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UCUZ ELEKTRİK
VE GÜVENLİK İÇİN
KAMULAŞTIRMA
Elektrik başta olmak üzere enerjideki yüksek zamların üreticilerin belini büktüğünü ve üretim şevkini
kırdığını belirten Perinçek, özel şirketlerin devletten aldığı elektriği aşırı kârla sattığına dikkat çekti.
Perinçek, 'Üreticilerin Millî Hükümeti, özel elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerini kamulaştıracaktır.' dedi
Dostlarımızla işbirliği şart

ESNAFIN
TEPKİSİ
HAKLI

stanbul l Merkezi'ndeki
açklamada Genel Bakan Yardmcs Utku Reyhan, Ekonomi Siyasetleri
Bürosu Bakan Hakan
Topkurulu, l Bakan
Cem Dikmen ve l Yöneticisi Nuray Kaya da hazr
bulundu.

YAŞANAN krizin özelleştirmenin bir sonucu olduğunu belirten Vatan Partisi lideri,
Hükümet’in halkın değil özel şirketlerin çıkarını desteklediğini söyledi. Enerjide
halkçı çözümün ülke güvenliği için şart olduğunu vurgulayan Perinçek, “Rusya,
Azerbaycan, İran, Irak, Cezayir ve Katar’la
işbirliği yaparak ucuz doğal gaz, mazot ve
elektrik sağlayabiliriz.” diye konuştu.

ESNAFIN tepkisinin hakl olduunu belirten TESK
Genel Bakan
Bendevi Palandöken, yüksek
faturalara çözüm
bulunmasn istedi. Palandöken,
Anayasa'nn 173.
maddesindeki
‘Devlet esnaf
korur!’ ilkesini
hatrlatt. 9'da

Ucuz Elektrik Platformları oluşturacağız
PERİNÇEK, parti olarak görevi üstlendiklerini belirterek; “İmza masaları açacağız,
pankartlar asacağız, bildiriler dağıtacağız.
Sendika ve meslek örgütleriyle 'Ucuz Elektrik Platformları’ oluşturacağız." dedi. Ayrıca
kamu eliyle yenilenebilir, ucuz enerji üreten
modellere geçilmesini isteyen Perinçek,
nükleer enerjinin de geleceğimiz açısından
şart olduğunu kaydetti. 9'da
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ÖZELLEŞTİRME
İŞE YARAMADI

YER
Vatan Partisi Ardahan İl Başkanlığı
EnerjiSA Bölge Müdürlüğü Önü
Vatan Partisi Çankırı İl Başkanlığı
CK Boğaziçi Elektrik Müdürlüğü Önü
Kemeraltı Girişi İş Bankası Önü
Vatan Partisi Düzce İl Başkanlığı
Havuzlu Çarşı
İnönü Meydanı
Atatürk Kent Meydanı
Sınırsızlık Meydanı
Ceren Özdemir Parkı
Vatan Partisi Yozgat İl Başkanlığı
Madenci Anıtı Önü
Atatürk Meydanı
Vatan Partisi Erzurum İl Başkanlığı
Merkez Ulu Camii Önü

LSTENN DEVAMI YARIN

Altı aydır uyarıyoruz

BATMAN Ticaret
ve Sanayi Odas
Bakan Abdulkadir Demir ve
Manavgat Ticaret
ve Sanayi Odas
Yönetim Kurulu
Bakan Seydi
Tahsin Güngör,
elektrik zamlarnn tüm sektörleri olumsuz etkilediini söyledi.
Bakanlar, i yerleri kepenk kapatabilir uyarsnda
bulundu. 9'da

TEDAŞ Genel
Müdürlüğü, hakkında açılan bir
davadaki savun14 Şubat ma dilekçesinde,
özelleştirmeyle
2017
amaçladıkları hizmet kalitesine ulaşamadıklarını bildirmişti. Aydınlık'ın 14
Şubat 2017 tarihinde gündeme getirdiği 11 sayfalık savunmada, “Dağıtım şirketlerinin üzerinde gerekli ve yeterli denetim
mekanizması oluşturulamadığından, dağıtım şirketlerinin hizmeti ikinci plana bırakan kâr odaklı uygulamalar sonucu müşteri memnuniyetsizliğinin artmasına, kamu zararının oluşmasına sebebiyet verilebilecektir.” ifadeleri yer aldı. 9'da

İSMET
ÖZÇELİK’in
yazısı 10’da

Elektrik
faturası
tepkileri

Aydnlk, özel irketlerin
ar kârlarnn halkn belini büktüünü sk sk
gündeme tad, kamulatrma talebini öne çkard.

Sayfa

11

KURTULUŞ SAVAŞI'nı
matematikle
anlatacaklar
AYDIN Efeler Ilıcabaşı Ortaokulu
matematik öğretmeni Kadir Çınar'ın başında bulunduğu ekip, Kurtuluş Savaşı'nı matematikle anlatacak. Projede 10
öğretmenin görev aldığını belirten Çınar, “9 konu tespit ettik. Hamleleri, stratejileri verilerle anlatacağız.” dedi.
 ÖZLEM KONUR USTA’nın haberi 3’te
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İlericiliğiniz
kaç promil?
ÖZGÜRLÜĞÜ rakıyla özdeşleştirmek, aydının kendini tüketmesinin başlangıcıdır.
“Bu milletten adam olmaz!” fikrinin önceki
durağıdır. Nihayetinde
vatanı kurtaramamanın teorisi
yapılır.
 NADİR TEMELOĞLU'nun
yazısı 2'de

13
FİKRET
AKFIRAT'ın
yazısı 11'de

Rusya-Çin bildirisi ve
Türkiye’nin safı

Limon elde kaldı
HATAY Arsuz'da limon
üreticileri ürünlerini satamamaktan şikayetçi. Zararına çalıştıklarını, ağaçlarını kesmek zorunda kalacaklarını belirten çiftçiler,
yetkililerden kalıcı çözümler beklediklerini söyledi.
 HÜSEYİN GÜLER'in haberi 7'de
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Duble aydınlar
Özgürlüğürakıylaözdeşleştirmek,aydınınkendinitüketmesininbaşlangıcıdır.'Bu
millettenadamolmaz'fikrininöncekidurağıdır.Vatanıkurtarmayı‘masabaşıçalışmaya’
indirgemektir.Nihayetindevatanıkurtaramamanınteorisiyapılır.Önümüzdekienönemli
görevlerdenbirtanesi,liberalaydınlarınmaskesiniindirmekvegerçektenmillî,
vatansever,devrimciaydınlarımızıortak
birçatıaltındantoplamaktır
Atatürkçülüü rakya
indirgeyenler, en
sonunda Nutuk'u içki
sofralarna meze yapmaya kadar götürdü.

NADİR TEMELOĞLU

Ç

OK satan yazarlardan Ahmet Ümit bir eline gaz lambası bir eline rakı aldı, sosyal
medyadan paylaşım yaptı: “Ne yapalım,
gaz lambasını yakarım, rakımı içerim. Bu günler de geçer elbet, eşe dosta selam olsun...”
Ahmet Ümit, Zonguldak'taki madenlerde ekmek için ölümün ağzında kömür çıkaran madencilerin, Isparta'da elektriksiz
kalmış vatandaşların yanında gaz lambasını eline alsa paylaşımının belki bir anlamı
olurdu. Oysa “protesto”sunu, konfor alanında, en güzel abisi olduğu mekanlarda yapıyor. Bir kadehi fondip yapıp, gaz lambasını okşasa, çıkardığı cinle bütün sorunları çözüverecek sanki...
Kımıldamayan aydınımızın mucize yaratmasına
da, harekete geçmesine de gerek yok! Bu günler
de geçer elbet... O rakı masasındaki yerini hep alabilsin de, nasıl geçerse geçsin...
2 bin 500 liraya Atatürk kitabı pazarlayan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil de, en çok rakı güzellemesi yapanlardan. Cumhuriyet'in şerefine rakı kaldıran Özdil, 14 Ekim 2020 tarihli “Rakı ciddi iştir” başlıklı yazısında, “Vatan sevgisidir rakı.
İki tek attığında, noolacak bu memleketin hali diye kafa yormazsın aksi olsa.” ifadelerini kullandı. Rakı sevgisi vatan sevgisinin üstüne çıkmış olacak ki, 14 Aralık 2021 tarihli “Ölmeme günü” yazısında aynı cümleleri yineledi. Üstüne üstlük Kıbrıs'ı vermeye kalktı: “Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Ermeni'si de, Yahudi'si de… Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir!” Villa kaçak, rakı bol, mezesi var.
KKTC'yi dünyaya tanıtma mücadelesinde öne çıkmasına gerek yok. Yeter ki, koy bir duble daha...

İLERİCİLİĞİNİZ KAÇ
PROMİL?
Kardeşimin Hikayesi kitabının 130. sayfasında “Rus kızı votka gibidir, tek başına içilir, hiçbir şey istemez ama Türk
kızı rakı gibidir. Yanında meze
ister, peynir kavun ister; ister
oğlu ister.” diyen Zülfü Livaneli, 8 Kasım 2008'de Vatan gazetesindeki “Şişeye konmuş şiir” başlıklı yazısında şuna dikkat çekiyordu: “İçki, siyasal hattan çıktı şimdi süratle sosyal hayattan da çıkıyor. (...) Japonların çay töreni gibi, rakı da bu ülkede sadece bir içki değil bir törendi
eskiden.” Gerçi Livaneli içmeden, rakı törenine
ihtiyaç duymadan bile “Atatürk solcu değildi” diyen, Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesini istediğini açık açık belirten ve bunu solculuk olarak
pazarlayan biri.
Aydınlar arasındaki rakı furyası öyle ki, bir grup
sanatçı masalarındaki rakıyı fotoğrafta göstermedi
diye linç bile yedi. Bunların denklemi basit. Masada ne kadar rakı varsa, o kadar aydın, Atatürkçü,
ilericisin. Promiliniz artarsa, çağdaşlığınız artıyor!
Rakı, ab-ı hayat gibi. O giderse, hayatın bir anlamı
da kalmıyor. Sisteme karşı yaptıkları “sevimli yaramazlıklar” mı? Onlar işin mezesi.

BU OLİGARŞİ NASIL YIKILIR
ELİ KADEHLİLERİN GÖRMEZDEN
GELDİKLERİ
Türkiye çeşitli zorluklarla ve tehditlerle karşı
karşıya. Eli kadehlilerin kaçı bu tehditlere göğüs
geriyor? Eli kadehlilerin kaçı halkımızın zorluklarını paylaşıyor? Eli kadehlilerin kaçı ABD'nin Doğu Akdeniz'den silahlı tehditlerine ses
çıkarıyor? Eli kadehlilerin kaçı terör örgütü PKK/PYD'ye
emperyalistlerin binlerce TIR
silah vermesine dur diyor? Demiyor, çünkü Selahattin Demirtaş'a özgürlük dilenme peşindeler! Eli kadehlilerin kaçı
Diyarbakır'da terör örgütünün
elinden söke söke evlatlarını
alan annelerimizin sesi oluyor? Eli kadehlilerin kaçı uyuşturucu pençesine düşen gençlerimizin sesi oluyor? Eli kadehlilerin kaçı ekmek teknesine sahip çıkan esnafın, işçinin,
sanayicinin sesi oluyor?

'MUHALİFLER' NEDEN SEVİYOR
Yukarıda bahsettiğimiz aydınların, muhalif kesimlerden destek görmesi şaşırtıcı mı? Sistem karşıtları neden bunları savunuyor?
Öncelikle belirtelim ki aydın, ideolojik insandır. Onun konumunu bilinç ve ideoloji belirler.
Hangi ideolojinin hizmetindeyse, o ideolojiye sahip sınıfın hizmetindedir. Burjuva aydınının en tipik özelliği, sermayeden bağımsız görünmesidir.
Bir anlamda suyu bulandıran aydındır, burjuva aydını. Sistemin denetim altına almaya çalıştığı insanlar, bu aydınlar aracılığıyla kontrol edilir. Daha bağımsız, kimi zaman “sevimli” yaramazlıklar
yapan, kafa tutuyor gibi görünen aydın takımı, aslında hâkim sınıfların idelojik hegemonyasını
sürdürme araçlarından biridir.*

medyaninhalleri@aydinlik.com.tr

HAZIRLAYAN: BEYHAN KORKMAN

‘Tehdidin kaynağı ABD’
BRAHM KARAGÜL
Türkiye bir NATO ülkesidir, evet. ABD ve Avrupa müttefikidir, evet. Atlantik ittifakının çok önemli bir ülkesidir, evet. Ama unutmayın ki, Irak’ın kuzeyinde,
Suriye’nin kuzeyinde, Doğu Akdeniz’de, Ege’de, 15 Temmuz gibi içeriden saldırılarda tehdidin kaynağı işte o müttefiklerdir. Türkiye’nin bugün tanımladığı bütün tehditler
ABD ve Avrupa kaynaklıdır. Türkiye Rusya ile dosttur.
Bu dost olma hali hem Türkiye’nin hem Rusya’nın lehinedir. İki ülke de buna muhtaçtır. Bu dostluk; Batı’nın
iki ülkeyi savaştırmaya dönük bütün provokasyonlarına rağmen başarılabilmiştir.

SOROS, Şİ’ye karşı
HLAL KAPLAN
Şi'nin, Mao'dan sonraki efsanevi lider kabul edilen Deng'in mirasına ihanet ettiğini söyleyen Soros'un, Çin Komünist Partisi içindeki başka kliklere
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Eline kadeh alan aydın, emekçi sınıfları ve
küçük burjuvaziyi kendi gerçekleri başta olmak
üzere ülke gerçeklerinden koparıyor. Özünde liberal; etikette ilerici, çağdaş, Atatürkçü aydınlar
çeşitli “yaramazlıklarla”, demokratik değerler
maskesi altında Kıbrıs'ı vermenin de, Avrupa Birliği'yle bütünleşme sürecinin de, PKK'yı hendeklerden kurtarmanın da ikna aracı olarak görev yapıyorlar.
Rakı masası, “memleketi kurtarmak için çalışmaktan” vazgeçmek için kurulan “çilingir sofrası”dır. Bunlar, karamsarlık kapısının çilingiridirler. Duble sayısı arttıkça, karamsarlık o ölçüde artar.
Özgürlüğü rakıyla özdeşleştirmek, aydının
kendini tüketmesinin başlangıcıdır. “Bu milletten
adam olmaz” fikrinin önceki durağıdır. Vatanı kurtarmayı ‘masa başı çalışmaya’ indirgemektir. Nihayetinde vatanı kurtaramamanın teorisi yapılır.
Vatanı kurtaramamanın getirdiği karamsarlık, yine kadehlere yansır. Oysa memleket için kafa yormak; bilincin açık olmasına, kararlılığa, bilime,
halkla kader birliği yapmaya bağlıdır.
Eli kadehli aydının yanı sıra, bir “Atatürkçü aydın” oligarşisi var. Son dönemde sanat adına hiçbir şey üretmeseler de “Atatürkçü” ekranlarda hep
onlar var. Hatta öyle ki, “Yılın Atatürkçüsü” ödülüne layık görülüyorlar. Hepsinin ortak özelliğine bakınca, HDP'yle yakınlaşmayı savunanlar olduğu dikkatimizi çekiyor. HDP promili yükseldikçe, “Atatürkçü aydın” parlatmaları da o kadar
daha fazla yapılıyor. Sanki onlar dışında ne Atatürkçü var ne de muhalif.
Tüm bu liberal aydın kalabalığının yanı sıra millî, devrimci birçok aydınımız, sanatçımız ortalarda hem moralsiz hem de dağınık bir şekilde kaybolup gidiyor. Önümüzdeki en önemli görevlerden bir tanesi, liberal aydınların maskesini indirmek ve gerçekten millî, vatansever, devrimci aydınlarımızı ortak bir çatı altından toplamaktır.
(*) Doğu Perinçek, Aydın ve Kültür, Kaynak
Yayınları.

mesaj verme kaygısı taşıdığı aşikâr. Ancak bu aşikârlık, arka planda iş çevirmesiyle ünlü spekülatörün
acziyetinin de bir göstergesi midir? Çin'i "kişiye özel
AVM'si" haline getiremeyen Soros, devlet kontrolünü hem insan haklarının hem de serbest piyasanın önüne koyan Şi'ye karşı...

‘Anti emperyalist bilinçten
uzaklaştırmak istiyorlar’
YAAR HACISALHOLU
Emperyalizm boş durmuyor.
Türkiye'yi yeterince kontrol edememenin ıstırabıyla
her yolu deniyor. Son olarak Samsun'da Atatürk anıtına provokatif saldırıyla da el atıyor. Suç dosyası
kabarık şahıslar üzerinden Atatürk cepheleşmesine heves ediyor. Atatürk kimliğini heykel, rozet, tören düzeyinde kalması için özen gösteriyor. Böylece;
milli mücadele ve Çanakkale ruhundan, anti emperyalist bilinçten uzaklaştırabilmeyi başarmak istiyor. Bunun için de emperyalizme karşı tam bağımsız Türkiye davasını zedelemek için büyük
gayret sarf ediyor.

Ak Partili isim duyurdu: Demokrasi
ve Birlik Derneği Kuruldu
MEHMET METNER
Türkiye’nin Kürtlerine
yeni bir seçenek sunulmalıdır. Onların sesine kulak verilmelidir. Onların talepleri içtenlikle

Güneş doğdu mu giden
yıldızlar sayılmaz
Bak,
"Deva"yıldızıyokburada
"Gelecek"gelmedengitti.
"Saadet"yıldızınerede...
AmerikanKutup'ununsonüç
yıldızdırelele...
Dünyayıelikanlıdolaşangezegenlerinegülüyorlar.
Sizedeğil.
Bensize
"Devrimolacak"demiyorum.
Devrimoluyor!
Yoksa
Öhümöhümöksürürmüydü
lambalar,
Bakışığısöndükapitalizmin
Otomobillerpetrolistasyonlarınınsondasıiledolaşıyorsokaklarda
Fiziköğretmenisonçöpünü
topluyordüzenin.
Büyükelçi'ninkılçıklıayağına
gidiyorsaŞehremini,
Tarladantraktörhasadediyorsahacizmemuru,
Bensize,
"Devrimolacak"demiyorum.
"Devrimoluyor"diyorum.
Yoksaotelodasındaneişi
olur,
Anamuhalefetin!
Yokzamanları...
Bağdat'abalkoyarsan,sinek
Şam'dangelir
Gelipgelipyapışmalarıondan
Nereyenekoyduklarınıbiliyorlar...
Çıktıaynıçuvalıniçindekavga
edenler,
Birbirininyarasınısardı
Hemsağdan,hemsoldan,
KürttanıdıkırmızıbaşlıklıAsena'yı!
DöndüDıyarbakır'dakiAna'sına..
Bensize,
"Devrimolacak"demiyorum,
“Devrimoluyor”diyorum.
ŞimdiheryerİstiklâlCaddesi
İstiklaâCaddesi'niterkeden
Yunanüniformalıİngilizler
Şimdi
KendiüniformamızlaSilivri'deler..
Ve
Vahdettinkılığındakaçmışsa
başhain,
Yenidenkurulmuşsabenzeri
istiklalmahkemelerinin...
Oluyorbuiş...
Boşyereçalışmadıdevrimin
partisi;
Biliyordu
Birgünköylükendiürettiğini
alamayacağını,
Biliyordu,
İşçikendiyaptığınıseyredeceğini,
Biliyordu,
Bilebileyandıodlarda,ateşlerde..
Bugünleriyarattıkadınıerkeği,
gençliğiile..
Şimdihepsininbaşındabuğdaybaşağından
Birtaç,
Alınlarındanyıldızakıyoryüreklerineonların
Şimdi...
Öhümöhümöksürüyoriktidarı

dinlenmelidir. Türkiye’de “Kürt sorunu” nun çözülmüş olması, Kürtlerin tüm sorunlarının çözüldüğü anlamına gelmemektedir. 1990’lı yıllarda yerini yurdunu terk edip büyük şehirlerin
varoşlarına can havliyle sığınan Kürtlerin sahipsiz bırakılmış olması, derin sosyolojik sorunların yanı sıra siyasi krizlerin de tetikçisi olma özelliği taşımıştır. PKK’lı nazarıyla bakılanların evlatları PKK’nın partisine adeta mecbur ve mahkum edilmişlerdir. Bu mecburi savrulmaların daha da derinleşmemesi için sahiplenici yeni siyasi ve sosyal politikalara acilen ihtiyaç vardır. Bu yüzden bu ülkenin yüreği yanan
Kürtleri olarak acilen bir şey yapma kararımızı kuvveden fiile çıkarmak istedik. Bir grup arkadaşımızla genel merkezi İstanbul’da olan
DEMOKRASİ VE BİRLİK DERNEĞİ’ni
(DEMBİR-DER) kurduk. Kurucu arkadaşlarımız: Mehmet Metiner, Cemal Kaya (Ağrı Eski Milletvekili-İşadamı), Fatma Salman (Ağrı
Eski Milletvekili), Kutbettin Ömeroğlu (İşadamı), Mehmet Karataş (TV Muhabir), Engin
Akel ( Eczacı), İrfan Karataş (İşadamı) Dernek olarak amacımız ismimizde saklıdır.(..)
Türkiye biz Kürtlerin ülkesidir. Bu devlet biz
Kürtlerin devletidir. O yüzden ayrı devlet taleplerini, birliğimizi bozucu fitne girişimleri olarak şiddetle reddettiğimiz gibi etnik temelli federasyon ve özerklik taleplerini de birlikçi anlayışımıza zarar veren girişimler olarak görüp
reddediyoruz.

muhalefeti
Işığısönüyorsistemin
Hanidiyordunuzya:
"Kaçoyuvar"
Veçokoyuolanlaraveriyordunuzyaoyunuzu,
"Dahaçokolsun",diye
Birtekışığısönmedionların
Birdeilaçiçtilerkutukutu
Sattılarherbirşeyi
Mideheryeregönderdioilacı.
Kanakarıştıenson,beynegitti.
Kimibalıkçıyagitti
Kimiotele
Kimikolunagirdihainin
Kimikılıçlaçıktıminbere...
Diyeceğimoki:
Adana'dakarpuzsatan
Ankara'dabirkarpuzalıpgidemiyorsabiryakınına,
Veışığısönüyorsadüzenin,
Dizininüstüneçökmesiyakındırtakatsızhastanın
Devrimdüzenindüzensiztarlasındanyeşerir.
Bunudevrimeinananlarbilir.
Veodevrimeinananlarbilir
hangihazineninüstündeoturduğunu...
Devrimlervemazlumlarcoğrafyasını...
Şahlanışlarzaferlerdiyarını
Antep'lerin,Urfa'ların,Maraş'ların
Nasılgazi,şanlı,nasılkahramanolduklarını
Devrimeinananlarbilirbudiyardan,
BirBaşkomutan'ıngeçtiğini...
Vegeçtiğiyolundevrime,tekrardevrimeçıkacağını...
Sizhazırolunkaçacaklara
Ve...
Düzeninsönenışığını
Sonsuzayakacaklara...
Devrimolacakdemiyorum,
Devrimoluyor...
Kıyamettebirarayagelmeyecekaltıpartiyi
BirarayagetirmişseAmerika,
Ve
Sönüyorsaışıklarıdüzenin
Samsun'agiden19kişi
Sandıktançıkmayacak
İşinbaşınageçecek...
Ve
Şalterhiçinmeyecek...
Vebilinki:
Amerikanereyekendiyetiştirdikleriniyerleştirmekistediyse,
Oradaoülkenindevrimioldu.
Butoprakları
Birbüyükkomutansuladı...
O'nainanlarkalktımıayağa
Dağlarbaşeğer,yolverir...
İşteooluyor...
MilletO'nungerçekkarargâhındatoplanacakgöreceksiniz...
Işıksöndü,
MilletÇobanyıldızınıarıyor.
Sabahauyandığında
Yıldızıbuğdaybaşağınasarılı
bağrınabasacak
Yakındır...
Yergökuğulduyor.

MUHARREM YERL

Erdoğan’ın kaseti var diye
dolandırmışlar
ABDÜLKADR SELV
İsterseniz önce Savcı Sayan’ın ağzından CNN Türk
ekranlarından anlattığı dolandırıcılık olayını
aktaralım. “Bir gün, şu anda yaşıyor o iki milletvekili... Bir gün 2 milletvekiline İran’dan bir
dolandırıcı geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi
milletvekili. Erdoğan’ın Atatürk büstünü yerlerde
tekmelediği, küfrettiği, kafasını tekmelediği o kaset bizim elimizde. Gelin size vereceğiz diyor.”

'Erdoğan, Rusya ve Çin ile
yakınlaştığı için diktatör ilan
edildi'
SONER YALÇIN
Son dönemde; Erdoğan,
Rusya ve Çin ile yakınlaştığı için, Erdoğan, İran
ambargosuna uymadığı için…Erdoğan, Suriye'de “Kürt Devletine” izin vermediği için… Erdoğan, Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı desteklediği için… “Diktatör” yapıldı. Demokrasi imiş, özgürlük imiş ABD'nin umurunda mı?
Ne dedi İnönü: “Büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile yatağa girmeye benzer.” ABD birini “öperse” ancak o zaman tehlikedeyiz demektir!
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‘KURTULUŞ’UN MATEMATİĞİ
B

ozlemkonur@aydinlik.com.tr

ÜYÜK Zaferin 100.
Yılı anısına
matematik ve sosyal bilgiler öğretÖzlem KONUR menleri bir araya
gelerek KurtuUSTA
luş’un Matematiği
projesini hazırladı. Projenin yürütücülerinden matematik öğretmeni
Kadir Çınar, zaferin matematiğini öğrencilere nasıl anlatacaklarını Aydınlık’a anlattı. Çınar, “Geçmişi, ‘Matematik’ ile anlatacak projemiz, geleceğin de ‘Matematik’te olduğunu
gösterecek” dedi. Proje ile matematiğin hayatın içinde ve her disipline uygulanabilir olduğu öğrencilere kavratılacak.

Öğretmenlertarihilematematiğibuluşturdu.Ortaokulöğrencileri
içinhazırlanan“Kurtuluş'unMatematiği”adlıprojeileKurtuluş
Savaşı'ndakihamleler,stratejilerincelenecek,verilerlezaferin
matematiğiöğrencilereanlatılacak.Projeekibininönderlerinden
matematiköğretmeniKadirÇınar,hazırladıklarıprojeyianlattı
hazırladığı kısa oyunlar birleştirilecek
ve ortak bir video oluşturulacak. Öğretmenlerin Kurtuluş Savaşı’ndaki
önemli olayları aktardığı Kurtuluş
Takvimi de projenin bir diğer etkinliği olacak. Öğretmenler, tarihi konu
olan matematik soruları oluşturarak
öğrencilere kaynak çalışma kitabı
da hazırlayacaklar.

10 ÖĞRETMEN BULUŞTU

DELİ HALİT BEY TUZAĞI

Farklı şehirlerden altı matematik,
üç sosyal bilgiler bir de İngilizce öğretmeni projede buluştu. Aydın Efeler Ilıcabaşı Ortaokulu matematik öğretmeni Kadir Çınar, farklı disiplinleri bir araya getirerek yeni bilgiler vermeyi seven öğretmenlerden biri. Tarihe olan merakı, tarihi metinlerden
matematik problemleri oluşturmaya
kadar götürmüş. Tarihle ilgili her gün
bir konu üzerine çalışıp ajandasına not
alan Çınar, projeyi Harp Cografyası
Uzmanı Dr. Selim Erdoğan'ın Büyük
Taarruz adlı eserinden faydalanarak
hazırladıklarını anlattı. Çınar, “Kitapta
matematikte kullanabileceğimiz yaklaşık 9 konu, olay tespit ettim. Atatürk’ün savaş strateji ve taktiklerini
matematik etkinliğine dönüştürdüm”
dedi. Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu matematik öğretmeni Ahmet Akça ile Kadir Çınar’ın ortak yürütücüsü olduğu proje, eTwinning platformu üzerinden katılıma açıldı. Afyon, Aydın, Antalya,
Samsun, Mersin, Konya’dan 7 okul

Projede örneğin Atatürk’ün İngiliz
esirlerle ilgili “Hepe karşı hep” stratejisi matematikteki oran ve orantı konusu ile bağdaştırarak anlatılacak. Sakarya Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanmasında katkısı olan
Deli Halit Bey tuzağı da öğrencilere
proje aracılığıyla öğretilecek. Projede yer alan diğer başlıklar şöyle:
“Batı cephesi şeması”, “Soba boruları”, “Askeri yardım”, “Karboğazı”,
“Yaver Marşı”, “Telgraf”. Şubat ayında başlayan proje, her ay farklı konudaki etkinliklerle Mayıs ayında
sona erecek.
Matematik öğretmeni Kadir Çınar, “Kurtuluş Savaşı, milli mücadele özel alanım, her gün öğrendiğim bir
konuyu defterime yazarım. İlgilendiğim için matematikle tarihi sürekli olarak birleştiriyorum. Proje aracılığıyla iki disiplini aynı anda öğretme imkanımız olacak. 100. yılında Büyük Zafer’in kahramanlarına hakkettikleri değeri verebilmek amacıyla yola çıktık” dedi.

projeyi başlattı. Milli Mücadele’nin
gerçekleştiği şehirlerden projeye katılacak okullarda öğrencilerin, yaşadıkları şehrin Kurtuluş Şavaşı’ndaki
yerini matematiğin katkısı ile öğre-

necekler. Eş zamanlı etkinliklerde öğrenciler, savaş stratejilerini inceleyecek, kısa oyunlarla Büyük Taarruz
canlandırılacak.
Projenin sonunda katılımcıların

Hepe karşı hep
PROJEDEKİ etkinlik konularından “Hepe karşı hep”i
Kadir Çınar’dan dinledik: “İngilizler, 16 Mart 1920’de İstanbul’u fiilen işgal edip
aralarında Rauf (Orbay) Bey’in
de bulunduğu 11 vatanseveri
tutuklar. Mustafa Kemal Paşa
da hamlesini yapar ve 15. Kolordu Kumandanı Kazım (Karabekir) Paşa’ya çektiği şifreli
telgraf ile daha önce kararlaştırıldığı gibi İngiliz subayların
tutuklanmasını ister. Anadolu’da bulunan İngiliz subaylardan 32’si tutuklanır.
İngilizler de bu süreçte toplam
144 Türk esiri Malta’da ellerinde tutmaktadır. Londra
Konferansı’nda İngilizler, Malta’daki bazı Türklere karşılık
Anadolu’daki tüm İngilizlerin
serbest bırakılmasını ister.
Mustafa Kemal Paşa buna şiddetle karşı çıkar. Ellerindeki İngilizleri, tüm Türklerin serbest
bırakılması karşılığında salacağı mesajını gönderir.
“İngilizler, 37 Türk esiri serbest bırakırlar. Mustafa Kemal
Paşa’nın stratejisi bellidir. Hepe
karşı hep! 1 kişiye karşılık 1 kişiyi bırakırsa elimizdeki esirlerin Türklerin tamamını
kurtarmaya yetmeyeceğini
gören Atatürk, yüzdelik hesabı ile esirlerin küçük bir kısmını bırakır. Atatürk’ün İtilaf
devletlerine karşı verdiği müthiş cevap ve hepe karşı hep
stratejisi ile oran ve orantı,
yüzde hesaplama konusunu
öğreteceğiz.”

