-
lülüklerini yeniden üstlenmeleri, bölge-
mizin ekonomik refah ve istikrarına katkı 
sağlayacaktır.”     ■ DHA

SAĞLIK Bakanlığından yapılan 
yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı 
Hastalıklar Üst Komitesince belir-

lenen ilave Kovid-19 tedbirlerinin, Sağ-
lık Bakanlığı tarafından uygulanmasına 
karar verildi. Buna göre, KKTC’ye Ada 
dışından gelerek kara sınır kapılarından 
giriş yapacak kişilerin, yolculuk öncesi 
Dijital Seyahat Belgelerini doldurması 
gerekecek. KKTC’ye girişlerde ülke-

ler renk kodlarına göre ayrılarak yeni 
kriterler belirlendi. Buna göre, son 14 
günde koyu kırmızı renkteki ülkelerde 
bulunanlardan yolculuk öncesi son 72 
saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR 
test sonucu istenecek ve yolculara 10 
gün karantina uygulanacak. Kırmızı 
renkteki ülkelerden gelenler, Kovid-19 
aşısını yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
maksızın yolculuk öncesi son 72 saatte 

yapılmış negatif PCR sonucu istenecek. 
Aşılı veya hastalığı geçirmiş kişiler 
karantinasız giriş yapabilecek ancak 
ülkeye giriş tarihinden 72 saat sonra ye-
niden Kovid-19 testi yaptıracak, aşısız 
kişiler ise 7 gün karantinada kalacak. 
Turuncu renkteki ülkelerden gelen aşılı 
ve hastalığı geçirmiş kişiler, Ada’ya 
son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile 
karantinasız giriş yapabilecek, aşısız 

olanlardan negatif olduklarını gösterir 
PCR sonucu istenecek ve bu kişiler, 5 
gün karantinaya tabi tutulacak. Türkiye 
turuncu kategoride yer alıyor. Yeşil 
renkteki ülkelerden gelen, aşılı olan 
veya daha önce Kovid-19 hastalığını 
geçirmiş olan kişilere herhangi bir 
kısıtlama olmayacak, aşısız olanlardan 
ise sadece son 72 saatteki negatif PCR 
test sonucu talep edilecek.

KIRGIZİSTAN Cumhurbaşkanı 
Sadır Caparov, Türkmenistan’ın 
başkenti Aşkabat’ta Karakum 

Otel’de düzenlenen Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi’nde konuştu. 
Caparov, EİT’te reformların gerekliliği-
ne, dünyanın sorunu haline gelen iklim 
değişikliğine, Kırgızistan’ın 2050’ye kadar 
karbon nötrlüğüne ulaşma hedefine ve 
yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) 
sonrasında “yeşil ekonomiyi” canlandır-
masına yardımcı olacak gayretlere dikkati 
çekti. Tek bir ulaşım ağı, telekomünikas-

yon ve bölgesel altyapının oluşturulması 
ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan 
Caparov, “Kırgızistan, diğer ülkelerle 
Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaşım kori-
dorlarının geliştirilmesinde aktif rol alıyor. 
Bu, Orta Asya ülkelerinin Türkmenistan 
ve İran üzerinden Basra Körfezi’ne çıkma-
sını sağlayacak.” diye konuştu. Kırgızis-
tan’ın, EİT bölgesinde ulaşım ve haber-
leşmenin geliştirilmesine yönelik EİT 
Eylem Planı’nda yer alan Özbekistan-Kır-
gızistan-Çin demir yolu projesinin tanı-
tımına büyük önem verdiğini vurgulayan 

Caparov, ülkesinin Shahid Rajaee Limanı 
üzerinden “Kırgızistan-Özbekistan-Türk-
menistan-İran” güzergahındaki ulaşım 
koridorunun transit potansiyelini artırmak 
için aktif olarak çalıştığını söyledi.

Verimli teknoloji vurgusu
Caparov, teşkilata üye ülkelerin ekonomik 
kalkınması için büyük potansiyele sahip 
olduğunu vurgulayarak, “EİT üye devletle-
rinin ekonomik kalkınma seviyeleri arasın-
daki farkı azaltmak için, nihayetinde bizleri 
memnuniyet edecek ve ortak bir sonuç 

verecek ortak adımların atılması gerekli-
dir.” dedi. Cumhurbaşkanı Caparov, EİT 
çerçevesinde hidroelektrik alanında ka-
mu-özel ortaklığı temelinde karşılıklı yarar 
sağlayan yatırım iş birliğinin kurulmasını 
önererek, bu alanda iş birliği çağrısı yaptı. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştiril-
mesinin önemine değinen Caparov, böl-
gedeki ülkelerin hidroelektrik potansiyelini 
gerçekleştirmesinin yüksek gerilimli elektrik 
hattı projesi CASA-1000 dahil, verimli ve 
enerji tasarruflu teknolojilerin kullanılması 
yoluyla olabileceğini dile getirdi.

KKTC’de aşı sınırlaması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 

kapsamında en az çift doz aşı yaptırmamış kişilerin kapalı alanlara girmesi yasak olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati 
önemdedir. Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz.” dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgesel ve uluslararası iş birliği terörle mücadelede hayati 

Teröre karşı
iş birliği mesajı

AZERBAYCANʼIN işgal altındaki 
topraklarını kurtarmasının bölge-
de kalıcı barış ve istikrarın tesisi-
nin de kapılarını açtığına değinen 
Erdoğan, “Azerbaycan’ın, bölgede 
refahın artması için birbiri ardına 
hayata geçirdiği projeler takdire 
şayandır. Bu adımlar, bölgede 
normalleşme çabalarını destekle-
yecektir. Türkiye olarak bu süreçte 
Azerbaycan’ın yanında olmayı 
sürdüreceğiz. Teşkilat olarak da 
Azerbaycan’la tam dayanışma 
içerisinde olmamız büyük önem 
arz ediyor.” değerlendirmesinde 
bulundu. Kıbrıs konusuna ilişkin 
de değerlendirmelerde bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
dile getirdi: “Kıbrıs meselesinde, 
Kıbrıs Türk halkının egemen eşit-
liğinin ve eşit uluslararası statü-
sünün tescil edilmesi, çözümün 
anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş 
ülkelerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nin çözüm vizyonunu ön 
yargısız bir şekilde değerlendirme-
sini istiyorum. Teşkilatımızın göz-
lemci üyesi olan Kıbrıs Türklerinin 
maruz kaldığı tecridin hafifletilme-
sine yönelik spor, kültür, eğitim, 
turizm gibi alanlarda ilişkilerin 
geliştirilmesini teşvik ediyoruz.” 
Erdoğan, “Bölgesel ve uluslara-
rası iş birliği, terörle mücadelede 
hayati önemdedir. Mücadelemizi, 
terör örgütleri arasında ayrım yap-
maksızın sürdürmeliyiz. Bölgemiz 
PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli 
kanlı terör örgütlerinden temizlen-
dikçe huzur, istikrar ve ekonomik 
kalkınma da hızlanacaktır. Terö-
rün her türlüsüne karşı dayanışma 
içinde hareket etmemiz, bu bakım-
dan çok önemlidir.” sözlerini sarf 
etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dö-
nem başkanı Türkmenistan başta 
olmak üzere, zirvenin başarısında 
emeği geçen tüm üye devletlere ve 
sekreteryaya teşekkür etti.

Azerbaycan’ın 
YANINDAYIZ

Orta Asya ülkeleri Basra’ya çıkacak

İRAN Cumhurbaşkanı Reisi, Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkelerinin 500 
milyon nüfusa ve dünya enerji kaynak-
larının 3’te birine sahip olduğunu belir-
terek, teşkilatın rolünün güçlendirilmesi 
gerektiğini söyledi. Reisi, Türkmenis-
tan’ın başkenti Aşkabat’ta, Karakum 
Otel’de düzenlenen EİT 15. Zirvesi’nde 
konuştu. Türkiye’nin EİT’in 14. Dönem 
Başkanlığını yapması dolayısıyla Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve 
ev sahibi Türkmenistan Devlet Başkanı 
Gurbanguli Berdimuhamedov’a teşekkür 
ederek konuşmasına başlayan Reisi, 
Orta Asya’daki ülkelerin 30. bağımsızlık 
yıl dönümünü kutladı. İkili ve çoklu iş 
birliğini kolaylaştırıcı kurumların rolü-
nün güçlendirilmesine önem verdiklerini 
belirten Reisi, EİT’in bu kurumların 
başında geldiğine dikkati çekti. Reisi, 
“EİT, 500 milyon nüfusa ve dünya enerji 
kaynaklarının 3’te birine sahip olmanın 
ötesinde Avrupa’nın Çin, Rusya, Basra 
Körfezi ve Hint Okyanusu ile bağlantısı-
nı sağlayan eşsiz bir konumdadır.” diye 
konuştu. İran’ın EİT’e ve faaliyetlerine 
“kayıtsız ve şartsız” destek verdiğini vur-
gulayan Reisi, “İran, Güney Asya, Batı 
Asya, Orta Asya, Kafkasya ülkeleri ve 
komşularla ilişkileri geliştirmeyi öncelik-
leri arasında görmektedir.” dedi.

