
İŞE DEMOKRASİDEN BAŞLADIK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, Altılı Masa çalışmaları

hakkında açıklama yaptı. Kılıçda-
roğlu, “Altılı Masa'da altı lider bir-
likteyiz. Altı liderin tek hedefi var;
bu ülkeye demokrasiyi, huzuru, ba-
rışı getirmek, kucaklaşmayı sağla-
mak. Bu ülkeye demokrasi geldiği
zaman zaten barış ortamını sağla-

mış oluruz. Bu ül-
keye demokrasi
geldiği zaman in-
sanların karnı do-
yacaktır, insanlar
düşüncelerini öz-
gürce ifade edebi-
leceklerdir. İşe
demokrasiden
başladık” ifadele-
rini kullandı.
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Altı liderin tek
bir hedefi var

SADECE NAL TOPLARSINIZ

Ulusal Teknoloji Girişimciliği
Stratejisi ve Turcorn 100

Programı Tanıtım Töreni'nde ko-
nuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, "En çok yatırım
alan zirvedeki ilk 10 ülke arasında
yerimizi aldık. Girişim sermayesi
fon sahiplerinin, melek yatırım ve
kitle fonlama platformlarının sayı-
sının da ülkemizde giderek arttığını

görüyoruz. Ame-
rika'yla zoom
bağlantısı yap-
mayı dünyanın
en büyük tekno-
lojisi sanırsanız
emin olun giri-
şimcilik alanında
sadece nal top-
larsınız" dedi.
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Varank'tan CHP’ye
bağlantı eleştirisi

HER GÜN 1 MİLYON FAİZ

Galatasaray Kulübü Başkanı
Özbek, “Sürdürülebilir bir

sportif başarı isteniyorsa mali ba-
ğımsızlığı da yakalamak zorundası-
nız. Ben ve arkadaşlarım özveriyle
elimizden gelenin en iyisini yapmak
için çalışıyoruz” dedi. Özbek, Tür-

kiye Bankalar
Birliği ile yaptık-
ları yapılandır-
mayla günlük 1
milyon lira faiz
ödediklerini söy-
ledi. Özbek,
kulüp olarak so-
rumlulukları ol-
duğunu dile
getirdi. I SAYFA 15
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Başarının şartı
mali bağımsızlık
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Müdafaa-i İslam Hareketi Der-
neği üyeleri, Yıldız Teknik Üni-

versitesi öğretim görevlisi Uğur Kutay
hakkında, ders sırasında müfredat dı-
şına çıkarak, Hz. Muhammed'e haka-
ret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda
bulundu. Yapılan açıklamada, “Bütün
bu hakaretleri, sözde ifade özgürlüğü
adı altında savunmak ise cahilliktir.
İnancımıza, manevi değerlerimize
yapılan bu saygısızlığı şiddetle
kınıyoruz” denildi. I SAYFA 5
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Uğur Kutay’a
suç duyurusu

Barış Manço’nun yaşadığı,
eserlerini ürettiği ve Barış

Manço Moda 81300 adıyla 2010 yı-
lında müze konseptiyle hazırlanan evi
bakım çalışmalarının tamamlanması-
nın ardından tekrar ziyarete açıldı.
Açılış konuşmasını yapan Lale
Manço, “Bu da Barış Manço’nun
burada sonsuza kadar yaşacağı anla-
mına geliyor. Burası artık halka ait bir
yer oldu. Bundan büyük mutluluk
duyuyoruz” dedi. I SAYFA 4
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Burası halka
ait bir yer oldu

Geri Dönüşümcüler ve Geri Ka-
zanımcılar Derneği Başkanı Fatih

Eren, “Araştırmalar, evsel atığın yüzde
80'inin dönüştürülebilir atıktan oluştu-
ğunu gösteriyor. Yani 2022'de ne yazık
ki piyasa değeri minimum 75 milyar
TL olan 25 milyon ton geri dönüştürü-
lebilir hurdayı çöpe atmış olacağız”
dedi. Eren, geçen yıl Türkiye'de geri
dönüştürülen atık plastik miktarının
2020'ye göre yüzde 10 artışla 6,8 mil-
yon tona çıktığını söyledi. I SAYFA 6
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1 yılda 75 milyar
dolar çöpe gitti

İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş., tarihi Haliç
Tersanesi’nin 567’nci kuruluş yıldönü-

münde, 5 elektrikli deniz taksiyi suya indirdi.
Düzenlenen törende konuşan Ekrem İmamoğlu,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Birbirlerinin gözle-
rini oyacak noktadaydılar, çıktı, ‘Benim oğlum
gibidir’ dedi. Oğluna sahip çık” açıklamasına
cevap verdi. İmamoğlu, “Kendi ailesi içerisinde
bu birliği ve bütünlüğü kaybetmiş ki o alanda
bile bizi kıskanıyor” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Eski Avcılar Belediye Başkanı Han-
dan Toprak Benli, İstanbul merkezli

5 ilde düzenlenen operasyonla “iha-
leye fesat karıştırmak” ve “suç işle-

mek amacıyla kurulan örgüte üye
olma” suçlamasıyla nisan ayında
tutuklanmıştı. Avukat Celal
Ülgen sosyal medya hesabın-
dan bir paylaşım yaparak, Han-

dan Toprak Benli'nin duş aldığı sırada ko-
ğuşunu aramak için 5 jandarma erinin gir-
diğini belirtti. Ülgen, “Bakırköy Kapalı
Kadın Ceza ve İnfaz Evi’nde Dr. Handan
Toprak'ın koğuşuna aramak için sabah duş
alırken 5 jandarma eri ile girilir mi? Daha
önce arama yapılacağı konusunda haber
en azından verilmez mi? Pardon! Orası
kadın cezaevi mi?” diye sordu.

PARDON ORASI KADIN CEZAEVİ Mİ?

Burcu Güneş, 16 Aralık’ta
çıkan “Benim Yolum” al-

bümünün çıkış parçası “Anıları
Yak”ı kliplendirdi. Yüksek pro-

düksiyonlu klibin yönetmen-
liğini ise Bedran Güzel

üstlendi. Polisiye film
tadında çekilen klipte,
Burcu Güneş’e klipte

Ferrari ve Lexus
marka araçlar da

eşlik etti. Al-
büme ismini

veren “Benim
Yolum”un

sözleri
Zuhal
Karade-

niz’e,
bes-
tesi
ise

Onur
Mete’ye

ait. Düzenle-
mesini Şahin

Kurnaz üstlendi.
I SAYFA 2

BURCU GÜNEŞ
PARLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, partisinin grup

toplantısında açıklamalarda
bulundu. Erdoğan, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu'nun İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu'yla ilgili
sözlerine yönelik, "CHP'nin

başındaki zat dün çıkmış ne
diyor 'biz baba-oğul gibiyiz'.
Bunlara duyunca biz de içi-
mizden 'Bay Kemal oğluna
sahip çık, o kendisine başka
ebeveynler arama peşinde'
demekten öte duramadık"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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OGLUNA
SAHIP CIK!

OGLUNA
SAHIP CIK!

OGLUNA
SAHIP CIK!

OGLUNA
SAHIP CIK!

OGLUNA
SAHIP CIK!

OGLUNA
SAHIP CIK!

OGLUNA
SAHIP CIK!

OGLUNA
SAHIP CIK!

OGLUNA
SAHIP CIK!

OGLUNA
SAHIP CIK!

CUMHURBASKANI
BIZI KISKANIYOR!

Bakırköy Kapalı Kadın Ceza ve İnfaz Evi’nde 8 aydır tutuklu
bulunan Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın
duş aldığı sırada koğuşunu aramak için 5 jandarma erinin
içeriye girdiği iddia edildi. Avukat Celal Ülgen, “Daha önce
arama yapılacağı konusunda haber en azından verilmez

mi? Pardon! Orası kadın cezaevi mi?” tepkisini gösterdi

Bu paylaşımın ardından
CHP İstanbul İl Başkanı

Canan Kaftancıoğlu da olaya
tepki gösterdi. “8 aydır tutuklu
bulunan ve nedense iddiana-
mesi bir türlü hazırlanmayan
önceki dönem Avcılar Bele-
diye Başkanımız Handan Top-

rak'a yapılan bu taciz asla kabul
edilemez” diyen Kaftancıoğlu,

“Niyetinizi biliyor, yapmak istediği-

nizi görüyoruz. Bunu yapan zihni-
yet çok yakında hukuk karşısında
hesap verecek” ifadelerini kullandı.
Toprak geçtiğimiz günlerde 8
aydan beri iddianamesiz ceza-
evinde tutulduğunu belirterek,
“Güçlünün hukuku değil, hukukun
gücü uygulansa bu durumla karşı-
laşmayacaktık. Beni cezaevinde
tutanlar, tek delil bulamayacaklar”
demişti.

BU TACİZ ASLA KABUL EDİLEMEZ!

ç

5 JANDARMA
İÇERİ GİRDİ

TOPRAK İÇERDE
DİĞERLERİ
DIŞARDA?

Eski Avcılar Belediye Başkanı Dr. Han-
dan Toprak Benli, tam sekiz aydır Bakır-
köy Kadın İnfaz Evinde tutuklu bulunuyor.
Toprak aradan geçen bu sürede “daha ifa-
dem alınmadı” diye haykırıyor ama duyan
yok. Handan Toprak'ın suçlandığı "İhaleye

Fesat Karıştırma" iddiası ile şüpheli olma-
yan belediye başkanı neredeyse yok gibi. O
zaman o belediye başkanları neden tutuklu
değil, veya neden yargı onların da peşine
düşmüyor? Kim bunlar diyenlere de ceva-
bımız yayınladığımız haberler olsun.

MEHMET
MERT
KÖŞE
YAZISI
SAYFA 9’DA
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İMAMOĞLU’NUN
YANINA KOŞTUM

İYİ Parti lideri Meral Akşener,
hapis ve siyasi yasak kararı son-

rası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na
destek için Saraçhane'ye gitmesiyle ilgili
konuştu. Akşener, "Ekrem kardeşimizle,
omuz omuza durmaya gittim. Linç
edilmeye çalışıldığında, nasıl Kemal
Kılıçdaroğlu'nun yanına koştuysam, bu
defa da İmamoğlu'nun yanına koştum.
Bir saniye düşünmedik, haberi alır
almaz yola çıktık. Kim ne derse desin,
yarın da, aynı yerde olmaya devam
edeceğiz” tepkisini gösterdi. I SAYFA 7
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Çatalca’ya ardı ardına hayata
geçirdiği mega projelerle

büyük bir gelişim ve değişim yaşatan
Başkan Mesut Üner Atatürk Evi
projesi ile bir kez daha gönülleri fet-
hederek ilçenin hayalini gerçeğe
dönüştürdü. Üner, “Çatalca’mızda
3 buçuk yıla sığmayacak hizmetleri
yaptık. Az zamanda büyük işler yap-

tık. Bu gün mutluluk-
ların en güzelini

hep birlikte yaşı-
yoruz. Çok heye-
canlıyım çünkü
bir hayalim ger-
çek oluyor” dedi.

I SAYFA 10
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BÜYÜK HAYALİM
GERÇEK OLUYOR

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik
ve Toplumsal Araştırmalar Mer-

kezi’nin (BETAM) araştırması, Türkiye’de
konut sahipliğinin yıllar içinde ciddi şekilde
azaldığını ortaya koydu. Buna göre,
2010'da yüzde 59 olan konut sahipliği
oranı 2021’de yüzde 55,5'e geriledi. Farklı
gelir gruplarının konut sahiplik oranları in-
celendiğinde, bu oranın en düşük gelir gru-
bunda yüzde 51,3'ten 46'ya (5,3 puan), orta
gelir grubunda yüzde 58,5'ten 52,8'e (5,7

puan), en yüksek gelir grubunda ise yüzde
70,4'ten 66,1'e (4,3 puan) düştüğü görüldü.
Araştırmada, konut sahipliğinin 2014’ten
itibaren düşüşe geçtiğinin belirtildi.

ç
2014’TEN BERİ DÜŞÜŞTE
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BETAM'ın araştırmasına göre, Türkiye'de 2010’da yüzde
59 olan konut sahipliği oranı 2021'de yüzde 55,5’e geriledi.
En yüksek düşüş ise orta gelir grubunda yaşandı

Ataşehir'de verdiği bir konserde imam hatip
liselilere yönelik sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve

düşmanlığa tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapsi
istenen Gülşen Çolakoğlu'nun yargılandığı
davada, dosya mütalaasını hazırla-

ması için savcıya
gönderildi. Du-
ruşma 1 Mart
2023 tarihine erte-
lendi. Duruşmaya 3 şikayetçi katıldı.
Müşteki Eren Yıldırım, "Şahsa kızgı-
nım, seyirciye dönerek halka alkış tut-
turup hakaret etmiştir. İtibar
suikastine maruz kaldım. Özrünü
kabul etmiyorum" dedi.
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Özrünü kabul
etmiyorum!

Uyku apneniz var mı öğrenin!
Doç.Dr. Sertaç Arslan sağlıklı bir uykunun püf nok-
talarını anlattı, uyku apnesi sorununuz olup olmadı-
ğını test edebilmeniz için 10 soruluk test hazırladı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. I SAYFA 2

ERDOĞAN’A CEVAP VERDİ
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Ö ğle yemeğinden sonra bastıran
tatlı bir uyku, sinema ya da ti-
yatroda yavaşça gözlerinizin

kapanması, konuşmacısı olmadığınız bir
toplantıda uykunuzun gelmesi… Günde-
lik hayattan tanıdığımız sıradan davra-
nışlar, değil mi? Ancak dikkat! Acıbadem
Ataşehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Doç. Dr. Sertaç Arslan, nadiren
olması halinde sorun yaratmayan bu
gündüz uykularının, süreklilik göstermesi
halinde ise beyin, kalp hastalıkları ve felce
kadar giden sorunlara yol açan uyku ap-
nesine işaret ettiğine dikkat çekiyor. Doç.
Dr. Sertaç Arslan sağlıklı bir uykunun
püf noktalarını anlattı, uyku apnesi (uy-
kuda solunum durmaları) sorununuz
olup olmadığını test edebilmeniz için 10
soruluk test hazırladı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu.

Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir uyku
şart. Son yıllarda yapılan çalışmalar da
yeterli ve kaliteli uykunun önemini or-
taya koyuyor. Oysa uykuda solunum bo-
zuklukları, bilinçli olarak uyumamak
(uyku deprivasyonu), uykuya dalama-
mak, yeterli süre uyumamak, uyku de-
vamlılığını sağlayamamak ya da kaliteli
uykuya engel olan sağlık sorunları gibi
nedenler uyku kalitesini son derece olum-
suz etkiliyor. Acıbadem Ataşehir Hasta-
nesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç.
Dr. Sertaç Arslan, uyku kalitesini etkile-
yen dış faktörlerin düzenlenmesi ve uy-
kuya elverişli ideale en yakın ortamın
sağlanması yani uyku hijyeninin oluştu-
rulması için bazı kurallara dikkat etmek
gerektiğini belirterek “Uyunacak odanın
uygun ısıda ve karanlık olması, ses yalı-
tımı sağlanması, uyunacak odanın eg-
zersiz ve televizyon izleme gibi aktiviteler
için kullanılmaması, rahat uyku kıyafet-
leri giyilmesi, uyumaya gitmeden önceki
birkaç saatte ağır egzersiz yapılmaması,
uyku saatine yakın çay ve kahve tüketimi-
nin sınırlandırılması, her gün aynı saatte
uyunması, uyku öncesi tablet ve telefon
gibi elektronik cihazların kullanılmaması
kaliteli uyku için büyük önem taşıyor”
diyor.

Uykunun solunum durmalarıyla (apne-
lerle) bölünmesinin; dinlendirici ve ye-
nileyici bir uyku uyunabilmesini
engellediği gibi apne anlarında kandaki
oksijen seviyelerinin düşmesine bağlı
olarak hayati organlarda oksijen yeter-
sizliğine yol açtığını belirten Doç. Dr.
Sertaç Arslan şöyle konuşuyor: “Beyin,
kalp, karaciğer ve pankreas gibi hayati
organların oksijenlenmesi bozuldu-
ğunda zaman içinde fonksiyonlarında

da bazı aksaklıklar ortaya çıkıyor. Te-
davi edilmemiş uyku apnesi hastala-
rında; erken yaşta yüksek tansiyon, kalp
yetmezliği, hafıza sorunları, inme, kan
şekeri kontrolünün bozulması, halk ara-
sında gizli şeker denilen insülin direnci
ve obezite gibi birçok sorun ortaya çıka-
biliyor. Uyku apnesi hastalarının araç
kullanırken trafik kazası yapma olasılığı
da çok daha fazla oluyor!”

Uyku apnesi teşhisinde çeşitli testler ol-
makla birlikte tüm dünyada kabul gören
ve ön plana çıkan bazı testler uyguladıkla-
rını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. Sertaç Arslan, bu testlerin bazı-
larının hastanede tek kişilik sessiz bir
odada, bazıları da hastanın kendi evinde
kendi odasında uygulanabildiğini söylü-
yor. Uyku apnesinin, uykunun hangi evre-
lerinde ortaya çıktığına, yatış pozisyonuyla
ilişkisine ya da apneye neden olan soruna
bağlı olarak farklı çeşitleri olduğunu vur-
gulayan Doç. Dr. Sertaç Arslan, bu ne-
denle uyku apnesinin tedavisinde bu
alanda tecrübeli uyku kliniklerinden, mul-
tidisipliner yaklaşımla tıbbi destek alın-
ması gerektiğine dikkat çekiyor.

Vajinismus
tedavi edilebilir

Burcu Güneş
parlayacak

UykU apnenIz
var mI OGrenIn!

DünyaDa vajinismus görülme sıklığı erişkin
kadınların yaklaşık %5’i ila %15’i arasında
iken, Türkiye’de her 10 kadından birinde vaji-

nismus probleminin olduğu görülüyor. Vajinismus, pelvik
taban (vajina çevresi kasların) kaslarının istemsiz ve kont-
rolsüz biçimde kasılması nedeniyle ağrılı cinsel birleşme
ya da cinsel birleşmenin hiç gerçekleşemiyor olması ola-
rak tanımlanıyor. Özellikle cinsellikle özdeşleşen bir has-
talık olması sebebiyle pek çok insanın bu konuda utanıp
çekinmesi tedaviye başvurma oranlarını düşürüyor. Top-
lumun bu konuda bilinçlenmesi önem taşırken, Pelvik
Taban Rehabilitasyonu uygulamaları vajinismus tedavi-
sinde önemli yer tutuyor. Memorial Bahçelievler Hasta-
nesi Pelvik Taban Ünitesi’nden Prof. Dr. Ümit Dinçer,
vajinismus ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Pelvik tabandaki vajina etrafı kasların istemsiz olarak ka-
sılmasıyla ortaya çıkan vajinismus sorununu sıradan ağ-
rılı cinsel birleşme olarak tanımlamak doğru değildir.
Toplumda sık görülen hastalıklardan biri olarak kabul
edilmektedir. En önemli nedeni psikolojik sebepler olan
vajinismus sorunu, yetiştirilme tarzı, kişilik yapısı, tıbbi
geçmiş gibi pek çok neden bağlı olarak gelişebilmektedir.
Ancak nihayetinde asıl sonuç ve sorun pelvik tabanı
oluşturan kasların şiddetli kontrol dışı kasılmasıyla or-
taya çıkmasıdır. Bu nedenle pelvik taban kaslarını ve
özellikle Pubokoksigeus kasını kontrol etmek, istemli bir
şekilde kasılıp gevşemesini sağlayabilmek kontrolünü ele
alabilmek büyük ölçüde vajinismus tedavisinde başarıyı
beraberin getirmektedir. Özetle yapılması gereken en
önemli ve verimli yöntemlerden biri pelvik taban egzersiz
ve rehabilitasyon sistemiyle bu kasları kontrollü olarak
çalıştırılabilmektir.

Vajinismus tedavisinde temel yaklaşım sebebi ortadan
kaldırmaktır. Vajinismusa neden olan durum eğer orta-
dan kaldırılabilen bir tıbbi durum ise bu sorun jinekolog-
lar tarafından tedavi edilecektir. Eğer jinekoloji alanında
bir ilerleme kaydedilemiyorsa genellikle pelvik taban fiz-
yoterapisini düşünmek gerekir zira bu konuda son de-
rece iyi sonuçlar vermektedir. Bu açıdan uzmanlaşmış
olan birimler ve fizyoterapistler gerek vajinismus gerekse
disparoni (ağrılı cinsel birleşme) için bir rehabilitasyon
programı hazırlayabilmektedirler.

Zaman zaman kabızlık, üriner inkontinans (idrar ka-
çırma) gaita inkontinansı (gaita kaçırma) gibi durum-
larla kombine olan ya da her birinin tek başına
görüldüğü durumlarda da pelvik tabanın en önemli kas-
larından biri olan Pubokoksigeus kasının eğitimi büyük
önem taşımaktadır. Vajinismusta en önemli kas olarak
adlandırılan PK kasını da ilgilendirecek şekilde pelvik
taban kaslarının eğitilmesi, gevşetilmesi ve güçlendiril-
mesi hedefine yönelik “görev temelli biofeedback” çalış-
masıyla kasları normal fonksiyonel ritmine ulaştıran
rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar
kişinin tıbbi değerlendirilmeleri yapıldıktan sonra yani
arka planda cerrahi, nörolojik veya enfektif bir proble-
min olmadığı ortaya konulduktan sonra pelvik taban eg-
zersizi ve rehabilitasyonu yapılan, özellikle pelvik taban
konusunda uzmanlaşmış fizyoterapistlerin olduğu bir
merkezde yapılmalıdır. Hasta, son derece yüksek tekno-
lojik cihazlarla, konforlu, rahat ve kişinin mahremiyetini
gözeten şekilde kişiselleştirilmiş bir rehabilitasyon prog-
ramına alınmalıdır.