Şehirleri koruyan heykeller
İZMİR'deki kazılarda bulunan "koruyucu gözlerle" bezeli Tunç Çağı'ndan
kalma tarihi eserler ziyaretçilerle buluştu.
Menemen'deki Höyücek, Urla'daki Limantepe ve Menderes'teki Bakla Tepe'de
yapılan arkeolojik kazılarda bulunan yaklaşık
5 bin yıllık 7 tarihi eser, ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi Hazine Odası'nda sergiye açıldı.
"Göremediklerinizi Göreceksiniz" adlı
sergideki ilgi çekici eserler arasında Höyücek
Höyük eteğindeki DSİ kanalı yapımı sırasında 1990'lı yıllarda bulunan insan yüzü
betimlemeli kireç taşından yapılmış blok yer
aldı. Ellerini gökyüzüne doğru açar vaziyette
tasvir edilen Erken Tunç Çağı'na ait figürün
şehir ve insanları saldırı, salgın hastalık, deprem ve yangınlardan korumak amacıyla kent girişine
yerleştirildiği tahmin ediliyor.
Sergideki gözlerle süslenmiş
eserlerden olan Limantepe Höyüğü'nden 2012'deki kazılarda çıkarılan insan yüzlü çömleğin de kutsal
buğdayın saklanması için kullanıldığı değerlendiriliyor.

daki kolye uçları da müzede ziyaretçilerini
bekliyor.
İzmir Arkeoloji Müzesi 2021 yılında başlayan projeyle her ay çok nadir eserleri ziyaretçilerle buluşturuyor. Müzede ocak ayında
Neolitik Çağ'dan kalma 8 bin yıllık eserleri
ilk kez ziyarete açtıklarını anlatan müze müdürü Hünkar Keser, şubatta da Tunç Çağı'na tarihlenen yaklaşık 5 bin yıllık tarihe
sahip eserleri seçtiklerini söyledi.
Keser, benzersiz eserlerdeki vurgulayıcı
özellikler arasında "gözlerin" yer aldığını aktararak şöyle devam etti:
"Milattan önce 3 binli yıllarda yaşayanlar
artık büyük topluluklar oluşturmaya başla-

KOLYE UÇLARI
Bakla Tepe kazılarında bulunan
insan biçimli küçük
kap ile Tunç Çağı'nda yaşayanların kötülüklerden ve kem
gözlerden korunmak amacıyla
boyunlarına taktıkları belirtilen 1
santimetre boyun-

Bir yaralı
taburcu oldu
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AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yaşayan
39 yaşındaki Nuray Aksoy, evinde yaptığı
hamur işleri ilgi görünce ziynet eşyalarını da
satarak butik pasta atölyesi açıp çocukluk hayaline kavuştu.
Evli ve 2 çocuk annesi Aksoy, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 4 yıl önce evinde
pasta ve börek yaparak satmaya başladı. Yaptığı ürünlerin beğenilmesi ve arkadaşlarının,
"Bir iş yeri aç, hepimiz geliriz" şeklindeki sözleri üzerine cesaretlenen Aksoy, ailesinin desteğinin yanı sıra kolundaki bilezikler ve diğer
ziynet eşyalarını satıp butik pasta atölyesi açtı.
Kısa sürede işlerini büyüten Aksoy, iş yerinde 4
kişiye istihdam sağlıyor.
Açtığı iş yerinin hem kendisine hem de çalışanlarına ekonomik özgürlük sağladığına işaret eden Aksoy, "Bu mutluluk paha biçilemez.
Üretmek, aile ekonomisine destek sağlamak
çok güzel bir duygu. Kızım tıp fakültesinde
okuyor. Ona da yardımlarım oluyor. Bu da
beni çok mutlu ediyor" dedi.

‘KADIN İSTERSE YAPAR’
Aksoy, iş yerini büyütmeyi hedeflediğini dile
getirerek, şunları kaydetti:
"Kadınlar istediğinde birçok işi başarabilir. İş
yeri açmak isteyenler hayallerinin peşinden gitsin. Kesinlikle bıkmasınlar. Hayalleri varsa hayallerine ulaşmaya çalışsınlar. Uğraşsınlar, bir
şeyler için çabalasınlar, hayallerini ertelemesinler. Bir kadın istedikten sonra yapamayacağı
kesinle bir şey yok. İlk önce kendilerine inansınlar, zaten devamı geliyor."

Öğrencilere
Öğrencilere
kar
kar sürprizi
sürprizi

mıştı. Düşmanları artık doğadan daha çok
diğer şehirlerin, krallıkların insanlarıydı. O
nedenle kendi krallıklarını, evlerini, depolarını, bahçelerini korumak zorundaydılar.
Bunun için sadece askeri güçlerini kullanmakla kalmadılar. İlahi güçlerden de yardım
istediler."

5 BİN YILLIK NAZAR İMGESİ
Kaledeki sur duvarlarına yerleştirilen ve
üzerinde gözler bulunan blok parçasının
gökyüzüne açtığı elleri nedeniyle "Tanrıya
yakaran bir figür" veya "dua eden insan"
olarak yorumlanabileceğini aktaran Keser,
"Gözlerin vurgusu, düşmana 'Buradan uzak
dur' mesajı veriyor. Düşmanı uzak tutmanın ruhani bir yönü olarak betimlenmiş. Tunç Çağı'nda hırsızlıktan,
yağmadan korunmak isteyenler levhalarda, çömleklerde, kolyelerde
gözleri vurgulamışlar. Bugün
kullanılan nazar boncuğu,
göz figürünün kullanımının
5 bin yıl öncesine uzandığını görüyoruz" diye konuştu.
Hünkar Keser, göz figürünün sadece kentlerin surlarında
kullanılmadığını söyledi. Keser, 1 santimetrelik taşınabilir ve kolye
ucu işlevi gören figürlerin de "insanı koruyan
obje" olarak kullanılmış
olabileceğini sözlerine ekledi.  EFSUN ERBALABAN YILMAZ – AA

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, yarıyıl tatilinin ardından
okullarına dönen öğrenciler,
karla buluşmanın tadını çıkardı.
Akdeniz Belediyesi, öğrencilere
Toros Dağları'ndan kamyonlarla kar taşıyarak sürpriz yaptı.
Fen İşleri ekipleri, kar yağmayan ilçe merkezinde eğitim

gören çocuklar için Toros Dağları'nın yaylalarında kar topladı.
Kamyonlara yüklenen kar, eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başladığı okulların
bahçesine taşındı. Öğrenciler,
bahçede karla karşılaşınca
büyük sevinç yaşadı.
Kar topu oynayan öğrencile-

rin sevincine öğretmenler ve
okula gelen aileler de ortak
oldu. Açıklamada görüşlerine
yer verilen Akdeniz Belediye
Başkanı Mustafa Gültak, öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, bazı
öğrencilerin hayatında ilk kez
kar gördüğünü ifade etti.

GÜVENLİ EĞİTİM
uygulamasında 14
kayıp çocuk bulundu

855 okul servis aracı denetlendi.
Denetimlerde, 431 adet “EmniİÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından
yet Kemeri Takmamak”, 785 adet
ülke genelinde eş zamanlı “Gü“Araç Muayenesi Yaptırmamak”,
venli Eğitim Uygulaması” yapılır289 adet “Okul Servis Araçları
ken uygulamada çeşitli suçlardan
Yönetmeliğine Uymamak”, 108
larını ele geçirmek amacıyla ülke
aranan bin 184 şahıs yakalandı,
adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalgenelinde eş zamanlı “Güvenli
14 kayıp çocuk bulundu.
leri başta olmak üzere diğer ihlalEğitim Uygulaması” yapıldı. Uygu- lerle birlikte toplamda 2 bin 901
İçişleri Bakanlığınca öğrencilelama kapsamında okul servis araç- araç ve sürücüsüne cezai işlem yarin eğitim ve öğretimlerini daha
güvenli ortamlarda sürdürmelerini ları ve personeli de denetlendi.
pılarak, idari para cezası uygusağlamak, park-bahçeler ve oyun Ülke genelinde 12 bin 833 karma landı. Eksikliği tespit edilen 446
salonlarını denetlemek, çocukların ekip ile 43 bin 754 emniyet ve
okul servis aracı trafikten men
jandarma personelinin katılımı ile edildi, 10 sürücünün belgesi geri
dilendirilmesini önlemek, aranan
şahısları yakalamak ve suç unsur- yapılan uygulamalarda; 46 bin
alındı.
AYDINLIK / ANKARA

‘Tatlı’ hayallerine
KAVUŞTU

İSTANBUL'un Üsküdar ilçesinde,
3 katlı binada önceki gün meydana
gelen patlamada yaralanan 4 kişiden
1'i taburcu edildi, biri ağır 3 yaralının
tedavisi devam ediyor.
Valide Atik Mahallesi Abacı Dede
Sokak'taki 3 katlı binada yaralanarak
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden
biri taburcu edildi. 2 hastanın ise genel

durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin
sürdüğü öğrenildi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık yoğun
bakım servisinde tedavi gören ve vücudunun büyük bölümünde yanık
olan 26 yaşındaki Yakup Kara'nın ise
sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Öte yandan gece boyu devam
eden çalışmaların ardından binanın
yıkım tamamlandı.

Halk otobüsü ile
okul servisi çarpıştı:

7
7 YARALI
YARALI
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde özel
halk otobüsü ile okul servisinin çarpışması
sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.
Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde özel bir okulun öğrencilerini taşıyan
ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 NİD 37 plakalı servis minibüsü ile

16 M 00340 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı.
Minibüs, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında trafik levhalarının asılı olduğu direğe çarparak durabildi. Kazada,
servis aracında bulunan ve beşinci sınıfa
gittikleri belirtilen 6 öğrenci ile bir öğret-

men yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk
edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan öğretmenin sağlık durumunun
ciddiyetini koruduğu, öğrencilerin hayati
tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

4

9 Şubat 2022 ÇARŞAMBA
Hazırlayan: Özlem Konur Usta

halklailiskiler@aydinlik.com.tr

İnsansız uzay aracı
TÜBİTAK’ta yapılacak
14 milyon internette
aile profilini tercih etti
BİLGİTeknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı
Ömer Abdullah Karagözoğlu, Güvenli İnternet Hizmeti Aile Profilini yaklaşık 14 milyon abonenin tercih ettiğini söyledi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK)
Güvenli İnternet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih
Sayan, "Sizler burada oturmuş beni dinlerken bir dakikada, internette 35 bin siber saldırı gerçekleşiyor,
21 bin spam e-posta gönderiliyor, 470 bin networke
ihlal girişiminde bulunuluyor, 95 bin kötücül yazılım programı nötralize ediliyor, 32 bin bilgisayar botnete dahil oluyor" diye konuştu.
Sayan, sosyal medya yasasıyla ilgili de “2022'de
yeni düzenleme yapacağız. Bu düzenlemeyle hedefimiz, sosyal ağ sağlayıcılarla kurulan muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın haklarının korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

15-16 YAŞ SİBER ZORBALIĞA
MARUZ KALIYOR
BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da günde ortalama 8 saat internet kullanıldığını söyledi. Özellikle salgın döneminde, internetin, sosyal ağların ve
dijital oyunların giderek daha yoğun bir şekilde hayata girmesi, bu ortamlarda bulunan güncel çevrim
içi risklerin de artmasına sebep olduğunu anlatan Karagözoğlu, siber zorbalık, yalan haber, dezenformasyon, çevrim içi istismar, mahremiyetin ihlali ve
bağımlılık gibi pek çok duruma karşı, bugün "Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete" diyerek, dijital farkındalığın oluşmasını ve yaygınlaşmasını istedi.
Karagözoğlu, pek çok açıdan hem çocukları hem
de ebeveynleri koruyan Güvenli İnternet Hizmeti Aile
Profilini yaklaşık 14 milyon abone tarafından tercih
edildiğini bildirdi. Çocukların internette karşılaştığı
risklerin başında, siber zorbalığın geldiğine dikkati
çeken Karagözoğlu, "Özellikle 15-16 yaş grubundaki çocuklarımız, diğer yaş gruplarına göre daha
fazla siber zorbalığa uğruyor ve yüzde 33,8 ile ilk
sırada yer alıyor" dedi.

TURKOVAC
TURKOVAC
81 ilde
ilde
81
SAĞLIKBakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19
aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81
ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı
olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" ifadesini kullandı.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, da aşının ulaştığı ilk gün 62 kişiye TURKOVAC yapıldığını dile getirdi. Ayaz, "Biliyoruz ki vatandaşlarımızın bir kısmı, 'Ben kendi aşımızı olmak istiyorum' diye bugüne kadar aşı olmamışlardı. Bir an önce hastanemize gelip aşı olmasını bekliyoruz. Bir de eksik
dozları muhakkak tamamlayalım" dedi.

Ekibin sekizincisi Şeker
UŞAK'ta polis ekiplerinin yol kenarında yaralı halde bulup tedavi ettirdiği köpek, kendisini hayata bağlayan polislerin yanından ayrılmıyor. Ankara-Uşak
kara yolundaki Şeker Uygulama Noktası'nda denetim görevini sürdüren polis ekipleri, geçen yıl temmuz ayında gece saatlerinde kara yolunun karşı
şeridinde bir köpeğin yerde yattığını ve acıyla havladığını fark etti. Kontrol etmek amacıyla köpeğin
bulunduğu noktaya giden polis memuru Mehmet
Özdemir, köpek yavrusunun yaralı olduğunu gördü. Köpek ekip aracıyla veterinere götürüldü. Bir
aracın çarptığı yavrunun sol ön bacağında kırık olduğu tespit edildi. Bacağı alçıya alınan köpeğe o
günden sonra polisler sahip çıktı. Uygulama noktasına köpek için bir yuva yapıldı. Köpeğe bulunduğu yerden esinlenerek "Şeker" ismi verildi.
Yaklaşık 2 aylık tedaviyle sağlığına kavuşan köpeği sahiplenen polis memuru Özdemir, kaydını
yaptırdığı "Şeker"e kimlik çıkarttı. Özdemir, “Burada
bizimle yatıyor, bizimle kalkıyor. Bizimle birlikte uygulamaya çıkıyor. Bazen yol uygulaması yaptığımızda ben otobüsten aşağıya inene kadar bekliyor beni. O kadar alıştı ki bizden hiç ayrılmadı. Nöbet tutuyoruz, bizimle birlikte nöbet tutuyor. Bizim
burada her grupta 7 kişi çalışıyor ama Şeker bizim sekizincimiz oldu. Biz onu kendimizden biri gibi,
evladımız gibi görüyoruz" dedi.
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Ay’ainişyapacakinsansızhavaaracınınimalatıiçinTÜBİTAK Uzay Enstitüsügörevlendirildi.Türkiye Uzay Ajansı(TUA)BaşkanıSerdarHüseyinYıldırım,üzerindeçalıştıkları
projeyianlattı:‘Ay'dabayrağımızaçılsın,oradakalsın.Böylebirşeyyapabilirsek,
teleskoplabakanvefotoğrafçekenkişilerbayrağımızıgörebilecek’

T

ÜRKİYE Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım,
"Bizi 2 sene içinde Ay'a götürecek
insansız araç imalat safhasında, TÜBİTAK Uzay Enstitüsüne ajans olarak bu
görevi verdik" dedi.
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) "Yıldız Tozu" fotoğraf sergisini ziyaret eden Yıldırım, Ay'a
ulaşmanın Milli Uzay Programı'nın adeta bayrak gemisi olduğunu söyledi.

sarım çalışmaları zaten başlamıştı. Tamamlanmak üzere ve bu sene içinde imalatına geçilecek. Motoruysa yine yüzde 100
yerli bir hibrit roket motorumuz, Delta V
tarafından yapıldı. Bu zaten hazır, sadece uzaya entegre edilmesi çalışmaları devam ediyor. Testleri devam ediyor, bunda
da hazırız ama yine de zor bir yolculuktur."

TÜRKİYE’NİN AY GÖREVİ
Yıldırım, Ay'a ulaşma başarısını göstermişken orada bir iz bırakmayı da istediklerinin altını çizdi. Türk bayrağının
hem manevi yönü bulunduğunu hem de
milletin sembolü olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Tabii bu da kolay değil ama şöyle bir
şey düşünüyoruz; aracımız Ay'a sert inecek ya da yumuşak çarpacak. Bu sırada bir
ufak parçacığı fırlatıp çarpma esnasında

YÜZDE YÜZ YERLİ MOTOR
Programın Türkiye'yi çok ileriye taşıyacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:
"Bu, teknolojik olarak sıçratacak bir
programdır. Şimdi tabii ki Ay'a varmak söylendiği ve düşünüldüğü kadar kolay bir iş
değil. Üzerinde çalışıyoruz. Bunların ta-

hasar görmemesini sağlayarak sonra da
onun açıldığında bir Türk bayrağının
oluşmasını hedefliyoruz. Böyle bir çalışmamız var ama bu kesinleşmiş bir şey değil. Zor bir operasyon. Bunu çalışıyoruz,
'Aracın neresine koyarız, nasıl fırlatırız?'
gibi bunlar ham düşünceler. Böyle bir hayalimiz var, Ay'da bayrağımız açılsın,
Ay'ın yüzeyinde kalsın ve Türkiye'den
bakıldığında da Ay'ın Türkiye'den görünen yüzünde böyle bir şey yapabilirsek o
zaman teleskopla bakan ve fotoğraf çeken
kişiler bayrağımızı görebilecek."

KAPASİTE VE KABİLİYETİMİZİ
GÖSTERMELİYİZ
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım,
teknolojide ilerlemelerin olduğunu ve bu
teknolojik gelişmeler sayesinde Ay'a ulaşacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sür-

dürdü:
"Uzay çalışmaları ve bu tip yüksek teknolojili gelişmeler olmazsa teknoloji de gelişmeyecektir. Zorlamadan bu işler olmaz. Bize şunu söylediler, 'Neden böyle zor
bir hedef koydunuz? Ay'a gitmek şart
mıydı?' Şart değil tabii ki gitmek, istemezseniz gitmezsiniz. Ama bu bir iddiadır. Ay'a
gidebilmek bir kapasitedir, kabiliyettir.
Bunu göstermeniz gerekir. İkincisi de Türkiyemizin ve insanlarımızın hem Ay'da
hem de diğer gök cisimlerinde hakları var.
Bunlar bugün kimsenin önem vermediği,
farkına varılmayan hususlar ama uzay hukuku gelişiyor. BM anlaşması diyor ki uzaydaki bütün cisimler insanlığın ortak malıdır. Nasıl olacak bu iş? Ortak malınız ama
oraya uzanamıyorsunuz, gidemiyorsunuz.
O zaman bunların hepsi lafta kalır. Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz."

Köyden uzaya
OSMANİYE'nin Karakuyu köyünde
görev yapan ana sınıfı öğretmeni Rümeysa
Çevlik, kişisel çabası ve hayırseverlerin
yardımıyla içerisinde teleskoptan müzik aletlerine kadar çeşitli materyallerin bulunduğu
uzay, bilim ve sanat sınıfı kurdu.
Kadirli ilçesine bağlı 680 nüfuslu Karakuyu köyünde bulunan Karakuyu İlkokulunun ana sınıfı öğretmeni Çevlik, sınıfındaki çocukların uzaya, bilime ve sanata merak ve ilgilerini artırmak için proje başlattı. Çevlik, okul binasında boşalan iki sınıfı, kendi bütçesinden aldığı malzemeler ve
hayırseverlerin desteğiyle sağlanan ekip-

manlarla uzay, bilim ve sanat sınıfına
dönüştürdü.
Sınıfa giren çocuklar, uzayla ilgili merak
ettiklerini görerek ve duyarak öğrenebiliyor, çeşitli materyallerden yapılan "astronot kıyafetleri" giyip kartondan hazırladıkları roketle uzaya çıkma hayalleri kuruyor. Teleskop ve mikroskopla gözlem
yapma şansı bulan öğrenciler, sanat sınıfında da tuvallere resim yapıyor, müzik aletleriyle notaları ve sesleri öğreniyor.
Rümeysa Çevlik, okulun ortaokul bölümünün kapatılması sonucu boşalan sınıflardan birine "uzay istasyonu" kurarak

ilk adımı attığını söyledi. Bunun çocuklara yeterli gelmediğini görünce daha kapsamlı bir alan için harekete geçtiğini ifade
eden Çevlik, "Çocuklar uzayı çok merak
ediyorlar. Ben de çocukların hayallerini birazcık daha geliştirebilmeleri için fırsat vermek istedim. Onlar neyi merak ediyor, neyi
yapmak istiyorlarsa uzay ve bilim sınıfında
onları yapmaya çalıştık" dedi.

HAYALLERİ SINIRSIZ
Çevlik, köy okullarında imkanların kısıtlı
olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Köy okullarının, çocuklar için dün-

Eczacılardan 7 maddelik deklarasyon
AYDINLIK / ANKARA
TÜRK Eczaclar Birliince (TEB) yaymlanan 7 maddelik deklarasyonda,
"laç fiyat kararnamesinin güncellenmesi, vatandalarn ilaca eriim hakknn önündeki engellerin kaldrlmas, hastalara ilaç fiyat fark çkaran
ürünlerin geri ödeme koullarnda
deiiklik yaplmas" taleplerinde bulunuldu.
TEB'den yaplan açklamada, eczaclarn 7 ana balkta sorunlar ve çözüm taleplerinin yer ald deklarasyona yer verildi. Deklarasyonda, u taleplerde bulunuldu:
"Vatandalarmzn ilaca eriim hakknn önündeki engeller acilen kaldrlmaldr. Ylda bir kez ubat aynda yaplan kur güncellenmesinin ylda 3
veya 4 kez yaplmas gerekmektedir.
çinden geçtiimiz enflasyonist ortamda herhangi bir düzenleme veya
iyiletirme yaplmayan tek alan, eczanelerimizin de içinde bulunduu ilaç
temin ve tedarik sürecidir. Bu dengesizliin ortadan kaldrlmas için
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile birliimiz arasndaki protokolün günün
artlarna uygun ekilde acilen güncellenmesi gerekmektedir."

ÖZLÜK HAKLARINDA
DÜZENLENME TALEBİ
Ayrca deklarasyonda, hastalara
ilaç fiyat fark çkaran ürünlerin geri
ödeme koullarnda deiiklik yaplmas, SGK tarafndan medikal ürünlerin fatura ve eki belgelerinin tarama
ilemi yaplarak elektronik hale getirilmesi, kamu kurum iskontosu uygulamasnn kamu ile ilaç firmalar ara-

snda çözülmesi, kamuda çalan eczaclarn çalma koullar ve özlük
haklarnda günün koullarna uygun,
hakkaniyetli bir düzenleme yaplmas taleplerinde de yer verildi.

'AYAKTA KALMA
MÜCADELESİ VERİYORUZ'
TEB Bakan Arman Üney, konuyla ilgili yapt deerlendirmede, Türkiye'nin dört bir yannda hizmet veren
eczaclarn üstlendikleri sorumluluun
bilincinde, toplumun saln koruma
ve gelitirme ana hedefiyle vatandalara hizmet etmek, meslei onurlu bir ekilde sürdürebilmek için var
gücüyle çaltn belirtti.
Üney, öyle konutu:
"Gelinen noktada, 13 yldr
güncellen-

meyen ilaç fiyat kararnamesinden
her yl gittikçe kangren haline gelen ilaca eriim ve tedarik sorunlarna kadar
uzanan pek çok yükün altnda ezilir
haldeyiz. Enflasyonist basklar karsnda ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. unu da çok açklkla belirtmeliyim ki sorunlarmza acil çözümü
sadece meslektalarmz için deil, vatandalarmzn da rahat nefes alabilmesi için istiyoruz. Deklarasyonda
dile getirdiimiz bütün taleplerimizi
yetkililerle, ilgili kamu kurum ve kurulularyla paylatk. Yapc bir anlayla bütün sorunlarmza çözüm bulacamza inanyorum. Bu çerçevede diyalog
kanallarmz hep
açk.”

yaya açılan kapı olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler ise bu kapıyı açan,
aralayanlardır. Çocukların hayal güçleri sınırsız ve yapamayacakları hiçbir şey
yok. Bu dönemde ufuklarını açabildiğimiz kadar açarsak ne mutlu bize. Bu çocuklarla ilgili umudum da hayallerim de
sonsuz. Aralarında 'ressam olacağım, astronot olacağım' diyenler var. Geleceğin astronot, bilim adamı ve sanatçıları belki de bu sıralardan çıkacak. Onlara burada bir hayat kapısını aralamış olduk. İnşallah hepsi hayallerini gerçekleştirme şansı bulur."

50 sınıf uzaktan
eğitime geçti
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer,
okullarda kesintisiz yüz yüze eğitimin
ikinci dönemde aynı kararlılıkla süreceğini bildirdi.
Özer, açılış ve çeşitli programları için geldiği Konya'da, Valilik ziyaretinde, yüz
yüze kesintisiz eğitimle ilgili açıklamalarda
bulundu. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim
Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri toplam 71 bin 320 okulda
aldıklarını aktaran Özer, "Nasıl 1. dönemde
yüz yüze kesintisiz şekilde eğitime devam
ettiysek aynı kararlılıkla inşallah bu dönemde yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Türkiye’de 850 bin derslik olduğunu vurgulayan Özer, şöyle konuştu: “Bugün itibarıyla sadece 50'sinde vaka nedeniyle veya
yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara
verildi. Omikron varyantının yaygınlığı
çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük. Kapalı olan
sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında.
İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek yüz yüze eğitim devam edecek. Bu önlemlere okul dışı ortamlarda da riayet etmek çok önemli. Tüm
sosyalleşme mekanları birbirini etkiliyor. Velilerimizden ve toplumumuzdan istirhamımız, okulların yüz yüze eğitime açık kalması için sağlık kurallarına uymaları."
Özer Valilik'te, İl Eğitim Değerlendirme
Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından
bilgi veren Özer, “25 Bilim ve Sanat Merkezleri var. İnşallah 2022 yılında bunları
350'ye çıkartmak istiyoruz. Bu kapsamda
Konya'mızda 5 BİLSEM vardı, 5 daha
verdik. Yani bugün itibariyle Beyşehir,
Seydişehir, Cihanbeyli, Kulu ve Çumra'ya
birer lise kuracağız ve Konya'da BİLSEM'i
10'a çıkartmış olacağız" dedi.

9 Şubat 2022 ÇARŞAMBA
halklailiskiler@aydinlik.com.tr
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Migros'ta talep saat başı 4 lira
MİGROS'un Esenyurt deposunda çalışan 400 işçi iş bırakma eylemini
sürdürüyor. Saatlik ücretlerine 4 TL
zam istediklerini ifade eden işçiler iş
yerine zarar vermeyi düşünmediklerini belirtti. İşçiler geçinilebilir ücret zammı istediklerini söyledi. Depo,
Liman, Tersane ve Deniz İşçileri
Sendikası (DGD-SEN)’na üye olan
işçiler istedikleri zam miktarını alamadıkları takdirde gemileri yakacağını vurguladı.

İŞÇİLER KULAKLARINI
TIKADI

Hekimler,TTB’ninTürkiyegenelindeözlükhaklarınınveçalışmakoşullarının
iyileştirilmesiamacıylabaşlattığıbirgünlükişbırakmaeylemikapsamında,
Türkiye’ninbirçokyerindemeydanlaraçıktı.Eylemde,özlükhaklarını
düzenleyentasarınıntekrarMeclis’egelmesitalepedildi

T

ÜRK Tabipler Birliği (TTB) ile
sağlık meslek örgütlerinin çağrısıyla doktorlar Türkiye’nin dört
bir yanında grev yaptı. Hekimler, yurttaşlardan acil durumlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak kendilerine
destek vermesini istedi. Doktorlar, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi içeren düzenlemenin bir an
önce Meclis’e gelmesini talep etti.
Açıklamada, grev günü tüm illerde
acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastaları, Kovid-19
şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına
başvuruların geri çevrilmeyeceği de belirtildi. Sağlık çalışanları, "Sağlıkta şiddet yasası istiyoruz", "Aile Hekimliği Ceza
Yönetmeliğinin geri çekilmesini istiyoruz", "Özel sektörde ciro baskısına son

verilmesini istiyoruz", "Güvenli çalışma
alanları istiyoruz" ve "Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

TALEPLER SIRALANDI
Hekimlerin taleplerinden öne çıkanların ilki yasanın bir an önce tekrar
gündeme gelmesi oldu. Ardından sağlık çalışanlarının ücretlerinde en az
yüzde 150'lik bir iyileştirme, ek göstergelerin yükseltilmesi, angarya çalışmanın kaldırılması, özel sağlık kuruluşlarında güvencesiz çalışmaya son verilmesi
gibi talepler sıralandı.
Hekimlerin haklarında iyileştirme yapan düzenleme, Aralık 2021'de önce
Meclis’te bütün partilerin oylarıyla kabul edilmiş ancak daha sonra tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ge-

nişletilmek üzere geri çekilmişti.

BÜYÜK SAĞLIKÇI
BULUŞMALARI
DÜZENLENECEK
Ankara’da Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesindeki
heykelin önünde toplanan sağlık çalışanları, pankart açıp slogan attı. Grup
adına açıklama yapan Ankara Tabip
Odası Asistan Hekim ve Genç Uzman
Komisyonu Üyesi Volkan Tümer, salgın
süreciyle sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının daha da kötüleştiğini söyledi.
Tümer, sağlık çalışanlarına yönelik talepleri paylaşarak, "Bizleri artık sağlık
hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamanın sürdürülemez olduğunu
bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu. 14 Mart Tıp Bayramı'na gidilen

süreçte "Büyük Sağlıkçı Buluşmaları"
düzenleyeceklerini bildiren Tümer,
"Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli göreve/greve hazır bulunduğumuzu da
buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

AİLE HEKİMLERİ DE
GREVE GİDİYOR
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHDF) da 17-18 Şubat
tarihlerinde grev çağrısı yaptı. Aile
hekimleriyle ilgili yeni bir yönetmelik
hazırlanmasını talep eden AHDF,
Haziran ayında çıkarılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin kötü niyetli yöneticilerin baskısına yol açabileceğini belirtiyor.

Motorlu kuryelerden
‘hak garantili
sözleşme’ talebi
TÜM Anadolu Motosikletli Kuryeler
Federasyonu Genel Başkanı Çağdaş
Yavuz, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19
salgını dolayısıyla birçok sektörün çevrim
içi sipariş sistemine geçtiğini ve özellikle gıda sektöründe kuryelere talebin
arttığını söyledi. Kuryeliğin önemsenmeyen, dikkate alınmayan,
insanların saygı duymadığı
ve genelde trafik terörü
adı altında, icra edenlere
"serseri" gözüyle bakılan
bir meslek olarak görüldüğünü savunan Yavuz, salgın
döneminde insanların eve
kapanmasıyla kuryelerin
öneminin ve sayısının arttığını bildirdi.
Yavuz, 2018'de mesleki
yeterlik belgesi hazırlamaya başladıkları bilgisini vererek, "Şu an federasyon olarak mesleki yeterlilik belgesi
veriyoruz. Bu belgenin Türkiye'de de zorunlu hale gelmesi gerekiyor. Türkiye'deki ölüm oranlarına baktığınız zaman
geçen yıl 80 bine yakın kaza olmuş,
bunlardan bir kısmı ölümle sonuçlanmış,
bazı kuryelerimiz ağır yaralanmış, bazı-

ları ise uzuv ve bilinç kaybı yaşamış. Uluslararası kabulü olan bu belge, mesleğe vakıf kişilere veriliyor." diye konuştu.
Salgın döneminde restoranların kapanıp sadece gel-al ve paket servise açık
olduğu dönemde garsonlar ve komilerin
motor alıp üzerinde gerekli ekipman olmadan kuryelik yapmaya
başladıklarına dikkati çeken
Yavuz, şu değerlendirmede
bulundu:
"Salgın döneminde özellikle gıda sektöründe hizmet
veren şirketler, 'esnaf kurye'
modeline geçmek için yüksek gelir vaadiyle ilanlar
yayımladılar. Bu dönemde
arkadaşlarımız maliyet-gider hesabı yapmadan sektöre girdiler ancak şimdi
yüksek maliyet, kazanç azlığı ve yüksek
riskler nedeniyle bu modelden vazgeçilmesi için eylem yapıyorlar. Normalde bir
kurye günde 30 paket taşırken şu an 60
paket dağıtmaya başladı. Bu modelden
bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Bunun için yetkililerin harekete geçmesini
istiyoruz."