EİT gelişecek
ABD’nin yaptırımlarına da değinen Rei-
si, “ABD yaptırımlarla, çıkarlarının bölge 
çıkarlarıyla örtüşmediğini gösterdi. İran, 
bölge idaresinin bölge ülkeleri tarafından 
yapılması gerektiğine inanmaktadır.” ifa-
delerini kullandı. Kafkaslardaki yeni şart-
lar nedeniyle geleneksel güzergahların 
canlandırılması ve ticaretin kolaylaştırıl-
masının 30 yılın ardından EİT bölgesinin 
gelişmesine katkı sağlayacağını dile geti-
ren Reisi, EİT’in rolünün güçlendirilmesi 
gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam 
etti: “Kafkaslarda düşmanlığın bitmesi 
bölgenin dayanışması için yeni bir dö-
nemin başlangıcıdır. Bu yönde çalışmak 
hepimizin görevidir. Siyasi coğrafyada 
meydana gelebilecek her türlü değişiklik 
istikrara hizmet etmeyeceği gibi gelecekte 
daha fazla gerginliğin zeminini oluştu-
racaktır. Kafkaslardaki ülkelerin iş birliği 
karşılıklı saygı ve toprak bütünlüğünün 
korunması ilkesi doğrultusunda bölge 
ülkelerinin istikrar barış ve gelişmesini 
sağlayacaktır.” Soğukların başlaması 
nedeniyle Afganistan halkının temel 
maddelere ihtiyaç duyduğunu ifade eden 
Reisi, Afgan halkına yardım edilmesi 
gerektiğini sözlerine ekledi.
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TÜRKİYE’NİN ekonomik, 
çevresel ve sosyal kalkın-
ması için 71 yıldır değer 

yaratan Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası (TSKB), sürdürülebilir 
bankacılık odağıyla çevre, eği-
tim, kültür ve sanat alanındaki 
sosyal sorumluluk projeleriyle 
bireylerin hayatına dokunuyor.   
1990 yılından bu yana İKSV’nin 

düzenlediği İstanbul Müzik Fes-
tivali kapsamındaki konserlere 
destek olan TSKB, 2018 yılında 
İstanbul Müzik Festivali iş bir-
liğiyle hayata geçirdiği ‘’Yarının 
Kadın Yıldızları: Genç Kadın 
Müzisyenler Destek Fonu’’ ile 
uluslararası arenada yeni ufuklar 
açmayı hedefleyen genç kadın 
müzisyenleri hayalleriyle buluş-

turuyor. Fondan yararlanmaya 
hak kazanan genç müzisyenler 
geçtiğimiz yıllarda İdil Biret, Ayla 
Erduran, Ayşegül Sarıca gibi 
duayen sanatçılarla aynı sahneyi 
paylaştılar.  Bu yıl konuk sanatçı 
Gülsin Onay’ın katılımıyla ger-
çekleşen ve pandemi sebebiyle 
Yeldeğirmeni Sanat’ta seyircisiz 
olarak çekilen konser, İKSV’nin 

YouTube kanalında yayınlana-
cak.  29 Kasım’da başlayacak 
olan 8 bölümlük konser serisi 22 

Aralık’a kadar her hafta Pazartesi 
ve Çarşamba günleri izleyicilerle 
buluşacak. 

MALTEPE Belediyesi’nce 
yayınlanan kültür ve 
edebiyat dergisi İstas-

yon, 1. yılını doldurdu. Bu kap-
samda Prof. Dr. Türkan Saylan 
Kültür Merkezi’nde bir kokteyl 
ve etkinlik düzenlendi. Etkinliğe 
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kı-
lıç, Zülfü Livaneli, Ahmet Telli, 
Nurettin Rençber, Şükrü Erbaş, 
Mazlum Çimen, Zeynep Oral, 
Ataol Behramoğlu, Nazan Kesal, 
Nazım Alpman, Selçuk Yöntem, 
Mario Levi, Ali İnsan gibi kültür, 
sanat ve edebiyat dünyasından 
önemli isimler de katıldı.  İstas-
yon Dergi yazarlarının da yer 
aldığı, Şebnem Yiğit ve Nasuh 
Mahruki’nin sunumuyla renkle-
nen gece, düzenlenen kokteylle 
başladı. Duvarlarında İstasyon 
Dergi’nin sayılarının yer aldığı 
galeri salonunda gerçekleştiri-
len kokteylden sonra etkinliğin 
düzenleneceği salona geçildi. 
İstasyon’u anlatan bir video gös-
teriminin hemen ardından Selçuk 
Yöntem ve Zeynep Oral’ın birlik-
te okuduğu Aziz Nesin’de “Mer-
haba” şiiriyle etkinlik başladı. 
Gecenin açılış konuşmasını ise 
Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptı. 

İstasyon olumlu 
dönüş alıyor

Kılıç konuşmasında, “Bugün 
Anadolu insanının çağdaş yüzü, 
gülen yüzü ve toplumumuzun 
medarı iftarı Türkan Saylan 
Kültür Merkezi’ndeyiz. Onun 
bizleri izlediğini düşünüyorum. 
İstasyon dergimizin 1. yılını 
kutlamak için buradayız. Burada 
olan herkese ve ekranları başında 
bizi izleyenlere hoş geldiniz diyo-
rum. İstasyon buluşmaları sever, 
Anadolu insanı istasyona alışık-
tır, istasyonda bir araya gelirler 
ve ‘yolculuk nereye hemşerim’ 
derler. İsterseniz Doğu Ekspre-
si’ne binip Kars’a gidin, ister 
Sirkeci’den binip Münih’e gidin, 
soru budur: Yolculuk nereye 
hemşerim. İşte tam da her şeyin 
karmakarışık olduğu bir ortam-
da, pandeminin bütün dünyayı 
sardığı bir süreçte arkadaşları-
mızla bir araya gelip bir şeyler 
yapmamız gerektiğine inandık. 
Herkes eve kapanmıştı, kimse 

kimseye selam vermiyordu, elini 
sıkamıyordu, mesafeler açıldıkça 
açılmıştı… Biz de acaba dostları-
mızı, yazanlarımızı, çizenlerimizi 
bir araya getirerek zorla bize 
dayatılan mesafeleri, bir dergi 
aracılığıyla nasıl sıcak bir atmos-
fere dönüştürebilir, evlere kadar 
girerek yakınlaştırma şansımız 
olabilir, diye düşündük. İstasyon 
böyle ortaya çıktı. İşte o buluş-
malarda insanlar öylesine dert-
leşirler ki sanki askerlik anılarını 
anlatırlar gibi yıllarca bunları 
anlatırlardı. Bu ülkenin aydınları 
var,  düşünürleri var, yazanı, 
çizeni var. Bunları bir yerde 
buluşturalım dedik. İstasyon çok 
kısa sürede göğsümüzü kabartan 
bir mesafe kat etti. Kısa sürede 
Türkiye’nin her tarafını ücretsiz 
bir şekilde dolaştık. Okurlarımız 
da müthiş bir boşluğu doldurdu-
ğunu söylediler” dedi. 

Zevkle okunup 
izleniyor

İstasyon Dergi’nin yıl dönümü 
nedeniyle bastırılan hatıra bilet-
leri ve tüm sayıları içeren hediye 
paketlerinin kondüktör kostümü 
giyen görevlilerce dağıtıldığı 
etkinlikte söz alan bir diğer isim 
olan ünlü sanatçı ve yazar Zülfü 
Livaneli ise İstasyon’un Türkiye 
kültür hayatında önemli bir yeri 
olduğunu ifade ederek şunları 
söyledi: “Hayatımız kültürü sa-
vunmakla geçti. Bu gece, burada 
kültürü savunan bir derginin 1. 
yılını anmak için buluştuk. Bu 
dergiyi çıkaranlara ve Maltepe 
Belediye Başkanı’na çok teşekkür 
ediyorum. Kültür bizim gibi 600 
yıl kul kafasında kalmış olan 
bir halktan çağdaş bir yurttaş 
yaratmaktı. Devrimi yapabilmek 
için Mustafa Kemal Atatürk’ün 
elindeki en büyük silah kültürdü. 
Onun meşhur sofraları vardı, tüm 
anıları okudum. Bir tanesinde bile 
askerlik anısı yok, ki kendisi dün-
yanın tanıdığı en büyük komutan-
lardan birisi. Konuştuğu tek şey 
dil, kültür, edebiyat ve yeni insa-
nın, yeni bir kafanın oluşturulma-
sı. Bu çaba bize çok önemli şeyler 
kazandırdı.  Dergiler çok önemli 
hayatımızda. Birçok fikir hareketi 
dergilerden yayıldı. Bugünlerde 

böyle dergiler çok oluşamıyor. 
Kar amaçlı firmalar böyle işler 
yapmıyor. Bu dergilerin etkisi 
büyük. Bu dergileri siyaset gibi, 
ticaret gibi doğrudan değerlen-
direnler oluyor. Maltepe’de bir 
İstasyon dergisi çıkıyor, okuyan-
lar görüyor, ya okumayanlar ne 
olacak? Öyle değil, bu entelektüel 
faaliyetlere bir mayadır. Küçücük 
bir mayayı 50 kilo süte koyarsınız, 
onu başka bir şey yapar, dönüş-
türür. Mustafa Kemal ve arka-
daşları da şiirle, Namık Kemal-
lerle, Tevfik Fikretlerle yetişerek 
o devrimi yaptılar. Dolayısıyla 
dergiler çevresinde birleşmek için 
İstasyon çok önemli bir dergi 
oldu. İstasyon zevkle okunuyor, 
zevkle izleniyor.”