Burcu Güneş, 16 Aralık’ta çıkan “Benim Yolum”
albümünün çıkış parçası “Anıları Yak”ı kliplendirdi.
Yüksek prodüksiyonlu klibin yönetmenliğini ise Bed-
ran Güzel üstlendi. Polisiye film tadında çekilen
klipte, Burcu Güneş’e klipte Ferrari ve Lexus marka
araçlar da eşlik etti.
“Benim Yolum”un hazır-
lıklarını 4 senede tamam-
layan ve albümdeki şarkı
sayısını düşürmekte zor-
landığını ifade eden
Güneş yüzlerce şarkı içe-
risinden 10 şarkıda karar
kıldı. Modern soundlu
şarkıların yanı sıra latin
müziğinden ezgiler, rap iş
birlikleri ve senfonik öğe-
ler ile de harmanlanan al-
bümde yeni bir Burcu
Güneş ile karşılaşıyoruz.
10 şarkıdan oluşan albü-
mün çıkış parçası “Anıları
Yak”. Sözleri Kerro im-
zalı “Anıları Yak”ın beste-
sinde ise Kerro ve Mili B
işbirliği var, düzenleme-
sini de Mili B üstleniyor.

Doç. Dr. Sertaç Arslan sağlıklı bir uykunun püf noktalarını anlattı, uyku apnesi (uykuda solunum durmaları)
sorununuz olup olmadığını test edebilmeniz için 10 soruluk test hazırladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

15 milyon kişiye inme iniyor!
İnme, beyin damar tıkanıklığı veya beyin kanamasına bağlı oluşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada 15 milyon kişi
inme geçiriyor. Türkiye’de her sene 250 bin yeni inme vakası görülürken, inme sonrası felçle yaşayan 2 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor

10 soruda kendinizi test edin
Uykuda solunum bozukluklarının

en sık belirtilerini horlama, tanıklı
uyku apnesi (uykuda solunum dur-
ması) ve gündüz faaliyetleri sırasında
uyku bastırması olarak sıralayan Acı-
badem Ataşehir Hastanesi Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sertaç
Arslan, aşağıdaki sorulara vereceğiniz
yanıtlarda ‘evet’lerin çok olması du-
rumunda, uyku apnesi sorununuz
olabileceğini belirterek, tecrübeli bir
uyku bozuklukları kliniğine başvur-
manız gerektiğini söylüyor.

İşte 10 soruda uyku apnesi testi…
Öğle yemeğinden sonra uyku bastırı-
yor mu?

Sinema ve tiyatro gibi sessiz kalın-
ması gereken ortamlarda ya da ko-
nuşmacı olmadığınız toplantılarda
gözleriniz kapanıyor mu?

Birisiyle sohbet ederken bir anda
uykunuz geliyor mu?

Televizyon izlemeye veya kitap
okumaya başladığınızda hemen uyu-
yakalıyor musunuz?

Sıkışık trafikte arabayla dur-kalk

ilerlerken uykunuz gelir mi?
Otobüs, tren, uçak gibi toplu ta-

şıma araçlarında bir saatten uzun
süren yolculuklarda uyuyor musu-
nuz? Uyurken horladığınızı söyleyen
birisi var mı?

Hafızanızda zayıflama başladığını
düşünüyor musunuz?

Eskisi kadar hızlı düşünemediği-
nizden mi şikayet ediyorsunuz?

İşlerinize ya da dikkat gerektiren
konularda odaklanamama problemi
yaşıyor musunuz?

İnme, beyin damar tıkanıklığı
veya beyin kanamasına bağlı olu-
şabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü

verilerine göre her yıl dünyada 15 milyon
kişi inme geçiriyor. Türkiye’de her sene 250
bin yeni inme vakası görülürken, inme son-
rası felçle yaşayan 2 milyon kişi olduğu tah-
min ediliyor. İnme yetişkin engelliliği
nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.
İnme gerçekleştiği anda acil müdahale edil-
mesi hayat kurtarıyor. İnmenin erken teda-
visi hastaların yaşama şansını artırırken,
aynı zamanda inmeye bağlı oluşabilecek en-
gellerin ve fonksiyon bozukluklarının önüne
geçilmesini sağlayabiliyor. Memorial Şişli
Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar ve
uzman ekibi “Mucize Organ Beyin” sem-
pozyumunda hastaları ile bir araya geldi.
İnmede acil müdahalenin önemi, inme be-
lirtilerin tanınması ve inme sonrası erken
dönemde başlanan fizik tedavi programları-
nın hastanın normal hayatına dönmesin-
deki başarısına dikkat çekilen toplantıda,
beyin hasarı ve beyin tümörü sonrası nöro-

rehabilitasyon programlarının önemi hak-
kında değerli bilgiler paylaşıldı. İnme ve
beyin hasarı nedeniyle sakatlık ve ölüm riski
ile karşı karşıya kalan ancak doğru tedavi
planlaması sayesinde yeniden hayata dönen
hastalar bu süreçteki ilham verici deneyim-
lerini paylaştı.

Toplumun inme belirtileri ve tedavisi konu-
sunda bilinçlendirilmesinin önem taşıdığını
belirten Prof. Dr. Engin Çakar, “ İnme,
beyin kanaması veya beyin damar tıkanıklığı
nedeniyle beyne giden kan akışının engellen-
mesidir. İnmenin hızlıca fark edilmesi, has-
tanın sağlık kuruluşuna erkenden
ulaştırılması ve yapılacak ilk yardım; ha-
yatta kalma şansını artırıyor ve inme sıra-
sında gelişebilecek fonksiyonel bozuklukları
azaltıyor. İnmede erken müdahale ve ilk yar-
dım, daha fazla beyin dokusunun hasar
görmesini engelliyor” şeklinde
konuştu.Felçli hastaların erken dönemde
müdahale ile yatağa bağımlılıktan kurtula-
bileceğini söyleyen Prof. Dr. Çakar sözlerine

şöyle devam etti: “Erken dönemde başlayan
fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları
ile inme hastalarının pek çoğu yeniden sağ-
lıklı bir yaşama kavuşuyor. Fizyoterapist ve
ergoterapist eşliğinde yapılan çeşitli fizik te-
davi egzersizleri, uygulanan nöro-rehabili-
tasyon teknikleri ve robotik rehabilitasyon
ile hastanın beyninde iyileşme potansiyelini
uyarıyor. Bu hastaların önemli bir bölümü
yatağa bağımlılıktan kurtulup, kısmi veya
tam bağımsızlığa kavuşabiliyor. Hastaların
işlerine geri dönmeleri, günlük hayata yeni-
den katılmaları sağlanabiliyor. Beynin yeni-
den eğitilmesi, felçten sonra tekrar
yürümenin en önemli anahtarı”

2 kez inme geçiren, uzun süre yatağa ba-
ğımlı olan Armağan Erdoğan hayata yeni-
den tutunma mücadelesi ile ilgili olarak ” 3
yıl önce 2 kere beyin kanaması geçirerek
sonrasında felç oldum. Uzun süre yoğun
bakımda kaldım ve yatağa bağımlı hale gel-
dim. Fizik tedavi süreci emek ve sabır iste-
yen bir dönem. Bu zaman boyunca eşim,

oğlum ve ailem bana her zaman destek
oldu. Tedavim boyunca Prof. Dr. Engin
Çakar ve ekibi ile çok güzel bir iletişim kur-
dum, hepsi ailem gibi oldu. Hepsine çok te-
şekkür ediyorum.” diye konuştu. 46
yaşındaki 3 çocuk babası Yıldıray Bal da,”
Geçen sene iş yerinde yüksek tansiyona
bağlı olarak geçirdiğim inme sonrası yatağa
bağımlı hale geldim. Prof. Dr. Engin Çakar
ve ekibi sayesinde 3 ayda yürüyerek taburcu
oldum. Tedavim boyunca bana sürekli mo-
tivasyon kaynağı olan Engin hoca, fizik te-
davi ekibi ve aileme çok teşekkür ediyorum.
”dedi.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Pelvik Taban
Ünitesi’nden Prof. Dr. Ümit Dinçer, vajinismus
ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi

Acıbadem Ataşehir Hasta-
nesi Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Doç. Dr. Sertaç
Arslan, nadiren olması
halinde sorun yaratmayan
bu gündüz uykularının, sü-
reklilik göstermesi halinde
ise beyin, kalp hastalıkları
ve felce kadar giden sorun-
lara yol açan uyku apnesine
işaret ettiğine dikkat çekiyor.
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Şehir eşkıyası
gözaltına alındı

Avcılar'da silah
operasyonu

Olay, dün saat 15.50 sıralarında,
Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki Aile
Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İd-

diaya göre; Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek yaklaşık
1 saat boyunca tuvalete girip çıkan Y.İ.'yi fark
eden hemşireler, durumu Doktor Mahmut Do-
ğan'a bildirdi. Doğan'ın, Y.İ.'yi uyarması üzerine
Y.İ., doktor Mahmut Doğan'a yumrukla saldırdı.
Saldırgan, kanlar içinde yere düşen doktoru tek-
melemeye başladı. Binada bulunanlar, saldırgana
engel olmaya çalışırken, yaralı doktoru acil müda-
hale odasına taşıdı. Bu sırada kaçmaya çalışan
saldırganı, olay yerine gelen polis ekipleri yakaladı.
Doktor Mahmut Doğan ve yaralı olduğu anlaşılan
saldırgan Y.İ., tedavileri yapılmak üzere Bağcılar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göz-
altına alınan saldırgan, Bağcılar Asayiş Büro
Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ar-
dından bugün adliyeye sevk edildi.

avcılar ve Esenyurt’ta düzenlenen ope-
rasyonlarda 1 suikast silahı ve 10 tabanca
ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amir-
liği polisleri dün Esenyurt, Namık Kemal Mahalle-
si’nde bulunan bir oto yıkamacı ve Avcılar ilçesi
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir
eve yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda
A.Ş.B., M.A.Y., K.S., N.Y.,M.A., H.M., O.B. ve
L.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Bu adreslerde
10 ruhsatsız tabanca ve 1 suikast silahı ele geçirilir-
ken adliyeye sevk edilen M.A.Y., K.S., M.A., H.M.,
O.B. ve L.A. isimli şüpheliler işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından adli makamlarca serbest bıra-
kıldı. A.Ş. ve N.Y., "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet"
suçundan bugün mahkemeye sevk edildi.

bayrampaşa Devlet
Hastanesi'ne dün saat
09.00 sıralarında muayene

olmak için gelen Tufan Ulukar, 34
BN 5851 plakalı otomobilini hastane
bahçesindeki kaldırıma bıraktı. Has-
tanenin güvenlik görevlisi Eyüp
Yavuz Kaplan, ambulans ve diğer
otomobillerin geçişini zorlaştırdığı
gerekçesiyle, Ulukar'ı otomobilini
çekmesi için uyardı. Bu duruma si-
nirlenen Ulukar, muayeneye geldiğini
belirterek, kısa bir süre aracının kal-
masını istedi. Ulukar, otomobili

başka bir yere park etmesi konu-
sunda ısrar eden güvenlik görevlisine
tekme ve yumrukla saldırdı. Diğer
güvenlik görevlilerinin araya girme-
siyle sakinleşen Ulukar, ihbar üzerine
gelen polis ekipleri tarafından gözal-
tına alındı. Eyüp Yavuz Kaplan'ın al-
dığı darbelerle yaralandığı ve 20 gün
iş göremez raporu aldığı öğrenildi.

Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi
Eyüp Yavuz Kaplan, "Aracını kaldı-
rıma çekmişti. Hem yolu daraltı-

yordu hem de vatandaşların geçişini
engelliyordu. Park ettiği yerde aynı
zamanda ambulans geçişini de en-
gelliyordu. Buradan alması konu-
sunda uyardım. Almayacağını
söyleyince tekrar yanına gittim. Bu
sırada saldırdı. Yani sadece uyardım
ve saldırdı, gerçekten millet delirmiş.
Saldırdıktan sonra ekip arkadaşlarım
geldi. Durumu polise bildirdik. Par-
mağımı kırdı, bacağımda da zede-
lenme olmuş. Şikayetçi olacağım.
Ne gerekiyorsa yapacağım. 20 gün iş
görmez raporu verildi" dedi.

B akırköy'de 13 Aralık'ta başvuran
doktor Emine A., evine giren hırsız-
ların ziynet eşyaları ile kapıda park

halindeki otomobilini çaldıklarını söyleyerek
şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği tara-
fından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüp-
helilerin hırsızlık için binaya girdiklerinde

güvenlik kameraları tarafından görüntü-
lendiği belirlendi. Görüntülerde aparman
kapısından içeri giren iki şüphelinin bina
içinde dolaştığı görüldü. Hırsızlığı gerçek-
leştiren şüphelilerin daha sonra apart-
mandan hızlı çıkışları ardından park
halindeki otomobili alarak uzaklaştıkları

anlar da güvenlik kameralarına yansıdı

Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada kısa sü-
rede şüphelilerin kimliğini tespit etti. Daha
önceden de polis tarafından 45 kez gözaltına
alınan şüpheli Hakan A. yakalanarak gözal-

tına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sor-
gulanan şüphelinin ayrıca 3 evden hırsızlık
ve bir plaka hırsızlığının faili olduğu tespit
edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüp-
heli adliyeye sevk edilirken, kimliği belirle-
nen diğer şüphelinin yakalanması için
operasyonlar sürüyor.

Bağcılar'da Aile Sağlığı Merkezi'nde
çıkan tartışmada doktor Mahmut
Doğan'ı darbeden saldırgan Y.İ. polis
merkezindeki işlemlerinin tamamlan-
masının ardından adliyeye sevk edildi

ev sahibinin zulmüne uğradı

Gürültü yüzünden gürültü çıktı!
Olay, Beşiktaş Ihlamurdere
Caddesi'nde bulunan bir ka-
fede dün gece saat 00.30 sı-

ralarında meydana geldi. Kafenin
kepengini yarısına kadar kapatan bir
grup içeride yüksek sesli müzikle eğ-

lendi. Çevredekilerin gürültü şikâyeti
üzerine olay yerine bekçiler sevk edildi.
Gürültünün sonlandırılması için iş yeri
sahibi uyarıldı. Ancak uyarıları dikkate
almayan ve mukavemette bulunan iki
kişi ile bekçiler arasında tartışma çıktı.

Takviye ekiplerin gelmesiyle, 6 kişi göz-
altına alındı. 4 kişi ifadesi alındıktan
sonra serbest bırakılırken 2 kişi adli-
yeye sevk edildi. Bekçilere mukavemet
gösteren kişilerin gözaltına alınması ise
cep telefonu ile görüntülendi.

Beşiktaş'ta bir kafede gürültü ihbarına giden bekçilere, hakaret ederek karşı koyduğu belirtilen 6 kişi gözaltına alındı

AdetA bIr suC
MAkInesI!
AdetA bIr suC
MAkInesI!
AdetA bIr suC
MAkInesI!
AdetA bIr suC
MAkInesI!
AdetA bIr suC
MAkInesI!
AdetA bIr suC
MAkInesI!

Bakırköy'de kadın doktorun evine
girerek ziynet eşyaları ile anahtarını
aldıkları otomobili çalan şüpheliler-
den Hakan A. (23) gözaltına alındı.
Şüphelinin 45 suç kaydı olduğu be-
lirlendi. Şüphelinin suç ortağı ile bir-
likte hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik
kameraları tarafından görüntülendi

Millet delirmis!
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne muayene için gelen Tufan Ulukar, oto-
mobilini bahçedeki kaldırıma park etti. Hastanenin güvenlik görevlisi Eyüp
Yavuz Kaplan, Ulukar'ı uyararak, otomobilini çekmesini istedi. Ulukar,
bunun üzerine güvenlik görevlisi Kaplan'a tekme ve yumrukla saldırdı.
Kaplan, “Sadece uyardım ve saldırdı gerçekten millet delirmiş” dedi

ÜskÜdar'da kiracı ola-
rak yaşadıkları evden çıka-
rılmak istenen Merve

Şimşek ve annesi Songül Şimşek'in,
11 Aralık Pazar gece yarısı, ev sahi-
binin akrabaları tarafından zorla
evden çıkarılmaya çalışıldığı iddia
edildi. Almanya'da yaşayan ev sahi-
binden, evi boşaltmak için süre is-
tenmesine rağmen, aynı apartmanda
yaşayan akrabalarının gece yarısı,
anne ve kıza saldırdığı ileri sürüldü.
Karakola giden Şimşek, ev sahibinin
akrabalarından şikayetçi oldu. Ev
sahibi ise iddiaları yalanlayarak, ko-
nuşmak istemediğini belirtti.

Kavga anlarını Merve Şimşek'in
erkek kardeşi cep telefonu kamera-
sıyla kaydetti. Görüntülerde, ev sahi-
binin akrabaları, Merve Şimşek'in
annesi ile ev sahiplerinin damadı
arasında ilişki olduğu iddiasıyla evi
hemen boşaltmalarını istiyor. Daha

sonra kavga çıkarken, görüntülerin
devamında Merve Şimşek, iddiaları
kabul etmiyor. Şimşek, "Bir yıl içeri-
sinde üç kez kiraya zam istediler.
Zaten biz evden çıkacaktık. Babam
arayıp, kardeşimin okulunun eve
yakın olması nedeniyle biraz süre is-
tedi. Babama 'Hep çıkacağız diyor-
sunuz' dediler. Evden çıkmamız için
bir gece yarısı bize saldırdılar. Evi-
mize girip bizi darbettiler. Biz bavul-
larımızı toplamıştık, yardım için
teyzem de gelmişti. Kapı çalınca tey-
zem açtı. Kapı açılır açılmaz birisi
bana saldırmaya başladı. Beni yatak
odasına sürükledi. 2 kişi daha içeri
girip beni darbetti. Kardeşime cep
telefonu kamerasıyla çekmesini söy-
ledim. Kamera açılınca kaçtılar.
Annem beni kurtarmaya çalışırken,
saçından tutup yerlerde sürüklediler.
O esnada 15 kişi vardı. Kolumun
üzerine düştüm ve üzerimden geçti-
ler. Gerisini hatırlamıyorum" diye
konuştu.

Üsküdar'da kiracı ile ev sahibinin akrabaları arasında başlayan tartışma, apartman boşluğunda kavgaya dönüştü. Ev sahibi ve akrabaları
tarafından darbedildiğini iddia eden kiracı Merve Şimşek “Bir yıl içerisinde üç kez kira zammı istediler. Üsküdar'da kiralar 10 bin TL olduğu
için, ödediğimiz 2 bin 750 lira çok az geldi. Evden çıkmamız için gece yarısı bize saldırdılar. Yaklaşık 15 kişi evimize girip, bizi darbettiler” dedi

Cinayet kamerada!

EsEnlEr'dE sokakta çıkan kavgada
S.G., bıçakla M.O.'yu öldürdü. S.G. tu-
tuklanarak cezaevine gönderilirken, cina-

yet anı kameraya yansıdı. Turgut Reis
Mahallesi'nde 16 Aralık Cuma günü sabah saatle-
rinde iddiaya göre M.O. ile S.G. arasında bilinme-
yen bir nedenle tartışma çıktı. Çevredekiler ikiliyi
ayırdı ve olay yerinden uzaklaştırdılar. Akşam saat-
lerinde M.O. ile S.G. sokakta tekrar karşı karşıya
geldi. S.G., bıçakla M.O.'yu yaralayarak kaçtı. Am-
bulansla hastaneye kaldırılan M.O. hayatını kay-
betti. M.O.'ya bıçakla saldırarak ölmesine neden
olan ve çeşitli suçlardan da kaydı olduğu öğrenilen
S.G., "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutukla-
narak cezaevine gönderildi. Bıçaklı kavga anları gü-
venlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta
karşılaşan ikilinin tartıştığı, birinin bıçakla diğerini
yaralayıp kaçtığı yer aldı.

İstanbul'un 7 ilçesinde 10 adrese
yapılan operasyonda, yaklaşık 10
milyon değerinde kaçak elektronik

sigara ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Tuzla, Esenler, Zey-
tinburnu, Beşiktaş, Ümraniye ve Kadıköy'de
depo ve iş yerine yapılan operasyonda 10 şüp-
heli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda pi-
yasa değeri 9 milyon 961 bin 700 TL olan, 16
bin 346 adet kaçak
elektronik sigara,
elektronik sigara apa-
ratı ve likiti ele geçi-
rildi. Şüpheliler
hakkında Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu
kapsamında, adli
işlem başlatıldı.

10 adrese
birden baskın!



K adıköy Belediyesi’nin 2010 yılında
Halkbank işbirliğinde ve Manço
ailesinin katkılarıyla Kadıköy’e ka-

zandırdığı Barış Manço Moda 81300 evi
bakım çalışmalarının tamamlanmasının
ardından yeniden ziyaretçi kabulüne baş-
ladı. Barış Manço Evi’nin 2010’da kapıla-
rını açtığı hazırlık aşamasına kadar şair,
yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro
oyuncusu Sunay Akın sanat danışmanlı-
ğını yaptı. Barış Manço denilince akla ge-
lebilecek birçok detayın bir araya getirilerek
hazırlandığı evin bakım çalışmaları, Halk-
bank tarafından eylül ayında başladı ve
orijinal haline sadık kalınarak 3 ayda ta-
mamlandı. Barış Manço Evi’nin yeniden
kapılarını açması nedeniyle 19 Aralık Pa-
zartesi günü bir açılış töreni gerçekleşti.
Törene Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı, Halkbank Genel Müdür

Yardımcısı Ergin Kaya, Barış Manço’nun
eşi Lale Manço, oğlu Doğukan Manço,
Sunay Akın’ın eşi Belgin Akın, Anadolu
rock grubu Kurtalan Ekspres’in üyesi mü-
zisyen Ahmet Güvenç, Moğollar grubu-
nun üyesi Cahit Berkay ve Cem
Karaca’nın oğlu müzisyen Emrah Karaca
katıldı.