‘DAHA GARANTİLİ BİR
SÖZLEŞME İSTİYORUZ’
"Esnaf kurye" modelinde şirketin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, kuryeye düşük ücretle taşıma yaptırdığını vurgulayan Yavuz, "Sektör için çok sağlıksız
olan bu modelde, motosiklet, sigorta, yakıt gibi masraflar kuryeye ait. Şirket, sadece taşıma başına para veriyor. Riskli
olan bu meslekte, kazanılan para maliyetlere de yetmiyor." ifadelerini kullandı.
İnsanların, kuryeleri düşük puanlamayla tehdit ettiklerini dile getiren Yavuz, birçok siparişin altında "Çok açım hızlı gelsin", "Evden çıkacağım hızlı gelsin",

"Hızlı gelsin yoksa düşük puan veririm"
gibi mesajların olduğunu, bu nedenle de
kuryelerin hem hız yaptıklarını hem de
kuralları hiçe saymaları nedeniyle çok sayıda kaza yaşadıklarını bildirdi.
Yavuz, her şeyden önce kuryelerin
ölümle burun buruna olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Salgın döneminde artan talep dolayısıyla ortaya çıkan 'esnaf kurye' modelinin şartları yeni bir mevzuatla daha iyi
hale getirilmeli. Esnaf kurye kaza yaptığı ya da hastalandığı zaman sorumluluk
şirkette olmalı. Bu modelle çalışan kuryeler için daha garantili bir sözleşme getirilmesini istiyoruz."
 ANKARA – AA

İşçiler eylemlerini sürdürürken
depo müdürü eylem yapılan yere gelerek bir konuşma yaptı. İşçilere
yüzde 40 oranında zam yaptıklarını
söyledi. İşlerinin başına dönmedikleri takdirde hukuk ve kanun neyi gerektiriyorsa onu yapacağını ifade

eden depo müdürünün konuşması şu
şekilde:
"Biz ticari bir faaliyet değil, kamu
hizmeti yapmaktayız. Yapmış olduğunuz bu kanunsuz eylem karşısında kamu hizmetimiz engellenmektedir. Bu süreçte yapılan zam
oranı piyasa şartlarının üstündedir.
Bu şartlar altında sizlere yüzde 40
oranında zam yapıldı. Çalışmalarımızın yanlış yönlendirildiğinin farkındayız. Bundan dolayı herkesi iş
başı yapmaya davet ediyorum. Aksi
takdirde hukuk ve kanunun bize
gösterdiği yöntemlerle ilerleyeceğiz."
Depo müdürü konuşmasını bitirdikten sonra işçiler kulaklarını tıkadı. İşçiler, yüzde 40 zam söylentisinin yalan olduğunu, asgari ücrete
mahkum edildiklerini ifade etti.
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CUMHURBAŞKANLIĞI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi iş birliğinde İstanbul'da düzenlenen Ekonomi-Finans Muhabirliği Eğitim Programı'nın
açılışında konuştu. Programın
ilkinin, Anadolu Ajansı ve
TRT muhabirlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini dile
getiren Altun, programın ilerleyen günlerde diğer medya
kurumlarında ekonomi ve finans alanında görev yapan
muhabirlere yönelik olarak
da düzenleneceğini ve daha
sonra özellikle iletişim fakültesi öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesinin
planlandığını bildirdi.

Fahrettin Altun, uzmanı,
"belli bir alanda veya konuda derinleşen, görüş ve becerisi yüksek kimse" şeklinde tanımlayarak, gazeteciliğin de başlı başına uzmanlık
gerektiren bir meslek olduğunu ve içerisinde de ayrıca
kendine özgü alt uzmanlık
alanları barındırdığını söyledi.
Geçmişte gazeteciliğin bir
anlamda malumatfuruşluk,
"her şeyden az çok malumat
sahibi olunan meslek" olarak tarif edildiğini aktaran
Altun, değişen dünya ve hızına yetişilemeyen medya ortamında ise gazeteciliğin "bir
alanda her şeyi çok bilenlerin
mesleği" olarak tanımlanmaya başladığını ifade etti.

T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO : 2020/630 Esas
DAVALI :CELAL KOCATÜRK Vatan Mah. Uygur Cad. 61/A Bayrampaşa/
İSTANBUL
Davacı ING BANK ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan İtirazın
İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü
bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından
dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 13/04/2022 günü saat: 11:53'da duruşmada bizzat hazır
bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde
H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1549477 (www.bik.gov.tr)

T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/1 TEREKE SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Satışa konu edilen İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camikebir mahallesi, 3462 ada, 2 parsel, İzmir Çıkmazı
Sok. Tuncel Sitesi 1 Bağımsız Bölüm numaralı taşınmaza girilememiş,aynı binadaki 4 nolu dairede oturanlardan alınan bilgilere göre, giriş kapısı çelik kapı, 3 oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyo, koridor ve 2 balkon bölümlerinden ibaret, zeminler laminant parke döşeli, duvar vo tavanlar saten alçı sıvalı ve badanalı, iç kapılar amerikan
panel kapı, panjurlu pencereleri ahşap görünümlü pvc doğrama, banyoların zemin ve duvarları seramik döşeli, duşakabin, hilton lavabo ve asma klozet mevcut, granit tezgahlı mutfak dolapları hazır dolap, doğalgazı bağlı olmayan
daire elektrikli cihazlar ile ısıtılmakta olup yaklaşık 110 m2 alanındaki bağımsız bölüm bakımlı ve iyi durumda olduğu
anlaşılmıştır.
Adresi : Camikebir Mh.İzmir Çıkmazı Sk.Tuncel Sit.B Blok N.8/1 Seferihisar/İZMİR
İmar Durumu : Dosyasından bakılabilir.
Kıymeti : 420.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 23/03/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 19/04/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Seferihisar Adliyesi Zemin Kat, Z3 Duruşma Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci arResmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler
satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük
resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli
alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin
şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/1 Tereke Satış
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/02/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
BASIN: 1549601 (www.bik.gov.tr)
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‘E-ihracata üç yılda 500 milyon dolar
yatırım yapacağız’
TRENDYOL Grup Başkanı Çağlayan Çetin, “Birleşmiş Markalar
Derneği ile perakende sektörü için
gerçekleştirdiğimiz işbirliğini bir adım
daha öteye taşıyarak, Türk markalarını global arenaya taşıyacağız” dedi.
Çetin, Trendyol olarak teknoloji, lojistik ve pazarlama alanlarında, önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacaklarını bildirdi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı
Sinan Öncel de “Derneğimiz çatısı altındaki 452 markanın büyük bölümünün bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum” diye
konuştu.

‘2023 E-İHRACAT
HEDEFİMİZ1 MİLYAR
DOLAR’
Avrupa'nın 27 ülkesindeki müşte-

rileriyle Türk üreticilerini buluşturduklarını, ayrıca 50'den fazla global
e-ticaret platformunda yer aldıklarını belirten Çetin, hedeflerini
şöyle özetledi: “2023 yılında e-ihracat hacmi hedefimizi ise 1 milyar
dolar olarak belirledik. 2021'de Avrupa’dan Orta Doğu ve Afrika’ya,
çok geniş bir coğrafyada 100’e yakın ülkeye ihracat yaptık. Şu an globalde, yerli üreticilerimizin ürettiği ürünlere Trendyol aracılığıyla ulaşan 4 milyon müşteri bulunuyor.
Ülkemize döviz girişini artırmaya
katkıda bulunacağız. Hedefimiz 5
yıl içinde Trendyol’un toplam satışları içerisinde e-ihracatın payını
yüzde 33’e çıkarmak. Esnafımızı,
KOBİ’lerimizi ve markalarımızı
tüm dünyada satış yapabilir hale getireceğiz.”

Ankara'ya teknoloji merkezi açtılar
TÜRKİYE’nin ilk özel sektör
Teknoloji Geliştirme Merkezi Ankara’da açıldı. Yücelen Grup ve
Yıldırım Grup iştiraklerinden birisi olan LEAP Investment tarafından Ankara’daki ilk özel sermaye yatırımı olan Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi TEKMER, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla
açıldı.
Varank, “Türkiye’de 300’den
fazla girişim toplamda 1.5 milyar
doların üzerinde yatırım alarak
tüm zamanların rekorunu kırdı.
Maşallah diyelim, bu değer bir önceki yılın tam 10 katı. Önemli bir
başarı ama daha alacak çok yolumuz var.” dedi.
TEKMER Yönetim Kurulu

Başkanı Dr. Ali Yücelen ve LEAP
Investment Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, günün anısına Ankara TEKMER FabLab’ındaki ileri teknoloji ile üretilmiş Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı logolu plaketi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’a verdi ve
Ankara TEKMER’in resmi açılışı yapıldı.

Çin ve Almanya arasındaki
en büyük üretici olacak
TÜRKİYE’nin yüzde 100 yerli
sermayeli yalıtım şirketi ODE Yalıtım, 2022-2024 yıllarını kapsayan
üç yıllık stratejik plan hazırladı.
ODE Yalıtım Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Turan, stratejik
plan kapsamında yurt dışında üretime başlamayı da gündemlerine
aldıklarını söyledi. Birçok şirket
stratejisinin uygulama problemleri
nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığına dikkat çeken Turan, bu
hataya düşmemek için Stratejik
Yönetim Komitesi kurduklarını da
ifade etti. ODE Yalıtım’ı Çin ile
Almanya arasındaki coğrafyada
teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna getirecek olan Eskişehir’deki yeni tesislerini yılın
ikinci çeyreğinde devreye alacaklarını hatırlatan Turan, “Stratejik
planımız doğrultusunda önümüzdeki süreçte de üretime ve yatırıma devam edeceğiz. Bir yandan
mevcut ürünlerimizde kapasite
artırımına giderken diğer taraftan
da henüz üretimini yapmadığı-

mız, yalıtım sektöründe tüketimi
oldukça yüksek bir ürün üretmeyi hedefliyoruz.” bilgilerini paylaştı.
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Jeotermal ile yılda en az
1 milyar dolar tasarruf
JED'inverdiğibilgiyegörebugünküfiyatlarladoğalgazkullananbirhaneninyıllıkenerjifaturası5
binliraikenbututarjeotermalde2binlira.Türkiyepotansiyelinikullanırsa5milyonkonuta
jeotermalısıtmagötürebiliyor.Hesaplamalarımızagöreyıllık1.07milyardolartasarrufsağlanabilir
RECEP ERÇİN / FERİYE

E

NERJİ zamları gündemde. Pazartesi gecesi akaryakıta gelen
yeni zamlar sonrası taksici esnafı
taksimetre tarifelerinin yenilenmesi gerektiğini söylemeye başladı. Çarşı pazara
baktığımızda akaryakıta gelen her ilave
zammın doğrudan fiyatlara yansıtıldığını
görüyoruz. Yeni yılda yapılan elektrik ve
doğal gaz zamlarının ise etkisi faturalar
geldikçe belirginleşmeye ve tepki çekmeye başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise dün sosyal medyadan
yaptığı açıklamada elektrik fiyatlarıyla
ilgili ülke genelinde iş insanlarından gelen şikayet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın
açıklamalarının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Talebimiz, elektrik fiyatlarında
indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması.” dedi. İbrahim Kalın, faturalar konusunda bir
çalışma yapıldığını duyurmuştu. Öte yandan işletmeler camekanlarına elektrik
faturaları asarak zamlara tepki gösterirken Türkiye'nin en
büyük odası konumundaki İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) üyelerinin durumuna ilişkin hiçbir açıklama yapmaması
İstanbul iş dünyasında tepkiye neden olmuş. İş dünyası ile yaptığımız sohbetlerde konu sürekli “İTO o kadar aidat
alıyor bizim hakkımızı neden savunmuyor!” serzenişine geliyor.

ÜRETİM ÜÇ KATINA
ÇIKABİLİR
Enerji konusu gündemdeyken dün
İstanbul Feriye'de Jeotermal Enerji
Derneği (JED) yöneticileri bir basın toplantısı düzenledi. JED Başkanı Ali Kındap'ın toplantıda verdiği bilgilere göre
özellikle YEKDEM mekanizması sayesinde Türkiye jeotermaldeki potan-

siyelini açığa çıkardı ve kurulu güç anlamında Avrupa'nın birinci, dünyanın da
dördüncü büyük ülkesi oldu. Ancak gidilecek daha çok yer var. Çünkü yerli ve
yenilenebilir enerji denildiğinde mühendislik birikimi ve
yerli malzeme tedariği anlamında jeotermalde dünyanın sayılı
ülkeleri arasına giren Türkiye'de üretilen elektriğin henüz
yüzde 3'ü jeotermalden. Isıtma için ise
sadece 150 bin konut aşamasındayız.
JED Başkanı'nın aktardığına göre şu ana
kadar yapılan keşifler çerçevesinde Türkiye'nin 60 bin MW'lık kapasitesi var. Bu
kapasite kullanılarak ilave yatırımlarla
1676 MW olan jeotermalden elektrik
üretimi 5 bin MW'a çıkarılabilir. Halihazırda 4350 dönüm kapalı sera alanında jeotermal kullanılıyor bu büyüklük de 25 bin dönüme çıkarılırken, 150
bin olan konut ısıtması da 5 milyon konuta yükseltilebilir.

'ESKİ YEKDEM
DEVAM ETMELİ'
Jeotermal enerjiye ABD, Çin ve İskandinav ülkelerinin ağırlık vermeye başladığını anlatan JED Başkanı, Çin'in son
20 yılda yaptığı yatırımlarla 20 milyon ko-

nutu jeotermalle ısıtmayı başardığını söyledi. ABD'nin de toplam enerji tüketiminin yüzde 10'unu jeotermalden karşılama planı olduğunu kaydeden JED
Başkanı, Türkiye'nin geçen on yıllık
süreçte YEKDEM mekanizması sayesinde elde ettiği jeotermaldeki gelişimi
yine aynı mekanizmanın devam ettirilmesi ile geliştirilebileceğini aktardı.
Türkiye'de 62'nin üzerinde jeotermal
santral bulunduğunu kaydeden JED
Başkanı, bir santralın 30 yıllık ömrü olduğunu not etti. Jeotermal enerji kullanan bir abonenin yıllık enerji masrafı 2 bin lira iken doğal gazda bu maliyetin
5 bin liraya çıktığı bilgisini veren JED
Başkanı, “Yeni YEKDEM modeli ile
maalesef faaliyete geçecek yeni bir jeotermal enerji santrali bulunmuyor. Jeotermal enerjide yatırım iştahının yeniden
oluşması için hem YEKDEM’in süresi beş yıldan 10 yılın üzerine çıkmalı hem
de yeni teşvikler oluşturulmalı.” diye konuştu.

20 MİLYAR DOLAR
CEPTE KALACAK
Peki neden jeotermale ağırlık verilmiyor. Çünkü ilk yatırım maliyeti oldukça yüksek. JED Üyesi Kubilay
Çevik'in verdiği bilgiye göre 20 MW'lık
enerji için 60 milyon dolarlık yatırım
gerekiyor. Yani 1 MW enerji için 3 milyon dolarlık bir ilk yatırım gideri var.

Fakat bu 30 yılı kapsıyor. Sadece konutlar özelinde ele alalım. Yukarıda
JED'in verdiği doğal gazda 5 bin jeotermalde 2 bin liralık yıllık konut başına enerji giderinden yola çıkarsak;
150 bin civarındaki konut 5 milyona
ulaştığında yani 4 milyon 850 bin konut eklendiğinde bugünkü fiyatlarla yıllık 3 bin liradan 14.5 milyar liralık tasarruf yapar. Bugünkü döviz fiyatları
ile yıllık 1.077 milyar dolar ediyor. 30
yıllık santral maliyetini dikkate alırsak
32 milyar dolardan fazla bir tasarruf
sağlanmış oluyor. Oysa JED'in öngördüğü 1676 MW olan üretimi 5 bin
MW'a çıkarmak için ilave 3324 MW
üretim gerek. 1 MW'ı 3 milyon dolar
olarak alırsak; kabaca 10 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor. Oysa sadece konutlardan 30 yılda 32 milyar
dolar tasarruf edilme durumu var. 30
yıllık süreçte 20 milyar dolar cebimize kaldığı gibi dışa bağımlılık azaltılmış olacak. Bunun yanında büyük
oranda yerli malzeme ve mühendislik
ile yapılacak santraller sayesinde ülke
ekonomisinde de ciddi bir katma değer ortaya çıkacak. Ayrıca jeotermal
sadece elektrik üretimi ve ısıtmada değil turizm ve tarım gibi alanlarda da
kullanım alanı sağlıyor. Yine yenilenebilir olması açısından Avrupa Yeşil
Mutabakatı ve COP21 kriterlerine
de uyumlu.

Biletçi firma en hızlı büyüyen şirket oldu

T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2019/197 Esas
KARAR NO : 2021/772
Mahkememizden verilen 18/06/2021 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile, davanın KABULÜ İLE,Çankırı 1. Noterliğinin 12/10/2017 tarih ve
12165 yevmiye nolu taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığında inşaat
sözleşmesinin FESHİNE, 13.405,64 TL tapu-tevhit masraflar ve 74.750,00
TL yapı denetim bedeli olmak üzere toplam 88.155,64 TL'nin taleple bağlı
kalınarak 88.155,00 TL'nindava tarihi olan 25/03/2019 itibaren işletilecek
yasal faizi ile birlikte davalılardan hisseleri oranında tahsili ile davacı tarafa
verilmesine karar verildiği, iş bu ilanın yayınladığı tarihten itibaren gerekçeli
kararın davalı Naci ve Naciye kızı, 1990 doğumlu, Sabriye Çetin Çitçi'ye
tebliğ edilmiş sayılacağı ve gerekçeli karara karşı iki hafta içinde Ankara
Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde İstinaf yoluna başvurabileceğiniz ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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13 KAT HIZLI B ÜYÜDÜLER

TOBB öncülüğünde, Vodafone
Business sponsorluğunda, TEPAV ve
TOBB ETÜ işbirliği ile Türkiye’nin en
hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi. Cirosunu 2 yılda yüzde 5 bin 808 oranında artıran İstanbul merkezli Tripenia Bilişim Turizm A.Ş. firması ilk
sırayı aldı. YTÜYıldız Teknopark çıkışlı şirket Turna.com üzerinden uçak
ve otobüs bileti satıyor. Güncel bilet
kampanyalarını kullanıcılarına sunuyor. Türkiye 100 listesinde genç yöneticileri olan genç şirketler var. Şirketlerin yaş ortalaması (kuruluş yılı)
11.2 yıl. CEO’ların (Genel Müdürlerin) yaş ortalaması 42. En hızlı büyüyen 100 firmanın 10’u kadınlar tarafından yönetiliyor.

TOBB verilerine göre ilk 100’deki
şirketler, Türkiye’den 13 kat daha
hızlı büyüdü. Listede 29 farklı ilden
ve 32 ayrı sektörden şirketler yer aldı.
En hızlı büyüyen şirketlerin 33’ü İstanbul’dan, 14’ü Ankara, 9’u ise İzmir’den çıktı. Ankara firması Türktem Bilişim İnşaat LTD. ŞTİ yüzde
2 bin 543 büyüme oranıyla ikinci,
Antalya merkezli Finder Yangın
Güvenlik Elektronik Sistemler A.Ş.
ise üçüncü oldu. Türkiye 100 sonuçları; Ticaret Bakanı Mehmet
Muş ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un da katılımı ile Ankara’da
düzenlenen törenle açıklandı.

YÜZDE 76'SI
İHRACATÇI
Ticaret Bakanı Mehmet
Muş yaptığı konuşmada girişimciliğin ekonomik gelişme
ve kalkınmanın can damarı olduğuna işaret ederek, “Bir
ülkede girişimci sayısı ve buna
bağlı olarak kurulan şirket
sayısı arttıkça, ekonomik büyüme de ivme kazanmaktadır” dedi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100
şirketinin, bu dönemdeki ortalama büyümesinin yüzde 498 olduğuna dikkat
çekti ve “2019 yılında her bir şirket ortalama 65 milyon TL’lik satış yaptı.
Yine her biri ortalama 113 kişiye istihdam sağladı. Türkiye 100 şirketlerinin

yüzde 76’sı ihracat yapıyor.” bilgilerini
verdi. Vodafone Türkiye CEO’su Engin
Aksoy ise, “KOBİ’lerin dijital pazarlama ve e-ticarete adaptasyonunu hızlandırmak için harekete geçtik. Bugüne kadar pek çok projeye imza attığımız
değerli iş ortağımız TOBB ile bir kez
daha güçlerimizi birleştirerek TOBB
Türkiye 100 programına dahil olduk.”
ifadesini kullandı.

Limanlarımızın yüzde 80’ine yabancılar hâkim

BASIN: 1548680 (www.bik.gov.tr)

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/808 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı idarece davaya konu Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Asarağaç mah.
2067 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş
olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılarla uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2021/808 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi
Şube Müdürlüğü'ne davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 14/02/2022 günü saat 10.20'ye bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca
ilan olunur.07/02/2022
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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BASIN: 1549375 (www.bik.gov.tr)

EKONOMİ SERVİSİ

PAYLARI ARTIYOR

TÜRKİYE Liman İşletmecileri
Derneği (TÜRKLİM) tarafından hazırlanan rapora göre 2020 yılında Türkiye’de elleçlenen (gümrük gözetimi
altındaki eşyanın taşınmasıyla ilgili
tüm işlemlerin yapılması) 11.7 milyon
TEU (20 fitlik, 34 metreküplük hacim)
konteynerin 8.2 milyon TEU’su, Küresel Terminal Operatörü (KTO) ortaklı limanlar tarafından elleçlendi.

“Konteyner Taşımacılığında KTO
Etkinliği ve Türkiye’ye Yansımaları”
başlıklı raporda, yüzde 100 yerli sahipli
ve/veya ortaklı terminallerde ve limanlarda konteyner elleçleme miktarının ise sadece 2.6 milyon TEU olduğu vurgulandı. Bu durum 2021 yılında da değişmedi. 1997’de başlayan
özelleştirmeye rağmen 2000 yılında
Türk limanlarının tamamına Türk

şirketleri hâkimdi. 20 yılda yabancı
hâkimiyeti yüzde 80’e çıktı. KTO’ların hem dünyada hem de ülkemizdeki sayısı, pazar payı ve sektördeki etkinlikleri her geçen yıl artıyor.

KAPASİTENİN YÜZDE 75'İ
Denizyolu taşımacılığında liman
ve terminal ağları kuran ve sayıları
21’i bulan KTO’lar, küresel konteyner elleçleme hacminin yüzde
80.5’ini yapıyor, dünya toplam kon-

teyner elleçleme kapasitesinin ise
yüzde 75’ine sahipler. 15 yıl önce bu
pay 220 milyon TEU ile yüzde 55
idi. TÜRKLİM Yönetim Kurulu
Başkanı Aydın Erdemir, ülkemizdeki KTO varlığının bazı dezavantajları olsa da ülkemize ve sektörümüze önemli kazanımlar sağladığını söyledi. Erdemir, “KTO’lar, Türk
dış ticaretine ve ülkemizin rekabet
gücüne büyük ivme kazandırıyor.”
dedi.

9 Şubat 2022 ÇARŞAMBA
halklailiskiler@aydinlik.com.tr
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LİMON :
ÜRETİCİLERİ
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Ürettik ama

pazarlayamıyoruz
‘Komşularımızınlimonaihtiyacıvar,içpiyasanınlimonaihtiyacıvaramaürettiğimizkalitelilimonlarısatamadık.
Beklentimiz,limonlarınhasadınınyapılması.Yöneticilerdenellerinitaşınaltınakoymalarınıbekliyoruz.’
diğer taraftan ürünü pazarlayamıyoruz.
Bazı ağaçlarımız hastalanmış, üreticimiz bu ağaçlara ilaç atmıyor. Çünkü ilaç
fiyatları yüksek. Limon para etmiyor ki
bakım yapılsın. Özellikle Tarım Bakanlığı’nın bizim sesimize kulağını açmasını ve ürünlerin pazarlanmasına ilişkin çalışmalar yapmasını istiyoruz.
Yetkililer biraz hızlı hareket etmek
zorundalar. Çünkü, üreticimiz ya bahçesini satmaktan yana ya da bahçesinin
ağaçlarını sökmekten yana.”

HÜSEYİN GÜLER / HATAY

H

ATAY’IN Arsuz ilçesi doğal
güzelliklerinin yanında bölgenin en verimli topraklarına
sahip. Türkiye’nin maydanoz üretiminin yüzde 70’ni karşılıyor, limon ve narenciye üretiminde önemli bir yere
sahip, muz üretiminde ise Mersin’le yarışıyor. Bahçelerin yanı sıra ilçede hemen hemen bütün evlerin önünde bir
limon ağacı var. Ancak limon ağaçlarının yükü bu yıl çok ağır… Toplanması
ve tüketiciyle buluşması gereken meyveler, büyümüş, ağaçlar taşıyamaz hale
gelmiş, dallar neredeyse toprakla buluşmuş.
Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf
Güven ve Gözcüler Muhtarı Zuhir
Ekenel ile limon bahçelerini gezdik,
üreticileri dinledik.
Üreticiler, limonlarını satamadıklarından şikayetçi. Dahası limon ağaçlarını yetiştirmek için verdikleri emeklerine üzülüyorlar, ‘kesmek zorunda kalmayalım’ diye iç çekiyorlar. Limonların toplanması ve gelecek yıla çiçeklenmesi için hazırlanması gerekiyor
ama hala limon dalında bekliyor.

DALINDA 2.5 LİRA
Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven,
Arsuz’un tarım ve turizm ilçesi olduğunu belirtiyor. Arsuz’da tarım denildiğinde ise ilk akla gelen narenciye. Tür-

‘KALICI ÇÖZÜM BEKLİYORUZ’

kiye’nin birçok yerinde olduğu gibi
Arsuz’da da üreticinin tarımı bırakmak
zorunda kalacağına dikkat çekiyor.
Güven, “Mevsim bitmek üzere, limonlar dalında 2.5 lira. Maalesef çiftçi zararına çalışıyor, limonlar ağaçların
dallarında kaldı. Satsa bir türlü, satmasa
bir türlü, zaten her türlü zararını çiftçi çekiyor. Yavaş yavaş limon ağaçları
çiçek açacak, yeni meyve verecek ama
ağaçlar şu anda zarar görüyor. Her türlü çiftçi sıkıntılı, bunu ekonominin
yansıması olarak görüyorum. Bazı bahçe sahipleri, limon ağaçlarını sökmek

zorunda kaldılar” diyor.

‘ÜRÜNÜ YERDEN
KALDIRAMIYORUZ’
Gözcüler Muhtarı Zuhir Ekenel de
girdi fiyatlarının 5-6 kat artmasından şikayetçi. Muhtar Ekenel çiftçinin durumunu şöyle anlattı: “Limonun kilosu 2-2.5 liradan satılmaktadır. Biz yıllar önce bir kilo limon sattığımızda bir
dolar alırdık, şimdi ürünümüzü yerden
kaldıramıyoruz. Çiftçimiz giderek ümidini yitiriyor, gördüğünüz gibi mahsulümüz yerlerde. Bir taraftan fiyat düşük,

Ekenel, Cumhurbaşkanı’na da şöyle seslendi: “Sattığımız ürün, maliyeti
bile karşılamıyor. Özellikle Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ne demişti ‘üretim, istihdam’. Biz ürettik ve
kendilerinin yardımlarını bekliyoruz.
Gerçekten mağduruz, gerçekten üretimden uzaklaşıyoruz.”
Üretimin devam edebilmesi için
kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini
belirten Ekenel, şöyle devam etti:
“Komşularımızın limona ihtiyacı var, bizim iç piyasanın limona ihtiyacı var ama
ürettiğimiz kaliteli limonları satamadık.
Pazar bulamadık. Devletten beklentimiz, limonların hasadı yapılsın. Yöneticilerden elini taşın altına koymalarını bekliyoruz. Biz canımızdan, boğazımızdan, çocuklarımızdan kısarak üretiyoruz. Devletten de pazarlanmasına
yardımcı olmasını istiyoruz.”

Fındıkta üretim zengini
gelir fakiriyiz
İSTANBUL Ticaret Borsası
(İSTİB) Meclis Üyesi ve Kuruyemiş ve Kuru Meyve Ticareti
Meslek Komitesi Üyesi Çetin
Topaloğlu, Türkiye'nin fındıkta
üretim zengini, gelir fakiri olduğunu belirterek, "Fındıkta verimliliği artırmaz, katma değerli
olarak satmayı başaramazsak
dünya liderliğini elimizden alırlar"
ifadelerini kullandı.
Topaloğlu, üretimde yıllardır
süren liderliğin verdiği rehavetle
fındığın yeterince önemsenmediğini aktararak, lider kalmak
için emek ve çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Fındığın en
değerli tarımsal ürünlerden biri
olduğunu bildiren Topaloğlu,
"Fındık adeta toprakta yetişen altındır. Buna rağmen ne yazık ki
gereği gibi değerlendiremiyoruz.
Fındıkta üretim zengini, gelir fakiriyiz. Fındıkta verimliliği artırmaz, katma değerli olarak satmayı
başaramazsak dünya liderliğini
elimizden alırlar. Türkiye’de yaklaşık 400 bin aile fındık tarımı yapıyor. Maalesef fındık üreten ülkeler arasında en düşük verim bizde" ifadelerini kullandı.

‘FINDIK TÜKETMİYORUZ’
Fındıkla ilgili üretim sorunlarının yanında pazarlama ve katma değer kazandırma ile ilgili sorunlar olduğunu belirten Topaloğlu, şöyle
devam etti: “Ürettiğimiz fındığı
değerinde satamadığımızın en
önemli göstergesi ihracat verileri.
Fındık ihracımızın yüzde 56’sı natürel iç fındık olarak yapılıyor. Yüzde 18’i işlenmiş, yüzde 26’sı ise ileri işlenmiş ürün olarak ihraç ediliyor. Yani ürünümüzün çoğunu ham
madde olarak dışarı gönderiyoruz.
Üretim verimliliğini artırmak için
nasıl devletimizin teşvik çeşitlendirmesi gerekiyorsa, fındığın değerlenmesi için de girişimcilerimizin fındığı değerlendirmesi gerekiyor. Yani bu yararlı ürünü ne yeterince tüketiyoruz ne de gelirinden
yeterince faydalanıyoruz. Biz fındığı
ham madde olarak satarak elde
edebileceğimiz gelirin en azını elde
ediyoruz. Oysa örneğin fındık ezmesi haline getirerek satan ülkeler
bundan en büyük geliri elde ediyorlar. Yani Türkiye fındığın üretim
zengini, gelir fakiri bir ülke. Bu kısır döngüden kurtulmalıyız."