Şiirler türküler 
sahnede buluştu

Konuşmalar sonrası sahneyi şair, 
yazar ve sanatçılar aldı. Derginin 
yazarlarından Kerem Fırtına, 
Birhan Keskin’in “Kargo” şiirini 
seslendirdi. Sanatçı Hüseyin Ay, 
Ahmet Kaya’nın bestelediği bir 
Hasan Hüseyin Korkmazgil şiiri 
olan “Acılara Tutunmak” isimli 
eserini yorumladı. Şair Şükrü 
Erbaş “Yıkıcı Bir Yalnızlık” 
şiirini okurken, sahneye birlikte 
çıktığı ünlü sanatçı Mazlum 
Çimen ise “Feryadı İsyanım” 
türküsünü söyledi. Şair Ahmet 
Telli, derginin yıldönümü için 
“Soluk Soluğa” ve “Çocuksun 
Sen” şiirlerini seslendirirken, 
aynı sahneyi paylaştığı Nurettin 
Rençber ise “İçimdeki Ateş” ve 
“Ezo” parçalarını sevenleriyle 
birlikte okudu. Ünlü sanatçı Na-
zan Kesal, İstasyon yazarların-
dan Nurten Geroğlu ile birlikte 
Füruğ Ferruhzad’ın oğlu için 
yazdığı “Aydın Ufuklar” ve Edip 
Cansever’in “Mendilimde Kan 
Sesleri” isimli şiirlerini seslendir-
di. Etkinliğe katılamayan Yaşar 
Seyman, Haydar Ergülen ve 
Kürşat Başar videolu bir kutlama 
mesajı gönderirken, derginin di-
ğer yazarları da kısa bir konuşma 
yaptı. Konuşmalar sonrasında 
Aycan Ersav ve Tufan Elitaş 
tarafından sahneye konulan dans 
gösterisi ise nefes kesti. 
■ TAYLAN DAŞDÖĞEN

İSTANBUL Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB), Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu (CRR) 

Genel Sanat Yönetmeni Cem 
Mansur ile yönetsel fikir ayrılık-
ları nedeniyle yollarını ayırma 
kararı aldı. Yeni Genel Sanat 
Yönetmeni, kamuoyu ile kısa 
süre sonra paylaşılacak. Türki-
ye’nin klasik müzik için tasar-
lanmış ilk konser salonu CRR, 
müziğin her türünden yetenekli 

ve tanınmış isimleri ağırlamaya 
yılın son ayında da devam ede-
cek. 19 konserin gerçekleşeceği 
Aralık’ta; klasik müzikten çocuk 
operasına, cazdan Türk sanat 
Müziğine en özel repertuvarlar 
CRR’de sahnelenecek. Viyana 
Oda Orkestrası’nın 30 Aralık’ta 
vereceği muhteşem konser ile 
dinleyiciler yeni yılı müzikle 
karşılayacak. CRR, 2020’nin 
Mart ayında başlayan pandemi 

nedeniyle online konserler ve di-
jital içeriklerle seyircisiyle bağını 
sürdürdü.2021 yaz ayları boyun-
ca da ‘İstanbul’da Senfonik Yaz 
Konserleri’ ile açık havada klasik 
müzik konserlerine devam etti. 
Ekim ayından bu yana yüzde elli 
kapasite ile kapılarını izleyici-
lerine açan CRR,  tam kapasite 
olarak izleyicileri ile buluşmaya, 
yerli ve yabancı pek çok sanatçı-
yı ağırlamaya devam edecek.

iSTASYON’un
müzik dolu gecesi

Maltepe Belediyesi tarafından yayınlanan İstasyon Dergi, 1. yaşını muhteşem bir 
etkinlikle kutladı. Tren garı şeklinde hazırlanan sahneye çıkan şair, sanatçı ve 

yazarlar izleyenlere edebiyattan sanata, şiirden müziğe unutulmaz bir gece yaşattı

Klasik müzikseverler Klasik müzikseverler 
bu konseri kaçırmayınbu konseri kaçırmayın

4 yıldır İKSV’nin düzenlediği 
İstanbul Müzik Festivali’nde 
TSKB iş birliğiyle yürütülen 
Yarının Kadın Yıldızları 
projesi kapsamında şimdiye 
kadar 53 üstün yetenekli 
genç kadın müzisyene 
eğitim desteği sağlandı. 
Bu yıl fondan yararlanma 
hakkı kazanan genç kadın 
müzisyenlerin Yeldeğirmeni 
Sanat’ta çekilen konseri, 
İKSV’nin YouTube kanalında 
bugün izleyiciyle buluşacak

ETKİNLİKTE 
İstasyon Dergi’nin 
düzenlediği, “Cum-
huriyet, adalet ve 
demokrasi” temalı 
öykü yarışmasının da 
sonuçları açıklandı. 
İstanbul’dan 
Ömer Aykut, 
“Hürriyet” 
isimli öykü-
süyle birinci, 
Isparta’dan 
Nazlı Doğan 
Özsöz “Bir 
Demet Ihla-
mur Çiçeği” 
öyküsüyle 
ikinci ve 
İstanbul’dan 
İlhan Günay 
“Senaryo” 
isimli öykü-

süyle üçüncü oldu. 
Dereceye girenlere 
ödülleri Mario Levi, 
Barış İnce ve Işık 
Öğütçü tarafından 
verildi. Başkan Kılıç 
kazananları kutladı. 

ŞİİR, sanat ve edebi-
yatla dolu muhteşem 
gece, Almanya’da 
Mozart Ödülü’nü 
kazanan keman 
sanatçısı Ali İnsan’ın 
Zülfü Livaneli’nin 

şarkılarını 
seslendirdiği 
konserle son 
buldu. “Gü-
neş Topla Be-
nim İçin” gibi 
Livaneli’nin 
unutulmaz 
şarkılarını, 
Ferhat Liva-
neli ve orkest-
rasıyla birlikte 
yorumlayan 
Ali İnsan 
dakikalarca 
alkışlandı.

Öykü yarışması 
SONUÇLANDI

Muhteşem Muhteşem 
bir kapanışbir kapanış

En iyi sanat burada
İBB ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur’un yolları ayrıldı. 

Müziğin şehirdeki simge mekanı, yakında belirlenecek yeni sanat yönetmeni ile birlikte 
aralık ayında ve yeni yılda İstanbulluların iyi müzikle buluştuğu adres olmaya devam edecek

İstanbul’u salladılar
Dünyaca ünlü Güney Koreli müzik grubu A.C.E’in İstanbul konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Kore-

Kültür Merkezinin 10. yıl kutlamaları kapsamında, ilk kez Türkiye’ye gelen grup 3 saate yakın sahnede kaldığı 
konserde, dans şovları, sahne performansları ve Erik Dalı sürpriziyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı

TÜRKİYE’DE 
büyük bir hayran 
kitlesi bulunan 

dğnyaca ünlü müzik 
grubu A.C.E, İstan-
bul’da unutulmaz bir 
konsere imza attı.
Konser öncesi basın 
mensuplarının soru-
larını yanıtlayan grup, 
iki yıl sonra ilk yurtdışı 
seyehatlerini Türkiye’ye 
yaptıkları için mutlu 
olduklarını ve Türkiye’yi 
çok sevdiklerini belirtti. 

3 saate yakın sahnede 
kalan ve misafirleri 
Türkçe selamlayan 
A.C.E, dansları ve şov-
larıyla, konser alanını 
hınca hınç dolduran se-
venlerine unutulmaz bir 
akşam yaşattı.   Muh-
teşem konsere, grup 
üyelerinin Erik Dalı 
şarkısıyla dans etmeleri 
ve Squid Game kos-
tümleri giyerek seyirci-
lerle birlikte oynadıkları 
oyunlar damga vurdu.
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Hakan attı Inter kazandı
İtalya Birinci Futbol 

Ligi’nin (Serie A) 
14. haftasında Inter, 
deplasmanda Vene-

zia’yı 2-0 yendi

İTALYA Birinci Futbol Ligi’nin (Serie 
A) 14. haftasında Inter, deplasmanda 
Venezia’yı 2-0 yendi.
Venedik’teki Pier Luigi Penzo Stadı’n-
da oynanan müsabakada şampiyonluk 
mücadelesi veren Inter, orta sıralarda-
ki Venezia’ya konuk oldu. Inter’i öne 
geçiren golü, 34. dakikada milli fut-

bolcu Hakan Çalhanoğlu attı: 1-0. İlk 
yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona 
erdi. İkinci yarıda Hakan Çalhanoğlu, 
57. dakikada yerini Matias Vecino’ya 
bıraktı. Inter, ikinci yarıda farkı açmak 
için yüklenirken, aradığı golü 90+6. 
dakikada penaltıdan Lautaro Mar-
tinez ile buldu. Inter, deplasmanda 

Venezia’yı 2-0 yenerek puanını 31’e 
yükseltti ve 3. basamaktaki yerini 
korudu. Inter, bu galibiyetle ve maç 
fazlasıyla ligin ilk iki basamağında yer 
alan Milan ve Napoli ile puan farkını 
1’e indirdi.Venezia ise bu sezonki 7. 
yenilgisini Inter’den aldı ve haftayı 
puansız kapattı.