Bu ev halen ayakta

Açılış konuşmasını yapan Lale Manço,
buranın artık halkın evi olduğunu söyledi.
Lale Manço, “Zamanında kimsenin ya-
naşmadığı süreçte Kadıköy Belediyesi elini
taşın altına koydu ve bu hale geldi. Bu da
Barış Manço’nun burada sonsuza kadar
yaşacağı anlamına geliyor. Burası artık
halka ait bir yer oldu. Bundan büyük mut-
luluk duyuyoruz” dedi. Doğukan Manço
ise yaptığı konuşmada “20 senemin geçtiği

bu eve her geldiğimde, her bura-
nın kokusunu aldığımda bu koku
beni 1985’li yıllarıma götürüyor.
Ne mutlu bize ki bugün halen bu
ev ayakta ve bugüne kadar 500
bin kişi ziyaret etmiş. Emeği
geçen herkese teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

Herkes ezbere biliyor

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı da yaptığı konuşmada Barış
Manço Evi’nin sonsuza kadar yaşayacağı-
nın altını çizdi. Odabaşı, “Halkbank’a te-
şekkür ediyorum, mülk sahibi olmanın
ötesine geçtiler. Herkes artık burayı ezbere
biliyor. Burası sadece Kadıköy’ün bir mu-
hiti ya da binası değil, uluslararası bir yer.
Sunay Akın’la Japonya başkonsolosunu
burada ağırlamıştık. Kendisi Barış

Manço’yu biliyor ve evi görmek istemişti.
Buranın epey bir turist ziyaretçileri de var.
Kadıköylüler buraya sonsuza kadar sahip
çıkacaktır” dedi. Konuşmaların ardından
Barış Manço’nun 1972 yılında kurduğu ve
aramızdan ayrılıncaya kadar birlikte çalış-
tığı Kurtalan Ekspres’in üyesi Ahmet Gü-
venç, Moğollar grubunun kurucusu Cahit
Berkay ve Moğollar grubunun solisti
Emrah Karaca sahnede Manço’nun sevi-
len şarkılarını seslendirdi. HABER
MERKEZİ
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M erhaba sevgili okurlar..
Yine hüsran, yine hayal kırıklığı,
yine vicdansızlık. Gönül isterdi ki

köşemizde gurur verici konulardan bahse-
delim. Ama maalesef acı haberleri payla-
şıyoruz bu aralar.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de 6
yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli
bulunmuştu, yürütülen soruşturmada hala

ve amca gözaltına alınmıştı. Hala ve
amca işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilirken, babanne kayıptı bulmak
için çalışma başlatılmıştı oda bulundu.
Öz babaannesi, amcası ve halası tarafın-
dan tavan arasında işgence edilen ve
hatta içlerinden 6 yaşında olan ve
yetersiz beslenmeden dolayı kaybettiğimiz
küçük Nur Elifimizi ne yazıkki

biliyorsunuz.
Kalan 2 kardeşin ise yetersiz beslendik-

leri ve güçsüz düştükleri belirlendi. Eski-
şehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Bu olayda sadece sevindiren bu oldu. İn-
sanlar artık gerçekten kendini kaybetmiş
durumda hala aklım almıyor ne demek
çocukları aç, susuz bırakma, ne demek
tavan arasında yatırma, çocuklar tuvalet
ihtiyaçlarını bile yaşadığı tavan arasında
gideriyormuş bu kadar vicdansızlık olmaz.
En ağır cezaları almalarını umuyorum.
Belki diğer zalimlere ders olurda hayatı-
nın baharında olan çocuklarımızın canını
kurtarmış oluruz.

Çocuk esirgeme kurumlarındaki çocuk-

larda, bakıcıya bırakılan çocuklarda, sı-
nıfta öğretmenden şiddet gören çocuk-
larda da zaman zaman bu tarz olaylara
şahit oluyoruz. Buradan bu zalimliği ya-
panlara sesleniyorum birazcık vicdanınız
varsa yapmayın çocuklar bizim geleceği-
miz derken öylesine söylemiyoruz. Yeni
nesil dijital dünyanın hakimi ve gençleri-
miz gerçekten çok zeki. Benim gözüm hiç
arkada değil emin olun. Bu tarz olayların
tekrarlanmaması umuduyla tekrar görüş-
mek üzere.

Yine hüsran yine vicdansızlık!

15 kız hafız
taçını taktı

serapsahin8487@gmail.com

yaşamaya daİr

Serap ŞAHİN

Barış Manço’nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Barış Manço Moda 81300 adıyla 2010 yılında
müze konseptiyle hazırlanan evi bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar ziyarete
açıldı. Açılış konuşmasını yapan Lale Manço, “Bu da Barış Manço’nun burada sonsuza kadar yaşacağı
anlamına geliyor. Burası artık halka ait bir yer oldu. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
PAZARLIK YOLU İLE TAŞINIR MALIN SATIŞ İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1754088)

Barış Manço’nun programlarında sık sık söylediği ve
hafızalara kazınan “Barış Manço Moda 81300” anon-

suyla aynı adı taşıyan evde ziya-
retçileri Manço’nun arabası ve
şarkı sözlerinden esinlenerek ya-
pılan “Domates, Biber, Patlıcan”
ve ”Arkadaşım Eşek” heykelleri
karşılıyor. Heykeltıraş Murat Daş-
kın tarafından yapılan Barış
Manço heykeli ise Manço’nun

bestelerini yaptığı “O benim rüyam” dediği ve sa-
londa bulunan kuyruklu piyanosunun başında yer alı-
yor. Her yıl yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği evde
gitarı, plakları, ailesinin verdiği özel eşyaları, aksesu-
arları, giysileri, takıları, kendi çalışması tablolar, oriji-
nal konser afişleri ve daha fazlası Barış Manço'nun
şarkıları eşliğinde görülebilir. Ayrıca 90 kilo ağırlı-
ğında 12 kollu Fransız bronz bir avizenin aydınlattığı
Manço ailesinin yemek odası olarak kullandığı odayı
da Manço'ya çeşitli ülkelerden hediye edilen beratlar
ve değerli cam mine işlemeli likör takımları süslüyor.
Barış Manço evi resmi bayramlar ve pazartesi gün-
leri dışında saat 09.00 - 17.00 saatleri arasında açık.

BARIŞ MANÇO MODA 81300
BU EV ARTIK
HALKA AİT!
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Silivri Belediyesi ve Rumeli Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” etkinliği
kapsamında, esnaf ve vatandaşlara sıfır atık konusunda bilgiler veriliyor. Çalışma ile sıfır atık konusunda
vatandaşların daha da bilinçlendirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması hedefleniyor

Silivri Belediyesi ve Rumeli Üniversitesi iş
birliğiyle ilçede “Sıfır Atık Yönetim Sistemi”
etkinliği düzenleniyor. Etkinlik kapsamında

Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlü-
ğünden çevre mühendisleri ve Rumeli Üniversitesi öğ-
rencileri, vatandaşları ve esnafları ziyaret ederek sıfır
atık konusunda bilgiler veriyor. Silivri merkez çarşı böl-
gesindeki esnaflar ve Yeni Mahalle’deki düzenli konut
alanlarını kapsayan çalışmada vatandaşlara bilgilen-
dirme broşürleri dağıtılıyor. Proje kapsamında Silivri
Belediyesi tarafından geri dönüşüm atıklarının yerinde
ayrıştırılması amacıyla hayata geçirilen “Artı Kart Pro-
jesi” de tanıtılıyor. Rumeli Üniversitesinden 60 kişilik
öğrenci grubu ile yürütülen etkinlik kapsamında her
gün 12 öğrenci sahada aktif bir şekilde bilgilendirme ya-
pıyor. 19 Aralık 2022
tarihinde başlayan ve
23 Aralık 2022 tarihine
kadar devam edecek
olan çalışma ile sıfır
atık konusunda vatan-
daşların daha da bilin-
çlendirilmesi ve bu
konuda farkındalık
oluşturulması
hedefleniyor.

Özen
gösteriyoruz

Proje hakkında açıkla-
malarda bulunan Baş-
kan Yılmaz, “Silivri
Belediyesi olarak ilçe
genelinde yürüttüğü-
müz bütün hizmet ve
projelerde çevreyi, do-
ğayı ve yeşili korumaya

özen gösteriyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında çev-
reye ve doğaya zarar verebilecek atıkların geri dönü-
şüme kazandırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz.
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz ve Rumeli
Üniversitesi öğrencilerimiz iş birliğiyle gerçekleştirdiği-
miz ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ bilgilendirme projesi de
bu çalışmalardan bir tanesi. Çalışma ile bilinçsiz atık
kullanımı konusunda bir farkındalık oluşturmayı ve
böylece çevreye verilen zararın asgari seviyeye gerileme-
sini hedefliyoruz. Atık yönetiminde vatandaşlarımızın
vereceği destek sayesinde, doğası ve yeşiliyle çok daha
güzel yarınların bizleri beklediğini düşünüyorum. Bu
nedenle hemşehrilerimizi atık yönetimi konusuna des-
tek olmaya ve belediyemizin ‘Artı Kart Projesi’ne katıl-
maya davet ediyorum.” dedi. HABER MERKEZİ

Bağcılar’da hafızlık kursunu başarıyla
tamamlayan Öznur Kahraman İmam
Hatip Ortaokulu öğrencisi 15 kız hafız,
coşkulu bir törenle hem icazet
belgelerini aldı hem de taçlarını taktı

Bağcılar Belediyesi, görkemli bir Hafızlık
İcazet Merasimine ev sahipliği yaptı. Hafızlık
eğitimini tamamlayan Öznur Kahraman

İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için Başkanlık Konfe-
rans Salonu’nda bir tören düzenlendi. Programa; Bağcı-
lar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye
Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, AK Parti
İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, öğretmenler, öğrenciler ve
aileler katıldı.

Yalnız bir süreç değil

Hafızların icazetlerini kutlayarak sözlerine başlayan Öz-
demir, “Rabbim kızlarımızın hafızlığını yaşatan ve hafız
bir şekilde emaneti teslim eden kullarından olmalarını
eylesin. Hafız olma süreci tek başına yaşanan bir süreç
değil. Bu sınavın kazanılması adına hem ailelerin hem de
evlatların bu yükün altına girdiğini görüyoruz. Çocukla-
rını bu anlamda destekleyen, cesaretlendiren ve yüklerini
hafifletme adına onlarla bir nevi hazırlanan anne ve ba-
balara da şükranlarımı sunuyorum. Bu sürece kıymet
veren milli eğitim ve diyanet camiamıza da teşekkürle-
rimi iletmek istiyorum” dedi. Konuşmaların ardından
salona giren hafizeleri izleyen aileleri ve yakınları duygu
dolu anlar yaşadı. 1.5 yıllık eğitimin adından kursu başa-
rıyla tamamlayan 15 kız hafıza sertifikaları ve ödülleri
takdim edildi. Programın sonunda hafız kızlar taçlarını
da taktı. HABER MERKEZİ



Y azımızın başlığı Prof. Dr. Bingür Sönmez
ve Reyhan Yıldız tarafından kaleme alın-
mış olan bir kitabın adı. Kitabın Önsöz’ü,

aynı zamanda Sarıkamış Dayanışma Grubu
Başkan olan Sönmez’in şu cümleleriyle başlıyor:
“93 Harbi mağduru, I. Dünya Savaşı’nı ve Sarı-
kamış Harekâtını görmüş Sarıkamışlı bir köylü,
bu harekâtı anlatırken ‘Dünya ateşe döndü!’ di-
yordu. Yer gök karla kaplıyken dünyayı ‘ateşe
döndü’ diye tarif etmek yaşananların ne kadar
yakıcı olduğunu göstermiyor mu?”

Önsözde şu cümleler de yer alıyor: “… 22
Aralık 1914-5 Ocak 1915 tarihleri arasında on
dört gün boyunca 150 km. uzunluğunda, 100
km. genişliğinde bir cephede kahramanca sava-
şan, Rusların elindeki Türk kasabalarını, köyle-
rini, vadileri, tepeleri yeri geldiğinde süngü
hücumu ile alan; sayıları değişik kaynaklarda
120 ila 180 bin arasında bildirilen bu kahraman
çocuklar, bilmediğimiz bir nedenle, ‘Bir gecede
tek kurşun atmadan yaşamını yitiren zavallılar’
gibi gösterilmek istenmiştir. Oysa harekât sıra-
sında kurşun atılmayan tek bölge 3.150 metre
yüksekliğindeki Allahuekber Dağları’dır. Zira o
mevsimde düşmanın barınmasına imkân olma-
yan o dağlarda düşmandan da düşman olan
soğuk ve kardır… Dram, bu engin dağın ete-
ğinde başlamış ve devam etmiş, dağlar aşılıp Sa-
rıkamış’a iki kez girilmiş fakat kesin zafer elde
edilememiştir. Zaten Alman Genelkurmayı’nın
da istediği zafer değil Rus kuvvetlerinin oyalan-
ması olduğu için, savaş ittifakı kurmanın karşı-
lığı olan beş milyon altınlık kredinin diyeti
fazlasıyla ödenmiştir. Kırım Savaşı’nda Ruslara
karşı savaşırken efendimiz 3 milyon borç veren
İngilizler, I. Dünya Savaşı’nda Rus, İngiliz ve
Fransızlara karşı savaşırken efendimiz beş mil-
yon altın borç veren Almanlar, Kore Savaşı’nda
savaşırken efendimiz Nato’ya üye olmamıza izin
veren ve Marshall yardımını devam ettiren Ame-
rika olmuştur.”

Kitaptaki tespitleri ve anılardan aktarılanları
okurken gözyaşlarınızı tutamıyorsunuz ve de
binlerce insanın çaresizce ölüme sürüklenişini
hiçe sayan, hırsları memleket meselelerinin
önüne geçen yöneticilere beddua ediyorsunuz.
Çünkü satırlar; acı, acıklı, kahredici ve kan don-
duran ifadelerle dolu. Genç kuşakların mutlaka
okuması gerektiğine inandığımız bu çalışmanın
bazı bilgilerinden de yararlanarak o günlerde
yaşananları özetle vermeye çalışalım.

I. Dünya Savaşı’na Almanya’nın komutasında
girilmesi orduda rahatsızlık yaratır. Sofya Ata-
şemiliterliğine ilave olarak Bükreş, Belgrad ve
Çetine Ataşemiliterliklerini de yürütmekte olan
Mustafa Kemal, bu konudaki fikrini, Kasım
1914’te Salih Bey’e yazdığı mektupta açıklar:
“… Ben Almanların bu harpte muzaffer olacak-
larına kesinlikle emin değilim…” * Kafkas Cep-
hesi’ndeki Üçüncü Ordu Komutanı ve aynı
zamanda Enver Paşa’nın strateji ve taktik ders-
leri hocası olan Hasan İzzet Paşa da rahatsızlık
duyanlar arasındadır. Ordu içinde; gerek Alman
gerekse Türk paşa ve subaylar arasında sürtüş-
melerin başladığı günlerde Kafkasya Cephesi
açılır. Cephe’ye gitmek için varılması gereken ilk
durak güneydeki Ulukışla’dır. “Enverland’a
gider” yazılarıyla donatılan kara trenlerle Ulu-
kışla’ya varan askerlerin Üçüncü Ordu’nun mer-
kezi olan Erzurum’a ulaşmaları ise at sırtında,
kağnılarla ya da yürüyerek olacaktır. Enverland,
İttifak’tan sonra Almanların, Anadolu’ya giden
trenleri donattığı bir isimdir. Belli ki her şey
Enver Paşa üzerinden yürümektedir. O kadar ki,
Türk-Alman ittifakından Padişah’ın, yani Sultan
Reşat’ın ancak Kayzer Wilhem’e gönderilecek
nüshası kendisine imzalatılırken haberi olmuş-
tur. Bu Sultan Reşat, kendisiyle görüşen Manisa
mebusuna, “Bu Manisa Arnavutluk’ta mı?”
diye soran zavallı bir “padişahımız, efendimiz”
dir aynı zamanda!

O günlerin Anadolu’sunu; Kafkasya, Irak, Fi-
listin ve Hicaz cephelerinde vazife almış subay
adaylarından biri olan Şevket Süreyya Aydemir
şöyle anlatır: “Sabah açılırken, kompartımanın
büzüldüğüm köşesinde gözlerimi açtım. Tren bir
bozkırın ortasında ilerliyordu… Yol ilerledikçe
çıplaklık da artıyordu. Demek ki Anadolu buydu.
Anadolu gerçeğinin artık karşısında ve içinde
bulunuyorduk… Burası dünya kabuğunun çok-
tan ölmüş bir parçasıydı ki, yakan güneş, kavu-
ran soğuk altında, kumları, kireçleri şerha şerha
ufalanarak her gün biraz daha çölleşiyordu…
Köy denilen şey, bozkırın boşluklarında kaybol-
muş birtakım kovuklardı…”

**

Ordu için halktan da destek istenmiş, ihtiyaç
duyulacak ne varsa toplanmıştır ancak askerin
yeterli donanıma sahip olmadığı ortadadır.
Enver Paşa ise daha önce uyguladığı yöntemi
tekrarlar. Moralleri düzeltmek için askere,
“matbu kurşun geçmez muska” dağıttırır. Bu
topraklarda; o gün tepe zihniyete hâkim olan bu
dincilik ve aldatma yolu, günümüz ülke yöneti-
minde de aynen izlenmektedir.

1 Kasım 1914’te Ruslar Kafkas Cephesi’ne
taarruza geçer. Üçüncü Ordu’ya bağlı ancak da-
ğınık halde olan kolordular cepheye ulaşma gay-
retindedir. 7 Kasım’da İstanbul’dan kalkan ve
Kafkas Cephesi için erzak taşıyan iki gemi ise
Karadeniz’de Rus savaş gemileri tarafından ba-
tırılır. Sağlık hizmetleri de Üçüncü Ordu’nun
ancak yüzde 10 ihtiyacını karşılayabilmektedir.
Aralık sonu geldiğinde “ısı -36 dereceye kadar”
düşmüş olacaktır. Bir anı defterinde şu yazar:
“Cinis’te ise bütün köy halkını ayakta ve köyün
ağzında ayakta bekliyor gördük. Fakat bunlar
bir ölü kafilesi idi; köyden çıkarılan ve süngüle-
nirken birbirine sokulan ve yapışan kadın, erkek
ve çocuklar… donmuş ve öylece kalmışlardı.”

Üçüncü Ordu’nun elinde sadece 20 km. uzun-
luğunda telefon teli bulunurken, telefon makine-
lerinin çoğu kullanılmaz vaziyetteyken Ruslar,
Sarıkamış’taki telsiz istasyonları sayesinde Tif-
lis’le bile görüşebilmektedir. 3 Kasım’da, Enver
Paşa’nın ısrarıyla Köprüköy yönünde taarruza
geçilir ancak zayiat büyük olur ve ordunun ek-
sikleri daha da çok ortaya çıkar. Kıtalara yürü-
yüş planı verilmemiştir. Bu nedenle birlikler çok
defa birbirlerine karışır.

Aziz Samih şöyle yazar hatıralarında: “…
Hasankale’den Erzurum’a giderken Korucak’ta
Hilmi Bey isminde bir zat gördüm. Kaza kayma-
kamı iken, kazası Rus istilasına uğradığından
buradan gelip geçecek hasta, yaralı, zayıf asker-
leri barındırmak ve onlara bir sıcak çorba ver-
meye memur edilmiş. Kapısının önünde on ceset
yatıyor. Köy evlerinden birisinin kapısını açtırdı.
Odun tomrukları gibi üst üste yığılmış, istif edil-
miş cesetleri gösterdi. Soğuktan taş heykeller
gibi duran bu vücutlar bozulmuyor ve kokmuyor.
Bunları niçin gömdürmediğini sordum. ‘Soğuk-
tan’ dedi, ‘kazma işlemez. Evvela odun bulup bir
gün mütemadiyen yakıp toprağı yumuşatmak,
sonra kazdırmak icap eder. Halbuki benim ya-
nımda ne yakacak odun ve ne de kazdıracak
adam var. Bunları gönderiniz de defnettireyim.”

16 Kasım geldiğinde Enver Paşa, bütün
olumsuz koşullara rağmen bir kez daha taarruz
emri verir. 18 Kasım’da, kanlı savaşlar sonu-
cunda Ruslar Azap Köyü yakınlarına kadar sü-
rülür ancak On Birinci Kolordu’da bit ve pire
gibi haşerelerin sebep olduğu tifüs vakaları baş-
lamıştır. Üçüncü Ordu Kumandanı Hasan İzzet
Paşa tedirgindir; ordu iki kanadından kuşatılma
durumundadır. Bu nedenle “müdafaaya geçme”
kararı alır ve ani bir yürüyüşle fırtınalı bir ge-
cede cepheyi on-on beş kilometre geriye aldırır.
Bu bir felaket olmuştur; asker ve zabitler yol-
larda donarak şehit düşer. Ardından birçok istifa
gelecek, kaçan askerler yakalanacak ve firari sa-
yılarak kurşuna dizileceklerdir.

Geri çekilen düşmanı takip edemeyen Türk or-
dusu, takviye kuvvetlerin gelmesi için elverişli
bir arazide toplanarak yeni bir Rus taarruzunu
karşılamak için hazırlanmak zorundadır. Erzu-
rum bölgesini çok iyi bilen 9. Kolordu Kuman-
danı Ahmet Fevzi Paşa’ya göre de kışın; “özel
eğitime ve teçhizata sahip olmayan” hiçbir birli-
ğin yürüyüşe dayanması mümkün değildir.
Ancak Enver Paşa bir sonraki hedefi belirtir:
Geri çekilen Rusları, çekilme yollarını keserek
yok etmek ve Kars yönünde düşman toprağına
girmek. Hasan İzzet Paşa ordunun eksiklerini
bildiren raporları göndermeye devam etse de
Enver’in emri kesindir: “Ne pahasına olursa
olsun, taarruz edin!” Köprüköy savaşlarını takip
eden günler için Kaymakam Şerif Bey ise anıla-
rında, “16 gün boyunca bir yerden yiyecek na-
mıyla bir şey alamadıklarını” yazacaktır.