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ
2021/1930 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :DOSYADA Kİ MEVCUT BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE: Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Başakşehir
İlçesi, Altınşehir Mahallesi, Göknar Sokakta, tapunun 4703 parsel numarasında kayıtlı ve Göknar Sokaktan 8 dış
kapı numarası alan 320,00m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Göknar Sokağa paralel
cephesi 16,22mt, parsel arka cephesi 16,95mt, yola dik derinliği 17,73mt ve 20,98mt olan ve tamamı 320,00m2
alana sahip, tapu kaydında arsa olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan tetkikte, parsel üzerinde kısmi bodrum kat+
zemin kattan müteşekkil, kargir bina yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu bina kısmen komşu parsele tecavüzlü
olarak inşa edilmiş olup, tek bir bağımsız bölüm şeklinde, hol, üç oda, mutfak, banyo-WC mahallerinden ibaret, kısmi
bodrum katı kömürlük- depo şeklinde ve müstakil girişli, arka kısımda müstakil girişe sahip tek katlı ilave yapı mevcuttur. Parsel üzerinde yer alan yapıların, parsel sınırları içerisinde kalan kısmının toplam inşaat alanı 130m2 civarında
olup, taşınmaz dahilinde elektrik ve sıhhi tesisatlar ikmal edilmiş durumda, normal soba ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı kısmen tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade
edecek konumda, ulaşım imkanları elverişlidir.
Adresi : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Altınşehir Mahallesi, Göknar Sokakta, Tapunun 4703 Parsel Numarasında
Kayıtlı Ve Göknar Sokaktan 8 Dış Kapı NumarasıBaşakşehir/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 320 m2
İmar Durumu : Başakşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.09.2021 tarih, 67451 sayılı imar durum
belgesine göre söz konusu parsel bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli"11.12.2012 tasdik tarihli Altınşehir- Güvercintepe
Bölgesi Uygulama İmar Planı” kapsamında kısmen Yol'da, kısmen O.P. Alanında, büyük kısmı Emsal Transferi Yapılacak Alan sınırı içerisinde kısmen Yol'da, kısmen O.P. Alanında kalmakta olup, Enerji Nakil Hattı güzergahından
etkilenmektedir.
11.12.2012 t.t.'li Uygulama İmar Planı plan notları Yapılaşma Hükümleri Madde 9.da; "Enerji Nakil Hatlarının altında
kalan alanlarda yapı yapılamaz. Ancak tamamı Enerji Nakil Hattının altında kalan (Yapı Yasaklı Alan) veya bir kısmı
Enerji Nakil Hattının altında olup, kalan kısmında yapılaşmanın mümkün olmadığı parseller için imar hakkı transferi
yapılabilir. Söz konusu uygulama, Enerji Nakil Hattı altında düzenlenen park alanlarını kapsamaz.
İmar hakkı transferine konu parseller Yeşil Alan olarak kamuya terk edilmeden bu haktan yararlanamazlar. Terk edilen
Yeşil Alanlarda yol, otopark, açık ve kapalı pazar yeri vb. fonksiyonlar yer alabilir. Uygulama İlçe Belediyesince onaylanacak Avan Projeye göre yapılacaktır.
İmar hakkı transferi yapılan parseller veya parsellerin alanları imar haklarının transfer edileceği parselin yarısından
büyük olamaz denilmektedir.
Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 22.05.2020 tarih ve 105676 sayılı
yazılarında, Rezerv Yapı Alanlarında yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamının 0704.2020 tarih ve
105645 sayılı Olurları ile onaylandığı bildirilmiş olup, bahse konu taşınmaz 6303 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı"nda kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 1.585.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 290m2 kısmında TEAŞ lehine daima irtifak hakkı, rezerv yapı alanında kalmıştır Ayrıca tapu
kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 17/03/2022 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 14/04/2022 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : T.C KÜÇÜKÇEKMECE ADLYESİ MÜZAYEDE SALONU KARTALPEPE MAHALLESİ 1. MALAZGİRT
CADDESİ NO: 2-4 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler
satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük
resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli
alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin
şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/1930 Tlmt.
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/01/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1548990 (www.bik.gov.tr)

T.C. DENİZLİ 4. İCRA DAİRESİ
2021/2095 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, 10 Ada, 1 Parsel, KUŞPINAR Mahalle/Köy, 15 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa
konu taşınmaz 9 katlı binadadır. Bina giriş kapısı camlı alüminyum doğrama olup zeminler mermer aplama, duvarlar
ve tavanlar sıva üzeri plastik boyalıdır. Binanın merdiven ve sahanlıkları mermer kaplama olup korkulukları alüminyum
doğramadır. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır. Dairelerde ve işyerinde ısınma bireysel doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Bina dış cephesi dış cephe boyası ile boyanmıştır. Satışa konu taşınmaz ana taşınmazın bodrum+zemin+asma katında yer alan işyeridir. Taşınmaz katta tek bağımsız bölümdür. İşyeri bodrum katta 127,00m2,zemin
katta 150,00m2 ve asma katta 85 m2 net kullanım alanlı olmak üzeri toplam 362 m2.lik kullanım alanına sahiptir.
İşyeri bodrum katta tek hacimli depo, zemin katta tek hacimli işyeri, asma katta ise mutfak, wc ve işyeri hacimlerinden
oluşmaktadı. İşyeri zeminleri seramik kaplama, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalı olup, tavanlarda spot aydınlatmalar bulunmaktadır. Mutfak dolapları mdf ve tezgahı mermerdir. Islak hacim zeminleri ve duvarları seramik kaplama
olup, tavanı sıva üzeri boyalıdır. İşyeri camekanları pvc doğramadır. Elektirk, su ve haberleşme tesisatları mevcut
ve kullanılır durumdaki taşınmazın doğalgaz kombi ile yerden ısıtma sistemi ile sağlanmaktadır. Bina yaklaşık 4 yıllık
olup, 4A yapı sınıfı grubundadır. Taşınmaza ulaşım gerek toplu taşıma araçları gerekse özel araçla sağlanabilmektedir. Taşınmaz toplu taşıma araçlarının güzegahı ve durağına yürüme mesafesindedir. Teknik alt yapılar tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Taşınmazın yakın çevresinde Denizli Lisesi, Denizli Atatürk Stadyumu
ve Atatürk Ortaokulu bulunmaktadır. Planlı yapılaşmaya sahip bölgenin alt yapısı tatamlanmıştır. Toplu taşıma araçları
ile ulaşımı rahattır. Taşınmazın ayrıntılı özellikleri dosyamızdaki bilirkişi raporunda mevcuttur.
Adresi : Kuşpınar Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 18/A Pamukkale / DENİZLİ
Yüzölçümü : 284 m2
Arsa Payı : 39355/191968
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Pamukkale Bel. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam 8 kat
konut alanı içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Riskli Yapı Şerhive diğer şerhller mevcuttur.
1. Satış Günü : 20/04/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 26/05/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Satış Yeri : Pamukkale Belediyesi Mezat Salonu - Hatipoğlu Mah. Atatürk Cad. 1070 Sok. No:1 Kat:4 PAMUKKALE
/ DENİZLİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin
şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/2095 Esas
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/02/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
BASIN: 1549533 (www.bik.gov.tr)
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Yetkililer bu durumu
nasıl değerlendiriyor

NATO içinde en yüksek
harcama oranı Atina'nın
Yunanistan,GSYİH'nınyüzde3.82'sineulaşansavunmaharcamalarıile
NATOülkeleriiçindesilahlanmayaenbüyükorandapayayıranülkeoldu

P

ANDEMİ döneminde tedarik zincirleri kırıldı, ekonomiler daraldı,
maliyetler yükseldi, sektörler krize girdi... Ekonomisinin can damarı turizm olan
Yunanistan ise büyük bir krizin eşiğine sürüklenirken, olmayan parasını silahlanmaya yatırdı.
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
(NATO) tarafından yayınlanan “NATO
Ülkelerinin Savunma Harcamaları (20142021)” adlı en güncel savunma harcamalarını içeren rapor, Yunanistan’ın akılsızca silahlanmasını gözler önüne serdi. ABD’nin
bile savunma harcamaları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)'ya kıyasla yüzde 3.52 seviyesindeyken, Yunanistan’ın savunma harcamalarının oranı yüzde 3.82'yi buldu. Fakat
Yunanistan, her ne kadar NATO içindeki en
yüksek harcama oranına ulaşsa da, bütçe bakımından yine de Türkiye'ye yetişemedi.

BÜTÇE ARTIŞI SÜRÜYOR
Yunanistan’ın silahlanma motivasyonu
tartışılırken, Yunan Savunma Bakanlığının
bütçesi de artmaya devam etti. 2020 yılında
3.35 milyar avro olan bütçe, 2021 yılında 5.44
milyar avroya yükseltilmişti. Bu oran 2022 yılında 6.39 milyar avro olarak belirlendi.
Yıllık artış oranı ise yüzde 17.5 seviyelerine
ulaştı. Yunanistan her ne kadar ekonomik
krizden çıkamamış olsa da, Yunan Savunma
Bakanlığının bütçesi, krizden önceki seviyesine dönmüş oldu.
Ek olarak silah alımları için 2022 yılında
ayrılan bütçe 856 milyon avro artırıldı. Bu
oran da 2021 yılına kıyasla yüzde 34’lük bir
artışa işaret ediyor.

REKOR HARCAMA
Yunanistan’ın savunma harcamaları 2021
yılında öyle bir seviyeye geldi ki; dünyanın en
fazla savunma harcaması yapan ülkesi olan
ABD, orantılı harcamalarda Yunanistan’ın
gerisinde kaldı.

ABD’nin savunma harcamaları Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)'ya kıyasla yüzde 3.52 seviyesinde iken, Yunanistan’ın savunma harcamalarının oranı yüzde 3.82
oldu. Bu oran, tüm NATO ülkeleri içerisinde
zirvede yer aldı. Yunanistan’ın 2021 yılı
içerisindeki savunma harcamalarının paylaşımı ise şu şekilde gerçekleşti:
 Personel giderleri: %55.4
 Askeri ekipman alımları: %38.3
 Operasyonlar, muhafaza ve diğer harcamalar: %5.9
 Altyapı: %0.4
Bu noktada Yunanistan'ın, özellikle askeri
ekipman alımlarına çok yüksek bir pay ayrıldığı görülüyor. NATO ülkeleri içerisinde
ekipman alımına ayrılan paylarda Hırvatistan (%43.5) ve Lüksemburg (%42.4) ilk iki
sırada yer alırken, hemen ardından Yunanistan geliyor. Türkiye’nin 2021 yılı içerisindeki savunma bütçesinden askeri ekipman
alımlarına ayırdığı oran ise %29 civarında.

SAVUNMA HARCAMALARI
Savunma Sanayist sitesinin derlediği bilgilere göre ise Yunanistan’ın yıl yıl savunmaya ayırdığı miktardaki artış şöyle sıralanıyor:
 2014: 5.2 milyar dolar
 2015: 4.5 milyar dolar
 2016: 4.6 milyar dolar
 2017: 4.7 milyar dolar
 2018: 5.3 milyar dolar
 2019: 4.8 milyar dolar
 2020: 5 milyar dolar
 2021: 8 milyar dolar
Aynı dönemde Türkiye’nin savunma harcamaları ise şöyle:
 2014: 13.5 milyar dolar
 2015: 11.9 milyar dolar
 2016: 12.6 milyar dolar
 2017: 12.9 milyar dolar
 2018: 14.1 milyar dolar
 2019: 14 milyar dolar

ABD,F-35’i
F-35’i
ABD,
çıkarmaya
çıkarmaya
çalışıyor
çalışıyor

ABD Donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisine inerken düşen F-35C savaş uçağının denizden çıkarılması için operasyon yapılıyor.
Konuşlu olduğu Carl Vinson uçak gemisine indiği sırada düşen ABD F-35C uçağının denizden çıkarılması için gerçekleştirilen
operasyon hafta sonu başlatıldı.
ABD donanması doğrudan çalışmaların
nerede başladığını açıklamadı ancak Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığının Filipinler'in
185 deniz mili batısında ve Çin'in hava üssü
inşa ettiği Paracel ada zincirinden biri olan
Woody adasının 350 mil doğusundaki bir noktada enkaz çalışması yapıldığına yönelik
uyarısı, uçağın denizden çıkarılma operasyonunun bu bölgede gerçekleştirildiğine
dair yorumlara neden oldu.

DÜŞME ANI SIZDIRILDI
Diğer taraftan, daha önce deniz yüzeyinde enkazının yüzer haldeki fotoğrafları çıkan
F-35C uçağının düşme anına ait iki görüntü
de basına sızdırıldı.
Görüntülerden birinin doğrudan geminin
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pistinden çekildiği ve uçağın gemiye yaklaşma anını çektiği anlaşılırken, ikinci bir görüntünün ise uçağın piste çakılma ve denize
düşme anını gösteren gemideki bir güverte
kamerası görüntüsü olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medyada yer alan güverte kamerasından sızdırılan görüntüye pilotun kaza esnasındaki çığlıkları da yansırken, uçağın piste çarptıktan sonra ateş alarak sürüklendiği
ve denize düştüğü görülüyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Pentagon
Sözcüsü John Kirby, ABD'nin uçağı çıkarmak
için gerekli önlemleri aldığını kaydetti.
Kirby, sızan görüntülerin incelemeye tabi
tutulan görüntüler olduğunu ve izinsiz paylaşıldığını kaydetti.
Sözcü, bu görüntülerin sızdırılma şeklinin
de incelemeye alındığını belirtti.
ABD’ye ait F-35C uçağı 24 Ocak 2022'de
Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalışırken
düşmüş, pilot koltuk fırlatma yöntemi ile son
anda kurtulmuştu ancak gemide 7 mürettebat yaralanmıştı. Uçağın enkazının Çin tarafından ele geçirilmemesi için bölgede geniş güvenlik önemleri alınmıştı.

YUNAN yetkililer, savunma harcamalarındaki artışın ekonomik krizin ardından yeniden toparlanma için normal
olduğunu savunurken, Türkiye ise Yunanistan’ın silahlanmasının akılsızca olduğunu belirtiyor. Nitekim Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bu
konu hakkındaki açıklamaları dikkat çekiyor.
Akar, Yunanistan’ın son dönemde
oldukça pahalı silah sistemleri aldığını
belirterek şunları söylemişti:
“Bu bir silahlanma yarışı değil, silahlanma gösterisi. Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince
silahlanmak suretiyle Türkiye’ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude
bir gayrettir. Ayrıca NATO içinde müttefik olmakla beraber yeni ittifaklarla bir
şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunların
hepsinin yapay olduğunu söylüyoruz.
Sonuç olarak ne yaparlarsa yapsınlar
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı
Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin hak
alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta azimli, kararlı ve buna muktedirdir. Bunu herkesin bilmesini
istiyoruz.”
Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’a göre ise Yunan hükümeti,
Yunan Silahlı Kuvvetlerinin bütçesini
2009 yılı seviyelerinde tekrar getirdi
ancak Bakan, bu seviyelere tekrar gelinmesini “Türkiye ile bir silahlanma yarışından” ziyade “acil ihtiyaçların
giderilmesi” olarak tanımlıyor.
 2016: %25.55
 2017: %30.30
 2018: %37.64
 2019: %34.32
 2020: %28.25
 2021: %29.05

SİLAHLANMA SÜRECEK

 2020: 13.9 milyar dolar
 2021: 13 milyar dolar

GSYİH İÇİNDEKİ PAY
Yunanistan'ın GSYİH içerisinde savunmaya ayırdığı paydaki artış incelendiğinde ise
daha anlamlı bir tablo ortaya çıkıyor:
 2014: %2.2
 2015: %2.31
 2016: %2.40
 2017: %2.38
 2018: %2.54
 2019: %2.36
 2020: %2.65
 2021: %3.82
Özellikle 2021 yılında Yunan savunma
bütçesinin ne denli arttığı açıkça görülebiliyor. %3 bandının aşılmasının yanında neredeyse %4’e dayanmış bir savunma harcaması oranı yer alıyor. Türkiye'de ise bu
oranlar şu şekilde:
 2014: %1.45
 2015: %1.38
 2016: %1.45
 2017: %1.51

 2018: %1.82
 2019: %1.85
 2020: %1.86
 2021: %1.57

ASKERİ EKİPMAN
HARCAMALARI
Savunma bütçelerinden ekipman alımlarına ayrılan oranlara bakıldığında da Yunanistan'ın agresif silahlanma tutumu ortaya çıkıyor:
 2014: %8.14
 2015: %10.40
 2016: %13.45
 2017: %11.28
 2018: %11.03
 2019: %12.51
 2020: %12.06
 2021: %38.30
Bu tablodan, Yunanistan’ın 2021 yılında
devasa bir artışla askeri modernizasyon sürecine girdiği görülebilir. Türkiye'de askeri
ekipman harcamaları şöyle:
 2014: %25.08
 2015: %25.13

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Eylül 2020’de açıkladığı yeni silahlanma paketinin Yunan savunma bütçesine
yansıyan etkisi oldukça açık bir şekilde görülebiliyor. Miçotakis tarafından yapılan
açıklamaya göre, yeni silahlanma paketi şu
alımları içeriyordu:
 18 adet Rafale Savaş Uçağı,
 4 adet Yeni Nesil Firkateyn,
 4 adet MH-60R SeaHawk Helikopteri,
 Denizaltılar için Ağır Sınıf Torpido Mühimmatları
Yunanistan’ın bu alımlarının toplamda 10
milyar avroya mal olması bekleniyordu ancak Yunanistan bu alımlarla yetinmeyerek
ek alımlar da yapıyor. Örneğin Rafale savaş
uçağında siparişlerin sayısı 24’e yükseltilmiş
durumda. Firkateynlere ek olarak korvet
alımları da gündemde. Bunların yanında yeni
taarruz ve nakliye helikopterleri için istek
mektuplarının iletildiği biliniyor. Yunanistan’ın aynı zamanda F-35 Lightning II savaş
uçağıyla yakından ilgilendiği de bilinen bir
diğer gerçek.
Bu gerçekler göz önüne alındığında Yunanistan’ın 2021 yılında başlayan savunma
bütçesinde anormal artışın ek platform
alımları için kısa vadede astronomik seviyelerde kalmaya devam edeceğini söylemek
yanlış olmayacaktır.

TEKNOFEST'e yeni talepler var
AZERBAYCAN'DA, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası boyuta taşınan, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı yaşanıyor. Baykar Teknoloji lideri Selçuk
Bayraktar, Ukrayna ve Endonezya'dan da TEKNOFEST düzenlemek için ciddi teklifler olduğunu söyledi.
TEKNOFEST, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Festival için mekan olarak daha önce birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Baku Crystal
Hall ile Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park seçildi.
TEKNOFEST Azerbaycan kapsamındaki
"Teknoloji Yarışmalarına" başvurular başladı ve
17 Şubat'a kadar devam edecek. Yarışmalar uluslararası katılıma da açık.
Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının ortak organize edeceği TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında, içlerinde Smart
Karabağ Hackathon ve Rocket League Esports EuroCup yarışmalarının da olduğu 10 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek.
Festivalde, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit düşen

Türk Tipi Hücumbot
için üretim başlıyor
STM ana yükleniciliğinde yürütülen
Türk Tipi Hücumbot Projesi’nde prototip
botun üretim faaliyetleri başlıyor.
Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir yaptığı açıklamada, “Türk Tipi Hücum Botu Projesi kapsamında prototip geminin inşasına yönelik süreci başlatacağız.” dedi.

askerlerin evlatlarının kurduğu "Zafer" isimli takım da yarışacak.

KENDİNİ KANITLAYARAK GELİYOR
Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in
çığ gibi büyüdüğünü ve Türk milletinin sahiplenmesiyle 5. yılına vardığını söyledi.
Yurt dışına açılım konusunda teklifler almaya
başladıklarını, Karabağ'daki harekat sonrasında
festival için Azerbaycan'ın gündeme geldiğini belirten Bayraktar, "TEKNOFEST'in yurt dışında
ilk defa Azerbaycan'da olması, bizler için de anlamlı ve çok heyecanlı bir gelişme oldu." dedi.
Bayraktar, Türkiye'de TEKNOFEST'e ilk başladıklarında toplumun sahip çıkıp çıkmayacağı
ve istenilen etkiyi bırakıp bırakmayacağı konusunda bir bilinmezlik olduğunu hatırlatarak
şunları söyledi:
"Şimdi TEKNOFEST biraz daha kendini kanıtlayarak geliyor ama neticede yeniden doğuyor bir anlamda. Burada da özellikle Bayraktar
TB2 SİHA'larımızın Karabağ zaferine verdiği destek nedeniyle hem savunma sanayiine, milli teknolojiye büyük ilgi var. TEKNOFEST ilk yıl biraz daha savunma sanayii odaklı başlamıştı
ama sonrasında yarışmaların yüzde 90'ından fazProje kapsamında, 31 Ağustos 2020 tarihinde SSB ile STM arasında ‘Türk Tipi Hücumbot Projesi Dönem-1 Kontrat Tasarımı
Sözleşmesi’ imzalanmıştı. Ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Demir, “Başkanlığımız ile STM arasında Tasarım Sözleşmesi
imzalanan Türk Tipi Hücumbot Projemiz,
donanmamızın gücüne güç katacak. Türk
Tipi Hücumbotlar etkin manevra kabiliyeti,
yüksek vuruş gücü ve taşıyacağı milli sistemlerle denizlerimizdeki menfaatlerimizin

lası diğer sivil alanlarda oldu. Azerbaycan'da da
ilk yıl biraz daha gösteriler, teknolojik tanıtımlar ve savunma sanayii üzerinden olacak. Biz ilk
yılla birlikte çok büyüyeceğini ve toplumun
buna sahip çıkacağını öngörüyoruz. Büyük bir
coşkuyla kutlanmasını bekliyoruz."
Diğer ülkelerin de TEKNOFEST'e ev sahipliği yapmak istediğini belirten Bayraktar,
Endonezya ve Ukrayna'da ciddi taleplerin bulunduğunu kaydetti.
korunmasına katkı sağlayacak.” demişti.
‘Tasarımı Sözleşmesi’ doğrultusunda
gerçekleştirilecek sistem isterleri tanımlama
aşaması, kavramsal tarım aşaması, ön tasarım aşaması, kontrat tasarım aşaması faaliyetlerinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Türk Tipi Hücumbot
Projesi, özellikle Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz’de hücumbotları aktif olarak kullanan
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için hayati öneme sahip.

9 Şubat 2022 ÇARŞAMBA
halklailiskiler@aydinlik.com.tr
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Üretim, iletim ve dağıtım
kamu eliyle yapılacak

VatanPartisiGenelBaşkanı
DoğuPerinçek,birbasın
toplantısıdüzenleyerek,
halkınucuzelektriktalebinin
haklıolduğunubelirttive
köklüçözümünkamulaştırma
olduğunuvurguladı.
Perinçek,devlettekelinin
maliyetleridüşürüp,verimi
vekaliteyiartıracağını
vurguladı.Enerjiilegüvenlik
arasındakibağadikkatçekti
HABER MERKEZİ

İ

STANBUL İl Merkezi'nde Genel Başkan
Yardımcısı Utku Reyhan ve Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Partisinin
elektrik zamlarına çözümünü açıkladı. Perinçek özetle şunları söyledi:
"Elektrik başta olmak üzere enerji fiyatlarına gelen yüksek zamlar, halkımızın, esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin, bütün üreticilerimizin belini bükmüş, üretim şevkini kırmıştır. Ağırlaşan enerji krizinin faturası halkın omuzlarına yüklenemez!

ELEKTRİK ÜRETİM VE
DAĞITIMINDA ÖZEL ÇIKARA SON
"Devlete ait elektrik dağıtım şirketleri
özelleştirildi. Sonuçlarını yaşıyoruz. Özel çı-

Mülkiyet ilişkilerine
dokunmadan Üretim
Devrimi başarılamaz

kar, halkın çıkarının tepesine bindi.
Özel şirketler, devletten aldığı elektriği aşırı kârla satıyor. Hükümet, halkı değil, özel şirketlerin çıkarını destekliyor.

TEK ÇÖZÜM KAMULAŞTIRMA
"Enerji dağıtımı kamu hizmetidir!
Dahası, enerjide halkçı çözüm ülke güvenliği için şarttır.
Enerji, kâr amacıyla değil, toprağın ekilmesi, sanayi çarkının çevrilmesi, çarşılarımızın şenlenmesi, halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumda huzurun sağlanması
için ucuza verilmelidir.
Kamu eliyle yenilenebilir ve ucuz enerji
üreten modellere geçilmelidir. Nükleer enerji üretiminin geliştirilmesi Türkiye'nin geleceği
açısından şarttır.
Vatan Partisi’nin merkezinde olacağı Üreticilerin Millî Hükümeti, özel elektrik ve do-

Devlet tekeli tek çözüm
BİR gazetecinin "üretim, iletim ve dağıtımda
devlet nasıl bir rol oynamalı" sorusuna Perinçek şu
yanıtı verdi: "Üretimdeki payı azalsa da hala en büyük güç devlet. İletim de devlet. Ama dağıtım ve pazarlama özel. Bu büyük bir çelişki. Üretim, iletim ve
dağıtım, tekel olarak devlet çatısı altında örgütlenmeli. Bunların ayrı olması, her aşamada ayrı kâr beklentisi demek. 21 özel dağıtım şirketi, verimi düşürdüğü gibi, maliyetleri de artırıyor. Devlet tekeli, maliyetleri de düşürür, tasarruf da sağlar, hizmet kalitesi ve verimi de artırır. Bakın vatandaş sorunu doğru tespit ediyor. Doğubeyazıt'tan Milas'a her yerde
eylemler dağıtım şirketlerinin kapısında yapılıyor. Kamulaştırma talebi dillendiriliyor. Vatandaş ucuz
elektrik ile kamulaştırma arasındaki bağı biliyor. Önümüzdeki seçimlerin sonucunu da bu belirleyecek."

TEPKİLER
Esnafın mahallenin nabzı olduğunu, esnafın bitmesi durumunda herkesin biteceğini belirten Palandöken şunları söyledi:
“Esnaf çıldırma noktasında. Şu anda Türkiye’nin birçok yerinde tepkisini dile getiriyor. Esnaf tepkisinde haklıdır. Yerden göğe
kadar haklıdır. Esnafın tepkisi daha da yükseliyor. Esnafın rekabet gücü yükseltilmezse büyüklere yem olur. Şu anda gelişme bu

CMYK

"Dünyada yükselen enerji krizini komşularımızla işbirliği yoluyla aşabiliriz.
Rusya, Azerbaycan, İran, Irak, Cezayir
ve Katar gibi enerji güvenliğimizi sağladığımız ülkelerle işbirliği yaparak ucuz doğalgaz, ucuz mazot, ucuz elektrik sağlayabiliriz. Vatan Partisi bu amaçla ilgili devletlerle görüşmektedir. Olumlu sonuçlar almak için şartlar uygundur. Yeter ki Hükümetimiz ABD’nin ülkemize ve bölgemize
yönelttiği tehditlere karşı dostlarımıza güven versin.

VATAN Partisi Bursa İl Başkanı
Hacı Bektaş Aykut, yaptığı açıklamada, elektrik başta olmak üzere
enerji fiyatlarına gelen zamların, halkın belini büktüğünü belirterek,
“Esnafımız, elektrik kapatarak, çare
bulmaya ya da faturalarını camlara
asarak çaresizliğini dile getirir duruma gelmiştir” dedi. Yükselen
elektrik faturalarının, Türkiye'nin
üretimine darbe vurduğunu ifade
eden Bektaş, krizin faturasının halkın omuzlarına yüklenemeyeceğini
söyledi. Vatan Partisi İl Başkanı, çözüm önerilerini şöyle açıkladı: “Ener-

Esnaf çıldırma noktasında
TÜRKİYE Esnaf Sanatkârları Konfederasyonu
(TESK) Genel Başkanı
Bendevi Palandöken, elektrik faturalarına karşı esnafın tepkisinin yerden
göğe kadar haklı olduğunu
bildirdi. Palandöken yüksek
faturalara çözüm bulunmasını isteyerek, devletin bu günler için var olduğunu söyledi.
TESK Genel Başkanı Bendevi
Palandöken elektrik faturaları nedeniyle
ülkenin birçok yerinde başlayan protestoları Aydınlık’a değerlendirdi. Anayasanın 173. Maddesinde “Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri
alır” dendiğini hatırlatan Palandöken,
Anayasanın bu hükmünün uygulanması
gerektiğini ifade etti.
Türkiye’nin il ve ilçelerindeki esnaflardan
kendine sürekli şikayetler iletildiğini kaydeden Palandöken, “Türkiye’nin her tarafından tepki geliyor. Bu elektrik faturalarını kimse makul gösteremez. Esnaflarımız da
bu faturaları ödeyemez. Esnaf çok zor durumda. Dükkân kapatmakla karşı karşıya.
Elektriksiz olur mu? Marangoz hızarını mı
çalıştırmayacak? Bakkal, kasap buzdolabını mı çalıştırmayacak… Bunu yapamazsa işini yapması mümkün mü?” diye sitem etti.

UCUZ ENERJİ İÇİN
KOMŞULARLA İŞBİRLİĞİ

Faturalarda acilen indirime gidilmeli

TESKBaşkanıBendeviPalandöken:
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ğalgaz dağıtım şirketlerini kamulaştıracaktır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan yönetimindeki hükümetimize öneriyoruz: Üretim ve güvenlik için kamulaştırmaya bir an
önce gidelim ve halka ucuz elektrik verelim.

VatanPartisiBursaİlBaşkanı:

21şirketolmasımaliyetiyükseltiyor

AYDINLIK 09

9

yöndedir, bu durum önlenmelidir.”

ESNAF TARİFESİ
UYGULANMALI
Esnafın sıkıntısının sürekli büyüdüğünü vurgulayan Palandöken,
“Esnaf çok sıkıntı içinde.
Esnaf şu anda en yüksek
tarifeden elektrik ücreti
ödüyor. Esnafa ticarethane
tarifesi uygulanıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu
yüksek faturalarda çözüm bulunmalıdır. Devlet bu günler için var. Esnafın çarkını çevirebilmesi için ‘esnaf tarifesi’ hayata geçirilmeli” diye konuştu.

YAZ AYLARINDA
FATURA YÜKSELECEK
Esnafın yaz aylarında daha fazla elektrik kullanacağını da hatırlatan TESK
Genel Başkanı Bendevi Palandöken şu görüşleri dile getirdi:
“Yaz aylarında elektrik klimalar devreye
girecek, dolaplar daha fazla çalışacak. Su
pompaları devreye girecek. Faturaları
daha da artacak. Her sektörden esnaflarımızın sorunu büyüyor. Düşünün lahmacun ucuz yemek olmaktan çıktı. Okul
servisleri taşıma araçları. Bu ihaleler yapılırken mazot 6 liraydı. Şimdi 15 liraya dayandı. Bu koşullarda işlerini yapmaları
mümkün değil. Esnaf genel iyileştirme
bekliyor. Ülkemizde istihdamın büyük
bölümünü küçük ve orta ölçekli işletmeler sağlıyor. Bu durum devam ederse buralarda işçi çıkarmalar gündeme gelir.
Bu Türkiye’nin lehine bir durum olmaz.”
Palandöken, dünyada yeni elektrik üretim modellerinin gelişmekte olduğunu vurgulayarak, “Kendi elektriğini kendi üreten
bina sistemleri devreye sokulmaktadır.
Devlet tür girişimleri desteklemelidir” dedi.

ji Dağıtım şirketleri kamulaştırılmalıdır. Özel şirketler Devletimizden
aldığı elektriği yüzde 170 kârla satmaktadır. Bu uygulamayla halkımız
değil özel şirketlerin çıkarları desteklenmektedir. Bölgelerinde tekelleşen 21 özel şirkete müdahale etmeden, enflasyonla mücadele olanağı da yoktur. Elektrik üretimi,
iletimi ve dağıtımı kamu eliyle yapılmalıdır. Üretim ve güvenlik için kamulaştırmaya bir an önce gidilmeli
ve halka ucuz elektrik verilmelidir.”
Aykut, acil olarak tarifelerde indirime gidilmesi çağrısı da yaptı.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü, hakkında açılan
bir davada mahkemeye sunduğu savunma dilekçesinde özelleştirmeyle amaçladıkları hizmet kalitesine ulaşamadıklarını bildirmişti. Aydınlık 14 Şubat 2017’de TEDAŞ’ın mahkemeye
sunduğu savunmasını şöyle haberleştirmişti:
Birleşik Kamu-İş’e bağlı Enerji-İş Sendikası,
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde
(TEDAŞ) çalışan 300’ü aşkın personelin, “İstihdam Fazlası Personel (İFP)” ilan edilerek başka
kurumlara nakil edilmesine yönelik alınan kararı
14 Ekim 2016 tarihinde yargıya taşıyarak yürütmenin durdurulmasını ve iptalini talep etti.
Davayla ilgili TEDAŞ Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği tarafından Ankara 8. İdare
Mahkemesi’ne gönderilen, 19 Aralık 2016 tarihli
11 sayfalık savunmada, yeterli denetim ve kontrol mekanizması oluşturulamadığından dağıtım şirketlerinin kâr odaklı uygulamaları sonucu
kamu zararı oluşabileceğine dikkat çekildi ve özel-

HALKIN TÜRK BAYRAĞI ALTINDA
HAKLI EYLEMLERİNİN BAŞARISI
İÇİN SORUMLULUK ÜSTLENİYORUZ
"Üreticilerin ucuz elektrik talebiyle yaptığı kitlesel eylemler haklıdır. Bu eylemleri bölücü amaçlarla ve ABD’nin kaos planlarına
hizmet için saptırma girişimlerine halkımız fırsat vermeyecektir. Vatan Partisi olarak bu eylemlerin başarısı için, üstümüze düşen görevlerin bilincindeyiz.
Elektrik dağıtımı kamulaştırılsın!
Ucuz elektrik verilsin!
Zamlar geri çekilsin!"