Fenerbahçe ile Göztepe, bu akşam yapacakları maçla Spor 
Toto Süper Lig’de 55. kez birbirlerine rakip olacak

FENERBAHÇE, Spor Toto Süper 
Lig’in 14. haftasında bu akşam 
Göztepe’ye konuk olacak. Gürsel 

Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma, 
saat 20.00’de başlayacak. Haftanın kapa-
nış müsabakasını hakem Mete Kalkavan 
yönetecek. Derbide Galatasaray’ı 2-1 mağ-
lup ederek moral bulan ve ligde 4 maçlık 
galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, 
Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek 
istiyor. Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 be-
raberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-laci-
vertliler, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi. 
Süper Lig’de 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 
mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan 
Göztepe ise 18. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe’de 4 eksik
Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Gözte-
pe karşısında forma giyemeyecek. Te-
davilerine devam edilen Enner Valencia 
ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev 
yapamayacak. Ligin 13. haftasında Gala-
tasaray ile oynanan derbide kırmızı kart 
gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan 
cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş 

da takımdaki yerlerini alamayacak. Ayak 
bileğindeki sakatlığını atlatan Mesut Özil 
ile Luiz Gustavo’nun da maç kadrosunda 
yer alması bekleniyor.

Deplasmanda 4 kez kazandı
Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk takım 
olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 
ve 3 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda 
Adana Demirspor, Altay, Atakaş Ha-
tayspor ve Galatasaray’ı yenen sarı-la-
civertli ekip, Medipol Başakşehir, Trab-
zonspor ve İttifak Holding Konyaspor 
karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu 
karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandı-
ran Fenerbahçe, kalesinde de aynı sayıda 
gol gördü.  İki takım arasında geride 
kalan 54 maçtan 25’ini Fenerbahçe, 
9’unu Göztepe kazandı, 20 müsabaka da 
berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda 
sarı-lacivertli takım 82 gol atarken, Göz-
tepe ise 39 kez ağları havalandırdı. Geride 
kalan sezonun ilk yarısında İzmir’de yapı-
lan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. 
İkinci yarıda İstanbul’da oynanan karşı-
laşmadan ise Göztepe 1-0 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE’NiN

RAKiBi 
GÖZTEPE

Hedef 
şampiyonluk
Fenerbahçe’nin hocası Pereria, ilk devrenin 
kalan 6 maçında 6 galibiyet hedeflediklerinin 
altını çizerken, “Sezon başında belirlediğimiz 
şampiyonluk hedefinden sapmayız. Ancak olası 
puan kayıpları bize pahalıya patlar” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pe-
reira, Galatasaray galibiyeti sonrasında 
Süper Lig’de hedefini büyüttü. Portekizli 
teknik adam, Sarı-Lacivertli ekibin başın-
da ilk yarının kalan 6 maçında 18 puan 
almayı hedeflediğini belirtti. İkinci yarıya 
rahat girmeyi ve rakipleri ile olan puan 
farkını düşürmeyi hedefleyen deneyimli 
çalıştırıcı, öğrencilerine sırası ile Göztepe 
(D), Çaykur Rizespor, Gaziantep FK 
(D), Beşiktaş , Fatih Karagümrük (D) ve 
Yeni Malatyaspor maçlarının önemini 
anlattı.

Rakibe göre strateji
Pereira, şunları söyledi: “Bu karşılaşma-
lardan firesiz ayrılmamız halinde, sezon 
başında belirlediğimiz şampiyonluk 
hedefinden sapmayız. Ancak olası puan 
kayıpları bize pahalıya patlar. Bu nedenle 
her haftayı ayrı ayrı değerlendirip, rakibe 
göre stratejiler belirleyeceğiz. Süper Lig, 
Avrupa Ligi ve önümüzdeki günlerde 
başlayacak olan Türkiye Kupası maçla-
rında görev yapacak kaliteli bir kadroya 
sahibiz. Önemli olan maçların 90 dakika 
olduğunu düşünerek, mücadelemizi 
sonuna kadar sürdürmek.”

FENERBAHÇEʼDE Tisse-
rand’ın cezalı olduğu haftada 
Serdar Aziz’e ‘Hazır ol’ emri 
verildi. Teknik direktör Vitor 
Pereira’nın, Göztepe maçı 
öncesi Adı Atletico Madrid ile 
anılan ve son iki maçtır yedek 
soyundurduğu Attila Szalai 
yerine sağ stoperde sağ ayaklı 
Serdar Aziz’e şans tanıması 
bekleniyor. Fenerbahçe ‘de 
Tisserand’ın cezalı olduğu 
haftada Serdar Aziz’e ‘Hazır 
ol’ emri verildi. Teknik direk-
tör Vitor Pereira’nın, Göztepe 
maçı öncesi Adı Atletico Mad-
rid ile anılan ve son iki maçtır 
yedek soyundurduğu Attila 
Szalai yerine sağ stoperde 
sağ ayaklı Serdar Aziz’e şans 
tanıması bekleniyor. Norveç 
ile oynanan milli maçta göz 
kapağına aldığı darbe sonrası 
uzun süre sahalardan uzak 
kalan yıldız savunmacı, Kayse-
rispor, Galatasaray ve Olim-
piakos maçı kadrosuna girmiş 
ancak riske edilmemişti.

Serdar Aziz 
görev 
bekliyor

RONALD Koeman ile yolların ayrılması-
nın ardından efsane ismi Xavi’yi takımın 
başına getiren Barcelona, Espanyol’un 
ardından Villarreal’i de devirdi. Katalan 
ekibi, Sarı Denizaltılılar’ı, Frankie de 
Jong, Memphis Depay ve Philippe Cou-
tinho’nun (pen.) golleriyle 3-1 geçti ve 
ligde 2’de 2 yaptı. İspanya La Liga’nın 
14. hafta maçında Barcelona, Villarreal’e 
konuk oldu. Efsane ismi Xavi ile çıktığı 
ilk maçta Espanyol’u 1-0 deviren Katalan 
devi, ligdeki ikinci maçını da kazanmayı 
başardı. Barça, Frankie de Jong, Mem-
phis Depay ve Philippe Coutinho’nun 
(pen.) golleriyle rakibini 3-1 devirdi. 
Sarı Denizaltılılar’ın tek golünü Samuel 
Chukwueze kaydetti. Bu sonuçla Barça, 
Xavi ile ligde 2’de 2 yaparken, puanını 
23’e yükseltti. Villarreal ise 16 puanda 
kaldı. Xavi’nin Barcelona’sı gelecek hafta 

Real Betis’i ağırlayacak, Villarreal ise 
Sevilla deplasmanına gidecek.

Barcelona açıldı

LİBERTADORES Kupa-
sı finalinde Palmeiras ile 
Flamengo karşı karşıya 
geldi. Büyük heyecana 
sahne olan karşılaşma-
nın normal süresi 1-1’lik 
eşitlikle geçildi. Uzatma-
larda Flamengo’yu 2-1 
yenen Palmeiras, Liber-
tadores Kupası’nda şam-
piyonluğa ulaşan taraf 
oldu. Libertadores Kupa-
sı finalinde Palmeiras ile 
Flamengo karşı karşıya 
geldi.  Büyük heyecana 
sahne olan karşılaşma-
nın normal süresi 1-1’lik 
eşitlikle geçildi. Uzat-
malarda Flamengo’yu 
2-1 yenen Palmeiras, 
Libertadores Kupası’nda 
şampiyonluğa ulaşan 
taraf oldu. Palmeiras 
maça hızlı başladı ve 5. 
dakikada Raphael Ve-
iga’nın golüyle 1-0 öne 

geçti. ilk yarı bu sonuçla 
sona erdi. Karşılaşmanın 
2. yarısında 72. dakikada 
Flamengo, Gabriel ile 
skora dengeyi getirdi. 
Maçın normal süresi 
1-1’lik eşitlikle sona 
erdi ve maç uzatmalara 
gitti. Uzatmalarda ise 
Palmeiras 95. dakikada 
Deyverson ile öne geçme-
yi başardı. Maçın kalan 
bölümünde başka gol 
olmadı ve mücadeleyi 
2-1 kazanan Palmeiras 
kupayı müzesine götüren 
taraf oldu. Bu sonuç-
la birlikte Palmeiras, 
Libertadores Kupası’nda 
üst üste 2. kez şampiyon 
olma başarısı gösterdi. 
Palmeiras’ta forma giyen 
Galatasaray ‘ın eski 
futbolcusu Felipe Melo, 
oyuna 113. dakikada 
dahil oldu. 