Büyük felaket yaklaşmaktadır.
Devam edecek…
Yararlanılan Kaynaklar:Prof. Dr. Bingür Sön-

mez-Reyhan Yıldız; Ateşe Dönen Dünya: Sarıka-
mış, İkarus, s. 97-116

*Prof. Dr. Utkan Kocatürk; Kaynakçalı Ata-
türk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi

** Şevket Süreyya Aydemir; Suyu Arayan
Adam, Remzi Kitabevi, s.62
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T ürkiye İşçi Partisi (TİP) Genel
Başkanı Erkan Baş, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye (İBB) Başkanı

Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde
bulundu. Baş’ı Saraçhane’deki makam
odasında ağırlayan İmamoğlu, “Hem
Türkiye demokrasisi adına hem de Türki-
ye’nin yaşadığı hukuksuzluklar sürecine
dair değerli cümlelerinizi sürekli dinliyo-
rum. Meclis çatısı altında birçok partinin
temsilinin mümkün olmasını savunanlar-
danım. Ama bugünün Meclis’inde de ger-
çekten hem partiniz adına hem şahsınız
adına benim için önemli olan, evrensel de-
ğerler üzerinden, toplumsal ihtiyaçlar üze-
rinden ortaya koyduğunu tavır, bu süreçte
de bize dönük desteğiniz için teşekkür
ederim. Ziyaretiniz için de teşekkür ede-
rim” dedi.

Sessiz kalınamaz

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yana
İmamoğlu’na desteklerinin bulunduğunu
hatırlatan Baş da şunları söyledi: “Hem
bütün parti üyelerimizin, yöneticilerimizin
dayanışmasını, desteğini ifade etmek iste-
dim hem de kişisel olarak da ben sonuçta

bir İstanbul milletvekiliyim. İstanbul’da
yaşayan bir yurttaşım. Pek çok boyutla ele
alınabilir bu hukuksuzluk. Külliyen bir hu-
kuksuzluk var ortada. Ama temelde tüm
ülke açısından, tüm yurttaşlar açısından
esas mesele, insanlığın en temel hakkı
olan seçme ve seçilme hakkını gasp et-
meye yönelik deneme alanına çevirdiler
İBB’yi. Seçimi iptal ediyor; yetmiyor.
Şimdi yargıyı devreye sokuyor; yetmiyor.
Buna karşı sessiz kalmak mümkün değil.
Kuşkusuz bir son değil bu. Hiç öyle de-
ğerlendirmiyoruz. Yeni bir dönemin belki

de başlangıcı. Bu denemelerin hepsine
hep birlikte yanıt vereceğiz. Kuşkusuz şah-
sınızı hedef alan kısmı var, CHP’yi hedef
alan kısmı var, Altılı Masa’yı hedef alan
kısmı var. Hepsi ayrı ayrı değerlendirilir
ama toplamda, bu iktidara teslim olma-
yan, muhalefet kesiminde bulunan tüm
yurttaşları karşısına alan bir karar. Bu ka-
rarın, aynı zamanda bize karşı da alınmış
bir karar olduğunu değerlendiriyoruz. So-
nuna kadar yanınızda olacağız. Ne yapar-
sanız, biz de oradayız. O çizgide
duracağız.” HABER MERKEZİ

KULLIYEN BIR
HUKUKSUZLUK

cananmurtezaoglu@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Canan MuRtezaoğlu
“Ateşe Dönen Dünya”

Sarıkamış (1)

Arama motoru Google, YSK üyelerine hakaret
ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15
gün hapis cezası ve ‘siyasi yasak’ kararı alınan
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu'nu “Eski İs-
tanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı” olarak göstermişti. İma-
moğlu, adının Google'da aratıldığı
ve eski ibaresinin altının çizildiği bir
ekran görüntüsünü Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Erdo-
ğan'ın 2019 Birleşmiş Milletler
İklim Zirvesi'nde sarf ettiği “I spe-

ech kürsü” cümlesiyle kinayeli bir şekilde pay-
laşmıştı. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun
ise, Google ile iletişime geçtikleri konuşmanın

ekran görüntüsünü paylaştı. Payla-
şımda, Ongun'un “Google Türkiye
ekibinden” olarak tanımladığı kişi,
“Datayı Wikipedia'dan çekiyor Go-
ogle. Aksiyon alıyoruz. Biraz
zaman alıyor ama düzeltilir” dedi.
Ongun paylaşımında, “Lütfen,
bir/birkaç kişinin Wikipedia üzerin-
den yaptığı kurnazlığı ciddiye al-
mayalım” diye yazdı.

GooGle o VaHİM HaTayI DÜzelTTİ

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yerel
mahkemece hapis ve siyasi yasak
cezası verilen İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’na destek ziyaretinde

bulundu. “Külliyen bir
hukuksuzluk var ortada” diyen
Baş, “Ama temelde tüm ülke

açısından, tüm yurttaşlar
açısından esas mesele,

insanlığın en temel hakkı olan
seçme ve seçilme hakkını gasp

etmeye yönelik deneme alanına
çevirdiler İBB’yi” dedi. İmamoğlu

da “Bu süreçte de bize dönük
desteğiniz için teşekkür ederim”

diye konuştu.

Müdafaa-i İslam
Hareketi
Derneği üyeleri,
Yıldız Teknik
Üniversitesi
öğretim görevlisi
Uğur Kutay
hakkında, ders
sırasında
müfredat dışına
çıkarak, Hz.
Muhammed'e
hakaret ettiği
iddiasıyla suç
duyurusunda
bulundu

YILDIZ Teknik Üniversi-
tesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi öğretim gö-

revlisi Uğur Kutay'ın senaryo ya-
zımı dersinde, müfredat dışına
çıkarak Hz. Muhammed'e haka-
ret ettiği iddia edildi. Kutay hak-
kında, 9 Aralık'ta Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulundu. Suç du-
yurusu üzerine savcılık Kutay
hakkında, 'Halkın bir kesiminin
benimsediği dini değerleri alenen
aşağılama' suçundan soruşturma
başlattı.

Ağza alınmayacak sözler

Müdafaa-i İslam Hareketi Der-
neği üyeleri de dün sabah saatle-
rinde Çağlayan'da bulunan
İstanbul Adalet Sarayı'nda Uğur
Kutay hakkında suç duyurusunda
bulundu. Burada bir basın açıkla-
ması yapan Dernek Başkanı
Erdem Özveren, "Üniversitede
ders veren sözde bir akademis-
yen, dersinde Peygamber Efendi-
mize karşı ağza alınmayacak
sözler sarf etmiştir. Kendi ders
konusunun da dışına çıkarak,

bilgi sahibi olmadığı konulara
giren ve lağım kokan fikrini, üni-
versite de okuyan genç ve berrak
zihinleri kirletmek için kullanan
bu sözde akademisyen, Peygam-
ber Efendimize ettiği hakaretlerin
yanında, buna karşı çıkan öğrenci
kardeşlerimize de ağır ithamlarda
bulunmuştur. Bütün bu hakaret-
leri, sözde ifade özgürlüğü adı al-
tında savunmak ise cahilliktir.
İnancımıza, manevi değerlerimize
yapılan bu saygısızlığı şiddetle kı-
nıyoruz. Bu sözde akademisyen
hakkında gereğinin yapılmasını
temenni ediyor ve üniversite-
mizde inancımıza saygı duyma-
yan akademisyenler istemiyoruz"
şeklinde konuştu. Dernek üyeleri
açıklamanın ardından suç duyu-
rusunda bulunmak için adliyeye
girdi. Suç duyurusu dilekçesinde
akademisyen Uğur Kutay'ın 5
Aralık tarihinde ders sırasında
söylediği sözlere yer verildi. Di-
lekçede, Uğur Kutay hakkında
'Hakaret' ve 'Halkı kin ve düş-
manlığa tahrik ve aşağılama' su-
çundan dava açılarak
cezalandırılması istendi. DHA

KÜÇÜKÇEKMECE Bele-
diyesi, yeni yıla sayılı
günler kala bir kuşağın

vazgeçilmezi yılbaşı kartlarından
oluşan nostaljik bir sergiyi sanatse-
verlerle buluşturdu. Sinema Ya-
zarı, TV Yapımcısı ve Yönetmen
Korkut Akın’ın ‘Kırk Bir Kere
Sevda(ğ), Kırk Bir Kere Barış’
isimli sergisine Sefaköy Kültür ve
Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı.
Sergi açılışını, Korkut Akın’ın yanı
sıra annesi Nebahat Akın, şair ve
masal anlatıcısı Sezai Sarıoğlu,
Küçükçekmece Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdürü Güney
Özkılınç ve çok sayıda sanatsever
birlikte gerçekleştirdi.

Belge niteliğinde

"Bir dönemi anlamak, sosyal ve
kültürel yapıyı, o dönemin özellik-
lerini görmek için kartpostallar son

derece önemli belgeler niteliğinde-
dir" diyen Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, tüm sanatse-
verleri sergiye davet etti. Açılışta
konuşan Küçükçekmece Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Güney Özkılınç, “Barış ve sevda
birbirine çok yakışan iki kavram.

Ve bu kavramlar hep yanı başı-
mızda. Böylesine anlamlı bir ser-
giyle bizleri buluşturan Korkut
Akın’a çok teşekkür ediyorum. Kü-
çükçekmece’de dört sergi salonu-
muzla sanatseverleri nitelikli sanat
etkinlikleriyle buluşturmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.

Maziye yolculuk Biyometrik
geçiş sistemi

THY sık uçan yolcu programı Miles &
Smiles ve İGA İstanbul Havalimanı
tarafından uygulanan biyometrik

geçiş sistemi için İstanbul Havalimanı'nda özel
bir altyapı kuruldu. Buna göre sitemin hizmete
başlamasıyla birlikte THY yolcu programı Miles
& Smiles üyesi yolcular, özellikle koronavirüs
sonrası, sağlık ve hijyen önlemleri kapsamında
sistemin uygulanacağı seçili uçağa biniş kapıla-
rından temassız geçebilecek. Biyometrik kimlik
kontrolü sırasında maske takarken de kimlik tes-
piti yapabilmesini mümkün olduğu için yolcular
maskelerini çıkarmak zorunda kalmayacak.
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Yeni bir iktisat
kongresi yapılacak!

BAKANNebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat
Kongresi'nin tanıtımı dolayısıyla İzmir'de
düzenlenen basın toplantısında kongre

hazırlıklarına ve etkinliğin içeriğine ilişkin bilgi
verdi. İzmir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile
getiren Nebati, kentin Türkiye'nin yalnızca siyasi
bağımsızlığının değil, aynı zamanda ekonomik ba-
ğımsızlığının da temellerinin atıldığı, tarihe yön ver-
miş gazi ve güzide şehirlerden biri olduğunu
söyledi. Kentin tarihteki yeri ve önemine işaret eden
Nebati, şunları kaydetti: “İzmir, ayrıca, henüz Cum-
huriyetimiz kurulma arifesindeyken düzenlenen
İzmir İktisat Kongresi’ne de ev sahipliği yaparak ül-
kemizin iktisadi mücadelesinin de simgesi haline
gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde,
milletimizin verdiği destansı mücadeleler sonu-
cunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin 100'üncü
yılını, önümüzdeki sene hep birlikte büyük bir heye-
canla kutlayacağız. 17 Şubat tarihinde de iktisadi
bağımsızlığımızın sembolü olan İzmir İktisat Kon-
gresi'nin 100. yılını unutmayacağız. İzmirimiz, 17
Şubat 1923 tarihinde Banka-Han binasında topla-
nan ve ülkemizin dört bir yanından gelen 1.135 de-
legeye ev sahipliği yapmış, yeni Türkiye'nin
ekonomi politikalarının ana hatları İzmir İktisat
Kongresi'nde belirlenmiştir. İzmir’in kurtuluşundan
5 ay sonra, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalan-
masından ise 4 ay önce toplanan kongrenin İz-
mir'de düzenlenmesi elbette bir rastlantı değildi.
Tarihi bir liman ve ticaret şehri olan güzel İzmiri-
miz, düşman işgalinin tüm ağırlığını hissetmiş ve
önemli oranda zarar görmüştü.”

Ekonomik bağımsızlık için önemli

"Kongre, Yunan ordusunun şehirde bıraktığı tahri-
batı gözler önüne sermek ve yeni Türkiye’nin iktisat
politikalarına yön vermek için, şimdi olduğu gibi o
tarihlerde de büyük bir ticaret merkezi olan İzmir'de
toplandı." diyen Nebati, "İzmir İktisat Kongresi,
milletimizin cephedeki destansı mücadeleleriyle
elde ettiği siyasi bağımsızlığını, iktisadi bağımsız-
lıkla da perçinleyen tarihi bir kongreydi. Yurdumu-
zun dört bir yanından katılım gösteren çiftçilerin,
işçilerin, sanayicilerin, tüccarların ve hükümet tem-
silcilerinin o dönemki zor koşullar altında bir araya
gelmesi ve kongreye, istiklal mücadelemizin muzaf-
fer komutanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın
başkanlık etmesi, ekonomik bağımsızlığa verilen
önemi de açıkça ortaya koyuyordu."
değerlendirmesini yaptı.

İktisadi zaferler kazanacağız
Bakan Nebati, kongrenin açılışında Gazi Mustafa
Kemal'in altını çizdiği "Siyasi, askerî muzafferiyetler
ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi muzafferi-
yetler ile tetviç edilemezlerse husule gelen zaferler
payidar olamaz, az zamanda söner." ifadelerine
atıfta bulunarak, kendilerinin de Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam olarak bu
istikamette olduklarını, iktisadi zaferler kazanmak
üzere ilerlediklerini aktardı. AA

YILIN 11 aylık döneminde 3 milyon 970
bin 909 turistin müze ve ören yerlerinde
ağırlandığı Kapadokya'da 2022 yılı ziya-
retçi yoğunluğu ile uğurlanacak. Dünya-
nın çeşitli yerlerinden ve yurt içinden
yapılan rezervasyonla yüzleri gülen tu-
rizmciler, yılbaşı gecesine özel eğlence
programları düzenleyecek. Yılın son
günlerini bölgede geçirecek olan turist-
ler, arazi araçları ve atlarla düzenlenen
etkinliklere katılarak keşfe çıkacakları va-
dileri, sıcak hava balonlarıyla gökyüzün-
den de izleyebilecek. Peribacaları ve
doğal kaya oluşumlarının masalsı gö-
rüntüsünü ışıklandırma yaparak ren-
klendirecek olan konaklama tesisleri,
bölgeye özgü kayadan oyma mekan-
larda çeşitli eğlence etkinlikleri gerçek-
leştirecek. Bölgedeki eğlence ve

konaklama tesislerinde görevliler, yeni
yılı coşkuyla karşılamak isteyen konuklar
için süsleme çalışmalarına devam edi-
yor.

Yabancılar da ilgi gösteriyor

Bölgedeki bir otelin müdürü Murat
Canpolat, AA muhabirine, otellerin re-
zervasyon taleplerini karşılamakta güç-
lük çektiğini belirterek, "Telefonlarımız
susmuyor diyebiliriz. Yerli ve yabancı
misafirlerden çok yoğun talep var. Otel
olarak dolduk. Her mecrada dolu oldu-
ğumuzun görülmesine rağmen arayan-
lar yine de çok oluyor. Yüzde 50 yabancı
yüzde 50 yerli misafirimiz var. Konukla-
rımızın yılbaşında Kapadokya'yı tercih
etmelerinin en büyük nedenlerinden biri
kar beklentisi." dedi. Ürgüp ilçesindeki

bir otelin sahibi Mehmet Toybıyık da
bölgede konaklama tesislerinin bir kıs-
mında yılbaşına özel etkinlik düzenlene-
ceğini, program yapılmayan tesislerdeki
misafirlerin eğlence mekanlarındaki
programlara katılabildiğini anlattı.

2023 iyi gelecek

Yılbaşı dolayısıyla 26 odalı otellerinin
günler öncesinden dolduğunu aktaran
Toybıyık, "Kapadokya'da 5-6 yıl önce-
sine kadar nisanda sezon başlar ekim

sonunda biterdi. Son yıllarda ekimden
mart sonuna kadar da doluluk oluyor.
Bayram ve yılbaşı tatillerinde bu oran
yüzde 100'e ulaşıyor." diye konuştu. Ka-
padokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hiz-
met Birliği Meclis Üyesi ve Especial
Group Genel Koordinatörü Abdullah
İnal ise bölgede 2022'nin tüm zamanla-
rın en çok turist ağırlanan yılı olduğunu,
yılbaşındaki ilginin 2023'e de güzel bir
başlangıç yapılacağı anlamına geldiğini
ifade etti. AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
“17 Şubat'ta, 1. İzmir İktisat Kongresi'nden
100 sene sonra aynı yerde Cumhurbaşkanı-
mızın himayelerinde geniş katılımlı bir
iktisat kongresi düzenleyeceğiz” dedi
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AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

HİZMET ALIMI İHALE İLANI

Kapadokya dolup taşacak
Yeni yılı Kapadokya'da karşılamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin talep-
lerini karşılamaya çalışan tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

GEKADER Başkanı Eren, “Araştırmalar, evsel atığın yüzde 80'inin dönüştürülebilir atıktan oluştuğunu gösteriyor. Yani 2022'de
ne yazık ki piyasa değeri minimum 75 milyar TL olan 25 milyon ton geri dönüştürülebilir hurdayı çöpe atmış olacağız” dedi

G eri Dönüşümcüler ve Geri
Kazanımcılar Derneği
(GEKADER) Başkanı

Fatih Eren, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, 2022 yılına ve
2023'ten beklentilerine ilişkin de-
ğerlendirmelerini paylaştı. Geri dö-
nüşüm sektörünün gezegenin
geleceği için çalışan nadir sektörler
arasında yer aldığını dile getiren
Eren, II. Dünya Savaşı'ndan bu-
güne kadar geri dönüşümün artık
hayatın vazgeçilmez parçası haline
geldiğini söyledi. Eren, geri dönü-
şüm sektörü içinde "döngüsel eko-
nomi", "iklim değişikliği ve küresel
ısınma", "sürdürülebilirlik", "karbon
ayak izi" ve "karbon nötr" gibi kritik
önem taşıyan konular yer aldığını,
1970'te başlayan ve etkisini
2019'dan bu yana daha yoğun
gösteren iklim krizinin tüm dün-
yayı tehdit etmeyi sürdürdüğünü,
dünya gelinde artan nüfus ve buna
bağlı üretimle ortaya çıkan karbon
salım oranlarının geçen yıllara kı-
yasla çok daha tehlikeli boyutlarda
seyrettiğini anlattı. İklim krizi
devam ederken Rusya-Ukrayna sa-
vaşının Avrupa'ya "enerji krizi" ola-
rak yansıdığından, birçok ülkede
sanayinin durma noktasına geldi-
ğinden bahseden Eren, enerji mali-
yetlerindeki artışın ekonomilere
etkilerine değindi. Eren, enerji ma-
liyetlerindeki artışın birçok üreticiyi
ithalata zorladığını belirterek,
"2022'ye damgasını vuran bu sü-
reçte Türkiye elinde bulundurduğu
üretim potansiyeli, genç nüfusu,
AR-GE yatırımları, lojistik altya-
pısı, kara, deniz ve hava yolu ağı ve
coğrafi konumuyla Avrupa'daki
birçok ülkenin radarına girdi." diye
konuştu.

Ekonomiye katma
değer sağlıyor

Fatih Eren, Türkiye'nin hızlı geli
şimi ve büyümesini tüm olumsuz-
luklara rağmen 2022'de de sürdür-
düğüne vurgu yaparak,
elektronikten seramiğe, tekstilden
beyaz eşyaya kadar birçok sektö
rün global pazardaki payını artırdı-

ğını söyledi. Türkiye'nin gelişen
imalat ve sanayi gücünün gizli
kahramanları arasında geri dönü-
şüm fabrikalarındaki kusursuza
yakın ham madde üretim gücünün
de bulunduğunu dile getiren Eren,
sektörün atıkları geri dönüştürerek
ekonomiye katma değer sağladı-
ğını bildirdi. Eren, geçen yıl Türki-
ye'de geri dönüştürülen atık plastik
miktarının 2020'ye göre yüzde 10
artışla 6,8 milyon tona çıktığını,
bunun karşılığında ülke ekonomi-
sine 6,7 milyar dolarlık katkı sağ-
landığının tahmin edildiğini anlattı.
Bu yıl geri dönüşüm sektöründe
çok ciddi gelişmeler yaşandığını,
atık ithalatından geri dönüşümdeki
yeni geliştirilen teknolojilere, atık
toplama merkezlerinden Mobil
Atık Takip Sistemi'ne, sokak topla-
yıcılarının denetime tabi tutulma-
sından sıfır atık projesinin
geliştirilmesine kadar birçok konu-
nun 2022'de sektörün önemli gün-
dem maddeleri arasında yer
aldığını ifade etti.

Atık ithalatı geriliyor

GEKADER Başkanı Eren, Türki-
ye'nin atık ithalatının tamamıyla
artan nüfus ve nüfusa bağlı ortaya
çıkan taleple doğru orantıda oldu-
ğunu, burada toplanan hurda atık-
ların üretimdeki ham maddeye
talebi karşılayamadığını söyledi.
Bu nedenle tüm süreçleri ciddi bir
denetime tabi tutulan atık ithalatı
yapıldığını dile getiren Eren, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Geri dönü-
şümden ham madde ve mamul
üretmek için plastik hurda ithalatı
kaçınılmaz. İthal edilecek atık plas-
tiklerdeki kontaminasyon oranı
yüzde 1 ile sınırlandırılmıştır.
2020'de 775 bin ton olan plastik
atık ithalat rakamı, alınan tedbirler
sayesinde geçen sene 685 bin tona
gerilemiştir. Bu yıl da sıfır atık uy-
gulamasının başarısına paralel ola-

rak ithalatta azalmanın sürmesini
bekliyoruz. Yurt dışından 5 birime
getirilen ham madde, işlendikten
sonra ortalama 15 birime ihraç
edilmektedir. Yüzde 1 ile alınan
ham maddeler yüzde 18 KDV ile
satıldığını düşündüğümüzde sek-
tör bu yönüyle de devlete 'çöp'ten
yüzde 18 KDV üretiyor."