Ucuz Elektrik
Platformları oluşturacağız
TOPLANTIDA bir gazetecinin
HDP'nin elektrik protestolarına çağrı
yaptığını hatırlatması üzerine Perinçek
şu değerlendirmede bulundu: "HDP'ye
oy verenler bizim vatandaşımız. Onlara
güveniyoruz. HDP'yi yönetenler ise
PKK denetiminde. Onların ucuz elektrik diye bir derdi yok. Tersine hoşnutsuzluğu fırsat olarak görüyorlar. Haklı
eylemlere sızmaya çalışıyorlar. Ama
halk onlarla birlikte olmayacak. İşi elektrik meselesinden çıkarıp ‘Artık Yeter’
isimli platformlara taşıyorlar. Dertleri
hükümeti devirmek. Hükümet zamları
geri alsın ve kamulaştırma adımlarını
ilan etsin, bu plan bozulur. Onlar taş atmak, cam çerçeve indirmek derdinde.
Buna Hakkârili de Edirneli de izin vermez. Vatan Partisi görevi üstlendi. İmza
masaları açacağız, pankartlar asacağız,
bildiriler dağıtacağız. Sendika ve meslek
örgütleriyle birlikte ‘Ucuz Elektrik Platformları’ oluşturacağız."

TEDAŞ’tan ‘özelleştirme
işe yaramadı’ itirafı
leştirme ile amaçlanan hizmet kalitesine de ulaşılamadığı itiraf edildi.
Savunma dilekçesinin ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi: “(...) TEDAŞ’ın arzulanan yeni
yapıya dönüşmesinin gecikmesinden dolayı dağıtım şirketlerinin üzerinde gerekli ve yeterli denetim ve kontrol mekanizması oluşturulamadığından dağıtım şirketlerinin, hizmeti ikinci plana bırakan kâr odaklı uygulamalar sonucu arıza
sayıları ile kesinti sürelerinin, şikayetlerin, müşteri memnuniyetsizliğinin artmasına, dağıtım
faaliyetiyle ilgili varlıkların yeterli düzeyde kontrol edilememesi nedeniyle kamu zararının oluşmasına sebebiyet verilebilecektir. Bu çerçevede
sektörde denetim ve kontrol mekanizmasında olu-

PERİNÇEK, açıklamanın ardından basın
mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Kamulaştımanın halka maliyeti olmayacak mı?" sorusuna Perinçek şu yanıtı verdi: "Halka maliyeti değil, faydası olacak.
Enerji, temel ve stratejik bir alan. Kamu eliyle yapılması gerekir. Özel sektör eliyle işletilmesi hem devlete hem halka ağır maliyetler
yükledi. Devrimci olmak zorundayız. Başka
türlü çözülmez. Mülkiyet ilişkilerine dokunmadan Üretim Devrimi başarıya ulaşmaz. Kamulaştırmada cesur olacağız. Bunlar zaten özel
şirketlere düşük bedellerle neredeyse peşkeş
çekildi. Atatürk, 2 Şubat 1937 Anayasa değişikliğiyle toprak reformunu kolaylaştıran ve hazineye yük getirmeyen yöntemler getirdi. O
devrimciliğe ve cesarete ihtiyaç var. Hükümet
partisi içinden ve tabanından da ciddi tepkiler geliyor. Mevcut sistemden vaz geçilmezse ABD'nin kaos planı için zemin oluşur. Bankalar için de aynısı geçerli. Özel bankalar yüzde 90 kâr etmiş, kamu bankaları yüzde 0,2.
Böyle bir uçurum olur mu? Halkın emeği, tefeci faizine gidiyor. Özel kâr tabii olacak. Ama
bir sınırı var. O sınır, kamu menfaati olacak."

Kargaşa çıkarmak
isteyenler elektrik
meselesini kullanıyor
PERİNÇEK, "Enerji ile güvenlik arasındaki bağ nedir?" ve "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 'faturalarda
yeni düzenleme yapılacak' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorularına şu yanıtları verdi: "Enerji ve güvenlik iç içe. ABD
Türkiye'ye şiddet dayatıyor. Her yanımız
ABD üsleriyle dolu. Askeri yığınak yapılıyor. Namluları çevirmiş. Rand Corporation raporunda iç kargaşa planları yer alıyor. Şimdi o kargaşa yaratmak isteyen
güçler, elektrik meselesini kullanmak istiyor. Vatan Partisi bunu gördü. Öncü Parti olduğu için, bu bozgunculuğa karşı eylemlerin başına geçecek ve halkın haklı taleplerinin sesi olacak. Hükümet bu talebe
karşılık vermeli. Sayın Kalın'ın açıklamaları umut verici. Vatandaşın beklentisi kamulaştırma ve son zamların geri alınması."

şan boşluk sebebi ile dağıtım şirketleri faaliyetlerini istenilen biçimde yerine getirmemiş, özelleştirme ile amaçlanan hizmet kalitesine ulaşılamamıştır.”
Konuyla ilgili Aydınlık’a konuşan Enerji-İş
Sendikası Genel Başkanı Volkan Türkyılmaz, TEDAŞ’a karşı açtıkları davada şirketin mahkemeye
verdiği yanıtta özelleştirme uygulamasının işe yaramadığının açık şekilde itiraf edildiğine dikkat
çekti. “Elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesinin ardından hizmet kalitesinin düştüğü,
şikayetlerin arttığı ve beklenen amaca ulaşılamadığı TEDAŞ tarafından resmen kabul edilmiştir” diyen Türkyılmaz, “Özelleştirme uygulamalarında ısrar etmenin bir anlamı yoktur, bunu
artık herkes görüyor. Elektrik dağıtım hizmetlerinin etkin bir kamu idaresi altında yeniden nitelikli bir şekilde sunulabilmesi için bu alanda tekrar kamulaştırma çalışmalarının başlatılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

BatmanveManavgatlısanayiciler:

İşyerleri kepenk kapatabilir
YURT HABERLERİ
BATMAN Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, Aydınlık’a
yaptığı açıklamada enerjiye gelen zamların Batman
sanayisini olumsuz etkilediğini belirtti. Demir şöyle Abdulkadir Demir
konuştu: “Batman için tekstil lokomotif sektör. Elektrik ve doğalgaz en büyük iki kalem haline geldi. Bir fabrika kilit vurursa
ben Batman’ın halini düşünemiyorum. Tekstil cazibe merkezini oluşturmaya, iplik fabrikası kurmaya çalışırken faturalar bütün hayallerimizi suya
düşürüyor. Benim kot yıkama fabrikam var;
doğalgaz, elektrik 1 milyon 50 bin lira geldi. İş yerine 30 bin lira geliyordu şimdi 58 bin lira fatura gelmiş. Zamlar geri çekilmezse yatırımcı üretim ve istihdamda sürekliliği sağlayamaz. Kepenk
kapatmaya gidebilir. Batman’da tekstilde 40 bin
kişi istihdam ediliyor. Bu şartlarda bu iş sürdürülemez.”
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör

de iş dünyasının son dönemde kâr etmekten ziyade ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.
Yapılan zamların gıdadan
tarıma, hizmet sektöründen inşaata kadar tüm
sektörlerde üretim maliSeydi Tahsin Güngör yetlerinin artmasına neden olduğunun altını çizen
Başkan Güngör, iş dünyasının son dönemde gelen elektrik faturalarından ötürü çok zor günler
geçirdiğini söyledi.

ZAMLAR VURDU
Zamlı faturaların en çok turizm ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren tesisleri vurduğunu söyleyen Güngör “Kış aylarında kapalı oldukları halde otellere 90 bin gibi uçuk faturaların geldiğini duyuyoruz. Yüksek sezonda faturaların ne olacağını düşünmek bile istemiyoruz” dedi. MATSO Başkanı, önemli döviz girdisi sağlayan ve istihdam yaratan konaklama sektöründeki otellerin
elektrik faturaları altında ezilmesine müsaade
edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

'Vatandaşın yükü
hafifletilecek'
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de yayınlanan "Sebep
Sonuç" programında gündeme ilişkin konuştu. Elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşların şikayetlerinin olduğu hatırlatılan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete son
hitabında bu konuya ilişkin düzenleme yapılacağını açıkladığını anımsattı. Kullanılan
kilovat saat kotasının 150'den 210'a çıkartılmak suretiyle nispi de olsa bir rahatlamanın olacağını aktaran Kalın, "Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdi, süreci yakından takip ediyor. Burada temel ilke vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek adımları ivedi şekilde atmak. Neticelerini yakın
zamanda göreceğiz. Vatandaşın yükünü
hafifletecek yeni adımlar atılacak." dedi.
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Elektrik faturası
tepkileri…

Y

ÜKSEK elektrik faturalarına karşı,
Türkiye’nin her yerinde tepki var.
Rize, Hakkari/Yüksekova, Mardin/Kızıl-

tepe,
Ağrı/Doğubayazıt, Muğla, Bursa, Adana, …
Dalga dalga yayılıyor.
Bu işin büyüyeceği çok açık.
Peki sürpriz mi? Hayır!
Elektrik zammı sonrası ilgilileri uyardık.
Dilimizin döndüğünce,
Ak Partililere de anlatmaya çalıştık.
“Elektrik çarpar” dedik.
Ama çok ciddiye almadılar.
Elektrik faturaları konusunu 3 kez yazdım.
İşte onlardan bölümler:
5 OCAK 2022: (Elektrik çarpar)
…Aile bütçeleri delik deşik.
Böyle giderse delikler daha da büyüyecek.
Gözleri kapamak,
“İşler iyi gidiyor.
Üç ayda atlatırız” demek gerçekçi değil.
Vatandaş burnundan soluyor.
Kararsız seçmen oranının yüzde 30’lara ulaşması uyarıcı olmalı.
Doğal gaz, elektrik, akaryakıt ve diğerleri…

Elektrik herkes için gerekli.
Ha apartman dairesi, ha gecekondu.
Bu nedenle elektrik zamları herkesi ilgilendiriyor.
Unutmayalım…
Elektrik şakaya gelmez.
Kimseyi de dinlemez.
Çarpar..!
24 OCAK 2022 (Elektrik çarpar demiştim)
Elektrik ve doğal gaz zamları.
Açıklandığında tepki sıradandı.
Etkisi tam hesaplanamamıştı.
Ama şimdi durum değişti.
Doğal gaz ve elektrik faturaları gelmeye başladı.
Posta kutularında faturaları gören çığlık atıyor.
Faturası telefonuna düşen şoka uğruyor.
Zamlar etkisini yeni yeni hissettiriyor.
Faturalar cep yakıyor.

KİRAYI GEÇEN FATURALAR
Şair Hüseyin Haydar,
Güre’de oturuyor.
Kendisinin ve komşularının elektrik faturalarını
gönderdi.
İnanamadım.
Bin 500 ile 2 bin 700 lira arasında.
Bazılarınınki ev kirasından yüksek.


TEPKİ BÜYÜYOR
Yaşadığım sitede yöneticiyim.
Site sakinleri ile sürekli görüşüyorum.
Herkes çok gergin.
Sık sık yüksek sesli tartışmalara şahit oluyorum.
Faturası gelenin gözleri fal taşı.
Elde faturalar birbirleriyle karşılaştırıyorlar.
Zamlı faturalar herkesi sarsmış gibi.
Diğer sitedeki tanıdıklarla sohbet ettim.
Bizim sitedeki tepkileri aktardım.
Onların sitelerindeki tepkileri sordum.
Her yerde aynı.
İnsanların homurtusu bina duvarlarını aşıyor.

FATURA KİME ÇIKACAK?
…Faturalar geldi, ortalık karıştı.
Ülkenin her yerinde…
Toplumun bütün kesimlerinde …
“Bir dokun bin ah işit” durumu var.
Öfke patlaması yaşanıyor.
Öyle görünüyor ki elektrik fena çarpacak..!
3 ŞUBAT 2022 (Ak Parti’nin rakibi faturalar)
…Görünen manzara şu:
“Ak Parti’nin rakibi,
CHP, İyi Parti, … ‘Millet İttifakı’ değil.
Ak Parti’nin rakibi,
Yüksek elektrik, doğal gaz faturaları…
Marketlerde sürekli yükselen fiyat etiketleri…
Büyük ihtimalle seçim sonucunu da bu
belirleyecek…”
Siyasetteki manzara böyle…

ESNAF ÖNDERLİK EDİYOR
Türkiye’nin her yerinde eylemler var.
Her bölgeden vatandaşlarla sohbet ediyorum.
Eylemlere genelde esnaf önderlik ediyor.
Hepsinin canı yanmış.
Sokağa çıkıyorlar.
TESK Başkanı Bendevi Palandöken’le görüştüm.
“Esnafın tepkisi haklı.
Yerden göğe kadar haklı.
Çoğu dükkanını kapatma noktasına
geldi.
Gelen mesajları görseniz, içiniz sızlar.
Bu şekilde devam edemez” dedi.

ÇİFTÇİLER
Çiftçiler henüz beklemede.
Malum kış aylarındayız.
Havalar ısınınca, tarlalar su isteyince ne olacak?
Onlar da sahaya çıkacak.
Vatan Partisi aylardır uyarıyor.
İktidar bu işi ciddiye almalı.
Yoksa elektrik fena çarpacak…
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Terör elebaşı daha fazla ABD askeri istedi

Amerikan gazetesinden
YPG/PKK GÜZELLEMESİ
AYDINLIK / ANKARA

N

EW York Times Gazetesi,
YPG/PKK güzellemesi yaptı. Terör örgütünün sözde komutanı
Mazlum Abdi’nin açıklamalarına yer verilen
haberde, bölge ülkelerinin Kürtleri,
tarihin her döneminde ezdiği iddia
edildi. Abdi ise
daha fazla Amerikan askeri istedi.
ABD’nin
önde gelen

ABD’ninöndegelengazetelerindenNewYorkTimes,
Haseke’dekihapishanetezgâhınınardındanYPG/PKK’yı
güzelleyenbirhaberyayınladı.PKK’nınözerk,çokırklıve
cinsiyeteşitliğinesahipbirütopyakurmayıhayalettiğiiddia
edilenhaberdeteröristMazlumAbdi’ninçağrılarıdayeraldı
gazetelerinden New York Times, Haseke’deki hapishane tezgâhının ardından
YPG/PKK ile ilgili bir propaganda haberi yaptı. “Suriye Kürtleri özerklik istiyor”
başlığıyla yayınlanan haberde YPG/PKK
militanları övüldü. Terör örgütünün bölücü girişimleri “eşitlikçi bir ütopya” olarak
sunuldu. “Suriye'deki Kürtler, özerk, çok ırklı ve cinsiyet eşitliğine sahip bir ütopya kurmayı hayal ediyorlardı. Bunun yerine,
özerk bölgeleri, kurulduğu günden bu
yana çatışmalarla iç içe.” denildi. 13 yaşındaki çocuğunu YPG/PKK saflarında
kaybeden annenin hikayesinin anlatıldığı
haberde “milyonların Kürt savaşçıları desteklediği” gibi abartılı iddialar

öne sürüldü.
Türkiye, İran, Irak ve Suriye yönetimleriyle ilgili suçlayıcı ifadelerin kullanıldığı haberde, terör örgütünün sözde askeri
lideri “Kobani” kod adıyla bilinen Mazlum
Abdi’nin çağrıları da vardı.

‘TÜRKİYE’YE YAYILACAK
KÜRT DEVLETİ RÜYASI’
Haberde Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin tarih boyunca Kürtleri ezdiği ileri sürüldü. Kürtler için “dünyanın en büyük devletsiz etnik grubu” nitelemesi yapıldı.
Haberde “Kürtler, bölgeye Batı Kürdistan’a bir gönderme olarak ‘Batı’ anlamına gelen ‘Rojava’ diyorlar. Rojava; Su-

riye, Irak, İran ve Türkiye'nin Kürt bölgelerine yayılacak bağımsız bir devletin uzun
süredir devam eden ama görünüşte ulaşılmaz bir rüyası.”, “Şam'daki Devlet Başkanı Beşar Esad rejimi ve Türkiye onları
sonu gelmez gibi görünen bir savaşın içine
sürükledi.” şeklinde ifadeler yer aldı. Sözde özerk yönetimi en çok Türkiye’nin tehdit ettiği vurgulandı.

‘ABD ASKERLERİNİN
SAYISI YETERLİ DEĞİL’
Güvenlik güçlerinin başı olarak tanıtılan Mazlum Abdi de demecinde Türkiye'yi
hedef aldı. Muhabir Jane Arraf, Abdi’nin
Türkiye’nin insansız hava araçları saldırılarından korunmak için kendisini bir ABD
üssünde ağırladığını kaydetti. Abdi, Irak
Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Türkiye’den çekindiği için kendilerine yardım etmediğini bildirdi. Abdi, hapishane saldırısından
sonra, bölgesindeki ABD askerlerinin sayıca yeterli olmadığını söyledi. Abdi, “Bana
sorarsanız, daha fazla Amerikan askerine
ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

HABER MERKEZİ
RUSYA Dış İstihbarat Servisi
(SVR), dün ABD’nin Suriye’deki
petrolü çalmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Ria Novosti'nin aktardığına göre açıklamada,
“Amerikan şirketleri Suriye’nin
doğal kaynaklarını yağmalamaya
devam ediyor. Washington, işgal
altındaki topraklarda üretilen yasadışı petrol ticaretine de aktif olarak
katılıyor.” denildi. Suriye’nin kuzeydoğusundaki kuyulardan ayda
üç milyon varile kadar ham petrol
çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, “Haseke, Rakka ve Deyrezor'dan çalınan petrolün yaklaşık
üçte biri, Amerikalıların aracılığı ile
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne
varil başına 35-40 dolara satılıyor.
Kuzey Irak'a satılan bu petrol, ABD
askeri personeli tarafından korunan kamyonlarla gönderiliyor.” bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca, ABD istihbarat teşkilatlarının Şam ve Lazkiye'deki uyuyan hücreleri, Suriye
güvenlik güçlerine, İran ordusuna
ve Rusya Federasyonu'na karşı eylemler için harekete geçirmeyi
planladığı ifade edildi. Açıklamada,
“Amerikalılar, Suriye'deki hedefle-

Teslim oldu
kardeşiyle
buluştu
MERSİN'de polisin
çalışması sonucu teslim olması sağlanan terör örgütü PKK mensubu bir terörist kardeşiyle bir araya getirildi. İl
Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, terör örgütü
PKK'ya 1992 yılında
katılan ve silahlı terör
örgütüne üye olma suçundan aranan O.D,
ikna sonucu güvenlik
güçlerine teslim oldu.
O.D, ziyaretteki konuşmasında, terör örgütünün ideolojik propagandasına kanarak
dağa gittiğini belirterek,
“Ben Mersin emniyeti
personelinin çabalarıyla, onların verdiği güvenle buraya geldim.
Örgütün söylediği işkence falan gibi şeyleri
yaşamadım. Bana ailesel bir yaklaşım sergilediler. Çok mutluyum.
Buradaki herkese çok
teşekkür ediyorum.”
dedi. Dağa kaçırılan
çocukları için HDP il
binası önünde oturma
eylemi yapan Diyarbakır annelerini desteklediğini söyleyen O.D,
“İnşallah onlar da en
kısa zamanda kendi
evlatlarına kavuşurlar."
dedi.
 MERSİN - AA

SVR:
SVR:ABD
ABDSuriye'nin
Suriye'nin
petrolünü
petrolünüyağmalıyor
yağmalıyor

Bülent Parmaksız şimdi de
Türk milliyetçiliğini 'ele aldı'
AYDINLIK/ANKARA

rine ulaşmak için sözde silahlı muhalefet, aslında radikal İslamcı
gruplarla yakın temaslarını aktif
olarak kullanıyorlar.” denildi.

dedildi. Suriye Petrol Bakanlığı, Suriye'deki iç savaşın başlamasından
bu yana petrol sektöründeki doğrudan ve dolaylı kaybın yaklaşık
100,5 milyar doları bulduğunu beGÜNLÜK 70 BİN VARİL
lirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin
Doğal gazdan da geçen yıl 4,5
açıklamasının ardından dikkat
milyar metreküp üretim yapıldığını
çeken bir açıklama da Suriye Petrol aktaran Bakanlık, “Humus ve BanBakanlığından geldi. Suriye resmi
yas'taki rafinerilerde geçen yıl yakajansı SANA'nın yayınladığı açıkla- laşık 5,7 milyon ton petrol işlendi.
mada, geçen yıl Suriye'de petrol
Deyrezor ve Haseke illerinde terör
üretiminin toplam 31,4 milyon va- örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgerili bulduğu, günlük üretilen ortaler, petrol ve doğal gaz açısından
lama 85,9 bin varilden yaklaşık 70 Suriye'nin en zengin enerji kaynakbininin ABD ve terör örgütü
larına sahip.” açıklamasında buYPG/PKK tarafından çalındığı kay- lundu.

MUŞLU
MUŞLU
MUŞLU
AİLELER:
AİLELER:
MUŞLU
MUŞLUAİLELER:
AİLELER:
AİLELER:
‘Devletinize
‘Devletinize
sığının’
‘Devletinize
sığının’
‘Devletinize
‘Devletinizesığının’
sığının’
sığının’

MUŞ'ta çocuklarına kavuşmak
umuduyla 42 haftadır HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan
26 aile, evlatlarına teslim olmaları
için çağrıda bulundu. Oğlu Yusuf
Budak için eyleme katılan Mehmet
Zeki Budak, 2014 yılında çocuğunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyerek oğluna çağrı
yaptı:
"Oğlumu HDP'nin önünden
kandırıp dağa götürdüler. HDP'den
oğlumu istiyorum. Oğlum nerede
olursan ol, gel vatanına teslim ol.
Seni orada kandırıyorlar. Senin gibi
onlarca kişi geldi teslim oldu. Hepsi
evinde, iş güç sahibi oldular.”

Muş'taki eylemi başlatan annelerden Gülbahar Teker de "Bizim
derdimizi kimse gelip sormuyor. Bir
çocuk bile dağda kalmayıncaya
kadar eyleme devam edeceğiz.
Muhammed oğlum sesimi duyuyorsan gel teslim ol." ifadelerini
kullandı. 42 haftadan bu yana
Muş'taki eyleme katılan baba Şemsettin Özcan da evladına kavuşacağı günün hayaliyle yaşadığını
belirtti. Terör örgütünün 7 yıl önce
oğlunu kaçırdığını anlatan Ayten
Koçhan ise "Gel yavrum teslim ol.
Korkmayın, onlar sizi kandırıyorlar.” dedi.
 İBRAHİM YALDIZ - AA
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Bülent Parmaksız savunmasına devam
etti. Parmaksız savunmasının 6. gününde
HDP'nin çağrıları sonucu 6-8 Ekim
de davayla ilgisi olmayan konulara deği2014'te meydana gelen olaylara ilişkin
nerek, "Türk ulus devleti kuruluşunun
görülen davada eski HDP MYK üyesi Bü- üzerinden 100 yıl geçti. Osmanlı'nın son
lent Parmaksız, savunmasının 6. gü50 yılında kaybedilen topraklar büyük
nünde de davayla ilgisi olmayan konuları travma yarattı. Bu travma, Cumhuriyeti
anlatmaya devam etti. Parmaksız, Türk
yönetenlere de geçti. Bölünme kaygısı da
milliyetçiliğinin kendini yeniden tanımlaTürk yönetimlerinde travmaya neden
mak zorunda olduğunu savundu.
oldu. Bugün Türkçülük akımı ilk ortaya
HDP'nin yaptığı çağrılar sonucunda
çıktığı gibi davranamaz. Türk milliyetçiliği
6-8 Ekim 2014'te meydana gelen olaykendini yeniden tanımlamak zorundadır.
lara ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı
Bunun için bölünme travmasının aşılması
Selahattin Demirtaş'ın da aralarında buzorunludur. Farklılıklar zenginlik olarak
lunduğu 108 sanıklı Kobani davasına
görülmeli, milliyetçiliğin içeriği yeniden
devam edildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mah- tanımlanmalıdır" ifadelerini kullandı.
kemesince Sincan Cezaevi yerleşkesi
Parmaksız, bundan önceki 5 duruşiçerisinde bulunan salonda görülen dumada da 6-8 Ekim 2014'te meydana
ruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları ile
gelen olaylara değinmeyerek farklı konusanık avukatları katıldı. Diğer tutuklu saları anlatmıştı. Parmaksız önceki duruşnıklar ise farklı cezaevlerinden SEGBİS
malarda, küresel ısınma, iklim değişikliği,
sistemiyle duruşmaya bağlandı. DuruşSüleymaniye Camii'nin silueti gibi konuları savunmasında ele almıştı.
mada sanıklardan eski HDP MYK üyesi

T.C. GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2021/281 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaiplik davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen ara kararı uyarınca, Gaiplik kararı istenilen Necati
ve Zeynep kızı 11/04/1989 d.lu Selime GÜLER'e uzun süre önce vefat ettiğini veya hiç yaşamadığını beyan ettiğinden yukarıda kimlik bilgileri verilenleri tanıyan ve bilenlerin bilgi vermek için işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren6 ay içerisinde mahkememizin 2021/281 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde adı geçenin gaipliğine karar verileceği
hususu TMK.nun 33.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1548724 (www.bik.gov.tr)

T.C. MUĞLA 2. ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/34 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : MUĞLA İLİ MENTEŞE İLÇESİ, MUSLİHİTTİN MAHALLESİ
ADA NO : 432
PARSEL NO : 296
VASFI : YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 1260,72 m² yüzölçümlü taşınmazın 361,84 m² lik kısmı
MALİKİN ADI VE SOYADI :
1-SÜLEYMAN ALTINBOĞA MİRASÇILARI
2-HÜSEYİN ŞEN MİRASÇILARI
3-CEMAL ÇETİNER MİRASÇILARI
4-HÜSEYİN KIZILCA MİRASÇILARI
5-ALİ DEMİR MİRASÇILARI
6-HALİL ŞENER MİRASÇILARI
7-SALİH GÜNEŞ MİRASÇILARI
8-MUZAFFER FİDANMİRASÇILARI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yukarıda bilgileri verilen taşınmazın, 1260,72 m² yüzölçümlü taşınmazın
361,84 m²lik kısmında irtifak hakkı tesis edilmesi işlemi için 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına
bankaya yatırılması ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmış olup;
Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Muğla Şubesi'ne yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı
olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz
etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine
karar verileceği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasanın 10. Maddesinin 4.
Bendi uyarınca ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1548947 (www.bik.gov.tr)
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Davutoğlu garanti istiyor
Cumhurbaşkanlığıseçimiöncesicepheleroluşurken,Ak
Parti'yibölmekamacıylakurulanGelecekPartisi'ninMillet
İttifakı'ndantalepleritartışmayarattı.Dahaönce'parlamenter
sistemdebuluşuyoruz'diyerekolumlubirtabloçizen
partilerin,bugünittifakınadındabileuzlaşamadığıgörüldü
AYDINLIK / ANKARA
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İLLET İttifakı’ndaki anlaşmazlıklarla ilgili konuşan Ahmet Davutoğlu, kendisine yöneltilen eleştirileri reddederek amacının seçim sonrasını da kapsayan güçlü bir ittifak arayışı olduğunu söyledi. Açıklamalar ‘CHP’ye güvensizlik’ olarak değerlendirilirken, CHP yönetiminden Davutoğlu'na ikircikli davranma eleştirileri geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet
Davutoğlu cumartesi akşamı Halk TV
canlı yayınında Kılıçdaroğlu’nu ima ederek,
“Kimse parti ya da kişisel çıkarlarını öne koyamaz.” demişti. Kılıçdaroğlu’nu hedef
alan açıklamalarla ilgili Cumhuriyet Gazetesi’ne isim vermeden konuşan CHP’liler, Davutoğlu’nun Millet İttifakı’nın isim
değiştirerek yeniden kurulmasını, yeni ittifakta her partinin eşit şekilde yer almasını
ve eşit sayıda milletvekili çıkarmasını iste-

diğini öne sürmüşlerdi. CHP’liler, “Sayın
Davutoğlu’nun partisi 2023’te ilk kez seçimlere katılacak. Ne kadar oy alacak?” demişlerdi.
Davutoğlu iddialara kendisine yakın Karar Gazetesi’nin manşetinden yanıt verdi.
Davutoğlu, parlamenter sisteme dönüş sürecini yönetecek “ilkelere dayanan bir ittifak” önerdiğini anlattı. Davutoğlu’nun seçim sonrasını işaret eden ilkeler vurgusu ‘Davutoğlu CHP’ye güvenmiyor.’ yorumlarına
neden oldu. Aydınlık’a konuşan CHP yöneticileri, Davutoğlu’nu ikircikli davranmakla eleştirdiler.

‘ÖNCE SEÇİM SONRA
GEÇİŞ AYRINTILARI’
CHP yöneticileri, altı parti arasındaki anlaşmanın kamuoyuna açıklanacağı günlerde akıllara soru işaretleri getirecek davranışları yanlış bulduklarını belirttiler: “Davutoğlu ikircikli bir tutum içerisinde. Hem

BİLDİRGE

Bülend
KIRMACI
r.b.kirmaci@gmail.com

S

AVAŞLAR, devrimler, ekonomik
buhranlar ve salgınlar değiştirir dünyayı. Öyle de oldu.
Nicedir, bölgesel savaşlar, kapitalizmin
buhranları ve son salgın, “devrimi” hazırladı:
Atlantik sistemi çöküyor, Asya’dan insanlığın güneşi yükseliyor: Yaşasın yeni
çağ!
İnsancıl sosyal bir dünya, eşitlik, dayanışma, hakkaniyet sütunları üzerinde yükselecek.
Borçlandırıp bölmeye, sömürüp kolonileştirmeye teşne yeni liberalizm büyük
yıkımdır.
Ne ki kendisi de yıkılmıştır. Ulus devlet
şemsiyesinin altında toplanan emek ve
üretim güçleri, faşist ve gerici yapıları püskürtmektedir. Her türlü zorluğuna, dev
gibi borçlarına, dünya kadar derdine kar-
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olarak acilen bir şey yapma kararımızı
kuvveden fiile çıkarmak istedik.