ŞAMPiYON 
PALMERIAS
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9 ʼUNCU dakikada Bats-
huayi’nin pasıyla topla 
buluşan Ghezzal’ın uzak 

mesafeden yaptığı sert vuruşta 
kaleci Okan Kocuk, meşin yuvar-
lağı kornere tokatladı. 19’uncu 
dakikada Giresunspor penaltı 
kazandı. Sağ kanattan gelişen 
atakta Zeki Yavru ortasını yaptı. 
Arka direkte Serginho’nun Kafa 
vuruşunda top Rosier’in koluna 
çarptı. Öncesinde oyunu devam 
ettiren Hüseyin Göçek, VAR’dan 
gelen uyarı sonrasında pozisyo-
nu tekrar izledi ve beyaz noktayı 
gösterdi. 22’nci dakikada penaltı 
atışını kullanan Diabate, meşin 
yuvarlak ve kaleci Mert’i farklı 
köşelere gönderdi: 0-1.

39’uncu dakikada Beşiktaş 10 
kişi kaldı. Necip Uysal, orta alan-
da Diabate’ye yaptığı faul son-
rasında sarı kartla cezalandırıldı. 
VAR’dan gelen uyarı sonrasında 
pozisyonu tekrar izleyen Hüseyin 
Göçek, Necip Uysal’ı kırmızı kart-
la oyun dışında bıraktı. Mücadele-
nin ilk yarısı GZT Giresunspor’un 
1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. 
53’üncü dakikada Pjanic’in sol 
kanattan yaptığı ortaya Larin arka 
direkte kafayı vurdu. Top yandan 
dışarı gitti. 55’inci dakikada GZT 
Giresunspor farkı 2’ye çıkardı. Pe-
rez’in savunma arkasına uzun pas 
attı. Mert Günok kafayla uzaklaş-
tırmak istediği topu ıskaladı, Balde 
topu boş ağlara gönderdi: 0-2. 
64’üncü dakikada Giresunspor 
bir gol daha buldu. Hızlı gelişen 
atakta ceza sahası sağ çaprazın-
da Balde’nin şutunda top Mert 
Günok’tan sekti. Serginho topu 
boş ağlara gönderdi: 0-3. 71’inci 
dakikada sağ kanattan gelişen Be-
şiktaş atağında Rosier’in ortasında 
doğrudan kaleye yönelen top yan 
direkten oyun alanına geri döndü.

90’ıncı dakikada Giresunspor 
farkı 4’e çıkardı. Umut Nayir’ın 
ara pasıyla savunma arkası-
na sarkan Flavio pasını arka 
direkteki Champness’e verdi. 
Kaleci Mert Günok, geriye doğru 
hareketlenirken çime takılıp yere 
düştü ve oyuna devam edemedi. 
Champness topu boş ağlara 
gönderdi: 0-4. Karşılaşmada 
başka gol olmadı ve GZT Gire-
sunspor deplasmanda Beşiktaş’ı 
4-0 mağlup etti.

Futbolculara tepki
Beşiktaşlı taraftarlar karşılaş-
manın 3-0’a gelmesinin ardında 
futbolculara tepki göstermeye 
devam etti. Özellikle yediği 
hatalı gollerin ardından Mert 
Günok, taraftarın hedef aldığı 
isimlerin başında geldi. Ayrıca 
Welnton, Vida ve oyundan çıkan 
N’Koudou ile Batshuayi tarafta-
rın protestolarından nasibi aldı. 
Taraftarlar ayrıca, Giresunspor-
lu futbolcuları da oynadıkları 
futbol ve skordan dolayı alkış-
larla destek verdi. Siyah-beyazlı 
taraftarların takımlarından 
sadece oyuna sonradan dahil 
olan Can Bozdoğan ve Valentin 
Rosier’i alkışlaması dikkatlerden 
kaçmadı.

Mert sedyeyle çıktı
Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli 
file bekçisi Mert Günok, konuk 
ekibin 4’üncü golü öncesinde 
pozisyon almaya çalışırken çime 
takılıp yerde kaldı. Mert Gü-
nok’un yerde kalmasının ardın-
dan Champness topu ağlara 
gönderdi ve skoru 4-0’a getirdi. 
Dizi döndüğü öğrenilen Mert 
Günok, pozisyon sonrasında 
oyuna devam edemedi ve oyun 
alanını sedyeyle terk etti. ■ DHA

ACAYİP bir gece yaşadıklarını ifade 
eden Sergen Yalçın, “Oyunla ilgili 
şunu söyleyeyim, konuşulacak bir oyun 
olduğunu düşünmüyorum. Kader kıs-
metle ilgili bir geceydi. Acayip bir gece 
oldu. VAR, yönetim derken, yenilen 
goller, sakatlıklar, beklemediğimiz, ters 
yakalandığımız bir gece oldu. Kazan-
mak istiyorduk ama bu şartlarda biraz 
zor. Hakemlerle ilgili çok konuşmak 
istemiyorum. Pozisyon penaltıdır ya 
da değildir. Necip’in kırmızı kartından 
önce Josef’e faul var. Kırmızı kart 
ağırdı bence. Aleyhimize olan pozis-
yonlarda VAR hemen devreye giriyor. 
Lehimize olan pozisyonlarda girme-
mesi çok enteresan. Televizyonlarda 
gösterilmeyen pozisyonlar var. İstedi-
ğimiz zaman bizde yok sildik diyorlar. 
Silerler tabii. 10 dakika içinde VAR 
devreye girdi ve çökertti. Futbol sahada 
oynanmıyor. Bilgisayar başında otu-
ranlar karar veriyor. Sert konuşunca 
ceza veriyorlar. Türk futbolu adına 
üzgünüm. Bu durumun içinde oldu-
ğumdan dolayı, güvensiz bir durumda 
futbol oynamaya, maç kazanmaya 
çalışıyoruz. Bu bahane mi, değil. 
Performansımız beklenenin altında. Bu 
sene iyi bir sezon beklerkeni planlarken 
işler istediğimiz gibi gitmedi. Futbolda 
bunlar oluyor. Herkesin başına gele-
bilir. Daha önce de bunları yaşadık. 
Bu sefer uzun oldu. Altından kalkmak 
zor oluyor. 2,5 aydır bu durumun 
farkındayız, ama ekip olarak bir türlü 
beceremedik. Bu durumun sorumlusu 
benim. Sorumluluk alacak kişi benim. 
Taraftarımızın gelirken inanılmaz 
desteği vardı. Bugüne kadar bize sab-
rettiler. Onlara da teşekkür ediyorum. 
Biz onlara beklentilerini veremedik. 
O açından üzgünüz. Burası Beşiktaş, 
düştüğü yerden kalkmasını bilir. Ma-
alesef psikoloji çok aşağı düştü. Biraz 

da kadar, kısmet demek lazım. Bekle-
mediğimiz şeyler oluyor. Şampiyonlar 
Ligi ve lig de buna dahil. Yeterli sevi-
yeye ulaşamadık, beceremedik. Ekibim 
ve oyuncularım adına taraftarımızdan 
özür diliyorum” diye konuştu.

Tercihlerin sahibi benim
Necip Uysal’ın kırmızı kart gördüğü 
pozisyon öncesinde Josef de Souza’ya 
net şekilde faul yapıldığını ifade eden 
Yalçın, “Bireysel performanslar tabii ki 
düşüktü. Kaleye gelemeyen bir rakiple 
oynuyorsunuz. Penaltı 5 dakika son-
ra kırmızı kart.. Necip’in pozisyonu 
kırmızı kart mı ? Tekrarını izlemedim. 
Öncesinde Josef’e yapılan yüzde 100 
faul var. Ben bunların normal olduğu-
nu düşünmüyorum. N’Sakala’nın bir 
saygısızlığı var. Kadro dışı kararının 
oyunla alakası yok. Salih’i kadroya al-
madık. Bu normal, bugün için kadroda 
kalmış olabilir. Rıdvan, Serdar sakat. 
Salih’in olmaması enteresan bir durum 
mu ? Radikal bir karar değil. Daha 
önce Oğuzhan’ı da Salih’i de oynattık. 
Bunlar benim tercihlerim. Sizler antre-
nör olsaydınız, tercihleriniz farklı olur-
du. Tercihlerin eleştirilmesini doğru 
bulmuyorum. Oyunu eleştirebilirsiniz. 
Tercihler, oyuncu performanslarına 
bağlı tercihler. Oyuncular beklentiye 
cevap verdiği zaman tercihler doğru, 
vermediği zaman yanlış oluyor. Beni 
eleştirmeniz doğal. Burada her türlü 
ihaleyi alacak kişi benim. Yeter ki işler 
iyi gitsin. İyi gittikten sonra her türlü 
ihaleyi alırım” ifadelerini kullandı. 
Futbolcuların paralarının günü gü-
nüne yattığını söyleyen Yalçın, “Bi-
zim oyuncularla ya da onların kendi 
aralarında bir problem yok. Buradan 
çıkışı göremiyoruz. Tabii ki görmek 
istiyorum ama bu durum bugünlük 
değil. Olmadı mı olmuyor” dedi.