Atık miktarı
31 milyonu aşacak

Fatih Eren, 1 Ocak 2019'da yürür-
lüğe giren uygulama sayesinde 4
yılda plastik poşet kaynaklı 550 bin
ton atığın oluşumunun ve 23 bin
ton sera gazı salımının engellendi-
ğini belirterek, bu sayede plastik
poşet üretimi için gerekli ham
madde ithalatının da düştüğünü ve
yaklaşık 3,8 milyar TL tasarruf
sağlandığını söyledi. Araştırmalara
göre Türkiye'de kişi başına düşen
atık miktarının günlük 1 kilogram
olduğunu aktaran Eren, şu değer-
lendirmelerde bulundu: "Bu ra-
kamı baz aldığımızda bu yıl 31
milyon tondan fazla evsel atığın
çöpe gittiğini söyleyebiliriz. Araştır-
malar, evsel atığın yüzde 80'inin
geri dönüştürülebilir atıktan oluş-
tuğunu gösteriyor. Yani 2022'de ne
yazık ki piyasa değeri minimum 75
milyar TL olan 25 milyon ton geri
dönüştürülebilir hurdayı çöpe
atmış olacağız. Dönüştürülebilir
atıkların ayrıştırılmadan çöpe git-
mesi nedeniyle her yıl çok ciddi
ekonomik kaybımız var. Bu konuda
bilincin ve dolayısıyla ayrıştırma-
nın artması önemli bir kazanç ola-
caktır. Kalan yüzde 20'lik bitkisel
atık ve yemek atığı ise gazlaştırılıp
elektrik üretiminde kullanılmakta-
dır." Eren, Sıfır Atık Projesi saye-
sinde 2017'de yüzde 13 olan geri
kazanım oranının yüzde 27,2'ye
çıktığını, 2023'te bu oranın yüzde
35'e, 2035'te ise yüzde 60'a yüksel-
tilmesinin hedeflendiğini anımsattı.

Geri dönüşüm büyük arz ediyor
GEKADER Başkanı Eren, sokak
atık toplayıcılarının kayıt altına
alınıp şartlarının iyileştirilmesinin
çok güzel gelişme olduğunu, yeni
düzenlemeyle ortaya çıkan atıkla-
rın devlet tarafından kayıt altına
alınacağını belirterek, sistemin
sağlayacağı katkılardan bahsetti.
Gelecek yılın geri dönüşüm sek-
törü için büyük önem arz ettiğini
vurgulayan Eren, Avrupa'da üre-
tim yapan firma ve kurumların it-
halata dayalı tedarik sürecine
yöneldiğini, burada
Türkiye'nin önünün
açık olduğunu söyledi.
Eren, geri dönüşüm
sektöründe üretim ya-
panların alternatif
enerji sistemlerine yö-
nelmesinin 2023'te ön

plana çıkacağını kaydederek
sözlerini şöyle tamamladı: "Yeşil
Mutabakat ve Paris İklim Anlaş-
ması'nda Türkiye yine üzerine
düşen vazifeyi yerine getirecektir.
Sıfır Atık Projesi kapsamında
yerel yönetimlerin azimli çalış-
maları 2023'te de artarak süre-
cektir. Yeni yılla birlikte Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı'nın depozito iade sistemi-
nin 81 ile yayılmasını takip
edeceğiz. Evlerde ayrıştırma, geri

dönüşüm konu-
sunda Avrupa ülkele-
rinden çok gerideyiz.
2023'te ev ve ofis-
lerde ayrıştırma, atık
yönetimi ve bertaraf
konusunda önemli
adımlar atılacaktır."
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OGLUNA SAHIP CIK!
P artisinin grup toplantısında konu-

şan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Eğitimde anaokulundan liseye

her seviyede 351 bin yeni derslik yaptık,
750 bin yeni öğretmen atadık, 131 yeni
üniversiteyi faaliyete geçirdik, yükseköğ-
renim yurt yatak kapasitesini 850 bine
yükselttik. Önümüzdeki dönemde her se-
viyede eğitimin kalitesini daha da artıra-
cağız” dedi. “Adalette temel kanunların
yenilenmesinden hâkim-savcı sayısının
artırılmasına, demokratik reformlardan
verilen hizmetlerin kolaylaştırılmasını
sağlayan düzenlemelere kadar pek çok
adım attık” didyen Erdoğan, “Önümüz-
deki dönemde milletimizin hukuk siste-
mine olan güvenini daha da
güçlendireceğiz. Güvenlik de ordumuzu,
emniyetimizi, istihbaratımızı her alanda
güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerin-
den ve suç örgütlerinden arındırdık. Sos-
yal hizmetlerde yaşlıdan engelliye,
çocuktan kadına, şehit yakını ve gaziden
garip gurebaya her vatandaşımızın ya-
nında yer aldık, kimseyi sahipsiz bırak-
mayacak bir sistem kurduk. Önümüzdeki
dönemde daha fazla vatandaşımızı sos-
yal destek şemsiyemizin altına alacağız”
ifadelerini kullandı.

Konuşmasında yüksek enflasyona deği-
nen Erdoğan, “Yüksek enflasyonun ve
hayat pahalığının maliyet artışları dışın-
daki fırsatçılığa dayalı sebeplerini ortadan
kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yıl-
başından itibaren işçi, memur ve emekli
maaşlarına yapılacak artışların, fırsatçıla-
rın aç gözlülüğü sebebiyle erimesine rıza
gösteremeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaş-
masının önünde enflasyonu belirlediği-
miz seviyelere düşürme dışında bir engel
kalmamıştır. İnşallah önümüzdeki ay-
larda enflasyonun adeta tepetaklak aşa-
ğıya ineceğine beraberce şahit olacağız.
2023 yılını diğer sevinçler yanında hayat
pahalılığı belasından kurtuluşumuzun da
dönüm noktası haline getirelim istiyoruz.
Geçmişte ertelemek zorunda kaldığımız

hayallerle aramıza bu defa kimseyi sok-
mayacağız. Yılbaşından itibaren işçi,
memur, emekli maaşlarına yapılacak
zamların fırsatçılar nedeniyle eriyip git-
mesine rıza gösteremeyiz. Enflasyonu
hızla düşürmenin önünde engel kalmadı.
İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyo-
nun tepetaklak aşağıya ineceğine hep be-
raber şahit olacağız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen
ceza ve sonrasında yaşananlar hakkında
değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Bu
ülkenin her bir ferdi 6'lı masa denilen
yıkık dökük masaya baktığında geleceği
için kime oy vereceğini iyi bilir. Herkesin
birbirinin arkasından iş çevirdiği bu garip

masaya bu millet geleceğini teslim etmez.
Geçen hafta, hakimlere hakaret iddia-
sıyla, yani siyasi duruşuyla değil bireysel
eylemi nedeniyle ceza alan şahıs... Yasak
kararını akılalmaz bir sevinçle kucaklaşa-
rak, çak yaparak kutlayanı mı ararsınız...
Daha bitmemiş bir yargı kararı üzerinden
siyasi hesaplar yapanı mı ararsınız... Ma-
şallah tekmili birden ortaya döküldü.
CHP'nin başındaki zat dün çıkmış ne
diyor 'biz baba oğul gibiyiz'. Bunlara du-
yunca biz de içimizden 'Bay Kemal oğ-
luna sahip çık, o kendisine başka
ebeveynler arama peşinde' demekten öte
duramadık. Şaka bir yana 6'lı masanın ne
yaptıkları, hangi oyunu çevirdikleri bizi il-
gilendirmiyor. Biz işimize bakacağız” diye
konuştu.

İYİ Partİ Genel Baş-
kanı Meral Akşener,
partisinin

TBMM’deki grup toplantısında
konuştu. İktidarı serty sözlerle
eleştiren Akşener, “Sayın Erdo-
ğan her sıkıştığında, ‘Bu konu si-
yasetin konusu değildir’ diyerek,
işin içinden sıyrılamazsın. Sana
göre neyin siyasetin konusu olup
olmadığı, beni zerre ilgilendirmi-
yor. Engin birikiminin ve derin
fikirlerinin cefasını, zaten mil-
letçe yıllardır çekiyoruz. Beni,
Eskişehir'deki Nur Elif ilgilendi-
riyor, ve onun için senden hesap
soracağım! Beni, Van'daki Mu-
harrem ilgilendiriyor, ve onun
için senden hesap soracağım!
Beni, Adana'daki Emine ilgilen-
diriyor, ve onun için senden
hesap soracağım. Sen bu mem-
lekette varlık içinde yaşarken,
kestane ballarıyla, manda yo-
ğurtlarıyla, Medine hurmala-
rıyla, sefa sürerken, yokluktan,
yoksulluktan ölen, açlığa mah-
kûm ettiğin çocuklarımız için,
senden hesap soracağım. Bu
kürsüden defalarca gündeme
getirmeme rağmen rüzgargülü
projemizi devreye almak yerine,
utanmadan yasaklattığın için
senden hesap soracağım. Bun-
lar daha iyi günlerin. Milleti-
mizle el ele verip, siyasi rantı
çocuklarımızın hayatına tercih
eden bu kalpsizliğin, bu vicdan-
sızlığın hesabını sana sandıkta
soracağım. Hiç merak etme, çok
az kaldı” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'na verilen cezanın ardından
yaşanan tartışmalara değinen

Akşener, “Hatırla-
yın, 31 Mart İstan-
bul seçimlerini,
düzmece yalanlarla
iptal ettiler. Sandık-
ların güvenliğinden
kendileri sorumluy-
ken, muhalefeti, hile
yapmakla suçladı-
lar. Üzerinden, 3
buçuk sene geçti.
Tek bir kişi bile yar-
gılanmadı. Kuy-
ruklu yalanlarını destekleyecek,
tek bir delil bile bulanamadı.
Ama, siyasi tarihimize, bu kara
lekeyi sürenler, utanmadılar.
Milletimizden, bir özür bile dile-
mediler. Peki sonuçta ne oldu?
Millet iradesi yok sayıp, demok-
rasiye indirmeye çalıştıkları, dar-
benin karşılığında, İstanbul'u bir
kere değil, tam iki kere kaybetti-
ler. Belli ki, hâlâ daha akıllanma-
mışlar. Hâlâ daha, hezimeti
hazmedememişler. Hâlâ daha,
demokrasiyi içselleştirememişler.
Ve bu sefer de Türkiye'yi kaybe-
decekler. Nitekim, geçtiğimiz
Çarşamba günü, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız,
Ekrem İmamoğlu hakkında ve-
rilen, hapis ve siyasi yasak kara-
rıyla; Ak Parti iktidarının; millet
iradesini bastırmaya çalışan, bir
vesayet rejimi olduğu, bir kez
daha, gözler önüne serildi. Yar-
gıyı, demokrasiye karşı, bir sopa
olarak kullanan, 28 Şubat zihni-
yetinin, günümüzdeki temsilcisi
olduğu, bir kez daha açığa çıktı.
Seçimle alamadıkları İstanbul'u,
hatta düzelteyim, seçimle ala-
mayacakları İstanbul'u, yargı
yoluyla almak için, yine bir rezil-
liğin, peşine düştüler” dedi. Mu-

halefetin güçlenme-
sinde, Millet İttifakı'nın
belediye başkanlarının
katkılarının yok sayıla-
mayacağını belirten Ak-
şener, “İşte bu yüzden
de, onlardan çok korku-
yorlar. Milletimizin on-
lara olan sevgisini
kıskanıyorlar. Onların
önünü kesmek için, her
türlü rezilliği de yapı-
yorlar. İşte tam da bu

nedenle, onlara uzanan elleri
kırmak, değişime inanan herke-
sin, boynunun borcudur. Ben
de, 14 Aralık'ta, bu borcun gere-
ğini yapmak için, yola çıktım. İs-
tanbullunun iradesine,
vurulmaya çalışılan darbeye
karşı, tıpkı 2019'daki gibi, Ekrem
kardeşimizle, omuz omuza dur-
maya gittim. Bundan yirmi sene
önce, yaşadığı haksızlık karşı-
sında, nasıl Sayın Erdoğan'ın
yanına koştuysam, bu sefer de,
Ekrem kardeşimin yanına koş-
tum. Linç edilmeye çalışıldı-
ğında, nasıl Kemal
Kılıçdaroğlu'nun yanına koştuy-
sam, bu defa da, Ekrem İma-
moğlu'nun yanına koştum. Bir
saniye düşünmedik, bir dakika
gecikmedik, haberi alır almaz
yola çıktık. Demokrasimizin, sa-
hipsiz olmadığını hatırlatmak
için, İstanbulluların iradesinin,
çiğnenemeyeceğini haykırmak
için, Kaybetme korkusundan
gözü dönenlere karşı, dimdik
durmak için, Saraçhane'deydik.
Biz dün neredeysek, bugün de
oradayız. Kim ne derse desin,
yarın da, aynı yerde olmaya
devam edeceğiz” tepkisini gös-
terdi.

Omuz omuza
durmaya gittim
İYİ Parti lideri Meral Akşener, hapis ve siyasi yasak kararı sonrası İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye gitmesiyle ilgili konuştu. Akşener, "Ekrem
kardeşimizle, omuz omuza durmaya gittim. Biz dün neredeysek, bugün de oradayız.
Kim ne derse desin, yarın da, aynı yerde olmaya devam edeceğiz" dedi

İçİşlerİ Bakanı Sü-
leyman Soylu, Afet ve
Acil Durum Yönetimi

(AFAD) Başkanlığı'nda düzen-
lenen 'Türk Devletleri Teşkilatı
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Bakanlar Zirvesi'ne katıldı. Tür-
kiye, Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Maca-
ristan, Türkmenistan ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden
(KKTC) bakan ve bakan yardımcılarının katılı-
mıyla gerçekleştirilen zirvede, Türk Devletleri Teş-
kilatı'nın bölgesel afet müdahale yapısına
kavuşturulması amacıyla ülkeler arası 'sivil koruma
mekanizması' kurulmasına yönelik çalışma başla-
tıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her birimiz
kendi kapasitelerimiz ve tecrübelerimizi masaya
getirip 'Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sivil Ko-
ruma Mekanizması'nı kurmanın eşiğindeyiz. Her
yürüyüş bir ilk adımla başlar. İnşallah bizler bu yü-
rüyüşün ilk adımlarını atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu'yla ilgili sözlerine yönelik, "CHP'nin başındaki zat dün çıkmış ne diyor 'biz baba-oğul gibiyiz'. Bunlara duyunca biz de
içimizden 'Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demekten öte duramadık" ifadelerini kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay
hapis cezasına ilişkin konuşan Vatan Partisi
Genel Başkanı Doğu Perinçek, hâkimin
verdiği kararı doğru bulduğunu söyledi

ASGARİ ÜCRETİ
AÇIKLAYACAĞIZ
Asgari ücret konusuna değinen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asgari
ücretten emeklilik düzenlemesine
kadar gündemimizdeki diğer başlık-
ları da kısa sürede hal yoluna koya-
cağız. Büyük ihtimalle yarın,
(bugün) asgari ücret konusunu da
bakanımla bugün görüşmeleri yap-
mak suretiyle inşallah açıklayıp onu
da yoluna koymuş olacağız. Aynı şe-
kilde süreci devam eden konuları da
sonuçlandıracak adımları atmaya
devam edeceğiz” dedi. Başörtüsü
için anayasa değişikliği teklifine de
değinen Erdoğan, “Geçtiğimiz haf-
talarda Meclis'e bir anayasa teklifi
sunduk. CHP’nin gündeme getirdiği
başörtüsüyle ilgili teklifi Türkiye bu
temel hak konusunda bir daha ben-
zer tartışmaların içine düşmesin diye
anayasa hükmü hale dönüştürdü.
Ayrıca bu teklife aile yapımızı küresel
sapkın akımların saldırılarından ko-
rumaya yönelik bir madde de ekle-
dik. Küçük yaşta evlendirildiği iddia
edilen bir evladımızın trajedisi üze-
rinden milletimizin inancına saldı-
ranların aile kurumunun korunması
hususundaki samimiyetini bu vesi-
leyle tartma imkanı bulacağız. Ana-
yasa teklifimizin komisyon ve genel
kurul aşamalarındaki tartışmalar
tüm partilerin demokrasi hak ve öz-
gürlükler konusundaki samimiyetini
gösteren bir turnusol kağıdı işlevini
görecektir” açıklamasını yaptı.

Yürüyüş ilk
adımla başlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun,
YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği
iddiasıyla yargılandığı davada “kurul

halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevle-
rinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret”
suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası veril-
mişti. İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyaset
yasağı kararını değerlendiren Vatan Partisi Genel
Başkanı Doğu Perinçek, "Yargıça da helal olsun
doğru bir karar veriyor" dedi. Ulusal Kanal'da ya-
yınlanan 'Çıkış Yolu' programına katılan Perin-
çek, İmamoğlu’nun, "ahmak" kelimesini Yüksek
Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik kullandı-
ğını söyledi. Perinçek, "'Ahmak' sözcüğü Yargıtay
içtihatlarına göre hakarettir. Burada zulüm, hak-
sızlık yok. Yargıça da helal olsun doğru bir karar
veriyor. Ahmak demek hakarettir. Ahmak denen
kurum, YSK'dır ve hakaret hedefi olmuştur" ifa-
delerini kullandı.

Yargıca
helal olsun!
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T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI       
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ataşehir Sosyal Güvenlik Merkezi       

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ataşehir Merkez Müdürlüğünde işlem gören aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri
bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ataşehir Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat 
etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bidirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden
itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Borçlunun Adı Soyadı/Ünvanı İcra Takip No İşyeri Sicil No    Borcun Türü Borcun Dönemi           Toplam
1        MAVİDEN SİGORTA ARACILIK HİZ A.Ş. 2016/49303-04-05 1303168 PRİM 2014/11-2015/06 21.075,17
2        AKTİF EKOLOJİK TARIM HAYVANCILIK İNŞ SAN VE TİC AŞ 2019/157370-71-72 2020/113611-12-13 1438971 PRİM 2018/11-2020/06 21.009,59
3        SAHAKE VENDİNG ÇAY OCAĞI BÜFE İŞLT SAN VE TİC LTD ŞTİ. 2013/102024,12051-53,174711 1129792 PRİM 2011/02-2013/01 20.934,22
4        OPTİMAL ELK MALZ ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ VE METAL SAN TİC LTD ŞTİ 2019/36808-10-12 1328624 PRİM 2015/10-2016/05 20.825,11
5        ÜMİT KAYA 2015/45941-42-43,78697-98-99 2019/114326-27-28,135704-05-06 1331626 PRİM 2014/02-2018/09 20.693,18
6        LEVENT GÜNGÖR 2016/51035-36-37 1311707 PRİM 2014/07-2015/09 20.681,65
7        EKOÇİM ÇİMENTO BETONYAPI.ELM.İNŞ.MALZ.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 2016/50413-14-16 2019/41379-80-81 1308107 PRİM 2014/03-2014/10 20.646,51
8        HÜSEYİN CEM ZAĞLI 2019/158279-80-81 1302855 PRİM 2016/12-2017/11 20.575,76
9        DBA İNŞ MAKİNA VE BAĞLANTI SİSTEMLERİ LTD ŞTİ 2013/150173-74,160513,21307-08,99741-42 2014/22944-45,62384-85-87 1159456 PRİM 2012/08-2013/12 20.552,20
10      SERDAR AYDOĞAN 2019/141350-51-52 1357081 PRİM 2017/04-2019/03 20.548,71
11       ABİDE TUR HAYVANCILIK GIDA VE AMBALAJSAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2014/100611-12,29188-91 2022/39334 1294683 PRİM 2013/07-2013/10 20.518,52
12       HANKOÇ İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ 2013/33537-38 2022/39092 1208862 PRİM 2011/05-2012/08 20.504,63
13       BALİŞ İNŞ REKLAM ORG ISITMA VE SOĞUTMA SİST TİC LTD ŞTİ 2019/117786-87-88,209572 1298554 PRİM 2014/01-2016/03 20.500,53
14       GNP GEN MÜZİK PRODÜKSİYON TUR VE TİC.LTD.ŞTİ. 2013/25148,93026 2019/92610-11-12 1244330 PRİM 2012/05-2014/04 20.488,45
15       MUSTAFA MELİH KUYUCU 2019/37894-95-99 2020/13787 1314044 PRİM 2015/03-2017/11 20.456,24
16       BME TUR İNŞ OTO GIDA VE KUY SAN TİC LTD.ŞTİ. 2013/43625-26 2020/15751 1232171 PRİM 2011/01-2011/03 20.401,64
17       VİTRA İNŞ YAPI MALZ ELK VE TEMİZLİK MAD SAN TİC LTD ŞTİ 2015/56099,56100-01 2019/42246-47-48 1349138 PRİM 2015/06-2015/10 20.400,58
18       GRASLAR MATBAA REKLAM BİLİŞİM SAN TİC LTD ŞTİ 2020/117301-02-03 2022/35759 1463215 PRİM 2019/12-2020/03 20.271,75
19       KASIM KURBAŞ 2015/72144-47-51 2019/118908-09-10 1305922 PRİM 2014/03-2017/12 20.265,95
20       NYG REKLAM MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞ  TAAH SAN TİC LTD ŞTİ 2016/88177-78 1361400 PRİM 2015/11-2015/11 20.235,91
21       BBM GIDA MAMULLERİ PAZ.DAĞ.SAN VE TİC LTD ŞTİ 2013/195673,38791-92 1234580 PRİM 2011/02-2011/08 20.174,43
22       KUZEY UNLU MAM GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ 2019/92180-81 2020/98051-52-53 1238905 PRİM 2018/02-2019/12 20.150,82
23       PAFULİ UN MAMÜLLERİSAN VE TİC LTD ŞTİ 2013/113580 2019/40684-85-86 1279138 PRİM 2012/12-2016/05 20.131,91
24       KAZMACILAR NAK TİC LTD ŞTİ 2019/126615-16-17 1225985 PRİM 2017/06-2017/11 20.061,94
25       ÇEVİKLER GRUP OTOMOTİV İNŞ GIDA SAN TİC LTD ŞTİ 2019/87035-36-39 1215822 PRİM 2014/02-2014/04 20.002,04
26       GOLDEN EAGLE DIŞ TİC LTD ŞTİ 2019/165799,165801-02 1424492 PRİM 2018/10-2018/12 19.997,14
27       ZEYNEP ERTUĞRUL 2016/43180-81-82 1305783 PRİM 2014/05-2015/09 19.930,84
28       PARALEL DAN TİC.LTD.ŞTİ 2013/167679,32337-38 2016/55657-58-59 1203155 PRİM 2010/05-2011/09 19.827,24
29       DEĞİRMENCİOĞLU GIDA TUR TEKS İNŞ İŞ ELB. İŞ GÜV. SAN TİC LTD ŞTİ 2013/42229-30 1248589 PRİM 2011/09-2011/12 19.795,56
30       EDEKA GIDA İNŞ TUR LTD ŞTİ 2019/171866-67-68 2020/113590-91-92 1438737 PRİM 2018/12-2019/06 19.610,63
31       HÜSEYİN MURAT BULDUR ORT. 2019/91535-36-37 2020/97855-56-57 1231662 PRİM 2017/05-2019/08 19.590,36
32       KERASUS YAPI MALZ METAL İNŞ NAKLİYAT SAN TİC LTD ŞTİ 2016/40255-56-57 1322921 PRİM 2014/06-2015/01 19.582,66
33       4 COS TEKNOLOJİ SAN A.Ş. 2016/53174-76-78 1154022 PRİM 2015/04-2015/08 19.559,22
34       KULEALTI RESTORANT İNŞ TUR LTD ŞTİ 2013/191137-38 2014/27201-02,87459-61-62 1283497 PRİM 2013/04-2013/11 19.529,88
35       NURİŞ İNŞ TAAH SAN TİC LTD ŞTİ 2013/111934,179652-53,55200 2014/21893,80976-77 2019/40224-25-26 2021/23626    1245387 PRİM 2011/08-2015/10 19.460,46
36       BURÇ KARADENİZ VE ORT 2013/159799 2015/47336-37 2019/38863-64-65 1227839 PRİM 2011/11-2014/06 19.410,35
37       EPA DİJİTAL MEDYA ELEKTRONİK TİC VE TUR AŞ 2016/48632-33-34 2018/18881 1320620 PRİM 2014/11-2016/04 19.407,95
38       YENİ KURULACAK SOFT MÜHENDİSLİK PROJE DAN VE İNŞ AŞ. 2019/151934-35-36 1335020 PRİM 2016/08-2016/10 19.361,74
39       ASİA TAVUKÇULUK ENTEGRE GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ 2019/124298-99,124300 1312869 PRİM 2017/02-2018/02 19.331,13
40       GRUP OTOMOTİV SANVE TİC.LTD.ŞTİ. 2012/42542 2013/132245-46,160955,88106-07 2014/103114,11340-41 1011950 PRİM 2002/06-2014/02 19.217,33