AK Partili Mehmet Metiner’in
kurucuları arasında yer aldığı Demokrasi ve Birlik Derneği kuruldu.
Derneğin kuruluşunu dünkü köşesine taşıyan Metiner, amaçlarının
“Ortak vatanımızda tek devlet, tek
bayrak ve tek millet anlayışıyla eşitliği ve kardeşliği önceleyen birlikte yaşam.” olduğunu belirtti.
Mehmet Metiner Yeni Şafak Gazetesindeki köşesinde “Türkiye Kürtleri olarak yeni bir ses veriyoruz…
Demokrasi ve birlik diyoruz…” başlıklı yazı kaleme aldı. “PKK’lı nazarıyla bakılanların evlatları PKK’nın
partisine adeta mecbur ve mahkum
edilmişlerdir.” diyen Metiner, şöyle
devam etti: “Bu mecburi savrulmaların daha da derinleşmemesi için sahiplenici yeni siyasi ve sosyal politikalara acilen ihtiyaç vardır. Bu yüzden bu ülkenin yüreği yanan Kürtleri

AMACIMIZ İSMİMİZDE SAKLI

BUNLARA KİM KARŞI ÇIKAR

"Bir grup arkadaşımızla genel
merkezi İstanbul’da olan Demokrasi
ve Birlik Derneği’ni (DEMBİRDER) kurduk. Kurucu arkadaşlarımız: Mehmet Metiner, Cemal Kaya
(Eski Ağrı Milletvekili-İşadamı),
Fatma Salman (Eski Ağrı Milletvekili), Kutbettin Ömeroğlu (İş adamı),
Mehmet Karataş (TV Muhabiri),
Engin Akel (Eczacı), İrfan Karataş
(İş adamı).
"Dernek olarak amacımız ismimizde saklıdır. Türkiye Kürtleri olarak iki şey talep ediyoruz: 1- Koşulsuz ve katıksız bir demokrasi, hür ve
eşit yurttaşları olan demokratik bir
cumhuriyet. 2- Ortak vatanımızda tek
devlet, tek bayrak ve tek millet anlayışıyla eşitliği ve kardeşliği önceleyen birlikte yaşam."

Bildiride yer alan şu vurgular, ne demek
istediğimizi daha açık ortaya koyacaktır:
“Çok kutupluluğun ilerletilmesi, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesi, daha müreffeh, istikrarlı ve adil bir dünya yaratmak
için yeni tip bir uluslararası ilişkiler inşa edilmesi için çalışacağız”, “Bir ulus, toplumsal
ve siyasal sistemine, tarihsel geçmişine, geleneklerine ve benzersiz kültürel özelliklerine
dayanarak kendi durumuna en uygun demokrasiyi uygulama biçimlerini ve yöntemlerini seçebilir. Devletinin demokratik olup
olmadığına karar vermek sadece ülke halkının elindedir”, “Demokrasi ve insan hakları
savunuculuğunun diğer ülkeler üzerinde
baskı oluşturmak için kullanılmaması gerekir”, “Dış güçlerin ortak komşu bölgelerinde
güvenlik ve istikrarı baltalama girişimlerine,
dış güçlerin herhangi bir bahaneyle egemen
ülkelerin iç işlerine müdahalesine ve renkli
devrimlere karşı çıkmaktayız”, “Demokrasiyi ve insan haklarını koruma bahanesiyle
demokratik değerlerin kötüye kullanılmasına, egemen devletlerin iç işlerine müdahale edilmesine ve dünyadaki her türlü
bölünme ve çatışmayı kışkırtma girişimlerine
karşı çıkmaktayız”, “Uluslararası sorunların,
dolaylı olarak ve fikir birliği (konsensus) olmadan ele alınmasına, güç politikalarına,
zorbalığa, tek taraflı yaptırımlara ve bir ülkenin yargı yetkisini kendi sınırları dışında
uygulamaya kalkmasına karşı çıkıyoruz”,
“Gelişmiş ülkeleri kalkınma yardımı konusundaki resmi taahhütlerini iyi niyetle yerine
getirmeye, gelişmekte olan ülkelere daha
fazla kaynak sağlamaya, devletlerin eşitsiz
gelişimini ele almaya davet, devletler içindeki bu tür dengesizlikleri dengelemek için
çalışmaya ve küresel ve uluslararası kalkınma işbirliğini ilerletmek”, “Uluslararası
toplumda bölünmenin değil, birleşmenin;
çatışmanın değil işbirliğinin gerekliliği”,
“Uluslararası ilişkilerin, zayıfların güçlülerin
eline düştüğü büyük güçler arasındaki bir çatışma durumuna dönmesine karşı çıkıyoruz”.
Bu talep ve yaklaşımlara kim karşı çıkabilir? Bir tek ABD.
Türkiye başta olmak üzere gelişen dünya
ülkelerinin ortak talepleridir bunlar.

BABACAN DA GARANTİ İSTİYOR
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
da bir TV kanalında sunucunun CHP’nin “iki

yıllık geçiş süreci” söylemini hatırlatması
üzerine benzer kaygıları dile getirmişti. Babacan, “Bir iki üç sene biz bundan şüphe duyarız. Deriz ki ‘hayırdır ne oluyor’. Mesela o
ara dönemde seçilecek olan cumhurbaşkanı
‘Parlamenter sisteme geçmek istiyorum’ dedi
ama mevcut sisteme göre seçildi, bütün yetkileri aldı. Şimdi bu yetkiyi nasıl kullanacak.
‘Bana izin verin arkadaş, ben iki üç sene bu yetkiyi kullanmak istiyorum’ derse niye bu sistem
değişsin ki. Olmaz. Parlamenter sisteme geçişi savunan adayların geçiş döneminde nasıl
çalışacaklarını deklare etmeleri lazım.” demişti.

Terörörgütünekarşıbirlikçağrısı

Demokrasi ve Birlik
Derneği kuruldu

Şüpheli Bozkır'ın sorgusu tamamlandı

'Yük taşınabilir olmaktan çıktı'
CHP'Lİ 11 büyükşehir belediye başkanı, hükümete çağrıda
bulunarak “belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan
çıkmıştır" açıklaması yaptı. Açıklamada, belediyelerin kullandığı
akaryakıta KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesi, elektrik, su ve
doğalgaz tarifelerine yönelik talepler dile getirildi.
Son dönemde yaşanan fiyat artışlarının yerel yönetimleri olumsuz yönde etkilediği vurgulanan
açıklamada, 2019'dan bu yana
elektrik fiyatlarında yüzde 300, doğalgaza yüzde 113 zam geldiği bil-

HABER MERKEZİ

USYA Federasyonu Devlet Başkanı
Vladimir Putin’in Pekin ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinden sonra açıklanan ortak bildiri,
yeni bir dönemin başlangıcı. Bu bildiri,
1990’ların ortasından itibaren tartışılan,
2000’lerin başından itibaren ise yükselen
Atlantik’e karşı Avrasya Ortaklığı’nın en
somut ve içi doldurulmuş haliyle dünyaya
ilanı oldu. Bildiriyle, Atlantik sistemine karşı
Avrasya Ortaklığı’nın ülkelere ve o ülkelerin
halklara sunduğu ve sunacağı imkanlar berrak bir şekilde ortaya konmuş oldu.
Rusya ve Çin, gelişen dünya ülkeleri
başta olmak üzere Atlantik sisteminin patronları dışında dünyanın genelinin talebi haline gelen hegemonyacılığa karşı ülkeler
arasında yeni tip bir işbirliğini içeren bir uluslararası düzen için mücadele edeceğini ilan
etti. Aynı zamanda bu iki ülke Kuşak ve Yol
Girişimi ile paralel olarak “Büyük Avrasya
Ortaklığı” kurma iradelerini ortaya koydu.
Şimdiye kadar Rusya ya da Çin ABD’nin
hamlelerine karşı ayrı ayrı bu içerikte tepkiler veriyorlardı. Ama bu bildiriyle, şimdiye
kadar görülmemiş ölçüde ABD ve NATO’ya
karşı iki ülke ortak bir şekilde açık tutum alıyor. Bu bildiriyi, ABD ataklarına karşı gösterilen bir tepki diye değil, çöken Atlantik
sistemine alternatif düzenin ilanı olarak okumak daha doğru olacaktır.

birlikten bahsediyor hem de ittifakı kamuoyu önünde tartıştırıyor. Bu etik değil. Seçim sonrasını seçimlerden daha fazla düşünmek ve bunu dayatmak yanlıştır. Kaldı
ki altı parti arasındaki mutabakat o konuda da net. Parlamenter sisteme nasıl geçilecek, bunun detayları sonraki mesele. Parlamenter sisteme dönüş fikrinin öncüsü
CHP’dir.”

yok. Mehmet Altun'un böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum. Silahlı saldırının gerçekleştirildiği
gün tarladaydım. Burada sebze toplarken silah sesleri duyduk. Olaydan sonra Altun ile hiç görüşmedik.” ifadelerini kullandı.
Sanıklardan Ali Keleş de 10 sene önce yaşanan
kavgayı çocuk olduğu için hatırlamadığını, olayın
Kürt-Türk meselesi olmadığını kaydetti. Sanık Altun'un böyle bir saldırıyı planladığını bilmediğini anlatan Keleş, "Olay günü pazarda tezgahımın başındaydım. Olay gerçekleştikten sonra annem telefonla haber verdi. Daha sonra polis ekipleriyle görüşerek, evde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını verdim." dedi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanlarının ardından Altun'un tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış ve adli kontrol yasağının devamına ve dosyadaki
bazı eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.

dirildi. Açıklama siyasi kulislerde
“CHP'li belediye başkanları havlu attı” şeklinde yorumlandı. Ortak açıklama özetle şöyle:
“Ülkedeki ekonomik zorlukları ve azalan alım gücünü de göz
önünde bulundurarak, vatandaşlarımızı korumak adına, merkezi
yönetim tarafından bazı kararların alınmasını elzem olarak görüyoruz. Belediyelerin kullandığı
akaryakıta KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesi talebimizdir.
“Elektrik maliyetlerinde belediyeler için yeni ve avantajlı bir
tarifeye geçilmesi gerekmektedir. Su işletmelerimizin en önemli maliyet kalemi, elektrik tüketi-

midir. Bir önceki yıla su idarelerimizin ödediği elektrik faturası 3
kata çıkmıştır.
“Aynı şekilde doğal gazda da
belediyelere yönelik farklı bir tarife uygulamasını talep etmekteyiz. Keza, büyükşehir belediyelerimiz tüm imkanlarını zorlayarak,
olağanüstü artan üretim maliyetlerine rağmen, Halk Ekmek’i
bu zamana kadar en uygun fiyatla vatandaşlarımızın hizmetine
sunmuştur. Gelinen noktada, belediyelere TMO tarafından yeteri kadar unun uygun fiyatlama ile
verilmemesi durumunda, bu üretim maliyetleri de katlanabilir olmaktan çıkacaktır."

AYDINLIK / ANKARA
Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat
Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen
şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Necip Hablemitoğlu suikastı
şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın,
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Bozkır, sağlık
kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi. Nuri Gökhan

Bozkır'ın, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusu dün sabah saatlerinde başladı. 12 günlük
emniyet sorgusunda suikastla ilgili bazı isimler vererek
hakkındaki suçlamaları reddeden Bozkır'ın savcılık sorgusunda da benzer ifadeler
verdiği öğrenildi.

DİĞER ŞÜPHELİLERE
MERCEK TUTULDU
Cinayette sadece özel birimlerin
kullandığı suikast mermisinin kullanılması üzerine yapılan çalışmalarla Nuri Gökhan Bozkır ismine
ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin de bağlantıları araştırılıyor.

Ezmeden yönetmek sömürmeden üretmek
şılık, Türkiye de bu savaşta, mazlumlarla
birlikte, insanlık cephesindedir. Türkiye bu
gücünü, kurtuluş ve kuruluş ilkeleriyle,
köklü uygarlığından almaktadır.
Uzun yıllardır Atlantik’e demirleyen,
NATO’ya park eden, AB kapısına bağlanan Türkiye, bölge merkezli ‘devlet’ dış
politikasıyla, içeride, bölücü ve gerici terör
örgütlerini ezerek ve üretim ekonomisinin
önemini giderek kavrayarak; özellikle 15
Temmuz’dan bu yana “vuruşa vuruşa” bağımsızlık ve özgürlük yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Bu kıvama gelişte,
dünya dinamikleri kadar Ermeni soykırımı
yalanının Avrupa minderlerinde tuş edilmesi ve Mavi Vatan kavramının içeriğinin
Akdeniz’de doldurulmasına yönelik çabalar da etkili olmuştur.
Savaşı kazanmak için devrime yatırım
yapmalıyız! Salgını da aşmanın, buhrandan da korunmanın, her türlü kuşatmayı
yarıp, ambargoyu kırmanın yolu budur;
devrimcileşmeliyiz.
Önümüzde milli direnme ekonomisini,
üretim ekonomisini temellendirecek milli

FİKRET
AKFIRAT

Rusya-Çin
bildirisi ve
Türkiye’nin safı
R
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fikretakfirat@aydinlik.com.tr

'Saldırı Kürt-Türk kavgası değil'
KONYA'NIN merkez Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili
sanıkların yargılanmasına devam edildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, Dedeoğulları ailesinin avukatları, iki aile arasında 12 Mayıs'ta yaşanan kavga ile silahlı saldırı
olayının birleştirilmesini talep ederek reddi hakim
talebinde bulundu.
Bunun üzerine mahkeme heyeti, dosyaların birleştirilmesi kararının, davanın hızlı ilerlemesini engelleyeceğibi belirtti, davayı uzatmaya yönelik talepler olduğu için hakim reddi yapılamayacağına
hükmetti. Talepleri reddedilen Dedeoğulları ailesinin avukatları, duruşma salonunu terk etti.
Sanık Ayşe Keleş 10 yıl önce küfürleşme nedeniyle yaşanan kavgadan beri Dedeoğulları ailesiyle küs olduklarını belirtti. Fail Mehmet Altun'un
olayı nasıl gerçekleştirdiğini bilmediğini iddia
eden Keleş, “Olayın Kürt-Türk meselesiyle ilgisi

Esas Hakkında

halklailiskiler@aydinlik.com.tr

hükümet süreci beliriyor. Halkımız bu anlayışta birleşiyor. Bu gerçeği gün yitirmeden okumalı ve gereğini yapmalıyız.
Siyasette “Milli Direnme Bilinci” ve ekonomide “Milli Dayanışma” gerekiyor; toplumsal barış içinde emeğe, tarıma,
enerjiye, milli sanayiye sahip çıkmalıyız!
Unutmayalım ki; savaşan ordu, yaşayan Cumhuriyet, yaşatan ekonomi birbirini tamamlar. Bu değerler, bu manzume
ayrılmaz bir bütündür; Ulusun ve halkın
esenliğinin dayanağıdır.
Tasarrufa, yatırıma, istihdama, üretime
odaklanmalıyız. Aile kavramına değer vermeliyiz.
Üreteni yüreklendirmeli, üretileni
hakça bölüşmeli, ücretlerde hakkaniyeti,
vergide adaleti sağlamalıyız.
O arada kıdem tazminatı gibi kazanılmış hakları gözümüz gibi esirgeyerek, işsizlik fonu gibi sandıkları amacına uygun
kullanarak, küçük ve orta ölçekli endüstri
bölgelerini destekleyerek, banka ve finans
sistemini yatırımcıdan yana harekete geçirerek, büyümede istikrarı sağlamalı, eği-

tim ve sağlık hizmetlerini ilke olarak parasız sunmalıyız.
Yeni bir çağın arifesindeyiz. Bitmeyen
savaşın içindeyiz. Bu savaşı iktisadi ve siyasi zaferlerle taçlandıracağız. Ekonomide
gelişme, demokraside iyileşme, toplumsal
yaşamda yenileşme arayışları sürüp gidecektir. Ulusun tüm imkanlarını, halkın
tümü için seferber etmek; planlı, kamucu
bir iktisadi işleyişe erişmek zorundayız.
Öte yandan, söz söyleme ve örgütlenme
özgürlüğü önündeki tüm engelleri aşmak
durumundayız. Kalkınmanın kültürel boyutuna da ayrı bir önem vermek ödevimiz
vardır; bu da yaşamsaldır.
Unutmayalım: Herhangi bir seçimi
kazanmaktan daha önemli olan, Milletimizin güzel geleceğini kazanmasıdır…
Bu bilinçle, ezmeden yöneten, sömürmeden üreten bir düzeni kurmak için var
gücümüzle, inançla ve imanla çalışmalıyız…
Türkiye’de halkın, dünyada Türkiye’nin
yükselişi de işte bu bilincin örülmesine ve
bu emeğin örgütlenmesine bağlıdır.

TARAF OLMAYAN
BERTARAF OLUR
ABD’nin “demokrasi ve insan hakları”
bahanesiyle ülkelerin içişlerine müdahale etmesi başta Türkiye olmak üzere tüm gelişen
dünyanın muzdarip olduğu bir sorun. Hegemonyacılığa karşı ülkeler arasında eşitliği
temel alan uluslararası düzen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dünya beşten büyüktür”
söylemiyle paralel değil mi?
Şunu bir kez daha vurgulayalım: Türkiye,
1990’ların başından itibaren Atlantik’in
içinde Atlantik’in yıkıcı eylemlerine karşı mücadele etmeye çalışmaktadır. Bu durum sürdürülebilir değildir. “Denge politikası” ya da
başka adlar altında devam ettirilen politika
Türkiye’nin yararına değildir. Tam tersine,
daha fazla zarar vermektedir.
Rusya ve Çin bildirisinin de ortaya koyduğu gerçek şudur: Şartlar elverişlidir. Türkiye Atlantik’te boğulmaktan, Rusya ve Çin
ortak bildirisinde ilan edilen programın öncüsü olan ülkelerden biri olarak kurtulabilir.
Bu, bugün olmazsa yarın olacaktır.
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Demeç

1. Bir tür baykuş – Bir İngiliz yayın kuruluşu – Kimi
zaman. 2. Millet – Evcil bir geyik – En kalabalık
kentimizi simgeleyen harfler – Bir nota. 3.
Müslüman ülkelerde yaşayan Yunan asıllı kimse –
Teras – Armoni krullarına göre üst üste bindirilmiş
sesler. 4. Kölelik, kulluk – Ön göğüs aralığında
bulunan bir bez. 5. Fiyakalı – Arseniğin simgesi –
Kısa imza. 6. Satrançta bir taş – Suda yaşayan, çok
ilkel yapılı omurgalı hayvan – Kuzu sesi. 7. İddia –
Bir tür pelte – Kırmızı. 8. Sahip – “Göz …” (ufuk) –
Bir tür gemi halkası. 9. Ticari bir şirket türü –
Giysilerde takım. 10. Acıbadem ağacı – Zeka,
anlak, feraset – Bir cetvel türü. 11. İstençli –
Rakıya katılan kokulu bir madde. 12. Ekilen yer,
mezraa – Ağıl, davar ağılı – Motorla çalışan, zırhlı,
silahlı, tekerlekleri paletli savaş arabası.
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52. KANAL
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0212 2512114

18.30 Ana Haber

9

5

Rezervasyon

15.00 Günlük

8

4

Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Nadir Temeloğlu

12.00 Gün Ortası

7

3

Yazıişleri Müdürü:
Irmak Mete

07.00 Günaydın Türkiye

4

2

Genel Yayın Yönetmeni:
Mustafa İlker Yücel

TV YAYIN
AKIŞI

3

1

Genel Müdür
(Tüzel Kişi Temsilcisi)
Osman Erbil

AdanaBaskı. Arslan Güneydoğu Gazetecilik
Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Yenidoğan Mah. 2108 Sk. No: 13/A
Yüreğir/Adana
İzmirBaskı. Arslan güneydoğu gazetecilik
matbaacılık ve Kağıtçılık a.ş
Kısık sanayi sitesi 2.cadde no :93
Menderes İzmir / Tel:0 232 2576732
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1. Bartın’ın bir ilçesi. 2. Marmara Bölgesi’nde bir
göl – Üst dudağı yarık olan kimse. 3. Dağıstan’da
yaşayan Türk halkı – Yemiş, meyve. 4. Akıl – Veri –
Anlayış, anlama yeteneği. 5. Kuran’ı usulünce ve
yüksek sesle okuma – Bir bağlaç. 6. Bulmak isteyiş
– “…siyon” (Bir organ ya da vücut bölümünün
kısmen çıkarılması). 7. Bir şehrin ya da kalenin
teslimi – Bir doku türü. 8. Eksik, bitmemiş – Bir
yarış kayığı. 9. Güzel söyleme ve yazma yeteneği.
10. Bir kimsenin egemenliğini tanıma – Mısır
tanrılarının en eskisi – Halk. 11. Sezyumun
simgesi – İnce urgan – Aslına bakarsanız. 12.
Tümüyle, bütünüyle, büsbütün – Lezzet. 13.
Kastamonu’nun bir ilçesi – Notada durak işareti –
Şart eki. 14. Tirsibalığı – Hile, entrika – Bir balık
türü. 15. Eşek – Bugünkü Hollanda, Belçika ve
Kuzeydoğu Fransa’ya eskiden verilen ad.

61. KANAL

Mutfak Bahane

Yılmazla Vazgeçme

12:00

Haberde Gün Ortası

14:30

Güne Bakış

17:00

Haber Bülteni

18:10

Senin Hayatın

16:20

Esra Erol'da

Star Haber

18:45

Show Ana Haber

19:00

Atv Ana Haber Bülteni

19:00

Ana Haber Bülteni

19:00

Fox Ana Haber

18.00

Halk Ana Haber

Aykut Enişte

20:00

Oğlum

20:00

Kuruluş Osman

20:00

Yüz Yüze

20:00

Kanunsuz Topraklar

20:00

Dünyanın 1001 Hali

89. KANAL

39. KANAL

61. KANAL

124. KANAL

Umudun Olsun

Ulusal Kanal

Ulusalkanaltv

9 Şubat 2022 ÇARŞAMBA
Hazırlayan: Ali Ulusoy

‘Türk musikisi bir yaşam biçimi’
Çocukluğundabaşladığımüziksevdası,KudretKarayiğit’iTürk
musikisiüstâdıyaptı.EskibirTürkçalgısıolanrebapınüretimini
yapansanatçı,ustalığıhocalarındanalmahikâyesinianlattı

K

ÜTAHYA'da yaşayan işçi emeklisi
Kudret Karayiğit, 6000 yıllık bir
Türk çalgısı olan “rebap”ın hem icrasını hem de üretimini yapıyor. Hocalarından öğrendiği ve giderek daha çok ilgi
duyduğu Türk müziğinin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu belirten Karayiğit, rebapın 7000 yıl kadar önce Hz. Mevlana ile
birlikte, bugün Afganistan sınırları içerisinde
yer alan Horasan yöresindeki Belh şehrinden Konya’ya gelmiş bir saz olduğunu söylüyor.
Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz olan rebap için evinin
bir odasını atölyeye dönüştüren Karayiğit,
rebapla 32 yıl önce musiki dersinde tanıştı. İlkokulda ailesinin desteğiyle mandolin
çalmaya başlayan 72 yaşındaki Karayiğit, küçüklüğünde Türk musikisine de merak salmaya başladı. 1990'lı yılların başındaki musiki ziyafetlerinde rebapzen ve neyzen Şemsettin Güvey ile tanışan Karayiğit'in rebapa olan ilgisi gün geçtikçe arttı. Eğitmeni
Güvey'den icrasını öğrendiği rebapın yıllar
içinde yapımında da ustalaşan Kudret Karayiğit, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü.

Tamer Levent ile
‘Askerin Öyküsü’
HACETTEPE Senfoni Orkestrası, bugün saat
19.30'da Beytepe Yerleşkesi'ndeki
ADK Konser
Salonu'nda
oyuncu Tamer Levent'i
konuk ediyor.
Konserde
İtalyan barok
dönem bestecisi Saverio Mercadante'nin Mi Minör Flüt Konçertosunu’nun ardından, orkestranın yedi
üyesinin oluşturduğu topluluk eşliğinde ve Tamer Levent'in anlatıcılığında Igor Stravinski'nin Askerin
Öyküsü sunulacak. Eserde, Şeytan’la
anlaşma yapan ve sonunda ruhunu
kaybeden firari bir askerin öyküsü anlatılıyor. Rengim Gökmen'in orkestrayı yöneteceği konserde flüt konçertosunu Cem Önertürk çalacak.

REBAPI 3 KERE ÖPÜP
ALNINA KOYDU…
Karayiğit, 1990'lı yıllarda tanıştığı rebabın yapımını ve icrasını öğrendiğini dile ge-

F
tirerek, rebabın çoğunlukla Orta Asya'da
eski bir çalgı olduğunu bildirdi.
Rebabın daha çok tasavvufta kullanılmış
bir saz olduğunu ifade eden Karayiğit,
şunları kaydetti:
"Rebap, Hindistan cevizi kabuğu üzerine balık veya oğlak derisi gerilerek yapılan,
üç telli, perdesiz, yaylı bir müzik aletidir. Telleri ise at kuyruğu kılından yapılıyor. Ressam Ahmet Yakupoğlu ve Şemsettin Güvey
hocalarımın musiki toplantılarında kudüm
ve bendir çalıyordum. Daha sonra Şemsettin
Hocamın tavsiyesiyle rebapla tanıştım. Bir
gün Şemsettin Güvey beni evine davet etti

ve rebabı 3 kere öpüp alnına koyarak bana
verdi. 'Bu rebabı sen icra edeceksin, yaşatacaksın ve yapımını öğreneceksin' dedi.
Ressam Ahmet Yakupoğlu ile birlikte karar almışlar. Kabul ettik. Daha sonra bana
hem icrasını hem yapımını öğretti. Rebap
çok zor bir saz, 4-5 yıllık çalışma sonucunda istenilen seviyede ses çıkarabildim. Şu
anda rebabın hem yapımını hem icrasını yapıyorum. Diğer yandan da meraklılarına da
öğretmeye çalışıyorum."
Kudret Karayiğit, rebabın yanı sıra, bağlama, tambur, ud, darbuka, bendir, güdüm ve kös çalabildiğini sözlerine ekledi.

‘OSCAR ÇOK BEYAZ…’
Oscar'a yapılan eleştiriler çok daha öncesine dayanıyor. Örneğin 2015 yılında avukat ve aktivist olan April Reign, "#OscarsSoWhite (Oscar çok beyaz) onlar saçıma dokunmak istediler..." diye şakacı bir tweet ile
o yılın çoğunluğu beyaz olan Akademi Ödülleri adaylıklarını hedef aldı ve bunu yaparken,
istemeden de olsa başkalarını seslerini yükseltmeye teşvik etti. Ardından, 2016 Oscar
adayları açıklandığında ve üst üste ikinci yıl
için 20 oyunculuk adaylığının tamamı beyaz
aktörlere verildiğinde, dünya çapında ilgi gördü.
2020'de Akademi, kadın üye sayısını bin
446'dan 3 bin 179'a yani iki katına çıkardı ve
siyahi üyelerini 554'ten bin 787'ye üç katına
çıkardı. Ancak sonuçlarda kayda değer bir gelişme sağlanamadı. Uzun yıllardır ağır eleştirilere maruz kalan bu belirleme ise şöyle yapılıyor:
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yaklaşık 10 bin film yapımcısı ve film profesyonelinden oluşuyor. Ya sıkı bir başvuru
sürecinden geçmek ya da Akademi'ye katıl-

maya davet edilmek gerekiyor.
Akademi üyelerinin yüzde 86’sını 50 yaşın üzerindekiler, yüzde 77’sini erkekler ve
yüzde 94’ünü ise beyazlar oluşturuyor. Adayların belirlendiği ilk aşama oylamada, her akademi üyesi kendi sahasındaki aday adayları
için oy veriyor. Yani, yönetmenler En İyi Yönetmen adaylarını belirliyor, sinematograflar En İyi Sinematografi adaylarını belirliyor.
Her akademi üyesi kendi sahasındaki
filmler arasından 5 tercihte bulunuyor. En iyi
film kategorisi içinse bütün üyeler oy kullanıyor. Oylama sonucunda, her kategoride en
fazla oy alan 5’er aday belirleniyor. En İyi Film
kategorisinde ise 9 aday belirleniyor.

Şarkıcılıkla 5 yaşında tanıştı
TÜRKİYE’NİN ‘DİVA’SI OLDU
TÜRK Sanat Müziğinin "efsane" sanatçılarından Müzeyyen Senar’ın vefatının üzerinden 7 yıl geçti. Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz köyünde 16 Temmuz 1918'de dünyaya gelen usta sanatçı, geçim sıkıntısı yaşayan ailesiyle İstanbul'a 1930'da göç etti ve ilk
eğitimine Mekteb-i Fakire'de başladı. Dönemin türkülerini henüz 6 yaşındayken hatasız
söyleyen Senar, anne ve babasıyla gittiği bir düğünde şarkı okumasının ertesi günü kekelemeye başladı. Sanatçının "nazar" diye adlandırdığı ve 10 yıl süren bu kekemeliği, iyi şarkı söylemesine mani olmadı. Senar, 2006 yılındaki bir röportajında kekemelik durumunu şöyle anlatmıştı:
"Nazar yüzünden oldu. 5 yaşında tutuldum.
Düğüne gittim, oynamışım, şarkı söylemişim.
Sabah uyandım ki konuşamıyorum. Her şeyi
denedik. Doktora da gittik, hocaya da, minareye çakıl taşı da koyduk. Nafile. Bir tek şarkı söylerken kekelemiyordum. Sonra kendi-
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liğinden açıldı 15 yaşında."
Müzik öğretmeninin kendisini keşfetmesi üzerine annesinin teşvikiyle 1931'de Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne kaydolan Senar, burada Emin Ongan ile Necati Tokyay'dan
usul, nota ve makam eğitimi aldı. Bir yıl sonra Şark Musiki Cemiyeti'nde Hayriye Örs ve
Kemal Niyazi Bey'den ders alan sanatçı, aynı
dönemde Selahattin Pınar, Yesari Asım Arsoy, Osman Nihat Akın, Lem'i Atlı gibi bestekarlarla tanıştı. Henüz 12 yaşındayken İstanbul Radyosu'na giren Senar'ı, genç yaşta
yaptığı evliliği ve çocuğu dahi, kendisi için bir
yaşam biçimi haline gelen müzikten koparmadı.