SÜPER Lig’in 14’üncü 
haftasında Beşiktaş saha-
sında GZT Giresunspor’a 

4-0 mağlup oldu. Karşılaşma-
nın ardından Beşiktaş Kulübü 
Başkanı Ahmet Nur Çebi, 
açıklamalarda bulundu. Çebi, 
“Tatsız ve hoş olmayan bir 
gece geçiriyoruz. Maalesef 
aldığımız sonuç bizi son derece 
üzmüştür. Camiayı da üzmüş-
tür. Öncelikle birinci öncelik 
şuna vermek istiyorum; bu ak-
şam buraya gelip destekleyen, 
bize inanan taraftarlara teşek-
kür ediyorum. Ayrıca biz geçen 
sene bu takımla, bu kadroyla, 
bu teknik ekiple, bu yönetimle 
şampiyon olduk. Bizim nere-
den nereye geldiğimiz zaten 
biliniyor. Ben buradan tekrar 
iddia ediyorum; bu senenin 
şampiyonu Beşiktaş olacaktır. 
Herkese garip gelebilir. Biz 
nereden düştüysek oradan 
kalkarız. Bu bir dibe vurmadır. 
Dibe vurmanın sonucunun 
lehte faydalarını göreceğiz. 
Çözüm getireceğiz. Çözüm-
süzlük varmış gibi düşünenlere 
buradan şunu ifade etmek 
istiyorum; hayır biz geldik 
birçok sorunu çözdük, bu da 
çözülecek sorunlardan bir ta-
nesi. Bunu da yaşayacakmışız. 
Dolayısıyla ben bütün camiaya 
bu sorunların hepsini çözmeye 
hazır olduğumuzu, meselenin 
hepsinin çözüldüğünü görecek-
lerini buradan söyleme ihtiyacı 
duyuyorum. İkincisi; maalesef 
ve maalesef hakemlerle ilgili 
bitmek bilmeyen bir çile var 
ortada. Biz bununla ilgili tepki-
lerimizi her zaman söylediğim 
gibi gerekli yerlerde gerekli şe-
killerde yerine getirdik ve sonuç 
olarak da MHK’nin başkanı-
nın, ‘evet burada yanlışlıklar 
var’ denilerek TFF tarafından 
alınarak, başka bir bir MHK 
başkanı atandığını biliyoruz. 
Sonuçta gördüm ki MHK 
başkanın değişmesi yetmemiş, 
VAR’daki atamaları yapanlarla 
sahalardaki atamaları yapanlar 
maalesef aynı kafa. Hiçbir şey 
değişmemiş bunlarda. Bunlarla 
ilgili TFF’ye sesleniyorum, 
MHK’ye sesleniyorum; bize 
söz verdiniz. Düzelteceğiz 
dediniz ama düzeltmediniz. Ya 
beceremiyorsunuz ya da niye-
tiniz kötü. Allah selamet versin 
gerekeni yapın, gerekeni yap-
mıyorsanız bizim de artık size 
vermiş olduğumuz hoşgörü 
artık bu gece bitmiştir. Hakem-
lerin bu yaptıklarına VAR da 
dahil olmak üzere artık bu gece 
itibarıyla son derece sert tepki 
göstereceğimizi buradan beyan 
etmek istiyoruz. Eğer çeteyse-
niz, biz çete olduğunuzu ortaya 
çıkarıp koyacağız. Eğer örgütlü 
bir iş yapıyorsanız bunu da 
ortaya koyacağız. Ancak ben 
şunu ifade etmek istiyorum ki 
biz Beşiktaşlıyız. Biz 118 yıllık 
kulübüz. Biz nerelerden, ne 
sıkıntıları yaşamış kulübüz. En 
yakın örneği geçen sene. Çileli 
bir pandemi dönemi ve Beşik-
taş’tan bir şey olmaz diyenlere 
rağmen bu takım şampiyon ol-
muştur, yine şampiyon olacak-
tır. Hiç kimse tereddüt etmesin. 
Camiadan birlik beraberlik ve 
bize güvenmelerini istirham 
ediyorum. Bu gördüğümüz 
şeytani düzen midir, çete midir, 
örgüt müdür nedir… Bunla-
rın hepsini artık herkes kendi 
diliyle ifade edecek. TFF’nin bu 
saatten sonra bunları görme-
mesi artık tahammül edilebilir 
olmayacaktır” diye konuştu.

SPOR Toto 1’inci Lig’de Bey-
piliç Boluspor, kendi sahasında 
Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti. 32’nci 
dakikada Kassongo’nun ceza sahası 
içindeki şutunda top Mazague’nin 
eline çarptı. Hakem penaltı noktasını 
gösterdi. Bregu penaltı atışını gole 
çevirdi: 1-0.  45+1’nci dakikada sol 
kanattan Bregu’nun ceza sahası içine 
yerden ortasında savunmadan seken 
topa Kassongo vurdu. Top, fileleri 
havalandırdı: 2-0.  54’üncü dakika-
da Eyüpspor atağında ceza sahası 

içinde Bertu’nun müdahale ettiği 
Dibba yerde kaldı. Hakem penaltı 
noktasını gösterdi.  55’inci dakikada 
Umut Bulut’un kullandığı penaltı 
atışında top ağlarla buluştu: 2-1.  
65’inci dakikada savunma arkasına 
atılan topla buluşan Kassongo kaleci 
ile karşı karşıya kaldı. Kassongo’nun 
vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1. 
90+4’üncü dakikada gelişen Bo-
luspor atağında, Arda Köksal’ın ceza 
sahası içinden yaptığı vuruşta top üst 
direkten döndü.

BEŞİKTAŞ taraftarları, 
4-0’lık mağlubiyetle 
sonuçlanan GZT Gire-
sunspor karşılaşmasının 
ardından Beşiktaş Teknik 
Direktörü Sergen Yal-
çın’a, “Sergen buraya, 
hesap ver taraftara” 
şeklinde uzun süre teza-
hüratta bulundu.  Gire-
sunspor maçının ardın-

dan Beşiktaş taraftarları 
bu karşılaşmaya kadar 
destek oldukları teknik 
direktör Sergen Yalçın’a 
tepki gösterdi. Beşiktaş 
taraftarları karşılaşmanın 
ardından tecrübeli teknik 
adama “Sergen buraya, 
hesap ver taraftara”, 
“Sergen takımı buraya 
getir” ve “Sergen gelecek, 

hesap verecek” şeklinde 
uzun süre tezahüratlarda 
bulundu. Stadyum ışık-
larının bir kısmı kapanır-
ken, Beşiktaş taraftarları 
“Çıkmıyoruz” yönünde 
tempo tuttu. Tecrübeli 
teknik adam, taraftan 
gelen bu tepkiye kayıtsız 
kalarak yeşil zemine geri 
dönmedi.

HESAP VER SERGEN!

İstifa için diyecek bir şeyim yok

SPOR Toto 
Süper Lig’in 
14’üncü hafta-
sında Beşiktaş, 
sahasında GZT 
Giresunspor’a 
4-0 mağlup oldu. 
Siyah-beyazlılar, 
bu mağlubiyetle 
Vodafone Park’ta-
ki en farklı mağ-
lubiyetini aldı. 
Vodafone Park’ın 
kullanıma açıldığı 
2015-16 sezo-
nundan itibaren 
ligde toplamda 9 
maçta sahadan 
mağlup ayrılan 
siyah-beyazlılar, 
Giresunspor kar-
şısında 10’uncu 
mağlubiyetini aldı. 
Bu mağlubiyet 
ayrıca Beşiktaş’ın 
ligde Vodafone 
Park tarihinde 
aldığı en ağır 
mağlubiyet oldu. 
Siyah-beyazlılar, 
daha önce Vodafo-
ne Park’ta oynadı-
ğı lig maçlarında 
Antalyaspor (2), 
Sivasspor (2), 
Yeni Malatyaspor, 
Gençlerbirliği, Fa-
tih Karagümrük 
ve Trabzonspor’a 
(2) kez mağlup ol-
muştu. Beşiktaş iç 
sahada Avrupa’da 
ise Genk’e 4-2, 
Bayern Mühih’e 
3-1, Sporting’e 
ise 4-1’lik farklı 
skorlarla boyun 
eğmişti.

En ağır 
yenilgi! Her türlü ihaleyi

alacak kişi benim

TFF’yi bombaladı!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Hakemlerin bu yaptıklarına VAR da dahil olmak üzere artık bu 
gece itibarıyla son derece sert tepki göstereceğimizi buradan beyan etmek istiyoruz. Eğer çeteyseniz, biz 
çete olduğunuzu ortaya çıkarıp koyacağız. Eğer örgütlü bir iş yapıyorsanız bunu da ortaya koyacağız” dedi

TEKNİK direktör Sergen 
Yalçın’ın istifasıyla ilgili 
gelen bir soruya ise Çebi, 
“Sergen hocayı dinledikten 
sonra gereken neyse onu 
yaparız. Bir dinlemem lazım 
neden istifa ettiğini. Eğer 
haklı gerekçeleri varsa söy-
leyecek bir şeyimiz yok ama 

ayağa kalkıp yolumuza de-
vam edebilecek bir anlayış 
ve tutum görebilirsem ben 
onunla beraber yol yürü-
meyi tercih ederim. B planı 
bu saatte kadar düşünme-
dik ama bu tür şeyler hep 
olağanüstü durumlardır” 
açıklamasında bulundu.