2015/33144-45-46 2019/54145
41       ARZEN YAPI MALZ PAZ SANVE TİC LTD ŞTİ 2019/84055-57-59 1203391 PRİM 2018/12-2019/03 19.069,16
42       KERAMETTİN ERDOĞAN 2016/18593-94 2019/114633-34-35 1278509 PRİM 2015/06-2018/02 19.042,02
43       SAFİNAT İNŞ.YATIRIMSAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 2019/193127-28-29 1325314 PRİM 2018/05-2019/02 19.034,61
44       CENGİZ PEYNİRCİ 2019/122518-19-20 1289551 PRİM 2016/08-2017/11 18.929,03
45       MİS TESİS YÖNETİMİ VE SERVİS HİZM.A.Ş 2015/24486 1266714 PRİM 2013/12-2014/02 18.858,45
46       PARKADASI ORG İNŞ GIDA VE DIŞ TİC LTD ŞTİ 2019/85860-61-62 1209671 PRİM 2017/07-2018/03 18.782,61
47       DURGUNLAR HAYVANCILIK GIDA İNŞ İTHALAT İHRACAT SAN VE TİC AŞ. 2018/33042 2019/123042,42782-83 1366408 PRİM 2016/01-2016/06 18.782,33
48       ÇÖZÜM EBYS BİLİŞİM VE ARŞİV TEKNOLOJİLERİ LTD ŞTİ 2019/192983-84-86 2020/12249 1356734 PRİM 2017/03-2018/01 18.775,29
49       SELDA SEYREK 2020/103209-10-11,12193 2022/34372 1290414 PRİM 2018/12-2021/01 18.678,85
50       SDV İSTANBUL GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIĞI A.Ş. 2019/141422-23-24 1357612 PRİM 2015/11-2016/06 18.637,37
51       DESİ SİGORTA EKSPERTİZ HİZ LTD ŞTİ 2013/138629 2016/10766-67-68 1093774 PRİM 2013/02-2014/12 18.599,35
52       AKSA AHŞAP SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 2019/36158-59-60 1012737 PRİM 2015/10-2016/08 18.593,40
53       TOYSTAR OYUNCAK SAN İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ 2013/167332,32070-71 1201555 PRİM 2009/08-2010/12 18.543,27
54       SENCO MEDİKAL PAZ İTHALAT İHRACAT SAN VE TİC LTD.ŞTİ. 2015/51933-34-35 2019/42108-09-10 1338257 PRİM 2014/12-2016/01 18.539,35
55       METS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD ŞTİ 2019/83743-44 1200699 PRİM 2010/04-2010/05 18.530,16
56       VESS VERİMLİ ENERJİ SİSTEMLERİ SAN VE TİC AŞ. 2019/164452-54-58 1354150 PRİM 2016/03-2017/11 18.517,17
57       SATIROĞLU KİMYA VE YAPI SAN TİC LTD ŞTİ 2019/47598-99,47600 1275591 PRİM 2015/11-2016/01 18.475,42
58       HÜSEYİN İNCEGÜL 2015/55970-71-72 2019/42228-29-30 1348577 PRİM 2015/06-2015/11 18.470,54
59       FİAJANS REKLAM TASARIM UYGULAMA VE BİLİŞİM HİZ TİC LTD ŞTİ 2016/47780-81-82 1327173 PRİM 2014/08-2015/05 18.459,83
60       HANDE SEZER PEKCAN ALPER LEVENT PEKCAN ORT 2013/37014-15 1223696 PRİM 2010/12-2011/04 18.375,57
61       TRANS OTOMOTİV İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ 2016/35992-93-94 1207215 PRİM 2009/12-2010/10 18.316,94
62       PINAR SOSYAL HİZ İNŞ MAK VE MÜŞ SAN TİC LTD ŞTİ 2015/33680 2016/34594-95-96 1235542 PRİM 2011/08-2014/04 18.287,75
63       KİBAR AZİZOĞLU 2019/138827-28-29 2020/107884-85-86 1357195 PRİM 2017/12-2020/01 18.270,63
64       PRODEK BİLİŞİM YAZILIM YAPI İNŞ SAN TİC A.Ş 2019/42574-75-76 1360917 PRİM 2016/01-2016/04 18.219,98
65       YEŞİL MAVİ DAN İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ 2014/13852 1137300 PRİM 2009/09-2010/11 18.051,29
66       SEVGİ SİNAN 2019/138018-19-20 1352714 PRİM 2015/10-2016/11 18.044,62
67       VENÜSFİLİPO KİMYEVİ MADDELER METAL SAN DIŞ TİC LTD.ŞTİ. 2016/47577-78-79 1322994 PRİM 2014/06-2015/08 18.043,78
68       TEKART METAL ÜRÜNLERİ HARFİYAT VE İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ 2019/84833-35-36 2021/23760 1207000 PRİM 2009/08-2014/04 18.021,03
69       PORTAL İLETİŞİM LTD ŞTİ 2012/50742 2013/154216-17 2015/42890 2018/34514 2022/39103 1216666 PRİM 2011/05-2017/10 18.016,69
70       MAPİ KİMYEVİ MADDELER ORGANİK TARIM SAN İÇ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ 2013/55063-64-65 2019/200391 2022/39206 1243748 PRİM 2011/06-2012/04 17.904,98
71       MAKTEK KESİCİ TAKIMLAR SAN VE TİC A.Ş. 2019/178882-83-84 1347146 PRİM 2018/05-2018/08 17.851,61
72       ELPAY ELK PANOAYDINLATMA VE İNŞSAN TİC.LTD.ŞTİ. 2018/18424 2019/115672-73-74 1287166 PRİM 2017/04-2017/11 17.837,93
73       FOUR M LOJ HİZM DIŞ TİC LTD ŞTİ 2013/195159,34948 1216159 PRİM 2010/07-2012/04 17.822,85
74       DERİN SİGORTA ARACILIK HİZ LTD.ŞTİ. 2019/105194-95-96 1189879 PRİM 2017/07-2018/01 17.736,56
75       FİERO BANYO MOBİLYALARI VE YAPI MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2016/48773-75-76 1300917 PRİM 2014/11-2015/05 17.590,07
76       ZEYNEP CÖMERT 2019/99696-97-98 1253088 PRİM 2018/03-2019/03 17.550,37
77       ÖZATA ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ 2022/11240-41-42,34393-94-95 646096 PRİM 1999/04-2021/12 17.541,35
78       M TESİS HİZ A.Ş. 2019/103373-74-75 1286098 PRİM 2014/02-2014/02 17.508,93
79       ŞEN KUAFÖR EST KOZM TUR İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ 2019/81333-35-37 1187464 PRİM 2016/02-2016/11 17.403,04
80       ELMA GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ TİC.LTD.ŞTİ. 2010/48767-68 2013/166678 1119893 PRİM 2009/06-2010/05 17.378,17
81       GLOBAL YAYINCILIK DAĞITIM MÜZİK VE FİLM YAP KAĞITÇILIK 2019/112908-09-10 2022/39187 1222202 PRİM 2018/07-2018/08 17.366,03

MATBAACILIK SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
82       OMPAR DIŞ TİC OTO YED.PAR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 2016/39320-21-22 1301645 PRİM 2015/05-2015/08 17.363,51
83       GÜLAY KÜLAH 2019/193192-93-94 1323843 PRİM 2017/02-2018/01 17.358,05
84       EĞLENCE MERKEZİ ORT. GALAKSİ MİNİ EKSPRES 2016/47178-79-80 1304660 PRİM 2014/05-2014/12 17.175,25
85       ALİ KEMAL SARIYILMAZ 2019/122213 1282351 PRİM 2004/09-2005/02 17.165,76
86       BMD MİMARLIK İNŞ TAAH SAN VE TİC LTD ŞTİ. 2019/15750-51-52 1280519 PRİM 2015/10-2016/05 17.042,81
87       MİSYON GIDA TUR İNŞ İTHALAT İHRACAT TİC LTD ŞTİ 2019/164479-80-82 1354240 PRİM 2015/12-2016/01 17.023,72
88       GVKSOFT REKLAMCILIK YAZ TEKN VE YAY SAN TİC LTD ŞTİ 2013/145854,42019-20 2020/48446 1246960 PRİM 2011/08-2012/10 16.960,31
89       EKSPOLİ ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ 2019/85493-94-95 1209012 PRİM 2016/09-2018/02 16.867,97
90       ŞAFAK GIDA TARIM ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2019/62122-23-25 1079871 PRİM 2016/03-2016/08 16.810,86
91       SEMBOL ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER İÇ DIŞ TİC LTD ŞTİ. 2016/60351-52-53 2019/41031-32-33 1294037 PRİM 2013/07-2015/04 16.715,07
92       TST İNOVASYON VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 2019/101520-21-22 1273857 PRİM 2016/11-2017/09 16.646,65
93       ART GRAFİK TASARIM MATBAACILIK REKLAM LTD ŞTİ 2010/46815-16 2013/171155,25939-40 1171054 PRİM 2008/12-2010/07 16.555,42
94       ORTADOĞU DIŞ TİC LTD ŞTİ 2019/65253-54-55 1146726 PRİM 2010/03-2010/11 16.536,64
95       ASHKAN DAN ARAŞTIRMA VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 2013/173922-24 1247136 PRİM 2013/03-2013/05 16.501,86
96       BAY BİNA VE TOPLU YAPI YÖNETİM HİZ A.Ş. 2019/179793-94-95 2020/113113-14-21 1432080 PRİM 2018/08-2019/06 16.439,08
97       MARKA FORUM AYAKKABI TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ 2016/49754-55-56 1316010 PRİM 2014/08-2014/12 16.384,07
98       PINNAR ÇELİK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER İTH İHR SAN VE TİC LTD ŞTİ 2015/43737-38-39 1214093 PRİM 2010/05-2010/11 16.373,65
99       DOA MAD İNŞ TUR SAN VE TİC LTD ŞTİ 2015/60448-49-50 2019/137745-46-47 1351499 PRİM 2015/06-2016/02 16.372,39
100     İKRA YAPI VE DAN HİZ LTD.ŞTİ. 2019/40038-39-40 1227867 PRİM 2014/02-2015/05 16.364,73

Sıra No

T uzla Deri Sanayi’de Alucon Yapı iş-
çileri 2 aydır maaşlarının ödenme-
diğini söyleyerek şirketin önünde

basın açıklaması yaptı. Şirketin sürekli
ödemeleri geçiştirdiğini söyleyen işçiler,
16 Aralık’ta insan kaynakları müdürü tara-
fından toplantıda işten çıkışlarının yapıla-
cağını öğrendiklerini belirtti. Şirketin
patronlarından Barbaros Yangın’ın öde-
melerin 19 Aralık’ta netleşeceğini söyle-

yerek işçileri evlerine gönderdiği belirtilen
açıklamada, "Bizleri hiçbir işlem yapma-
dan evlerimize gönderdiklerinde, aslında
fabrikanın içinin boşaltılması ile ilgili plan-
lar yaptıklarını bilmiyorduk" denildi. İşçiler,
haklarını almadan mücadeleden vazgeç-
meyeceklerini kaydetti.

Hakkımızı almak istiyoruz

İşçilerin açıklaması özetle şöyle: “17 Ara-

lık Perşembe günü, fabrikadan bizlere ula-
şan video görüntülerinde, imalat makine-
lerinin söküldüğünü ve bir tıra yüklendiğini
gördüğümüzde hepimiz şok olduk. Diğer
videoda ise tüm ofis eşyaları, bilgisayarla-
rımız toplanıyordu. Bugüne kadar depo-
daki tırlarca malzeme, günlerce
fabrikadan götürüldü. Ayrıca haftalar ön-
cesinden şirket arabaları birilerinin üze-
rine devredildi. Bizleri hiçbir işlem

yapmadan evlerimize gönderdiklerinde,
aslında fabrikanın içinin boşaltılması ile il-
gili planlar yaptıklarını bilmiyorduk. İşsizlik
sigortasından yararlanabileceğimiz şe-
kilde çıkışlarımızın yapılacağı sözlü olarak
beyan edilmiştir. Patronlarımızdan alacak-
larımız için yazılı sözlü bir beyan alama-
dık. Alın terimizin hakkını almadan
mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bura-
dan bildiriyoruz.” HABER MERKEZİ

2 AYDIR 
maaş

alamıyorlar!
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş-
tiraki Şehir Hatları A.Ş., “İstanbul deni-
zinin karbonsuzlaştırılması” projesi

kapsamında elektrikli deniz taksi üretti. Mev-
cut deniz taksilere oranla yakıt tüketiminde
yüzde 25 azalma sağlayacak yeni nesil araç-
lar için, Tarihi Haliç Tersanesi’nin 567’nci yıl
kutlamaları haftasında, tanıtım toplantısı dü-
zenlendi. 5 elektrikli teknenin denize indiril-
diği törenin sonunda, Haliç Tersanesi’nin
567’nci kuruluş yıldönümü anısına; İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, iştiraklerden sorumlu
İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız ve Şehir
Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş tara-
fından pasta kesildi. Tersanedeki bir atölyede
düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan
İmamoğlu, “1455’te başlayan bir süreç,
muhteşem bir tarihi alanın içerisinde olmak,
gerçekten özel bir durum. Dünyanın yaşayan
en eski tersanesi, 567 yıldır dimdik ayakta.
Bunu korumak, muhafaza etmek, geleceğe
taşımak önemli. Fatih Sultan Mehmet
Han’dan bugüne hem zamana direndi hem
de bazen bir takım rant düşüncelerine karşı
kendini korudu, muhafaza etti. Bazen de çok

duyarlı, titiz insanların katkılarıyla ayakta
durdu” dedi.

Bizde ayrı gayrı yok

İmamoğlu, etkinliğin ardından gazetecilerin
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın, İmamoğlu'nu kast
ederek, “Bay Kemal oğluna sahip çık, kendi-
sine başka ebeveynler arıyor” sözleri hatırlatı-
lan İmanoğlu, “Bizde ayrı gayrı yok. Sayın
Kılıçdaroğlu, bizim ailemizin lideri. Dolayı-
sıyla, eğer ona bir laf edilmişse, ona bizim de
cevap verme hakkımız vardır. Zira bahsettiği
kavramın içinde ben de varım. Tabii bizim bir
aile oluşumuza, kuvvetli bağlarla birbirine
sarılıyor olmamıza bu kadar ilgi göstermesi,
garip. Demek ki, kendi ailesi içerisinde bu
birliği ve bütünlüğü kaybetmiş ki, o alanda
bile bizi kıskanıyor. Yani bu kıskançlığı o
kadar büyümüş ki Sayın Cumhurbaşka-
nı'nın, gözü hiçbir şey görmeyecek hale geldi
diyebilirim. Ama biz, çok sıkı bağlara sahibiz.
Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak, Genel
Başkanımla benim aramdaki ilişkiyi, Genel
Başkan’ın bir ‘baba-oğul ilişkisi’ diye tarifle-
mesi, muhteşem bir duygu. Bunu bir tek

babam kıskanır diye düşündüm. Hani
babam der ki, ‘Ya nasıl böyle bir şey der
benim oğluma.’ Ama babam da kıskanmaz.
Babam da gurur duyar oğluna böyle bir
duygu besleyen Genel Başkanı olmasından.
Fakat görüyorum ki, kıskançlık duygusu
Sayın Cumhurbaşkanı'nda yüksek” ifadele-
rini kullandı.

Kıskançlığınız büyüyor

“Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulun-
mak istiyorum: İstanbul'u devraldık, kıskan-
çlığınız, tavan yaptı” diyen İmamoğlu, “Her
hamlemizde kıskançlığınız büyüyor. Ve bu
kıskançlıkla yapılan hamleleriniz, saldırıları-
nız, bize müdahaleleriniz şimdi hukuk eliyle
derece yükseltti. Görevden alıkonulmak iste-
nen, görevden alınmak istenen dil ile bir nevi
tehdit edilen bir pozisyonda kalmamız sağ-
lanmaya çalışılıyor. Bunların hiçbiri bir kere
bizi korkutmaz. İstiklal Marşı'mızın o ilk keli-
mesi, ‘Korkma’yla başlar. Ben her zaman
söylüyorum; biz asla korkmayız. Ama kendi-
lerine şunu tavsiye ediyorum: Ben neredeyim
şu anda? Kasımpaşa'dayım. Yani bugün
567’nci yılını tersanemizin kutladık. Kasım-
paşa, önemli bir yerdir. Yiğit delikanlıların ol-
duğu bir semttir ve mertçe mücadele için
hayatını ortaya koyan insanlar vardır” açıkla-
masını yaptı.

Kendine yakışanı yapsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mertçe mücade-
leye davet eden İmamoğlu, “Yani bizim bu
büyük ailemizden, bu büyük takımımız-
dan, bu büyük muhalefet cephesinin olu-
şumundan insan eksiltmeye çalışmasın.
İnsan eksiltmeye değil, mertçe mücade-
leye davet ediyorum. Bu elinizdeki
devlet gücünü kullanarak, insanları
sindirme kavramından uzaklaşsın-
lar. Bunu da bir tek kendileri yapa-
bilir. Lütfen yapsın. Bu işin yanlış
olduğunu, bu işin doğru bir karar
olmadığını çıkıp açıklamasını
bekliyorum. Bu işin istinaftan
dönmesinin şart olduğunu çıkıp
açıklamasını bekliyorum. Bunu
yaparsa, kendine yakışanı yap-
mış olur. Bıraksın bizim baba-
oğul ilişkimizi. Kıskandığının
farkındayım. Kıskanmaya
devam etsin. Biz daha çok
sarılacağız birbirimize.
Ama bu mertliği bekliyo-
rum ben” diye konuştu.
İmamoğlu, kendisine
adaylıkla ilgili yönetlilen
bir soru üzerine de "Tek
başına bir oyun izle-
meye alıştığınız için
takım oyunundan
uzaklaştınız. Takım
oyunundan, oyuna gi-
recek oyuncudan, tek-
nik direktörden
bahsediyorum. Millet
yıllardır tek kişilik
oyun görüyor. Ben
diyorum ki takım
oyuncusuyum, oyun
oynayabilecek kişi-
lerden biriyim. Beni
daha sahaya gider-
ken yolda sakatla-
maya çalışıyorlar.
Ben CHP'liyim, her
CHP'linin ailesinin
lideri olan sayın
Kılıçdaroğlu aday-
dır" ifadelerini kul-
landı. HABER
MERKEZİ
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Cemal Aslan

İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş., tarihi Haliç Tersanesi’nin 567’nci
kuruluş yıldönümünde, 5 elektrikli deniz taksiyi suya indirdi.
Düzenlenen törende konuşan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın “Birbirlerinin gözlerini oyacak noktadaydılar, çıktı,
‘Benim oğlum gibidir’ dedi. Oğluna sahip çık” açıklamasına cevap
verdi. İmamoğlu, “Kendi ailesi içerisinde bu birliği ve bütünlüğü
kaybetmiş ki o alanda bile bizi kıskanıyor” diye konuştu

S ana yapılmasını istemediğin şeyi
başkasına yapmayacaksın.
Bir cumhuriyet ülkesinde olmaması ge-

reken şeylere şahit oldukça insan yaşadığın-
dan utanıyor.

Eski Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan
Toprak Benli, tam sekiz aydır Bakırköy
Kadın İnfaz Evinde tutuklu bulunuyor.

"İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Bel-
gede Sahtecilik" suçlaması ile tutuklanan
Handan Toprak aradan geçen bu sürede
“daha ifadem alınmadı” diye haykırıyor ama
duyan yok.