KAMERA KARŞISINDAKİ
İLK ŞARKICI
Senar'ın programını dinleyen, dönemin
ünlü gazinocularından İbrahim Dervişzade,
gazinonun 1933 yaz sezonunun yıldızlar prog-

Burçak
EVREN

İstanbul’un
silüeti ve
Süleymaniye

‘Oscar saltanatı’na tepkiler büyüyor
OSCAR Ödülleri'ni belirleyen Sinema
Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2022'nin
adaylarını açıklarken ödüllerin belirlenme kriterlerini eleştirel sesler, her sene daha fazla
yükseliyor. Akademi, Afrika kökenli oyuncuların adaylığı olmak üzere pek çok konuda eleştirilerin hedefinde. Akademi'ye karşı
son eleştiri En İyi Kadın Oyuncu ödülünü
alan tek siyahi kadın oyuncu Halle Berry'den
geldi. Berry, 2001'in sonunda Monster's Ball
filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın' ödülünü almasının üzerinden 20 yıl geçtiği halde başka
bir siyahi kadının bu alanda Oscar almamış
olmasına dikkat çekti.
Amerikalı oyuncu, "Herkes gibi, o gecenin birçok şeyin değişeceği anlamına geldiğini düşünmüştüm." diyerek, Hollywood'da
siyahi kadın oyunculara bakış açısında hala
problem olduğuna vurgu yaptı. Sanatçı, Oscar'ı kazandıktan sonra istediği rolü oynama
fırsatı olacağını düşündüğünü, fakat bunun
da mümkün olmadığını dile getirdi. Berry,
"Bence perspektifimizi değiştirmeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü
ödüllerin nasıl dağıtıldığını değiştiremeyeceğimiz çok açık.” ifadesini kullandı.
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MUSİKİ MERAKI
AİLEDEN GELİYOR
Atölyesinde ürettiği rebabın icrasını da
yapan Karayiğit, AA muhabirine, Türk
musikisinin kendisi için adeta bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, anne ve babasının musiki merakının kendisini etkilediğini söyledi.
İlkokul 2'nci sınıftayken mandolin dersleri aldığını anlatan Karayiğit, şöyle devam
etti:
"Mandolin dersleri alarak musikiyle tanışmış oldum. Ortaokul ve lise yıllarımda ritim kursları aldım. Sonrasında Kütahya'mızın türkülerinin babası olan Hisarlı Ahmet'in rahlesinde bağlama çalmayı öğrendim. Aldığım eğitimlerle çeşitli yerlerde Kütahya türkülerini icra etmeye çalıştım. Çeşitli dernek ve vakıflarla işbirliği yaparak musiki grupları kurup şefliğini yapmaya çalıştım."

Siyah - Beyaz

halklailiskiler@aydinlik.com.tr

ramına sanatçıyı da aldı. Senar, fasıl değil solo
programı yapma şartını öne sürdü ve Türk gazino tarihinde solistlik müessesesini ilk başlatan müzisyen oldu. Usta sanatçının müzik
alanındaki kabiliyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekti ve sanatçı birçok kez
Atatürk'ün huzurunda Dolmabahçe Sarayı'nda şarkı söyledi. Senar'ın dostu Radi Dikici, onun Atatürk'le tanışmasını "Müzeyyen
Senar Efsanesi" kitabında şöyle anlatmıştı:
"Atatürk'ün gönderdiği araca eşi ile
birlikte biner. Dolmabahçe Sarayı'na doğru yola çıkarlar. İçeri girince yaveri Senar
ve eşini Atatürk'e takdim eder. Atatürk, Senar'ı masaya davet eder. 'Kız Müzeyyen
kendini çimdikle belki rüya ise uyanırsın
dedim, tam masaya otururken onu da yaptım.' sözleriyle heyecanını aktaran Senar,
Atatürk'ün kendisini sarayda bulunan
kuaför ve makyöze gönderdiğini anlatır. Senar salona tekrar döndüğünde Atatürk,
'İşte şimdi mükemmel oldu. Müzeyyen Hanım, uzatın bakalım şu defterinizi. Herhalde şarkı defteridir, değil mi?' diye sorar.
Bir şarkı seçer, 'Haydi bakayım, şunu oku
da dinleyelim.' der. Senar, o gece sabahın
ilk ışıklarına kadar Atatürk ve devlet erkanına şarkı söyler."
Çok geçmeden ilk taş plağını da çıkaran Senar, Yesari Asım Arsoy'un "Ümitlerim Hep
Kırıldı, Yarim Artık Gelmeyecek" parçasını
kaydetti. İstanbul'un birçok ünlü gazinosunda sahne alan Senar, radyo programlarını 1941
yılına kadar devam ettirdi. Özellikle 1950'li yılların en başarılı şarkıcısı olan Müzeyyen Senar, Arap filmlerinin dublajında Münir Nurettin Selçuk'la birlikte şarkı söyledi. Muhsin
Ertuğrul'un yönettiği "Nasreddin Hoca Düğünde" (1940) filmiyle oyunculuğa da başlayan sanatçı, kamera karşısına geçen ilk şarkıcı
oldu.
Senar, "Sihirli Define" (1950), "Ana Yüreği"
(1969), "Sevgili Hocam" (1972) ve "Analar Ölmez" (1976) filmlerinde rol almasının yanı sıra
pek çok filme de şarkılarıyla eşlik etti.

SON KONSERİNİ 2006’DA VERDİ
İlk yurt dışı konserini 1947'de Paris'te veren sanatçı, uzun soluklu sanat hayatına
1983 yılında İstanbul Bebek Gazinosu'nda verdiği konserle noktayı koydu. Usta sanatçı o dönemden sonra son konserini ise 5 Eylül
2006'da İstanbul'daki Sepetçiler Kasrı'nda
verdi. Rıdvan Akar'ın hazırlayıp sunduğu
Müzeyyen Senar belgeselinde, sanatçının
yorucu geçen sosyal hayatında ihtiyacı olan
morali denizde aradığı ve 10 yıl boyunca da
İstanbul-Göksu Deresi'nde yaşadığı belirtilerek, "Teknesinde yatar, teknesinde kalkar,
kışın dahi soba kurarak sevdiği teknesinden
ayrılmazdı." sözleriyle aktarılmıştı.
Aynı zamanda 2004 yılında Sezen Aksu tarafından düzenlenen ve sanatçı dostlarının da
katıldığı gecede 72. sanat yılını İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda
kutlayan Senar'a, sahnede Emel Sayın, Ajda
Pekkan, Sezen Aksu, Sibel Can, Halit Kıvanç
gibi ünlü isimler eşlik etti. Senar'ın daha
sonra Sezen Aksu, Tarkan, Nükhet Duru,
Ajda Pekkan, Şebnem Ferah, Kubat, Levent
Yüksel ve kızı Feraye ile düet olarak yaptığı
"Bir Ömre Bedel" albümü büyük ilgi gördü.
Hayatı boyunca yaklaşık 500 plak ve albüm
yapan Senar, geç verilen bir unvan olması sebebiyle ilk başta reddetse de 1998'de "Devlet
Sanatçısı" unvanını aldı. 2006 yılında İzmir'deki evinde felç geçiren Senar, 8 Şubat
2015 günü zatürre nedeniyle kaldırıldığı Ege
Üniversitesi Hastanesi'nde 97 yaşında vefat
etti.
 İSTANBUL - AA

RANSIZ Elçisi Thouvenet’in kuzeni
Barones Durand de Fontmagne,
1856 yılının yarı sisli bir bir gününün
sabahında, geminin güvertesinden İstanbul’un siluetini ilk kez gördüğünde, “Dünyada hiçbir şey, bu Müslüman başşehrinin
üç fersah öteden ilk göründüğü an kadar
güzel olamaz” der…
Kuşkusuz İstanbul’un o anlatılmaz, tarif
edilmez siluetinin büyüsüne yalnızca Barones Durand de Fontmagne kapılmaz… İtalyan yazar Edmondo de Amicis de, bu kente
ilk geldiğinde, coşkusunu gizleyemez: “İstanbul, önünde şair ile arkeoloğun, sefir ile
tacirin, prenses ile gemicinin, kuzeyliyle güneylinin, hepsinin aynı hayranlık duygusuyla haykırdığı, alemşümul ve son derece
büyük bir güzelliktir. Bütün dünya bu şehrin
dünyanın en güzel yeri olduğu fikrindedir.
Seyahat hatıralarını yazanlar buraya gelince
şaşırıp kalırlar...” der.
İstanbul’a 20 Mayıs 1833’de gelen Alphonse de Lamartine, İstanbul’un hiçbir ressamın
fırçasının
bütünüyle
resmedemeyeceği kadar görkemli ve gizemli olduğunu ifade edip “Tanrı ve insan,
tabiat ve sanat burada, insan gözünün
dünya yüzünde görebileceği en harika görüntüyü beraberce yaratmıştır. Kendimi tutamadan haykırmışım; artık Napoli
körfezini ve sihirlerini sonsuza kadar unuttum; bu haşmetli ve zarif topluluğu başka
bir görünümle kıyaslamak istemek, evrenin
yaradılışına küfür etmek olur…” diye
yazar…
Çhateaubriand, Theophile Gautier, Gerard de Nerval, Nobel ödüllü Norveçli yazar
Knut Hamsun, Danimarkalı şair, masal,
roman ve oyun yazarı Hans Christian Andersen ve diğerleri… Çağlar boyu yollara
düşüp de İstanbul’a gelenlerin övgüleri, ne
yazmak, ne de anlatmakla bitip tükenmez.
Şarkın büyülü kapısını aralayan bu kenti tanıyabilmek için mutlaka görmek, yaşamak
dahası anlamak gerek…
İstanbul gibi tüm dönemlerin beğenisini
kazanan kadim kentler, kendilerine yapılan
kötülükleri asla unutup affetmezler, yarınlara bir ibret vesikası olarak aktarırlar. Onun
içindir ki bu kente yapılan ihanetlerin özrü
kabul görülmez, bağışlanmaz ve de affedilemez… Çünkü tarih böyle yazar…
Her halde sözü, Süleymaniye’deki kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle İlim
Yayma Vakfı için inşa edilen projeye getireceğim anlaşılmıştır. İstanbullu olsun olmasın herkesin dikkatini çeken bu konunun
nasıl başlayıp geliştiğini yineleyecek değilim. Çünkü meraklısı bu konuyu yakından
takip edip en ince ayrıntılarına dek biliyor.
Yalnızca; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin,
Süleymaniye Camii’nin önünde yükselen,
İlim Yayma Vakfı'na ait, silueti bozan ve
onay işlemleri tamamlanmadan yapımına
başlanan yurt binası inşaatının durdurulması
için Koruma Bölge Kurulu'na başvuru yapıp
bu kaçak yapıların yıkılacağını bildirmesine,
binayı yapan Vakıf’ın ise yapılan binanın
bölgenin siluetini bozmayacağını ve Anıtlar
Kurulu tarafından da onaylamış olduğu yanıtına dikkati çekeceğim. Yani belediye
yasal olmadığı için yıkılmalıdır diyor, vakıf
ise, yasaldır olmaz diyor…
Sonrasında (yani iki gün önce) binanın
bu şekilde yapılmasının yasal olduğunu söyleyen vakıf amiyane bir tabirle, kamuoyundaki büyük tepki karşısında çark edip şu
açıklamayı yapıyor: "Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık
sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi
bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya
hazır olduğumuzu beyan ediyoruz."
Bir insanın aklı ile oynamak her halde
böyle bir şey…
Göz göre göre, İstanbul’un tam orta yerine hem de “ilim yayma adına”, çekinmeden, sıkılmadan, binayı yapıp bu aşamaya
getireceksiniz, işin fark edilip, tepkilerin ard
arda gelmesiyle çark edip, bu kez de herkesten çok Süleymaniye’nin ruhuna önce
bir sahip çıkarız” diyeceksiniz…
Peki; bu fedakarlığı(!) yapmak, Süleymaniye’nin ruhuna sahip çıkmak için, binanın bu aşamaya gelip, kat üstüne kat
yapılıp, bitirilmesi mi gerekirdi. Bu güne
kadar niye beklediniz, niye göz yumdunuz,
diye sormazlar mı insana… Pes doğrusu…
Süleymaniye’nin ruhundan anlayanlar
“ilim yayama adına” bunu yaparlarsa, anlamayanların ne yapacağını düşünmek bile
istemiyor insan. Ama en acısı, ihanet ettik
diyenlerin, ihanette hala devam etme ısrarında olmalarıdır.
Bir kirlenmedik, kirletilmedik kutsallarımız kalmıştı… Sıra onlara mı geldi?
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ABD’ye rağmen
Avrupa’nın istikameti
‘Darbedeyasadışı
gruplarınmüdahalesi
KESİNLEŞTİ’
KAZAKİSTAN’da geçen ay meydana gelen turuncu darbe girişiminde
ekran karşısına çıkan devlet yetkilileri,
kalkışmada yabancı güçlerin parmağı olduğuna işaret etmişti. Kazakistan Başsavcılığı Özel Savcılar Bölüm Başkanı
Rizabek Ojarov, basın toplantısında yaptığı açıklamada “Artık barışçıl protestoların farklı güçler tarafından kullanıldığını
kesin olarak biliyoruz.” dedi. Koordine
edilmiş hibrit bir saldırıya maruz kaldıklarını kaydeden Ojarov, söz konusu güçlerin eylemlerinde siyasi aşırılığın açık
işaretleri olduğunu belirtti.
18 organize suç örgütü üyesi ile faaliyetleri yasaklanmış aşırılıkçı hareketlerin
35 üyesinin gözaltında olduğunu belirten Ojarov, “Bunların arasında yıkıcı dini
hareketin suç yönelimli grubunun üyesi
de var.” ifadesini kullandı.
Görevden alınan yöneticiler ile ilgili de
konuşan Ojarov, “Eski ulusal güvenlik
komitesi başkanı ve iki yardımcısına yönelik devlete ihanet ve zorla iktidarı ele
geçirme suçlarını işledikleri şüphesiyle soruşturma sürüyor. Bazı güvenlik güçleri
yöneticilerinin ise toplum düzenini sağlamakla yükümlü özel kuvvetlerin hareketlerini kasıtlı olarak engellediği
versiyonunu inceliyoruz.” dedi. Ocak
olayları sırasında 1545’i askeri silah ve
1600’den fazla mağaza silahı olmak
üzere yaklaşık 3 binden fazla silahın çalındığı bilgisini paylaşan Ojarov, "Emniyet güçleri tarafından bu silahların
sadece yarısı ele geçirildi, kalanı hala
kimliği belirsiz kişilerin elinde.” dedi.

AB için en umutsuz
Fransız ve Yunanlar

Xxxxxx

AB'nin 27 üyesinde yapılan
"Eurobarometer" anketinde Birlik
üyesi ülkelerde yaşayanlara
AB'nin geleceği için ne kadar
iyimser oldukları soruldu. Birlik
genelindekilerin yüzde 63'ü iyimser, yüzde 34'ü kötümser olduklarını ifade etti. En fazla iyimserin
bulunduğu ülkeler yüzde 89 ile İrlanda, yüzde 78 ile Danimarka,
yüzde 74 ile Malta ve yüzde 73 ile
Polonya oldu.
En kötümser halklar ise yüzde
53 ile Yunanistanlılar, yüzde 48 ile
Fransızlar, yüzde 47 ile Çekler,
yüzde 46 ile Slovakyalılar ve
yüzde 43 ile Litvanyalılar şeklinde
sıralandı. Genel olarak gençler
arasında iyimserlerin fazla olduğu
dikkati çekti. Anketi cevaplayan
15-24 yaş grubundakilerin yüzde
74'ü, 55 yaş üzerindekilerin yüzde
59'u iyimser olduklarını söyledi.

MOSKOVA
U

KRAYNA krizi, uluslararası
gündemin ilk sırasında yer
almayı sürdürüyor. ABD’nin
başını çektiği Rus karşıtlığı, Atlantik
medyasında geniş yer almasına rağmen devletler nezdinde aynı karşılığı
bulmuyor. Avrupa liderleri soruna
diplomatik çözüm bulmak için Rus
Devlet Başkanı Vladimir Putin’le
arka arkaya görüşmeler yapıyor. Bu ziyaretlerden sonuncusu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan
geldi. İki lider arasında 5 saatten fazla süren bir görüşme yapıldı.

Görüşmenin ardından gece yarısı
kameralar karşısına geçen Putin ve
Macron, önemli mesajlar verdi. Putin,
NATO’nun 2019 strateji belgesiyle birlikte Rusya’yı doğrudan düşman ilan
ettiğini vurguladı. NATO’nun Rusya
sınırında silahlandığına dikkat çeken
Rus lider, bunu “NATO, Rusya’ya
ders vermeye kalkıyor” sözleriyle değerlendirdi. “Eğer güvenlik herkesin
arzu ettiği bir şeyse, Rusya sınırına silah konuşlandırma fikrinden neden
vazgeçmiyorlar?” diye sordu.
Ukrayna’nın resmi belgelerine
“Rusya düşmanlığı ve Kırım’ın askeri yollardan geri alınmasını” yazdığına işaret eden Rus Devlet Başkanı, bu
ülkenin NATO’ya alınmasının Rusya’ya yönelik bir “savaş ilanı” anlamı
taşıyacağını söyledi. Putin bu bağlamda, Macron’a “siz Fransa’nın Rusya’yla savaşa girmesini mi istiyorsunuz?” sorusunu yöneltti ve Ukrayna’nın ittifaka alınması halinde yaşanacak senaryonun bu olacağını net bir
şekilde ifade etti.

CMYK

Macron da siyasi çözümün adresi
olarak Minsk Anlaşması’na işaret
etti. “Ukrayna meselesinin çözümü ancak siyasi olabilir ve bu çözümün temeli Minsk Anlaşması’dır.” diyen
Macron, bu görüşünü yakında yapılacak olan ikili görüşmede Ukrayna
Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’e de söyleyeceğini ifade etti.

‘GÜVENLİK
SORUNUMUZU
NATO’YLA ÇÖZEMEYİZ’
Putin, basın toplantısında Kiev

ret eden Fransa Cumhurbaşkanı,
“Avrupa’da istikrarı sağlamak ve yeni
bir güvenlik düzeni inşa etmek için birlikte çalışmalıyız” dedi ve ekledi: “Bu
mevcut anlaşmaları revize ederek
mümkün olmaz.”

‘RUSYA İÇİN GÜVENLİK
YOKSA AVRUPA İÇİN DE
YOK’
The New York Times’ın aktardığına göre “Rusya, Avrupalıdır” ifadesini kullanan Macron, “Avrupa’ya
inanan herkesin Rusya’yla nasıl çalışacağını bilmek ve Avrupalılar arasında ortak bir gelecek inşa etmek zorunda” olduğunu söyledi. Fransız lider,
hem Batı’nın hem de Rusya’nın geçmişin travmalarından sıyrılarak “işleyen çözümler” ortaya koyması gerektiğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı, “Rusya için güvenlik yoksa

Avrupalılar için de güvenlik yoktur”
ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’YA
FİNLANDİYA MODELİ
Macron, görüşmeden önce gazetecilere verdiği mülakatta Ukrayna krizinde “Finlandiya modelinin masadaki
seçeneklerden biri” olduğunu söyledi. Finlandiya, Sovyetler Birliği’nden
kopmasına rağmen Batı bloğunun
parçası olan herhangi bir örgüte dahil olmamıştı. Macron’un bu çıkışı,
NATO seçeneğinin tamamen bertaraf edilmesine yeşil ışık olarak yorumlandı.

yönetiminin Minsk Anlaşması’nı feshetmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydederek bu anlaşmaların
dışında bir alternatif olmadığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’nın, toprak bütünlüğünü Donetsk ve Lugansk ile diyalog yoluyla
sağlamak yerine tüm barış imkanlarını
yok saydığını ifade etti.

Macron, Avrupa’nın güvenlik endişelerini karşılamakta NATO’nun
yeterli olmadığını savundu. “NATO,
kolektif güvenliğimizle ilgili tüm sorunları çözebilir mi?” sorusunu ortaya attıktan sonra bunu, “Ben buna
inanmıyorum” diye yanıtladı. Soğuk
Savaş sonrası güvenlik anlaşmalarının
yeniden ele alınması gerektiğine işa-

ÇİN, Fransa, Almanya, Rusya, Birleşik
Krallık, İran ve ABD'nin katıldığı müzakereler, geçen ayın sonunda durdurulmasının
ardından Viyana'da devam edecek.
Rusya’nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar
Daimi Temsilcisi Ulyanov İran nükleer görüşmelerinin yeniden uygulanmasıyla ilgili
nihai belgenin hazır olduğu belirtti. Müzakerelerin en kısa zamanda biteceğini söyle-

İran’la müzakereler kısa sürede tamamlanabilir

LKEMİZ, uzun yıllar kendi kaderini özgürce tayin etme siyasetinin olmazsa
olmazlarını oluşturan ve tanzim eden
ana unsurların başında gelen yerli iktisadi kudret, milli irade ve egemenlikten mahrum bırakıldı. ABD, İsrail ve Batı nazarında Erdoğan
“hırçın adam, kontrolü zor şahıs, narsist kişilik, zayıf ve muhtaç iken uysallaşan, muktedir
iken geçimsiz bir karaktere dönüşen, alışılagelmişin dışında” aykırı bir politikacıdır. Erdoğan’ın iktidar yolunu açan en önemli lobi grupları ABD ve Batı başkentlerindeki pro-İsrail kuruluşlarıdır. Erdoğan bu çevre ile yakın münasebetler kurdu. Zira bu çevreler ile iyi geçinmeden ve onları taltif etmeden Türkiye’de iktidar zirvesine yürümek imkânsız hükmündedir. Köprüyü geçinceye kadar ayılara dayı demek mesabesinde olan Erdoğan’ın İsrail politikaları bu sebeple muğlak ve inişli çıkışlıdır. Burada devreye giren tercihler değil mecburiyetlerdir. Bu mecburiyetlerin başında Erdoğan iktidarının içinden geçtiği tarihin en zor ekonomik imtihanı gelmektedir. 20 yıllık Erdoğan iktidarında Türkiye-İsrail arasındaki turizm ve ticaret ilişkileri gayet iyi bir seviye yakaladı. İsrail savaş uçakları Konya ovasında hava eğitimi ve tatbikat icra etti. İsrail savaş uçakları teknisyenleri Türk Hava Kuvvetlerinin uçaklarının
modernizasyonunu üstlendi. İleri teknoloji ve
Antalya/Manavgat şelalelerinden İsrail’e su taşıma projeleri sıkça gündeme geldi.

ron, Putin’in güvence vererek kendisini teskin ettiğini söyledi.

BİDEN KIŞKIRTMAYA
DEVAM ETTİ
Putin-Macron görüşmeleri sürerken Almanya’nın yeni göreve başlayan
Başbakanı Olaf Scholz ABD’deydi.
Joe Biden ile görüşmelerinden sonra
iki lider kameralar karşısına çıktı. Biden, gerilimi tırmandıracak açıklamalar yapmaya devam etti: “Putin’e
çok doğrudan ve dobra bir şekilde tarihte görülen en ağır yaptırımları uygulayacağımızı söyledim.” Biden,
“Rus askerleri Ukrayna sınırını geçtiği an Kuzey Akım 2 diye bir şey kalmayacak, sonunu getireceğiz” dedi.

AVRUPA-MOSKOVA ARASI
DİPLOMASİ TRAFİĞİ

‘MİNSK DIŞINDA
ALTERNATİF YOK’

yuvacenudi@gmail.com
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ABD, Ukrayna krizini Avrupa ile Rusya’nın
arasını açmak için kullanmaya istiyor. Ancak
Avrupalı liderler, sorunun çözümü için soluğu
Moskova’da alıyor. 7 Şubat’ta yapılan
Putin-Macron görüşmesinden de ‘Avrupa’nın
güvenliği Rusya’yla ortak’ vurgusu öne çıktı

‘RUSYA’YLA SAVAŞMAK MI
İSTİYORSUNUZ?’

Mehmet
YUVA

Ü

Joe Biden

Olaf Scholz

yen Ulyanov, “Mevcut aşama son olarak
adlandırılabilir. Çok uzun yol katedildi. Nihai
belgenin taslağı hazır. Ek çalışma gerektiren birkaç madde var ama dosya artık masada. Oldukça hacimli, 20 sayfadan fazla.
Bu, görüşmeleri oldukça kısa sürede tamamlama fırsatını veren bir temel.” açıkla-

masında bulundu.

AB’DE DOĞAL GAZ FİYATI KATLANDI
Nükleer müzakereler devam
ederken gözler bir yanda da
Avrupa’daki doğal gaz fiyatlarında. Tarihinin en büyük enerji

İsrail, Filistin meselesinde
yapıcıymış
ERDOĞAN’IN İSRAİL’E
GÜVENSİZLİĞİ
Ancak İsrail ile özellikle siyasi ve askeri münasebetlerin dibi gördüğü dönem de Erdoğan
iktidarı dönemidir. Erdoğan’ın inisiyatifinde Mayıs 2008’de İstanbul’da başlayan İsrail-Suriye
görüşmelerinin İsrail tarafından sekteye uğratılması Erdoğan’da İsrail’e karşı ciddi bir güvensizlik ve rahatsızlık yarattı. Görüşmeler için
ikna ettiği “kardeşi” Esad’a karşı da çok mahcup oldu. İsrail’in İstanbul görüşmelerini askıya alması, verdiği taahhütleri yerine getirmemesi, ardından 27 Aralık 2008’de İsrail’in Gazze’ye saldırı başlatmasına yönelik Erdoğan’ın,
özellikle kendisine destek veren taraftarları ve
İslam âlemine bir cevabı olmalıydı. 29 Ocak
2009’da patlak veren Davos krizini tetikleyen
ana unsurların bu gelişmelerle ilgili olduğunu
düşünüyorum.
Burada Erdoğan hem Moderatör hem de
Şimon Peres’e hitaben; “Sayın Peres… Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz! Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü
nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana
önemli lafları vardır. 'Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu
addediyorum' diyen başbakanlarınız vardır…Şu
zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum.
Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak, öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur…Gilard
Azamonih, "İsrail barbarlığı zalimliğin de çok
ötesinde bir şey", bir Yahudi. Bunun yanında

İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford
Üniversitesi uluslararası ilişkiler profesörü Avi
Şalom, İngiliz gazetesi Guardian’da şunu söylüyor: 'Haydut devlet vasfını kazandığını' belirtiyor. Türkiye bir daha Davos'a katılmamıştır.

İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ
YENİDEN TANZİM ETMEK
İsrail devletine karşı ciddi bir tepki taşıyan
Türk milletinin gönlünü kazanmak için Erdoğan taktiksel bir karşıtlık mı sergiliyordu, Filistin meselesinin hassasiyeti sebebiyle İsrail’e mesafeli mi duruluyordu, İsrail ile danışıklı bir dövüş mü yaşanıyor, İmam hatip terbiyesiyle donanmış Erdoğan’ın HAMAS, El-Aksa gibi konularda Yahudi devletine karşı hakiki bir öfkesi
mi vardı? Bütün bu soruların her biri kendi başına bir tartışma konusudur. Gelelim Erdoğan
ve sözcüsü İbrahim Kalın’da depreşen İsrail ile
ilişkileri yeniden tanzim etmek konusuna. 7 Aralık 2021’de Katar’ı ziyaret eden Erdoğan; “Birleşik Arap Emirlikleri ile başlattığımız münasebetlerin bir benzerini İsrail ile yapabiliriz. Dışişleri bakanlarımız ve istihbaratlarımız Abu Dabi
ile ilişkileri tesis etmede önemli bir rol üstlendiler. Benzer bir süreç İsrail ile olabilir. Neden
olmasın?” demiştir. Ardından Balkan ziyareti
dönüşünde İsrail Devlet Başkanının mart ayında Türkiye’yi ziyaret edeceğini ifade etmiş ve
İsrail Başbakanının olumlu olduğunu söylemiştir.
İbrahim Kalın da televizyona çıkarak Erdoğan’ın söylemlerini bir adım ileriye taşıdı; “Değişen bir şeyler var. 15 yıllık Netanyahu dönemi
İsrail'de kapandı. Yeni bir hükümet kuruldu orada. Çok farklı unsurları bir araya getiren bir hü-

‘PUTİN BENİ TESKİN ETTİ’
Görüşmeden önce Lukaşenko’nun
Belarus’a nükleer silah konuşlandırılabileceğiyle ilgili sözlerinden ötürü ciddi endişeler taşıdığını söyleyen Mac-

ABD’nin baskılarına rağmen Avrupa’da üç ülke, Bulgaristan, Macaristan ve Hırvatistan, Ukrayna’nın
NATO üyeliğine karşı çıktığını belli
etti. Ayrıca Ukrayna sorunuyla ilgili geçen haftalarda Moskova’ya çok sayıda üst düzey ziyaret yapıldı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 18 Ocak’ta Rus mevkidaşı Lavrov’la Moskova’da buluştu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban
da 1 Şubat’ta Putin ile görüşmek için
Rus başkentindeydi. İngiltere Dışişleri
Bakanı Liz Truss’ın ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un da önümüzdeki
günlerde Moskova’ya birer ziyaret
yapacağı açıklandı.

PUTİN’İN TEK YURTDIŞI
ZİYARETİ TÜRKİYE’YE
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna krizinde Batı’nın çözüme çomak
soktuğunu söyleyerek Minsk müzakerelerini İstanbul’da devam ettirme teklifini taraflara sunduğunu söylemişti. Zelenskiy’in bu teklife sıcak
baktığı açıklandı. Erdoğan, Putin’i
de Türkiye’ye davet etmişti.
Kremlin Sözcüsü Peskov ise söz konusu temas ve etkinliklere sıcak baktıklarını aktararak “Putin, Erdoğan’ın
bu davetini memnuniyetle kabul etti.
Salgın ve takvimler izin verir vermez
bu davetin yerine getirileceği konusunda anlaştılar.” ifadesini kullandı.

dığına göre bir yıl öncesine nazaran 6 ila
10 kat arttı. Bu artış aynı zamanda elektrik fiyatlarına da yansıdı. Enerjinin her
krizlerinden birisinin
zaman en önemli jeopolitik konular araiçinde olan Avrup’da
sında yer aldığını anımsatan Borrell,
gaz fiyatları Avrupa
Birliği (AB) Dış İlişkiler "Enerji, Rusya ile yaşanan krizin neden
ve Güvenlik Politikası olduğu yüksek fiyatlar ve gaz arz sorunları yüzünden gündemimizin ilk sıralaYüksek Temsilcisi
Josep Borrell’in açıkla- rında yer alıyor." ifadesini kullandı.

kümet var. Yakında da İsrail Cumhurbaşkanı
Herzog'un ülkemize ziyareti olacak. Orada bir
değişim oldu, olumlu yaklaşım var. Bizim İsrail
ile ilişkilerimizde 2 temel boyut var. Bir ikili ilişkilerimiz var bir de Filistin var. Biz bunu İsrail
tarafına açık şekilde ifade ettik. Filistin'de ne olduğu bizi ilgilendiriyor. Kimse bunu sorgulayamaz. İsrail Filistin meselesinde yapıcı adımlar atmaya başladı.”
2010’da Filistin’e yardım taşıyan ve 6 gemiden oluşan Gazze Filosuna İsrail komandoları
uluslararası sularda saldırmıştı. 10 yolcu İsrail
askerleri tarafından katledilmişti. Türkiye, bu olay
üzerine İsrail ilişkilerini sona erdirmiş ve ilişkilerin tekrar normalleşebilmesi için 3 şart koymuştur; İsrail'in yaşanan olay üzerine özür dilemesi, Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi ve İsrail'in Gazze ablukasını sona erdirmesi.
İsrail, olaydan 3 yıl sonra Türkiye'den resmi özür dilemiş ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemeyi kabul etmiştir. Olaydan yaklaşık altı buçuk yıl sonra İsrail 20 Milyon Dolar tazminat ödemiştir. Peki,
üçüncü şart olan Gazze ve diğer Filistin bölgelerine İsrail’in empoze ettiği abluka ve tecrit kalktı mı? Hayır.