RUSYAʼNIN Ufa kentinde 
düzenlenen Karma Takımlar 
Avrupa Judo Şampiyonası’nda 
mücadele eden milli takım, 
Almanya’yı 4-1 yenerek bronz 
madalyanın sahibi oldu. Karma 
Milli Takımımız ilk maçında 
Rusya’yı 4-3, çeyrek finalde 
Yunanistan’a 4-0’lık üstünlük 
kurdu ve yarı finale yükseldi. 

Bu turda Gürcistan’a 4-2 yeni-
len milli judocular bronz ma-
dalya mücadelesinde Almanya 
ile eşleşti. Almanya karşısında 
milli takım 4-1’lik üstünlükle 
üçüncülük kürsüsüne çıktı. 
Müsabakalarda Karma Milli 
Takım; 57 kiloda Özlem Yıldız 
ve Hasret Bozkurt, 70 kiloda 
Şeyma Özerler ve Minel Akde-

niz, +70 kiloda Kayra 
Sayit ve Kübranur 
Esir; 73 kiloda Bilal 
Çiloğlu ve Bayram 
Kandemir, 90 kilo-
da Vedat Albayrak 
Mihael Zgank ve +90 
kiloda Mert Şişman-
lar ile temsil edildi.

Judoda madalya geldi

EYÜPSPOR KAYIP

BESiKTAS DAĞILDI!
Süper Lig’in 14’üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor’a 4-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 

22’nci dakikada penaltıdan Diabate, 55’inci dakikada Balde, 63’üncü dakikada Serginho ve 90’ıncı dakikada Champness kaydetti

3-13-1



PANDE-
MİNİN 
etkisiyle 

çocuk veya 
bebek bakıcı-

lığı daha çok yatılı olarak 
tercih edilmeye başlandı. 
Aileler, bakıcıların hastalık 
getirmesi korkusuyla kendi 
evlerinde kalmasını istiyor. 
Bakıcıların koronavirüs 
aşılarını da yaptırması gere-
kiyor. Haliyle bu durumda 
fiyatları yükseltiyor. Yaban-
cı bakıcılar ise ülkelerine 
para gönderdikleri için ma-
aşlarını dolar olarak almak 
istiyor. Artan döviz kuru da 
fiyatları yukarı çekiyor. Yine 
pandemi etkisiyle yapılama-
yan uçak seferleriyle birlikte 
Türkiye’de yabancı bakı-
cıların azalması da fiyat-
ları yukarı yönde etkileyen 
unsurlardan biri oluyor.  

Bin 200 dolara 
çıkan fiyatlar

Çocuk bakıcıları en çok 
Filipinler, Türkmenistan 
ve Özbekistan vatandaşla-
rından tercih ediliyor. Türk 
bakıcılar ise fiyatlarının 
yüksek olması ve yatılı kal-
mamaları gibi nedenlerden 
tercih edilmiyor. Türkme-
nistan ve Özbekistan vatan-
daşlarının maaşları 800-900 
dolar bazı durumlarda da 
bin dolara kadar çıkabili-
yor. Filipinlilerin maaşları 
ise 1000-1200 dolar arasın-
da değişiyor. Bu fiyatlara 
ayrıca sigorta primleri de 
ekleniyor. Yatısız bakıcılar 
yani sabah gelip, akşam gi-
denlerin maaşları ise 5 ile 7 
bin TL arasında değişiyor.

Eğitim ve tecrübe 
belirleyici oluyor

Bakıcılar ailelerin beklenti-
lerine göre belirleniyor. Yaş 
sınırlaması genel olarak 25 
ile 45 yaş arasında oluyor. 
Yabancı dil isteyen bir ke-
sim var, sadece “çocuğa iyi 

ve sağlık baksın, sevgi dolu 
olsun” diyen ayrı bir kesim 
de var. Daha çok çocuk ba-
kımında personelin eğitimli 
olması, çocuğa bir şeyler 
katabilmesi anlamında bek-
lentiler var. Çocuk gelişimi 
okuyan personeller sadece 
çocukla ilgilenip, odasının 
düzeni, yemesi, içmesi ve 
anaokuluna hazırlama 
gibi detaylarla ilgileniyor. 
Sadece lise mezunu olup 
daha önce çocuk bakmış, 
referansı ve tecrübesi olan 
personellerde var. Ailenin 
beklentisi hangi yöndeyse 
ona göre seçiliyor. Pandemi 
dolayısıyla anaokuluna 
çocuğunu göndermek 
istemeyen aileler, anaokulu 
öğretmenini evde çalıştır-
mak istiyor. Eğer eğitimli 
bir bakıcı istiyorsanız daha 
yüksek bir fiyat var, 8 ile 15 
bin TL’ye kadar yatılı per-
sonel var. Gündüzcü çok 
da az olsa fiyatları eğitim 
durumuna, referansına, 
tecrübesine göre değişiyor.  

Filipinli bakıcılar 
revaçta

Filipinli bakıcı alanında 
olmazsa olmaz şey İngilizce 
öğretmesi, çocuğa ikinci dil 
verilmesi ve yatılı çalışması. 
Sakin, yumuşak karakterli 
ve disiplinli insanlar olduk-
ları için Filipinliler çocuk-
larla iletişimde uzun süreli 
çalışabiliyor. Bütün bu 
kriterlerde aileler için tercih 
sebebi oluyor. 

Türkçe bilmeyen 
bakıcı detayı

Türk yatılı bakıcıların 
maaşları 15-20 bin liraları 
buluyor. Türk bakıcılar 
yüksek fiyatlı olduğu için 
çok tercih edilmiyor. Ya-
tılı olarak bakıcılık yapan 
Türklerin sayısı da çok az. 
Ayrıca, yatılı Türk bakıcılar 
aile ile aynı dili konuştukları 
için özel hayat ihlali olarak 

görülüyor. Ev içerisinde 
yapılan özel konuşmaları, 
tartışmaları Türk bakıcılara 
aynı dili konuştukları için 
rahatlıkla anlayabiliyor. Bu 
durumda tercih edilmiyor. 
Yani aileler yabancıların 
Türkçe bilmedikleri için ev 
içinde yapılan özel konuş-
maları anlamamalarını 
tercih ediyor. 

20 bin lira maaş 
alan dadılar var

Bakıcı danışmanlığı ya-
pan Olcay Nazlı Karakuş, 
fiyatların artışı konusunda, 
“Pandemiden sonra yatılı 
bakıcıya çok arttı çünkü 
insanlar doğal olarak yatılı 
olmayan bakıcıları tercih 
etmiyorlar. Hastalık getir-
me, Kovid-19 taşıma riskini 
minimale indirmek istiyor-
lar. Bu yüzden de dolar 
yükselmesine rağmen talep 
artışı çok ciddi. Türklerde 
yatılı bakıcı bulmak çok zor. 
Bizim kendi kültürümüzden 
dolayı, yatılı çalışmak Türk 
kültürüne çok uygun olma-
dığı için daha çok yabancı 
bakıcılar tercih ediliyor. Ta-
lep artışı neredeyse 3-4 mis-
line çıktı diyebiliriz. Fiyat 
aralığı 800 dolar ile 1200 
dolar arasında değişiyor ve 
hala dolarla ödeme yapı-
lıyor. Sigortasıyla beraber 
14-15 bin TL’yi bulan ma-
aşlar konuşuluyor. TL’ye 
vurduğumuzda 10 bin 
TL’nin üzerinde sigortasıy-
la beraber 14-15 bin TL’yi 
bulan maaşlar konuşuluyor. 
800-900 hatta bin dolara 
giden Türkmen ve Özbek 
bakıcılarla karşılaşıyoruz. 
Türklerin maaşları özellikle 
referans verebiliyorsa, daha 
önce ikiz bakmışsa, yeni 
doğan bakmışsa daha da 
yüksek oluyor. 15 bin ile 20 
bin TL arası maaşlı Türk 
dadılarla karşılaşıyoruz” 
değerlendirmesinde bulu-
nuyor.                 ■ DHA
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ÜNLÜ oyuncuAras Bulut İynemli, Türkiye
Vodafone Vakfı veHabitat Derneği’nin ortak-
laşa yürüttükleri “Yarını Kodlayanlar” projesi
kapsamında köy okullarında kurulan tekno-
loji sınıflarının açılış törenine katıldı. Aynı za-
mandaVodafone’un reklam yüzü olan
İynemli, Kocaeli Derince İshakcılarOrtaoku-
lu’nda düzenlenen açılışta çocuklarla bir
araya geldi. Açılışa İynemli’nin yanı sıra Tür-
kiye Vodafone Vakfı BaşkanıHasan Süel ve
Habitat Derneği YönetimKurulu Başkanı
SezaiHazır 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 veHabitat Derne-
ği’ne çocuklarımıza kazandırdıkları tüm im-
kânlar için teşekkür ediyorum” dedi.

eğitiMdefırsat
eşitliğiöneMli

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-
şümMüdürlüğü 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
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Daire satışları konusunda komisyona dikkat
çeken Yüzbaşıoğlu, “avcılar Belediyesi ve Çevre
Şehircilik Bakanlığı'nın kat sahiplerininmağduri-
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
dönüsüMdeyoK

Üniversiteye kayda gelen öğrencileri Güngören
Belediyesi ekipleri karavanla kapıda karşıladı
GÜNGÖRENBelediyesi ekipleri, üniversitelerin
yeniden açılmasıyla birlikte üniversite ve KYK
yurduna kayda gelen 4 bin öğrenciyi kapıda kar-
şılayarak ikramlarda bulundu.Öğrenciler için
modern tasarımlara sahip 2Öğrenci İstasyo-
nu'nu da hizmete açanGüngören Belediyesi,
buralarda da tamamen ücretsiz bir şekilde öğ-
rencilere hizmet vermeye devam ediyor. Üniver-
site ve KYKFatih Fatih SultanMehmet
Yurduna yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı ne-
deniyle kayıt yaptırmaya gelen yaklaşık 4 bin öğ-
renciyeGüngören 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 2Öğrenci İstasyo-

nu'nu hizmete açarak yeni eğitim öğretim yı-
lında öğrencilerin dahamodern 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.