2014 yerel seçimlerinde 15 yıllık belediye
başkanlığı yapan Mustafa Değirmenci'nin ye-
rine aday yapılarak Avcılar Belediye Başkan-
lığı koltuğuna oturan Handan Toprak aslında
başarısız denecek bir yönetim sergiledi.

2019 seçimlerinde CHP tarafından Han-
dan Toprak aday yapılmadı ve Av. Turan Han-
çerli yeni belediye başkanı olarak seçildi.

Başkanlık yaptığı dönemde ''toprak ana”
lakabı ile anılan Handan Toprak'ın belki de
görev süresindeki en büyük hatasının Burçin
Baykal'a çok fazla güvenerek belediyenin ne-
redeyse her şeyini emanet etmesini
söyleyebiliriz.

Sonuçta daha görev süresi bitmeden Bur-
çin Baykal o görevlerinden alındı, hakkındaki
şaibelerden belki birazcık yırtarım diye -ol-
mayacağını bile bile- büyük paralar harcaya-
rak CHP Küçükçekmece belediye başkan
aday adayı oldu.

CHP'den aday yapılmayan Handan Toprak
ise ikinci en büyük hatasını DSP Avcılar Be-
lediye Başkan adayı olarak gerçekleştirdi.
Hal böyle olunca her ne kadar DSP Genel
Başkan Yardımcısı görevine kadar getirilse
de 2019 yerel seçimlerinin hemen ardından
önce Burçin Baykal'a daha sonra Handan
Toprak'a operasyon çekildi. Şimdilerde her iki
isim de cezaevinde tam bir belirsizlik
yaşamaktalar.

*
“Daha hakkımda iddianame hazırlan-

madı” diyen Handan Toprak, Küçükçekmece
1. Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifade-
sinde, "Evladıma bırakacağım tek mirasım
temiz olan öz geçmişimdir. Ben belediye baş-
kanlığının ve kendi belediye başkanlığımda
da ihale süreçleri ile ilgili olan yapılmak iste-
nen soruşturmalar İçişleri Bakanlığından geri
dönmüş ve soruşturma izni verilmemiştir.
Harcama yetkilisi müdürdür ve kendi müdür-
lüğünün bütün faaliyetlerine imza atar ve
hepsinden sorumlu. Belediye başkanlığı bu
süreçleri denetler. Harcama yetkilisi değildir,
ihalenin hiçbir sürecinde belediye başkanları
yer almaz” diye bahsetmişti.

*
Handan Toprak Benli'nin sosyal medya he-

saplarında bu paylaşımlar yapıldı:
-Ben cezaevine atıldım diye bazılarının

beklediği gibi eğilecek, bükülecek bir insan
değilim.

-Ben kimsenin siyasi amacına alet olmam.
-Ben cezaevi şartlarıyla yılmam, doktorluk

yaparken memuriyet hayatımda daha kötü
şartlara sahip yerlerde kaldım ve görev yap-
tım ama mutlulukla halkıma hizmet ettim.

-Ben atalarımdan aldığım tertemiz geçmişi

geleceğime ve evladıma
taşıyacağım.

-Dostlarımın yanımda olduklarını ve bana
inandıklarını biliyorum, ben cezaevinde kaç
yıl olursa olsun yatarım. Ama kimseye taviz
vermem.

Dr. Handan Toprak
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz

Kurumu G-18
*

CHP İstanbul Milletvekilleri Turan Aydo-
ğan ve Özgür Karabat ile CHP Mersin Millet-
vekili Ali Mahir Başarır'ın da geçtiğimiz
günlerde cezaevinde ziyaret ettiği Handan
Toprak Benli için yargı sonucu nasıl karar
verir bilemeyiz.

Dosyasında neler var. Ne gibi deliller var.
Suçlamalar var. Bunları da bilmiyoruz.

Ancak bildiğimiz şu var; Eski Avcılar Be-
lediye Başkanı Dr. Handan Toprak suçlu şüp-
hesi ile 8 aydır tutuklu ve daha hakkında
iddianame hazırlanmamış.

Handan Toprak'ın suçlandığı "İhaleye Fesat
Karıştırma" iddiası ile şüpheli olmayan bele-
diye başkanı neredeyse yok gibi. O zaman o
belediye başkanları neden tutuklu değil, veya
neden yargı onların da peşine düşmüyor?

Kim bunlar diyenlere de cevabımız yayınla-
dığımız haberler olsun.

Handan Toprak Benli şayet bugün görevde
olsaydı yine tutuklanacak mıydı?

Tıpkı Handan Toprak Benli gibi geçtiğimiz
günlerde Eski Beşiktaş Belediye Başkanı
Murat Hazinedar'a da benzer operasyon
çekildi.

Neden bu operasyonlar görevdeki belediye
başkanlarına değil de görev süresi biten bele-
diye başkanlarına karşı yapılıyor?

Bir cumhuriyet ülkesinde yargı bu kadar
şüphe uyandırıyorsa bu güzel ülkede 'adalet'
nasıl sağlanacak?

Handan Toprak Benli, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'na verilen ceza sonrası sosyal
medya hesabından bu açıklamayı yapmıştı:

Yargının siyasete alet edildiği en karanlık
günleri yaşıyoruz. Şahsımla başlayan bu
süreç sonunda, haklı olan bizler kazanacağız.
Ne beni cezaevinde tutarak, ne de İstanbul
halkının seçtiği Belediye Başkanımız İma-
moğlu'nu hapisle tehdit ederek amaçlarına
ulaşamayacaklar. Bizler Atatürk'ün göster-
diği yolda ve Cumhuriyet değerleri uğruna
mücadeleye etmeye yemin etmiş insanlarız.
Unutmayın, karanlığın en koyu olduğu an,
aydınlığın en yakın olduğu zamandır. Bu ka-
ranlık dönemden hep beraber çıkacağız...

Handan Toprak
içerdeyse diğerleri

neden dışarda?
Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/@mehmetmerttv

Değerli Üyelerimiz, İstanbul, 10.12.2022
Derneğimiz Olağanüstü 2. Genel Kurulu 07
Ocak 2023, Cumartesi günü 14.00 – 17.00 sa-
atleri arasında İstanbul Topkapı Üniversitesi
Kazlıçeşme Kampüsü (Prof. Muammer Aksoy
Cad. No: 10, 34087 Zeytinburnu/İstanbul) E
Blok Senato odasında gerçekleştirilecektir.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci top-
lantı 14 Ocak 2023 Cumartesi tarihinde aynı
saat ve adreste gerçekleştirilecektir.
Bilgilerinize sunar, genel kurulumuzda birlikte
olmayı dileriz.

GÜNDEM:
1. Açılış ve saygı Duruşu
2. Divan heyetinin seçilmesi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu
4. Yönetim, Denetim ve Disiplim Kurulları
Seçimi
5. Dilek ve temenniler
6. Kapanış

CUMHURBASKANI
BIZI KISKANIYOR!

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu'nun “Karar siyaseten yanlış demek,
hukuk devletinde olmaz. İstinaf ve Yargıtay ona-
dığı anda görevden alırım” açıklamalarına da
değindi.
“Düşünsenize, tekil şahıs kipini kullanıyor; ‘Alı-
rım.” ‘Görevden alırım’, ‘Yaparım, ederim…’
Yahu gidip çay içecek kahvehane bulamayacak
İçişleri Bakanı” tepkisini gösteren İmamoğlu,
“Ne Gaziosmanpaşa'da bulabilecek ne de Of'ta
bulabilecek. Bu kibirli, bu hani haddini aşan,
makamı. Bakın biz makama geldik değil mi?
Ben, makama bir şeyler katmaya gayret ediyo-
rum. İstanbullulara hizmet etmeye gayret edi-
yorum. Onlar ise makamdan güç alan
şahsiyetler. YSK Başkanı, İçişleri Bakanı… Tür-
kiye Cumhuriyeti tarihine bakın, en az konuşan
makamlardır. Çünkü bunlar gerçekten kutsaldır.
Çok önemlidir. İçişleri Bakanı'nın yönetimi hat-
tına bakın; güvenliğiniz, 7/24 yaşam koşullarını-
zın emanet edildiği alanlardır. Saygı, minnet
duyuyorum, jandarmamızın önünde, polisimizin
önünde, şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğili-
yorum. Ama bu dil, o alana yakışmayan bir dil.
Yani benim peşimden MOBESE'leri izleyen bir
göz, başka ne der işte? Böyle bir akıl. Ben MO-
BESE işini bıraktım zannetmezsin. Ben, MO-
BESE meselesini hayatta var olduğum sürece
takip edeceğim. Çünkü, bugün yaptıkları da as-
lında bir nevi MOBESE sürecinin basına aktarıl-
ması gibi bir süreç” açıklamasında bulundu.

MOBESE MESELESiNi
TAKiP EDECEĞiM

Beylikdüzü’nde cumartesi günleri kurulan Beylikdüzü
Organik Pazarı'nda tüketiciler sağlıklı ve ekolojik
sertifikalı ürünlere ekonomik bir şekilde ulaşabiliyor

Beylikdüzü Belediyesi tara-
fından faaliyete geçirilen
Beylikdüzü Organik Pazarı,

sağlıklı gıdaları halkla buluşturmaya
devam ediyor. Sebze, meyve ve bakli-
yat gibi ürünlerin bulunduğu pazar
sayesinde tüketiciler, sağlıklı yaşam
ve gıda güvencesi için ekolojik sertifi-
kalı ürünlere ekonomik bir şekilde
ulaşıyor. Ekolojik ürünlerin denetimi-
nin de sıkı bir şekilde yapıldığı pa-
zarda İlçe Tarım Müdürlüğü ve
Beylikdüzü Belediyesi gıda mühendis-
leri tarafından alınan numuneler, ilgili
laboratuvarlarda inceleniyor. Bunun
yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi Zabıta
ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü ekipleri de ziyaretçilere hijyenik,
güvenli ve sağlıklı bir alışveriş ortamı
sunmak için kontrollerini sürdürüyor.
Beylik Pazar Alanı’nda her hafta cu-
martesi günleri kurulan Beylikdüzü
Organik Pazarı, kolay ulaşılabilir ko-
numu ile de vatandaşların beğenisini
kazanıyor.

Tarıma önem veriyoruz
Sağlıklı nesiller için çalışmalarını sür-
dürdüklerini belirten Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Hem organik ürünlerin üretimine ve
tüketimine destek olmak hem de va-
tandaşlarımızın sağlıklı ürünlere ulaş-
masını kolaylaştırmak için
çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyo-
ruz. Organik pazarımızın yanı sıra
yine Yaşam Bahçesi’nde ürettiğimiz
ürünleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rıyoruz. Sağlıklı gıdalara ulaşmak için
kent tarımına büyük önem veriyoruz.
Bu faaliyetlerimizi sürdürmeye
devam edeceğiz” diye konuştu.
HABER MERKEZİ

Zam için asgari
ücret bekleniyor

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam
için, asgari ücretin belirlenmesinin beklenmesine

karar verildi. UKOME, ulaşım ücretlerine zam teklifinin
görüşülmesi için olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu

uKOMe (İBB
Ulaşım Koor-
dinasyon

Merkezi) Aralık ayı top-
lantısı Yenikapı Dr. Mimar

Kadir Topbaş Gösteri ve
Sanat Merkezi'nde yapıldı.
Toplantıda, İETT Genel Mü-
dürlüğü'nün teklifiyle, Bos-
tancı-Dudullu metro hattının
1 Ocak'ta açılması sonrası,
metro hattını destekleyecek
13FY Batı Ataşehir/Finans
Merkezi-Yedpa ile 10EK Esat-
paşa-Kozyatağı metro otobüsle-
rinin ihdas edilmesi konusu
görüşüldü. Yapılan oylamada, iki
yeni otobüs hattı kabul edildi.
Toplu ulaşım ücretlerine zam tek-
lifinin görüşülmesi için, asgari üc-
retin açıklanmasının
beklenmesine, UKOME'nin daha
sonra olağanüstü toplantıya çağ-
rılmasına karar verildi.

Çok sıkıntılarımız var

Toplantının son bulmasının ardın-
dan söz hakkı isteyen İstanbul Tak-
siciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp

Aksu, "Çok çabuk bitti. Bizim mes-
lek adına çok sıkıntılarımız var ama
hiç gündeme gelmiyor. Ticari taksi-
lerde ortaklı alım satımlarda tahsis-
ler kapalıydı, minibüsler taksiye
bedavadan döndü ayrıca hisseli sa-
tışlara açıldı. Ama taksiler cezalan-
dırıldı hala açılmadı. Ayrıca kamera
takımı ve itaksi güncellemesi ile ala-
kalı bir firma esnafı mağdur ediyor.
Gerçekten fazla ücretler alıyor. Bu-
rada bir rekabet yok. Konuyla ala-
kalı bunun gözden geçirilmesini
rica ediyoruz. Kızıyorsunuz ama
biz hiç böyle UKOME toplantısı
görmedik. 10 dakika hemen bitti en
azından derdimizi biz de anlatalım.
Ayrıca haftaya UKOME yapılacak
gibi anladık. Taksimetre ayar ücret-
lerine 3 tane firma sömürüyor. Bu
konuda belediyenin yardımını ve
desteğini istiyoruz. Son konu ise
taksi duraklarındaki UKOME kara-
rıyla karar alınmış duraklara ilçe be-
lediyeler 'gelip bizden ruhsat
alacaksınız, yoksa sizi çalıştırmayız'
diyor. Hem büyükşehir belediyesin-
den ve ilçe belediyesinden izin
alıyoruz" dedi. DHA

Liseli gençler
tarihin izinde

Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yü-
rüttüğü “Gençlik Tarihin İzinde” gezi-

leri başladı. Zeytinburnu’nun tarihi ve kültürel
mirasının gelecek nesillere tanıtılması ve aktarıl-
ması noktasında önemli bir yere sahip olan
“Gençlik Tarihin İzinde” gezilerine, ilçede eğitim
veren 21 lisenin son sınıf öğrencileri katılıyor.
Aralık ayı boyunca devam edecek kültür gezile-
rine yaklaşık bin lise son sınıf öğrencisi katılacak.
HABER MERKEZİ

UDSR/DURS
Kentsel Gelişim ve Sosyal

Araştırmalar Derneği



Ç atalca Belediye Başkanı Mesut Üner,
ilçeye kısa sürede yaptığı birbirinden
büyük projelerden sonra 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı için de çok anlamlı bir
proje hazırladı. “Yıllardır en büyük hayalim
ilçemizde Ata’mızın evinin olmasıydı” diyen
Mesut Üner, bu hayalini 29 Ekim’de Atatürk
Evi’nin temelini atarak gerçekleştirirken, aynı
zamanda binlerce Çatalcalının özlemini de
yerine getirdi. “En büyük hayalimdi” diyerek
hem Çatalca’nın hem de kendisinin en büyük
hayalini gerçekleştiren Başkan Mesut Üner,
Atatürk Evi’nin temelini 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nda atarak ilçeye bayram hediyesini
tarihi günde verdi. Cumhuriyetimizin 99. Yıl
dönümünün yaşandığı anlamlı günde düzen-
lenen Atatürk Evi Temel Atma Töreni ilçe
içinden ve ilçe dışından çok sayıda konuğun

katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Hayalim gerçek oluyor

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner temel
atma töreninde yaptığı konuşma ile Atatürk
Evi’nin ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Başkan Üner konuşmasında, “Bu gün mutlu-
lukların en güzelini hep birlikte yaşıyoruz.
Çok heyecanlıyım çünkü bir hayalim gerçek
oluyor. Belediye Başkanı olmadan önce yıl-
lardır benim hayalim ilçemizde ulusumuzun
kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
evinin olmasıydı. Yüreğimiz Atatürk sevda-
sıyla doluyken neden Çatalca’mızda yok di-
yordum. Bugün benim ve siz değerli
Çatalca’mızın en büyük hayalini gerçekleştir-
menin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşı-
yoruz” dedi.

Ben mübadil çocuğuyum

“Cumhuriyet kolay kazanılmadı.
Bizlere düşen görev Cumhuriyeti-
mize sonsuza kadar sahip çıkmak-
tır” diyen Mesut Üner,
“Çatalca’mızda 3 buçuk yıla sığ-
mayacak hizmetleri yaptık. Az
zamanda büyük işler yaptık,
Çatalca sevdamızla. Bizler ül-
kemizde bağımsız ve özgür ya-
şıyorsak bu eserleri
yapabiliyorsak Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve vatanımızı sa-
vunan atalarımız sayesindedir, ku-
rulan Cumhuriyet sayesindedir. Ben
bir mübadil çocuğuyum. Atalarımız
çektikleri zorlukları, yaşadıkları acıları bize
çok anlatmazlardı, ama ne kadar çok çalıştık-
larını, bu topraklar için ne kadar alın teri dök-
tüklerini bizler gördük, öğrendik.
Dedelerimiz toprağın topacını yastık top-
rağı da yatak olarak kullandılar. Bizler de
şimdi durmadan çalışıyoruz. Çünkü Ulu
Önder Atatürk’ün dediği gibi, “Vatanını
en çok seven görevini en iyi yapandır”
sözü bizlerin yol haritası” ifadelerini
kullandı. HABER MERKEZİ
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BUYUK HAYALIM
GERCEK OLUYOR

ATATÜRK’ÜN SELANİK’TEKİ EVİNİN BİREBİR AYNISI ÇATALCA’DA YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Biz
millete efendi olmaya gelmedik biz millete hizmet-
kâr olmaya geldik” sözünü hatırlatan Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, “Biz vatanımızı seviyoruz, sonuna
kadar da ülkemizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz.
Biz Atatürk çocukları, cumhuriyet gençleri olarak
Atatürk ilkelerine ve cumhuriyetin ışığında bir nesil
yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Yaptığımız eserleri-
miz verdiğimiz sözleri geçti. Halende yeni projeler
yapmaya devam ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramımızı da Çatalca’mıza yakışan bir şekilde
günlerdir düzenlediğimiz etkinliklerle büyük bir
coşkuyla kutluyoruz. Gençlerimiz ile birlikte geçen
yıl olduğu gibi bu yıl da Ankara’ya gittik, Anıtkabir’i
ziyaret ettik. Cumhuriyet Resepsiyonumuzda
bayram coşkumuzu yaşadık, bugün Ata’mızın evinin
temelini atıyoruz” açıklamasını yaptı.

Temel atma töreni, dualar eşliğinde yapıldı.
Kurban kesimi sonrasında Mesut Üner ve
protokol mensupları hep birlikte ilk harç
butonuna bastı. Belediye Başkanı Üner,
bu çok özel ve anlamlı eserin en kısa
sürede tamamlanacağını belirterek,

Atatürk Evi Projesi'nin yapım
aşamasını yakından takip

edeceğini söyledi.

SONUNA
KADAR TAKiPÇiSi

OLACAĞIM

ÜLKEMiZi HiÇ
KiMSEYE MUHTAÇ

ETMEYECEĞiZ

Kendisinin Atatürk sevgisini kimsenin
sorgulayamayacağını dile getiren Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner, “Bizlerin
Atatürk sevgimizi siyaset için sorgulayan-
lara tek bir sözümüz var; Siz bizim Ata-
türkçülüğümüzün zekatını veremezsiniz.
Atatürk Evi’mizi Atatürk’ün Selanik’teki

evi ile birebir aynı ölçülerde ve aynı
mimari çizgide inşa edileceğiz. 3

kat ve toplam 300 metre kare
iç kullanım alanından olu-
şan yapı içerisinde Atatürk
köşesi, sergi odası, asker-
lik dönemi sergi bölümü,

cumhuriyet dönemi
sergi odası, kişisel eş-
yaların bulunduğu
vitrinler bulunacak ve

halkımızın ziyaretine
açık olacak. Atatürk
Evi’mizin inşallah se-
neye 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramında da

açılışını gerçekleştirece-
ğiz. Bu ilçe bu ilçe insanı

her şeye layık, sonuna ka-
darda bu yolda hep bir-
likte yürüyeceğiz” bilgisini

verdi.

ATATÜRKÇÜLÜĞÜMÜZÜN

ZEKATINI
VEREMEZSiNiZ!

Çatalca’ya ardı ardına hayata geçirdiği mega projelerle büyük bir gelişim ve değişim yaşatan
Başkan Mesut Üner Atatürk Evi projesi ile bir kez daha gönülleri fethederek ilçenin hayalini
gerçeğe dönüştürdü. Üner, “Bu gün mutlulukların en güzelini hep birlikte
yaşıyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü bir hayalim gerçek oluyor” dedi

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, “Çatalca’mızda 3 buçuk yıla sığmayacak hizmetleri yaptık. Az zamanda büyük işler
yaptık, Çatalca sevdamızla. Bizler ülkemizde bağımsız ve özgür yaşıyorsak bu eserleri yapabiliyorsak Gazi Mustafa Kemal

Atatürk ve vatanımızı savunan atalarımız sayesindedir, kurulan Cumhuriyet sayesindedir” açıklamasını yaptı.

Çatalca
Belediye Başkanı

Mesut Üner



U krayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, te-
maslarda bulunmak üzere ABD'ye gittiğini du-
yurdu. Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı

paylaşımında, "Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasi-
tesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan
Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini görü-
şeceğiz. Ayrıca Kongre'de konuşacağım ve bir dizi ikili gö-
rüşme yapacağım." ifadelerini kullandı. Zelenskiy,
Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu
yana ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor.

Olumlu bir sonuç çıkmaz

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent
Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin so-
rularını yanıtladı. Rusya'nın Donetsk'e ilave hava savunma
sistemleri sevkiyatı yapıp yapmayacağına yönelik bir so-
ruyu yanıtlayan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir

Putin, Donetsk'deki durumun oldukça zorlu olduğunu
söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı da durumu daha iyiye
çevirmek için gerekli her adımı atıyor." diye konuştu. Pu-
tin'in bugün Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle kap-
samlı bir toplantı yapacağını belirten Peskov, "Putin, önemli
ve uzun bir konuşma yapacak. Rusya Savunma Bakanı
Sergey Şoygu da toplantıda sunum yapacak." dedi.