‘İSRAİL’İN YAPICI ADAMLARI’
NEDİR?
İsrail, BM kararlarıyla yasaklanmış olan yeni
yerleşim alanları inşa etme talebine riayet ediyor mu? Hayır. Filistin ve Suriye’den işgal ettiği Golan topraklarındaki işgalini sonlandırdı
mı? Bu da hayır. Kimsenin görmediği ama İbrahim Kalın’ın gördüğü “İsrail’in yapıcı adımları” nedir? Değişen nedir? 15 yıllık Netanyahu’nun koltuğundan olması onun temsil ettiği zihniyetin ve sistemin değiştiğini mi gösterir? Kalın, İsrail’in yeni Başbakanı Bennett’in

Netanyahu’nun talebesi olduğunu, ondan çok
daha bağnaz ve radikal bir ırkçı olduğunu bilmiyor mu? Bu güzellemelere neden ihtiyaç duyulur. İsrail cephesinde değişen bir şey yok.
Bu esnada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Londra’da çeşitli
bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize
devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

DEVRİM NİTELİĞİNDE
MÜDAHELE OLMALI
Geçmiş iktidarlar misali Erdoğan iktidarı da
aslında kolayı üretecek olan zor kararları benimsek yerine, dışardan gelecek yardımlarla
ömürlerini yaşamayı tercih ettiler ve ediyorlar.
Bu sistem ameliyat masasına yatırılmalı ve usta
genel cerrahların elinde devrim niteliğinde bir
müdahale olmalıdır. Bankaların, tekelci holdinglerin kamulaştırılması zaruridir. Elektrik, doğal gaz, petrol sektörü devletleştirilmelidir.
Devlet iktisadi teşekkülleri özel şirketler gibi yönetmelidir. Üretim ve satış teşvik edilip ödüllendirilmeli zarar ve ziyanın hesabı sorulmalı ve
cezalandırılmalıdır. Üretici, sanayici ve çiftçiyi ayağa kaldıracak, nefes olacak ve zenginleştirecek ne varsa seferber edilmelidir. Hâlbuki
mevcut tekelci kapitalizm sisteminin sunacağı
tek çare faşizmdir. Tecrübe ile sabit olmuştur
ki bu sistem içinde debelendiği krizden kurtulmak için sadece savaşlar ve yıkımı dayatmaktadır. Bu sistemin ilacı ABD, İngiltere ve İsrail’de değildir. Bu mahfillerle kurulacak olan ittifaklar siyasi ömrünüzü bir nebze uzatabilir. Ancak bu kronik hastalığın bünyeyi kemireceği ve
öldüreceği kesindir.
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Altay yeniden doğdu
İzmirderbisindeGöztepe’yiyenipkendinegelenAltay,liginaltsıralarından
kurtulmakiçinÇaykurRizespormaçındadagalibiyetihedefliyor
SÜPER Lig'e tutunma mücadelesi veren İzmir ekibi Altay, Göztepe karşısında elde ettiği derbi galibiyetinin moraliyle çıkışını sürdürmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de 21 puanla 19'uncu basamakta bulunan siyah-beyazlılar, 25'inci haftada çok
kritik bir maç oynayacak. 11 Şubat
Cuma günü, 22 puanla 18'inci sıradaki Çaykur Rizespor'u konuk
edecek Altay, rakibini yenip üst üste
ikinci galibiyetini almak için mücadele edecek.

16 MAÇ SONRA
KAZANDI

Haberiniz
Olsun

Zorlu günlerden geçen Altay, geçen hafta dış sahada Göztepe'yi 20 yendi. Ligde tam 16 maç sonra 3
puan sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, Alsancak Mustafa Denizli
Stadı'nda taraftar desteğiyle Ri-

Savaş
ESKİGÜLEK

zespor'u da mağlup etmek istiyor.
Yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın hizmete girmesinin ardından bu statta çıktığı
Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarını puansız bitiren siyah-beyazlı ekip,
yeni stadında ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

‘ALNIMIZIN AKIYLA
ÇIKABİLİRİZ’
Teknik direktör Serkan Özbalta, yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor maçının büyük önem taşıdığını belirterek, “Göztepe maçı öncesinde oyuncularımıza, kulaklarımızı söylenenlere kapatmamız gerektiğini ve 15 müsabakadan alnımızın aklıyla çıkabileceğimizi belirttik. Kazandığımız 3 puanla yukarıya doğru çıkmak için ateşin fitilini yaktık. Göztepe galibiyetini he-

men unutmalıyız. Hedefimize odaklanmalıyız.” ifadelerini kullandı.
Altaylı savunma oyuncusu Murat Akça da son maça kadar pes etmeyeceklerini belirterek, “Henüz
bir şey başarmadık. Kalan maçlardan da istediğimizi alıp taraftarımızdan o zaman özür dileyeceğiz.” değerlendirmesini yaptı. Göztepe derbisinde takımına bir penaltı kazandıran, ikinci golün de
asistini yapan Kazımcan Karataş ise
Göztepe karşılaşmasının ardından
gece uyuyamadığını, yetiştiği Altay'a
borcunu ödeyip Avrupa'ya transfer
olmak istediğini kaydetti.
Öte yandan, 1982'den itibaren 14
yıl Altay'da masörlük yaptıktan sonra kulüpten ayrılan masör Mahmut
Çalış, siyah-beyazlı ekiple çıktığı
Göztepe maçında galibiyet mutluluğu yaşayarak yıllarını adadığı kulübüne bir derbi zaferiyle döndü.

Doğum günün kutlu olsun Mintonette

Fırat ve Duman
elemelerde
takıldı

15

Ayenur
Ayenur
Duman
Duman

ÇİN'in başkenti Pekin'de düzenlenen
2022 Kış Olimpiyatları'nda mücadele
eden iki milli sporcumuz, kategorilerindeki elemeleri geçemedi.

İLK 30'A YAKLAŞAMADIK
Yusuf Emre Fırat, kayaklı koşu erkekler serbest sprint elemelerinde yer aldı.
Zhangjiakou Ulusal Kayak Merkezi'nde
düzenlenen kayaklı koşu elemelerinde 90
sporcu mücadele etti. İlk 30 sporcunun
üst tura kaldığı yarışta 3.15.96'lık derecesiyle 80'inci olan Yusuf Emre Fırat, elemelere veda etti. Fransız Lucas Chanavat, 2.45.03'lük süresiyle elemelerde ilk
sıranın sahibi oldu.
Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden
sporculardan Ayşenur Duman, kayaklı
koşu kadınlar serbest sprint elemelerini geçemedi. Zhangjiakou Ulusal Kayak
Merkezi'nde düzenlenen kayaklı koşu ele-

melerinde 91 sporcu yarıştı. İlk 30
sporcunun üst tura kaldığı elemelerde
4.08.47'lik derecesiyle 86'ncı olan Ayşenur Duman, elemelere veda etti. İsveçli
Jonna Sundling, 3.09.03'lük süresiyle elemelerde ilk sıranın sahibi oldu.
Ayşenur Duman, yarın kadınlar 10 kilometre klasik elemelerinde üst tura
yükselmeye çalışacak. Bir diğer milli
sporcumuz Yusuf Emre Fırat ise 11 Şubat tarihindeki erkekler klasik elemelerinde
mücadele edecek.

eskigulek@gmail.com

T.C. İDİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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ERHABA kıymetli okurlarımız…
Aslında bildiğiniz gibi cuma günleri sizlerle ‘Haberiniz Olsun’ köşesini paylaşıyorum ancak bugün özel bir gün! Belki başlıktan
kolayca anlaşılmayabilir. O halde başlayayım anlatmaya…
Salonda, plajda ve karda oynanan türleri günümüzde tüm dünyada büyük ilgi gören voleybol sporu, bundan tam 127 yıl
önce bugün, yani 9 Şubat 1895 yılında
ilk kez ABD’de ortaya çıktı.
Bir spor eğitimcisi olan William
Morgan, farklı takım sporu branşlalayısıyla kendi hayat görüşlerine
rında birbirlerine rakip olan sporcuçok uygun olduğunu keşfetti. Dünların oyun sırasında fiziksel temaslayanın her yerinde faaliyet gösteren
rının çok fazla olduğunu düşünmeye
bu birlik, üyelerinin gittiği her yere
William
William
başladı. Özellikle de 1892 yılında basMintonette’yi götürüp sadece 20 yıl
Morgan
Morgan
ketbol oyununun mucidi James Naismith
gibi kısa bir sürede bu spor dalının dünile tanıştıktan sonra basketboldaki temasyanın en popüler oyunlarından biri halilı rekabetin sporcu psikolojisine etkilerini görünce
ne gelmesini sağladı. Grup üyeleri 1896 yılında
daha az temas gerektiren bir oyun fikri beynin- oyuna “volleyball” adını verdi. İşte voleybolun dode canlandı. Daha az güç ve daha az temasla oy- ğum hikayesi böyle.
nanacak bir müsabakanın daha fazla keyif vere‘DÜRÜST SPORCULUK’ KURALI
ceğini düşünüyordu.
Morgan, tenis, beyzbol ve hentboldan özellikler
Ülkemizdeki voleybolun hikayesini bir başka
barındıran bir oyun hayal etmeye başladı. Tarihler yazıda sizlerle paylaşacağım.
9 Şubat 1895’i gösterdiğinde fileyi tenisten, elle
Bunca ansiklopedik bilgiden sonra kuralları ile
oynamayı hentboldan, oyundaki sporcuların gerçekten farklı bir spor olan voleybolun pek bifarklı görevleri yerine getirmesini ise beyzboldan linmeyen bazı özelliklerinden bahsetmek istiyoalarak iki takım halinde oynanan, oyuncuların ra- rum.
kiplerine neredeyse hiçbir temasının olmadığı, temOyun kuralları içinde en dikkat çekici özellik
polu ve heyecanlı bir yarışma ortaya çıkarttı ve 20. Madde’de yazar. 20.1.1.’de “Oyuna katılanlar
adını da Mintonette koydu.
Resmi Voleybol Oyun Kurallarını bilmek ve on-

MINTONETTE’NİN
DOĞASINDA BARIŞ VAR
ABD’deki gelişimi sürerken, Young Men's
Christian Association isimli bir dini bir organizasyon; Mintonette’nin bir temas oyunu olmaması, rakibe faul yapmanın ve işleri kurallar dışına çıkartmanın kesinlikle engellenmesi, sporun
ruhunu ve sportmenliği ön plana çıkartması do-

lara uymak zorundadırlar.” ifadesiyle her türlü karışıklığın önüne geçilir.
Resmi Voleybol Oyun Kurallarında ‘Dürüst
Sporcu Anlayışı’ başlıklı bir kural vardır mesela.
20.2 numaralı kuralın 1. Bendi’nde “Oyuna katılanlar dürüst sporculuk (FAIR-PLAY) anlayışı içerisinde sadece hakemlere karşı değil; aynı zamanda
diğer görevlilere, rakiplerine, takım arkadaşlarına ve seyircilere karşı da nazik ve saygılı dav-

ranmalıdırlar” denir. Maç seyrederken görmüşsünüzdür, sayıyı kazanan takım, fileye arkasını dönerek sevinir ve rakibine karşı tahrik edici herhangi bir hareket veya söylemde bulunmaz.
Voleybolda en büyük yetki karşılaşmanın
başhakemindedir. 23. Madde’nin 2. Fıkrası’nın
3. Bendi’ndeki “Başhakem, kurallarda belirtilmemiş olan konular da dahil olmak üzere oyuna ilişkin her türlü konuda karar verme yetkisine sahiptir” ifadesiyle son nokta konmuştur.

RESMİ BİR TÖREN GİBİ…
Maçın başlangıcı resmi bir devlet törenini andırır. Hakem Heyeti maçın başlama saatine 30
dakika kala oyun alanına giriş yapar. 17 dakika
kala file ölçülür. 16 dakika kala kura atışı yapılır
ve maç kağıdına imzalar atılır. Başhakem 15 dakika kala takımlara 10 dakikalık ısınma süresini
başlatır. Takımlar, 12 dakika kala maça başlayacakları pozisyon kağıtlarını teslim ederler ve 5
dakika kala artık her şey tamamlanmış olarak seremoni için hazır olunur. Maçı yönetecek başhakem ve yardımcı hakem, karşılaşmanın gözlemcisine giderek maçın başlatılması için son izni
alırlar. Artık maçın başlaması için her şey tamam
olur; önce hakemler, sonra servisi atacak oyuncular ve diğer takım anons edilerek maç başlar.
Bugün de voleybolun doğuş hikayesi ve ender bilinen bazı özelliklerinden ‘Haberiniz Olsun’
istedim.

İLAN
ESAS NO : 2019/130 Esas
DAVALI : Meryem GÖKSUN, Ömer ve Emine kızı, 01/01/1971 İdil doğumlu.
Davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Tarafından Bozburun Köyü 303 parsel sayılı taşınmazla ilgili aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel
Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü
bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız ve/veya adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da
bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma
gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 08/03/2022 günü saat: 10:40'ta duruşmada bizzat hazır
bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, bilirkişi
raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve varsa
ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu
takdirde yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya
mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap
vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.
HMK.122,127,128
Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren
iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1548791 (www.bik.gov.tr)

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 2.
SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2021/1206 Esas Davacı , BABA MANSUR OCAĞI EĞİTİM KÜLTÜR VE S ile arasında mahkememizde görülmekte olan Zayi Belgesi Verilmesi davası nedeniyle;Derneğin temizlik çalışması neticesinde A 11511200 ve A 2201-2250 seri numaralı alında belgelerinin kayıp olduğu belirtilmiş ve belirtilen evrakları bulanların veya elinde bulunduranların ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde mahkememize teslim edilmesi aksi takdirde
bu belgelerin zayi olduğuna dair karar verileceği hususu İLAN olunur.
12.01.2022
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BASIN: 1549578 (www.bik.gov.tr)

T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2021/660 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satışa konu taşınmazın özellikleri :Satışakonu taşınmaz İstanbul iliKadıköy İlçesi, Sahraicedit Mahallesi, 3155
ada 42 parsel sayılı, 907,00 m² arsa miktarlı Tarla vasıflı ana taşınmaz dahilinde bulunan; 7. kat, 16 no’lu, Çatıda
Odası Olan Mesken nitelikli ve 36 / 348 arsa paylı taşınmaz olup borçlu şirket adına kayıtlıdır. Taşınmazın adresi
Sahraicedit Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 18, D: 16 Kadıköy İstanbul'dur. Beyanlar Hanesinde; - 1- (12) OTOLUK
OTOPARK ŞERHİ (05/04/1996 Tarih 1818 Yevmiye) - 2- YÖNETİM PLANI: 10/06/1997Şerhleri vardır. Konumu:
Kadıköy İlçesi, Sahraicedit Mahallesi, 3155 ada 42 parsel kuzeybatıda Feritbey Sokak, kuzeyde İnönü Caddes, ile
diğer cephelerinde ise komşu parselleri ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde Milli Hakimiyet Parkı, Sahraicedit
Mezarlığı yer almaktadır. Taşınmaz belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yapı ruhsatı Yeni Yapı Ruhsatı'nın
01.04.1996 tarih ve 996-4-8 sayılı olduğu görülmüştür. Tadilat Yapı Ruhsatı bulunmamaktadır. İnşaat kalitesinde değişiklik yapılmamıştır. İmar dosyasında yapılan incelemede 14.01.2004 tarih ve 55/1 ve 55/20 sayılı yapı tatil tutanakları ile bu tutanağa esas 19.02.2004 tarih ve 13/12A-13/13A-13/14B ile 09.09.2004 tarih 60/39 sayılı encümen
kararları görülmüş konu taşınmaz için risk oluşturduğu öngörülmüştür. Yapı kullanma izin belgesi : Dosyasında
Yapı Kullanma İzin Belgesi'ne ulaşılamamıştır. Satışa kon taşınmazın yakın çevresinde konut ağırlıklı taşınmazlar
bulunmakta olup, ulaşım imkanları kolaydır. Betonarme-karkas yapı tarzında 2 bodrum +zemin +7 normal + çatılı
kat olmak üzere toplam 16 bağımsız bölümlü, asansörsüz, ayrık nizamlı, iki giriş kapılı ve dış cephesi boyalıdır. Ana
giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Zemin ve normal katlarda her katta 2'şer adet daire yer almaktadır. Bina yaklaşık olarak 25 yaşında olup ısınma sistemi ise doğalgaz kombidir. Sahanlık ve merdivenler mermer duvarları plastik
boyalıdır. Korkuluklar Ve küpeşteler demir doğramadır. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi
tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlaranın da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda
rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kalu hizmetlerinden istifadesi
tamdır. Satışa konu taşınmaz 7. Kattayer alan dubleks dairedir. Alt katta hol, salon, mutfak, 3 oda, banyo, ebeveyn
banlosu, ve 2 balkon hacimleri bulunmaktadır. Pencere doğramaları PVC, kartonpiyerli ve camlar ısıcamdır. Mutfak
dolapları lake ve mutfak tezgahı laminendir. Banyo duvarları seramik döşeli olup, duşakabin, klozet ve hilton banyo
dolabı bulunmaktadır. Daire Dış kapısı çelik kapı ve daire içi kapıları Amerikan Panel kapıdır. Taşınmazda donatım
malzemeleri vasat malzelemerden oluşmaktadır. Yapılan ölçüm neticesinde taşınmazın alt takt net kullanım alan
147,10 m2 ve üst kat 108,50 m2 dir. (Brüt toplam yaklaşık 286 m2 dir)
İmar Durumu: Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün e-imar interaktif sitesinden edinilen
bilgiye göre, İstanbul İli Kadıköy İlçesi Sahraicedit Mah. 107 pafta 3155 ada 42 parsel sayılı, 1/1000 ölçekli 11/05/2006
t.t'li Kadıköy Merkez E-5 (D100) Otoyolu ara bölgesi Uygulama İmar Planı Donatı alanları Dışında Yençok 15 kat sınırlamasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu ve lejantı değişikliği, Ümraniye-Ataşehir- Göztepe raylı
sistem hattı 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliği dahilinde;TAKS:0,35,KAKS:2,07, Hmax:15 Kat ve ayrık
Nizam yapılanma şartlarında Ticaret +Konut alanında kaldığ anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 2.200.000,00 TL
KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek ve icrai hacizler vardır
1. Satış Günü: 07/04/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 10/05/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL Teminat : Satış
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Mahallinde NAKİT TEMİNAT kabul edilmeyecektir.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini (Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi
5. Hukuk Dairesi 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar sayılı kararı, Onama: Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/1635
Esas, 2021/3021 Karar sayılı kararı) İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesinin T. Vakıflar Bankası Anadolu
Adalet Sarayı Şubesinde bulunan TR 54 0001 5001 5800 7312 4188 54 İBAN numaralı hesabımıza T.C. Kimlik ve
dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış mahallinde NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Yabancı para kurunda
günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. Maddesine göre döviz teminat olarak kabul edilmez. Bu taşınmaz
üzerinde hakkı olan alacaklı satış isteyen hissedar veya ilgililer artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nispet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
3- Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-İİK'nun 127. Maddesi hükmü gereğince satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere iş bu ilan tebliğ edilmiş sayılacaktır.7Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya
bir örneği gönderilebilir. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/660 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/02/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
BASIN: 1548982 (www.bik.gov.tr)
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Hazırlayan: Cenk Çınar

Mane final sonras
Salah ile ne konutuklarn anlatt. Yldz
oyuncu, ''Orada Mohamed'e onun ne kadar
harika bir oyuncu olduunu, ülkesi için her
eyini verdiini söyledim. Malesef kazanamad ama bu onun için
bittii anlamna gelmiyor. 2023 Afrika Uluslar
Kupas dahil bir çok
kupa alabilir. Belki bir
gün onlar da bu kupay
kazanabilir" dedi.

Senegal'in kahramanı

KariyerindeUEFAŞampiyonlarLigiveİngilterePremierLigşampiyonluğubulunan
SadioMane,Senegal'inilkkezAfrika'nınenbüyüğüolmasınaönemlikatkıyaptı
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PREMİER Lİg ekiplerinden
Liverpool'un son yıllarda kazandığı
başarılarda adından söz ettiren Sadio Mane,
Senegal ile Kamerun'da yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'na katıldı.
Turnuva boyunca 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen ve Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan 29 yaşındaki
futbolcu, kariyerine bir kupa daha ekledi. Mane'nin, Mısır ile yapılan ve seri penaltı atışlarına
giden finalde sakat sakat oynaması da taraftarlardan büyük saygı görmesini sağladı. Final müsabakasının 4. dakikasında penaltı kazanan
Senegal'de topun başına geçen Mane, Mısır kalecisi Gabaski'yi geçememişti. Mane, seri penaltı atışlarında kritik penaltıyı gole çevirerek bu hatasını
unutturmuş oldu.

KAÇIRDIĞI PENALTI, SENEGAL'İN
YARI FİNALE ÇIKAMAMASINA
NEDEN OLMUŞTU
Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Senegal ile Kamerun karşılaşırken, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0
tamamlanan müsabakada, seri penaltı atışlarına
geçildi. 4-4'lük eşitlik varken topun başına geçen

Mane'nin penaltıyı kaçırması sonucu Senegal, turnuvanın çeyrek finalinde elendi. Maçın ardından bazı
öfkeli taraftarlar, Mane'nin evine saldırırken, Mane
polisten 24 saat boyunca evinin korunmasını talep
etmişti. Mane, 4 yıl sonra Mısır'la oynanan finalde
attığı penaltıyla kızdırdığı taraftarın gönlünü kazanmış oldu.

‘HAYIR, BEN KRAL DEĞİLİM’
İngiliz kulübü Liverpool'un kanat oyuncusu
Mane, 2019'da kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi. Eski futbolcu El Hadji Diouf'un (2001
ve 2002) ardından Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü 17 yıl sonra Senegal'e getiren Mane, bu ödülü
ilk kez kazandı. Afrika'da yılın futbolcusu ödül töreni sonrası basın mensuplarına poz veren Mane,
kendisine "kral" diyen bir kişiye "Hayır, hayır. Ben
kral değilim." yanıtını vererek gönülleri yeniden fethetti. Tören sırasında yaptığı açıklamada ise bir kez
daha ne kadar mütevazı bir futbolcu olduğunu kanıtlayan Mane, "Neden 10 Ferrari, 20 elmas saat ya
da 2 uçak isteyeyim. Bunlar bana ve dünyaya ne yapabilir. Aç kaldım ve tarlada çalışmak zorundaydım.
Çok zor dönem geçirdim. Benim eğitimim yok ama
kazandığım her şeyi futbola borçluyum. Bu yüzden
ülkeme yardım ediyorum." diyerek sevenlerini bir
kez daha kendine hayran bıraktı.

MADDİ İMKANSIZLIKLAR
NEDENİYLE OKULA GİDEMEDİ
Mane, Senegal'in Sedhiou köyünde 10 Nisan
1992'de doğdu, Bambali köyünde amcası ve kuzenlerinin de olduğu 10 kişilik evde büyüdü. Okula
maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemeyen Mane'nin çocukluğu çalışarak ve sokaklarda futbol oynayarak geçti. Mane'nin en büyük hayali futbolcu
olmaktı. 15 yaşında yaşadığı yeri terk ederek Senegal'in başkenti Dakar'a giden Mane, futbol hayatına ülkesinin Generation Foot takımı ile başladı.
Uzun süre geçmeden futbolcu izleme ekiplerinin ilgisini çeken Sadio Mane, 2011 yılında Fransa ekiplerinden Metz'in B takımına transfer oldu. Bir sezon
forma giydiği Fransa ekibinde 22 maça çıkıp 2 gol
atan Sadio Mane, 2012 yılında Salzburg tarafından
transfer edildi. Mane, Avusturya ekibi ile ilk sezonunda 29 maça çıkarken, attığı 19 golle yıldızlaştı.
Hızı ve tekniği ile adından söz ettiren Mane, Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekti. Avusturya
ekibiyle 87 resmi maçta toplam 45 gol atan Mane,
4 milyon avroya transfer olduğu Salzburg'dan
2014'te 23 milyon avroya İngiltere ekiplerinden Southampton'a geçiş yaptı. 25 gol atarak başarılı performansını burada da sürdüren Mane, 2016 yılında
Liverpool'a 41 milyon avroya transfer oldu.

'Rahat
'Rahat hareket
hareket etmemeliyiz'
etmemeliyiz'

SüperLig'deliderliğinisürdürenTrabzonspor'unoyuncusuDorukhan
Toköz,şampiyonlukmücadelesinisonunakadarvereceklerinisöyleyip
taraftarlarındakendilerineolandesteğinisürdürmesiniistedi

TOKÖZ, hem savunma hem
de hücum olarak iki yönlü oynayıp, elinden geldiğince takıma
katkı
sağlamaya
çalıştığını kaydetti. Trabzonspor Dergisi'nde yer alan röportajında ortaya koydukları
başarılı futbolda en önemli
etkenin takım içi uyum olduğunu aktaran Dorukhan,
"Bizim takım için en önemlisi, herkesin birbirine çok
saygı duyması ve aynı zamanda da birbirini çok seviyor olması. Herkes birbirinin
iyi futbolcu olduğunu, elinden
geleni yaptığını biliyor. Antrenmanımız veya tedavimiz bittikten
sonra bile arkadaşlarımızla birlikte
vakit geçiriyoruz. Yabancı ya da
Türk fark etmeksizin herkes birbiriyle
çok iyi anlaşıyor. Başarımızın sırrı da
bence buradan geliyor. Hocaların verdiği taktik ne kadar iyi olursa olsun, takım

Kupada
rakip
Denizli

uyumu bulunmadığı zaman başarı çok zor
gelir." ifadelerini kullandı.

devam ettirmemiz gerekiyor. Liderlik de inanılmaz heyecanlı ve mutluluk verici bir şey."

‘ARKADAN GELEN Y
TAKIMLAR VAR’

'HER FUTBOLCU AVRUPA'DA
OYNAMAK STER'

Dorukhan Toköz, daha önce Süper Lig'de
Beşiktaş formasıyla yaşadığı şampiyonluk tecrübesiyle ilgili, şunları aktardı: "Biz şampiyon olduğumuzda, puan farkıyla öndeyken, arayı
kapatan takımlar oldu. Biz gol averajıyla şampiyon olduk. O yüzden ne olursa olsun bizim
kendimizi düşürmememiz gerekiyor. 'Şampiyon olduk, bitti.' demememiz, puan farkı fazla
diye rahat hareket etmememiz gerekiyor.
Çünkü ne olursa olsun arkadan gelen iyi takımlar var. Matematiksel olarak garantilemeden
'Şampiyon oldum.' diyemezsin. Bu durumun
rehavetine kapılmadan, elimizden geldiğince
son haftaya kadar en iyisini yaparak devam etmemiz gerekiyor. Şampiyon olduktan sonraki
durum zaten inanılmaz güzel. Şu an bunun
kahrını çekmek zorundayız. Öndesin diye durursan, arkadaki rakipler seni yakalayabilir. Hiç
durmadan çalışmamız ve bu performansımızı

Kariyerindeki ilk hedefin bordo mavili formayla
şampiyonluk yaşamak olduğunu aktaran Dorukhan, "Şampiyon olduktan sonra ne olur ne biter,
nasıl şeyler gelişir bilmiyorum. Tabii ki her futbolcu Avrupa'da oynamak ister. Ben Trabzonspor'a gelmeseydim, Avrupa'ya gidecektim.
Oradaki teklifleri değerlendirecektim ama buraya
gelmek nasip oldu. İnşallah oraya da gitmek
nasip olur." şeklinde görüş belirtti. Şampiyonluk
yolunda taraftarların sabırlı olmasını isteyen bordo
mavili oyuncu, "Ne olursa olsun bize sabretsinler
çünkü oynadığımız futbol pas üzerine, sabır gerektiren bir oyun. Ne olursa olsun bizi desteklemeyi bırakmasınlar. Çünkü takımdaki herkes
elinden geleni yapıyor. Zaten taraftarlarımız her
maça geliyor, stadı dolduruyor, bize destek veriyor. Onlara teşekkür ediyoruz. İnşallah onlar
böyle destek verdikçe biz de iyi gitmeye devam
edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye
Kupası son 16 turunda bugün Spor
Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a konuk olacak. Denizli Atatürk
Stadı'nda oynanacak ve saat
20.30'da başlayacak karşılaşmayı,
hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ku-

paya 5. turdan katılan Trabzonspor,
Beypiliç Boluspor'u 1-0'lık sonuçla
geçerek son 16 turuna yükselmişti.
Bu sezon ligde şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan
bordo mavililer, rakibini eleyerek kupada adını bir üst tura yazdırmanın

mücadelesini verecek. Hafta sonu
sahasında lig ikincisi İttifak Holding
Konyaspor ile şampiyonluk yolunda
önemli bir karşılaşmaya çıkacak Karadeniz ekibinin, fazla süre alamayan oyunculardan oluşan bir kadro
ile mücadele etmesi bekleniyor.

‘Eski performansımıza döneceğiz’
HATAYSPOR'UN sağ kanat oyuncusu Saba
Lobjanidze, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen ve sakatlıkları geçen arkadaşlarının tekrar kadroya dahil olmasıyla takımın sezon başındaki performansını
yeniden göstereceğine inandığını söyledi. Bu sezon
takıma katılan ve ligde oynadığı 23 karşılaşmada 6
golle takımına katkı sağlayan 29 yaşındaki Saba Lobjanidze, Hatayspor'a geldiği ilk günden bu yana gerek
oyuncuların gerekse teknik direktör ve kulüp çalışanlarının kendisine yardımcı olduğunu anlattı. Bu sayede takıma kısa sürede uyum sağladığını ve katkı
sunmaya başladığını belirten Gürcü futbolcu, "İlk geldiğim günden bana bu konforlu süreci yaşattıkları için
herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar kendi istatistiğime hiç bakmadım. Çünkü takıma katkı sağlayabilmem benim için daha önemliydi. Tabii ki
istatistikler de önemli. Ancak asıl yaptığım asist ve attığım gollerde takıma ne kadar katkı sunduğum
benim için daha önemli." ifadelerini kullandı. Ligi ilk
5 içerisinde bitirmeleri halinde çok mutlu olacağını
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aktaran başarılı orta saha oyuncusu, Hatayspor'un bu
kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

'BU GÜCÜ KENDİMİZDE BULUYORUZ'
Lobjanidze, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu iyi performansı bir
süre daha devam ettirdik. Daha sonrasında ise bazı
sakatlık ve şanssızlıklar oldu. Bazen taraftarımıza hayal
kırıklığı yaşattığımız anlar da oldu. Afrika Uluslar Kupası'na giden arkadaşlarımızın geri dönmesi ve sakatların iyileşmesiyle tekrar eski performansımıza
döneceğimizi düşünüyorum. Bu gücü kendimizde buluyoruz. Buna inanıyoruz. Kendime de herhangi bir
hedef koymuyorum. Çünkü ben haftalık performansıma maç maç bakıyorum. Şunu biliyorum, gelecek
hafta iyi oynarsam, ondan sonraki hafta da iyi oynarsam sürekli takıma katkı sağlarsam zaten bazı şeylerin güzel olacağını düşünüyorum. O sebeple her hafta
nasıl daha iyi olabilirim onun düşüncesindeyim."
 Erdal Türkoğlu / AA

Liderlik
Liderliksevinci
sevinci

SPOR Toto 1. Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde
Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek
puanını 48'e çıkaran MKE Ankaragücü, 8 hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Sezona
Süper Lig'e çıkma parolasıyla
başlayan başkent ekibi, ilk yarıyı
lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'un 3 puan gerisinde 36
puanla kapattı. 18. haftadan itibaren Beypiliç Boluspor, Ankara
Keçiörengücü, Tuzlaspor, Kocaelispor ve Altaş Denizlispor'u

yenmeyi başaran MKE Ankaragücü, 22. haftayı 45 puanla ikinci
sırada tamamladı. Spor Toto 1.
Lig'in 23. haftasındaki başkent
derbisinde Gençlerbirliği'ni de 30'la geçen ve puanını 48'e çıkaran sarı lacivertliler, Bereket
Sigorta Ümraniyespor'un Royal
Hastanesi Bandırmaspor'a yenilmesiyle 8 hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu. MKE
Ankaragücü, en son ligin 15.
haftasında 30 puanla lider olmuştu.