Kadınlarıngözünden

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 gözündenMaltepe 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 erdemKırım, etkinliğe katılan
kadınlara fotoğraf çekerken dikkat etmeleri gereken nokta-
ları ve tecrübelerini aktardı. Maltepe Belediyesi Kadın ve
aileMüdürlüğü tarafından düzenlenen “Kadınların Gözün-
denMaltepe'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 erdemKırım rehberliğindemev-
cut koşullarda ışık ve yansıma konusunu tecrübe eden
kadınlar, gün ilerledikçemakro 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

TRAKYA Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule ve 
Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan 1 Ocak- 
27 Kasım’da 1 milyon Bulgar turist, 
Edirne’ye geldi. 700 bini Kapıkule, 300 
bini de Hamzabeyli’den olmak üzere 
özel araç ve turlar ile kente giriş yapan 
Bulgar turistler, sınır kapılarında da 
yoğunluk oluşturdu. 1 Bulgar levası’nın 
7 liraya yükselmesiyle iğneden ipliğe 
tüm ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılayan 
turistler için esnaf da harekete geçti ve 
Bulgarca tanıtımlarını artırdı. Edirne 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep 
Zıpkınkurt, hafta sonları Bulgar turist 
sayısının 12 bini bulduğunu ve kişi başı 
500 euro harcandığını belirtti. Kent 
pazarında kadın ve erkek giyim ürünleri 
satan esnaftan Serkan Şen, işlerinin 3 
kat arttığını belirterek, “Leva’nın yüksel-
mesi bizim yüzümüzü güldürdü. İşleri-
miz katı arttı. Pazardan ilk kez son 20 
gündür zevk alarak iş yapıyoruz. Deva-
mını bekliyoruz. Tamam bizim paramız 
onlara göre düşük ama kalite olarak çok 
üstünüz. Şu anda en çok mont satıyo-
ruz şu anda. Bunun yanında Bulgaris-
tanlı ya da Yunanistanlı turistler pazar-
lık da yapmıyor. Şu anda Bulgaristan’ın 
yüzde 100’ünü giydiriyoruz, tamamen 
bize endeksliler” dedi.                ■ DHA

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Ba-
şakşehir Living Lab İnovasyon 
ve Teknoloji Merkezi’nde “Dijital 
Drone Yarışması” düzenledi. 
BASE Espor Mer-
kezi’nde her anı he-
yecan dolu yarışma-
ya gençler büyük ilgi 
gösterdi. Başakşehir 
Belediyesi dijital 
teknolojinin tüm 
imkanlarını genç-
lerle buluşturuyor. 
Gençleri sivil hava-
cılığa yönlendirmek, yarışmacılar 
arasında sportmenlik duygusunu 
geliştirmek, öğrencilerin drone 
teknolojisi ile bağ kurmalarını 
sağlamak ve yarışmalarda görev 
ve sorumluluk bilinçlerinin geliş-
mesini sağlamak amacıyla Dijital 

Drone Yarışması düzenledi.

Her anı heyecan dolu geçti
Yarışmacılardan simülasyon orta-

mında belir-
lenen parkur-
daki görevi en 
yüksek skor ve 
en az hatayla 
tamamlamaları 
istendi. Her anı 
heyecan dolu 
geçen yarışma-
da Eyal Kohen 

birinci olarak 3 bin liralık para 
ödülüne layık görüldü. Yarışmada 
ikinci olan Cemal Batur 2 bin lira-
lık, üçüncü olan Fırat Akar ise bin 
liralık ödülü almaya hak kazandı. 
Dereceye giren yarışmacılara 
başarı sertifikaları da verildi. 

M İLLİ Eğitim Bakanı 
Özer, okul ön-
cesi eğitim-

deki çalışmalarla 
ilgili yazılı açık-
lama yaptı. 
Bakan Özer, 
eğitimde 
fırsat eşitliğini 
artırmak için 
okul öncesi 
eğitime erişimi 
yaygınlaştırmak 
istediklerini belirte-
rek, “Bu kapsamda 2022 
yılı sonuna kadar 3 bin yeni 
anaokulu ve 40 bin yeni ana 
sınıfı yapacağız. Gerekli 
planlamalarımızı yaptık. 
Projeyi Sayın Emine Erdo-
ğan hanımefendinin himaye 
ve destekleriyle başlattık 
ve yürütüyoruz. İlk adım 
olarak İstanbul’a her biri 
12 derslikli 100 yeni ana-
okulu yapımını başlattık. 
İstanbul’a 2022 yılı sonuna 
kadar 1000 yeni anaokulu 

yapacağız” dedi.

40 bin ana sını 
yapılacak

Kasım ayında ana sınıfları 
ile ilgili ilk adımı attıklarını 
da hatırlatan Bakan Özer, 
şunları kaydetti:
“40 bin yeni ana sınıfı 
hedefi kapsamında 5 bin 
ana sınıfını ikinci döneme, 
yani Şubat 2022’ye yetiş-

tireceğimizi açıklamıştık. 
Çalışmalarımız hızla 

sonuç verdi ve bir 
ay bitmeden 3 bin 

971 yeni ana 
sınıfını açtık. 
Yeni açtığımız 
bu ana sınıf-
larında 74 bin 
çocuğumuz 

eğitim almaya 
başladı. Böylece 

5 yaş grubunda 
yaklaşık yüzde 78 

olan okullaşma oranı, 
yaklaşık yüzde 83’e çıkmış 
oldu. Yeni planlamamıza 
göre şubata kadar 5 bin 
yeni ana sınıf hedefimizi 
önemli oranda aşacağız. Bu 
nedenle hedefimizi güncel-
liyoruz. Yeni hedef olarak 
şubat ayına 10 bin yeni ana 
sınıfını hazır hale getirmeyi 
hedefliyoruz. Bu hedefe 
ulaştığımızda 5 yaş grubun-
da okullaşma oranı, yakla-
şık 93’e çıkmış olacak.” 

BAKICI danışmanlığı 
yapan Yasemin Çizmeci ise 
son dönemdeki gelişme-
leri şöyle değerlendiriyor: 
“Türklerde bir yatılı 
personel eve almaya 
çalışsanız 8-10 bin 
TL arasında fi-
yatlar bekleniyor. 
Gündüzcülerin 

4 bin 500 ile 5 bin 500 TL 
arasında fiyatları var ve 
sigortaları var. Yabancılar-
da da aynı şekilde, doların 

yükselmesiyle, persone-
lin azlığı, Türkmenis-

tan’da kapıların ka-
panması, çok fazla 
Türkiye’ye gidip 
gelmemeleri gibi 

sebeplerden dolayı burada 
var olan personel sayısının 
azlığı fiyatların yükselme-
sine sebep oldu. Biz de bu 
alanda zorlanıyoruz çünkü 
her ailenin bütçesi 6 bin, 
7 bin TL’leri kaldırıp, bir 
yatılı personel çalıştıracak 
durumda olmadığı için 
sıkıntı yaşıyoruz bizde.” 

FİYATLARFİYATLAR

CEP YAKIYOR
CEP YAKIYOR

Yatılı bakıcı maaşı 10 bin TL

İstanbul’da bakıcı
BULMAK ÇOK ZOR!

3 bin yeni ana okulu yolda
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için 

okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı 
sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız” dedi

Bulgarlar 
Türkiye’ye 
AKIN ETTİ

Başakşehir yarıştı

İstanbul’da son dönemde bebek ve çocuk bakıcısı bul-
mak zorlaştı. Pandemi nedeniyle aileler yatılı bakıcı 
istiyor, bunlar genelde yabancı. Yine pandemi nede-

niyle yabancı bakıcı gelemediği için ve döviz kurunda-
ki artış nedeniyle fiyat yükseliyor.  Bakıcıların maaşla-
rı pandemi ve döviz kurunun da etkisiyle son aylarda 

artarak 6-7 bin TL ile 20 bin TL aralığına yükseldi