Ukrayna için iyi değil

Rusya'nın, Zelenskiy'nin ABD ziyaretinden olumlu bir
sonuç bekleyip beklemediğine yönelik bir soruyu yanıtlayan
Peskov, "Hayır." ifadesini kullandı. ABD'nin Ukrayna'ya yö-
nelik yeni silah sevkiyatlarıyla ilgili tepkisini de dile getiren
Peskov, "Silah sevkiyatı devam ederken sevk edilen silahla-
rın çeşitliliği genişliyor. Bütün bunlar elbette çatışmanın
daha olumsuz bir hal almasına neden oluyor ve bu Uk-
rayna için iyi değil." dedi. AA
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TwiTTer CeO’luğunu bırakaCak!
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal"
birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini belirtti

Zelenskiy, Rusya-
Ukrayna savaşının
başlamasından bu
yana ilk kez yurt dışı
ziyareti yapıyor.
Davit Kachkachishvili,
Kremlin:
Zelenskiy'nin
ABD ziyaretinden
olumlu bir sonuç
beklemiyoruz

Fransa'da kontrolörlerinin grevi nedeniyle
tren seferlerinin iptal edilmesi sonrası
resmi demir yolu şirketi SNCF, bileti iptal
edilen yolculara bilet bedelinin 2 katı
iade yapılacağını açıkladı

le Figaro'nun haberine göre SNCF
Başkanı Christophe Fanichet, seyahat
etmeyecek ve bileti iptal edilecek yolcular

için yüzde 200 geri ödeme yapılacağını açıkladı. Fa-
nichet, grevin şirkete "onlarca milyon avroya" mal
olduğunu belirtti. SNCF'in yolculardan özür dileye-
ceğini aktaran Fanichet, "Noel tatili döneminde bir
grev, gerçekten kabul edilemez, kızgınım." ifadesini
kullandı. Fransa'da tren kontrolörlerinin grevi nede-
niyle 23 Aralık Cuma günü yapılması planlanan
her 3 tren seferinden 1'inin iptal edildiği açıklan-
mıştı. Hafta sonu trenle yolculuk yapması beklenen
800 bin kişiden yaklaşık 200 bininin yolculuk yapa-
mayacağı ifade edilmişti. Tren kontrolörleri, maaş
artışı ve kendilerine makinistlerinkine eş değer bir
statü verilmesini talep ediyor. AA

Musk, Twitter hesabından
yaptığı paylaşımda, "Bu işi
üstlenecek kadar aptal birini

bulur bulmaz CEO'luktan istifa edece-
ğim! Sonrasında sadece yazılım ve su-
nucu ekiplerini yöneteceğim." ifadesini
kullandı. Elon Musk'ın anketine katılan-

ların yarısından fazlası Twitter yönetici-
liğini bırakmasını istedi Elon Musk,
pazar günü Twitter'daki CEO'luk gör-
evinden istifa edip etmeme konusunda
bir anket başlatmış ve çıkan sonucu
kabul edeceğini bildirmişti. Musk'ın an-
ketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi

oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre,
katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrıl-
ması, 42,5'i aise devam etmesi yö-
nünde tercihini ortaya koymuştu. ABD
basınında ise Elon Musk'ın aktif olarak
yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair
haberler çıkmıştı. AA

ZELENSKI
ABD’ye gitti
ZELENSKI
ABD’ye gitti
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ABD’ye gitti
ZELENSKI
ABD’ye gitti
ZELENSKI
ABD’ye gitti
ZELENSKI
ABD’ye gitti
ZELENSKI
ABD’ye gitti
ZELENSKI
ABD’ye gitti

Karadağ'da, meclis tarafından önerilen ve ülkede siyasi krize sebep olan
"cumhurbaşkanının hükümet kurmadaki yetkilerinin kısıtlanmasını"
amaçlayan yasal düzenleme karşıtı bir gösteri daha düzenlendi

Başkent Podgorica'da bir
araya gelen grup, söz ko-
nusu düzenlemeyi protesto

etti. Karadağ Meclisi önünde "Kara-
dağ seni vermeyiz", "Başka seçenek
yok, seçime gidiyoruz" ve "Karadağ ve
AB için biz de varız" yazılı dövizler ta-
şıyan göstericiler "erken seçim" tale-
binde bulundu. Göstericiler arasında
yer alan gazeteci Tanja Pavicevic,
"Başkalarının çıkarları için ülkemizin
yok edilmesine, kanunsuzluğuna ve yı-
kımına maruz kalıyoruz." dedi. Pavic-
evic, "(Karadağ Başbakanı) Dritan
Abazovic ve diğer (Sırbistan Cumhur-
başkanı Aleksandar) Vucic hizmetkar-
larına 'Açık Balkan' yerine 'açık bir
Avrupa' ve 'Sırp dünyası' yerine sadece
'dünyayı' seçtiğimizi söylüyoruz." diye
konuştu. Karadağ Sosyalistleri Demo-
kratik Partisi Milletvekili Jevto Erako-
vic de, "Bu yalnızca siyasi bir
mücadele değil. Bu, aynı zamanda
Karadağ'ın beka mücadelesidir." ifade-
sini kullandı. Öte yandan organizatör-

ler, 20 bin göstericinin meclis önünde
bir araya geldiğini söyledi.

Milo Djukanovic yasayı imzaladı

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dju-
kanovic, "yetkilerini kısıtlayan" yasal
düzenlemeyi ilk olarak meclise geri
göndermiş ancak 16 Aralık'ta yasal
düzenlemeyi imzaladığını açıklamıştı.
Hükümeti kurmak için istişarelerde
bulunmayacağını ve birinin görevlen-
dirilmesi maddesini meclisin üstlene-
ceğini belirten Djukanovic, söz
konusu düzenlemenin Karadağ Ana-
yasası'nı değiştirmek anlamına geldi-
ğine işaret etmişti. Djukanovic, "İlk
seferinde imzalamadım ancak mec-
liste ikinci kez oylanan yasal düzenle-
meyi imzalama kararı aldım.
Anayasaya karşı olan düzenlemenin
sorumluluğunu onu kabul edenler
üstlensin." diye konuşmuştu. Bu
arada, söz konusu yasal düzenleme
birçok uluslararası kurum tarafından
tepkiyle karşılanmıştı. AA

İngiltere ekonomisi
NEFES ALDI
İngiltere'de Kasım ayında yıllık
enflasyon yüzde 10,7'ye düştü. Bu
4 aylık artıştan sonra ilk düşüş oldu

UlUsal İstatistik Ofisi (ONS)'nin
bugün açıkladığı verilere göre, Ekim
ayında 41 yılın rekorunu kırarak

yüzde 11,1'e yükselen Tüketici Fiyat Endeksi,
Kasım'da yüzde 0,4'lük düşüşle 10,7 olarak kay-
dedildi. Uzmanlar hayat pahalılığındaki artışın
ise hala 40 yılın en yüksek seviyesine yakın oldu-
ğunu aktardı. ONS yaptığı açıklamada enflas-
yondaki düşüşün "özellikle motor yakıtlar ve
ikinci el otomobillerdeki fiyat değişikliklerinden"
kaynaklandığını belirtti. Bunun yanı sıra tütün,
konaklama hizmetleri, giyim ve ayakkabı, oyun,
oyuncak ve hobilerdeki fiyat değişiklikleri de et-
kili oldu. Fiyatları kısmen yukarı çeken en büyük
etken ise restoran, kafe ve barlardaki alkol fiyat-
larıydı. ONS Baş Ekonomisti Grant Fitzner, fi-
yatların yükselmeye devam ettiğine ancak artışın
önceki aylara kıyasla yavaşladığına dikkat çekti.

Birkaç ay daha beklemeliyiz

"Fiyatlar hala artıyor, ancak bu artış başta akar-
yakıtlarda olmak üzere geçen yılın bu zamanla-
rına kıyasla daha az" diyen Fitzner şöyle devam
etti: "Bazıları enflasyonda zirveye ulaştığımızı
söylüyor ama bunu söylemek için henüz çok
erken. "40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığımız-
dan bu yana ilk defa düşüş kaydediyoruz, birkaç
ay daha beklemeliyiz." Maliye Bakanı Jeremy
Hunt ise pandemi ve Ukrayna savaşının devam
eden etkileri yüzünden yüksek fiyatların "Avrupa
ekonomilerini rahatsız etmeye devam ettiğini"
söyledi. İngiltere'de ailelerin ve şirketlerin zor bir
dönemden geçtiğini hatırlatan Hunt, "Enflas-
yonu düşürmek en büyük önceliğim ve Enerji
Fiyat Garantisi Planımız aracılığıyla bu kış enerji
faturalarını düşük tutuyoruz. Gelecek yıl enflas-
yonu yarıya indirmek için de yeni bir plan uygu-
luyoruz" dedi ve sözlerine devam etti: "Zor bir
dönem olduğunu biliyorum, ancak herkesi daha
da yoksullaştıran bir numaralı düşman olan en-
flasyonla mücadele etmek için gerekli zor karar-
ları almamız hayati önem taşıyor. Bugün yanlış
tercihler yaparsak fiyatlar yükselmeye devam
edecek ve milyonlarca kişinin acısı uzayacak."
HABER MERKEZİ
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HABER MERKEZİ

G ünçe Yayınevi’nin okur-
larla buluşturduğu Yas-
tan İyileşme El Kitabı ve

Yastaki Çocuğa Nasıl Yardım Ede-
biliriz? kitapları büyük ilgi görm-
üştü. Sadece ölüm veya boşanma
değil, taşınmadan iş değişikliğine,
evcil hayvan ölümünden sevilen bir
dostu kaybetmeye varana dek pek
çok farklı durumda yas yaşadığı-
mızı aktaran, sade dili ve çarpıcı
analizleri ile öne çıkan Yastan İyi-
leşme El Kitabı ilk kez 1986 yılında
yayımlandı ve hâlâ kişisel gelişim
dünyasının en önemli on kitabı
içinde yer alıyor. Amerika’da yüz
binlerce satan ve farklı dillere çevri-
len kitabın çıkış noktası, yas süre-
cinde yaşanan acı ve karamsar
duyguların normal olduğunu göre-
bilmek... Kitabın yazarları Fried-
man ve James, seminerlerine
katılan kişilerin acı ve karamsarlıkla
boğuşsalar bile mutluluk için gere-
ken arzu ve cesaretten yoksun ol-
madıklarını fark etmişlerdi. Eksik
olan şuydu: Doğru bilgi ve yeni
davranış modelleri. Yastaki Çocuğa
Nasıl Yardım Edebiliriz? ise hem
ebeveynlerin hem de eğitimcilerin
çocuklara yas ve kayıp konularında
destek olurken faydalanabilecekleri
baş ucu kitaplarından biri olarak
görülüyor. 

Önce kendimize 
yardım etmeliyiz

Yas İyileştirme Enstitüsü’nün kuru-
cuları Friedman ve James, aynı za-
manda hem kendi deneyimleri hem
de yıllardır verdikleri yüzlerce semi-
ner ve eğitimde karşılaştıkları vaka-
lardan yola çıkarak, romantik
ilişkiler ve yeniden sevebilmek üze-

rine de bir kitap yazdılar: Yeniden
Sevmek- Geçmiş İlişkilerin Yükle-
rinden Kurtulmak, Hayata Devam
Etmek ve Hayatının Aşkına Kal-
binde Yer Açmak. Onları, Yeniden
Sevmek’i yazmaya iten nedenler-
den biri, dünyanın her yerinde biten
ilişkilerinin ya da evliliklerinin ar-
dından yas tutan çoğu kişinin yan-
lış yönlendirmeler sebebiyle değil
acılarını yenmek daha da büyük bir
ruhsal karmaşaya sürüklendiklerini
bilmeleriydi. Russell Friedman ve
John W. James “Başkalarına yar-
dım etmek için neler yapmak istedi-
ğimiz bir konu, başkalarına yardım
edebilmek için kendimize nasıl yar-
dım etmemiz gerektiğini anlatmak
ise bambaşka bir konu. Önce ken-
dimize yardım etmeliyiz,” diyorlar.  

Duygusal yükleri anlatıyor

Kitap, önceki ilişkilerinden getir-
diği duygusal yüklerden kurtulmak
ve kendisine beyaz bir sayfa açmak
isteyenler için geliştirilen bir iyi-
leşme yöntemini anlatıyor. Kısa ya
da uzun zaman önce romantik
ilişkisi sona ermiş kişilerin, bir dizi
romantik hayal kırıklığı yaşamış ve
bu döngüde yorulmuş kişilerin,
mevcut ilişkisinin sallantıda oldu-
ğunu bilen ancak sebebini ve çö-
zümünü bilmeyen kişilerin adım
adım izleyebileceği bu yöntem
hem kederden kurtulmayı hem de
yeniden sevme mucizesini gerçek-
leştirmeyi başarıyor.  Yeniden Sev-
mek, Burcu Çağatay çevirisi ile
Türk okurlarla buluşuyor.

YENIDEN
SEVMENIN
KITABI CIKTI!

Cem Adrian büyüledi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1753537)

2023 YILI 12 AYLIK 2 KISIM 16 KALEM GENEL TIBBİ CİHAZ BAKIM/ONARIM HİZMETİ
ALIMI  İŞİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SANCAKTEPE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN 
YARDIMCILIKLARI

2023 YILI 12 AYLIK 2 KISIM 16 KALEM GENEL TIBBİ CİHAZ BAKIM/ONARIM HİZMETİ ALIMI  İŞİ 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup teklifler sadece elektro-
nik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                : 2022/1370205
1-İdarenin
a) Adı   :Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Sancaktepe-Sağlık Bakanlığı 

Bakan Yardımcılıkları
b) Adresi                                                      :Eyüp Sultan Mah.  Müminler Cad. No:1 Sancaktepe/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası                       : 0216 586 36 00 – 0216 311 19 63 
c) Elektronik Posta Adresi                          : sancaktepeadsm.salma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 
e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası internet          
adresi                                                            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımının 
a) Adı :2023 Yılı 12 Aylık 2 Kısım 16 Kalem Genel Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım
Hizmet Alımı İşi 
b) Niteliği, türü ve miktarı   : 2023 Yılı 12 Aylık 2 Kısım 16 Kalem Genel Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım

Hizmet Alımı İşi -Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/Teslim edileceği yer : SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-EYÜP SULTAN  
MH. MÜMİNLER CD. NO:1 SANCAKTEPE/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi  :  İşe başlama tarihi 01.02.2023,işin bitiş tarihi 31.12.2023
d)İşe başlama tarihi       :01.02.2023
3.İhalenin:
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :12.01.2023-10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) :SANCAKTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ/EYÜP SULTAN 

MAH. MÜMİNLER CAD. NO:1 SANCAKTEPE / İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişlkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde;isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularınailişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel Kişi  tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin , tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya  yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıl kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler;.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30
oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya tek-
nolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde yapılmış her türlü tıbbi cihaz bakım ve onarım  işi veya tıbbi cihaz servis yönetim
hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanını EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.Ancak ihaleye teklif verecek olanların ,e-imza 
kullanarak EKAP üzerinden ihale dökümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler,EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra ,e-imza ile imzalanarak ,teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar Ekap üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda,üzerine ihale yapılan istekli
ile birim fiyat  sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi)  takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Kat Sayısı  ® :Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi:Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden  Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir. 

Günçe Yayınevi’nin okurlarla buluşturduğu Yastan İyileşme El Kitabı ve Yastaki Çocuğa Nasıl
Yardım Edebiliriz? kitaplarının üçüncü serisi olan Yeniden Sevmek, kitapseverle buluştu

Sıra dışı sesi ve yorumuyla geniş
bir hayran kitlesine sahip Cem
adrian, İş Sanat için hazırladığı
özel projede tamamı Türk sanat
müziğinden oluşan bir repertu-
varla dinleyicilerle buluştu.
2020 yılında çıkardığı Solmayan

Şarkılar albümünden şarkıları ilk
kez sahnede seslendiren Cem
adrian’a konserde Serkan Mesut
Halili (Kanun), Enver Mete aslan
(Ud), Sercan Halili (İstanbul ke-
mençesi), Volkan Ertem (Viyolon-
sel), Türker Çolak (perküsyon)

eşlik etti. Biletleri aylar önce tü-
kenen konserde Duydum ki Unut-
muşsun, Fikrimin İnce Gülü, Nasıl
Geçti Habersiz gibi unutulmaz
şarkıları seslendiren Cem ad-
rian’ı izleyiciler ayakta alkışladı.
HABER MERKEZİ

Herkesin duygusal yükleri vardır. Bizi avutmak is-
teyen dostlarımızsa zor zamanlarda benzer şeyler
söyler: Boş ver, unut gitsin, zamanla geçer, denizde
balık çok... Oysa bu sözler kalbimizdeki acıyı daha
da derinleştirmekten başka işe yaramaz. Yas İyileş-
tirme Enstitüsü kurucuları Russell Friedman ve
John W. James ise bize başka bir şey öneriyor; ha-
talarını kabul et, geçmiş ilişkinde seni üzen şeyleri
affet, kendine karşı dürüst ol. Yıllar içinde geliştir-
dikleri Yastan İyileşme Yöntemini eşsiz kılan da

bu; geliştirdikleri yöntem geçmiş ilişkilerimizden
kalan yüklerden kurtulmayı sağladığı gibi yeni iliş-
kimize daha sağlam bir temel oluşturabilmeyi de
mümkün kılıyor. Bu yöntem, duygusal kas hafıza-
nızdan eskiye dair anıları kazımanızı ve böylece
yarım kalmış duygusal konuları tanımlayıp ta-
mamlayabilmenizi hedefliyor. Yeniden Sevmek;
Kısa ya da uzun zaman önce romantik ilişkisi sona
ermiş kişiler, Bir dizi romantik hayal kırıklığı yaşa-
mış ve bu döngüde yorulmuş kişiler, Mevcut ilişki-
sinin sallantıda olduğunu bilen ancak sebebini ve
çözümünü bilmeyen kişiler için bir baş ucu kitabı-
dır.  Şimdi mutlu olma zamanı!

Arka kapak yazısı

1 gecede 5 milyon TL!
Ünlü sanatçı ve yazar Onur Akay, Yılbaşı gecesi Gülşen’in 5 milyon TL kazanacağını, Ajda Pekkan’ın
da yılbaşı gecesi tekerlekli sandalye kullanacağını ve oturarak şarkı söyleyeceğini iddia etti
SES sanatçısı ve yazar Onur Akay,
“Ajda Pekkan ve Gülşen’in yılbaşı
programları!” başlıklı bugünkü yazı-
sında, Kasım ayında evinde düşen ve
kalça kemiğinde oluşan kırık nedeniyle
ameliyat masasına yatan ünlü sanatçı
Ajda Pekkan’ın, yılbaşı gecesi tekerlekli
sandalye kullanacağını ve oturarak
şarkı söyleyeceğini açıkladı. Pekkan’ın
bu akşam Beştepe de Külliye de ger-
çekleşecek ödül törenine katılarak,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın elinden Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü ala-
cağını da ifade eden Akay, Pekkan’ın
ödül törenine de tekerlekli sandalye ile
katılacağını iddia etti.

İzmir'de konser verecek

Onur Akay, ayrıca imam hatip liseli-
lere yönelik sözleri nedeniyle hakkında
dava açılan ve 4 gün cezaevinde kalan
şarkıcı Gülşen’in, Yılbaşı gecesi İzmir

Gündoğdu Meydanı’nda sahneye çı-
kacağını ve yılbaşı konseri için tam 5
milyon TL alacağını duyurdu. İşte
Onur Akay’ın o yazısı: “Gülşen, yıl-
başı gecesi daha önce Tarkan’ın da
konser verdiği İzmir Gündoğdu Mey-
danı’nda sahneye çıkacak. Gülşen, yıl-
başı konseri için tam 5 milyon TL
alacak. Ajda Pekkan yılbaşı gecesi otu-
rarak konser verecek!
Kasım ayında evinde
düşen ve kalça kemi-
ğinde oluşan kırık ne-
deniyle ameliyat
masasına yatan ünlü
sanatçı Ajda Pekkan,
bu akşam Beştepe de
Külliye de gerçekleşe-
cek ödül törenine katı-
larak, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın elinden Cum-
hurbaşkanlığı Kültür ve

Sanat Büyük Ödülü’nü alacak. Pek-
kan’ın ödül törenine de tekerlekli san-
dalye ile katılacağını öğrendim. Ajda
Pekkan yılbaşı gecesi ise Kıbrıs’ta bir
otelde sahne alacak. Sahne öncesinde
fizik tedaviye devam eden sanatçı, yıl-
başı programında yine tekerlekli san-
dalye kullanacak ve oturarak şarkı
söyleyecek. Pekkan yılbaşı sahnesin-

den 1.5 milyon TL kaza-
nacak. Ajda Pekkan, bu
akşam Beştepe de Külliye
de gerçekleşecek ödül tö-
renine katılarak, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın elinden Cum-
hurbaşkanlığı Kültür ve
Sanat Büyük Ödülü’nü
alacak. Pekkan’ın ödül tö-
renine de tekerlekli san-
dalye ile katılacağını
öğrendim.” HABER
MERKEZİ

GALATAPORT İstanbul’da
yeni yıla geri sayım, Boğaz
ve tarihi yarımada manz-
arası eşliğinde, Paket Pos-
tanesi’ndeki samimi ve
sıcak konserlerle başlıyor.
İlk olarak Selen Beyte-
kin’in sahnede olacağı
konserler, hafta sonu bo-
yunca Fötr Alper & Fri-
ends, Flapper Swing ve
Ladies & Gentlemen per-
formanslarıyla ücretsiz
olarak devam edecek.

Alternatifleri siz seçin

Yeni yıla geri sayım
devam ederken, Paket
Postanesi’nin ana kubbe-
sinin altında dev çam
ağacı ve yılbaşı süslerinin
büyüleyici ortamında ger-

çekleşecek konserlerin
yanı sıra mücevher, par-
füm, moda, tasarım, akse-
suar, ev ve dekorasyon
mağazalarında sevdikleri-
niz için farklı yılbaşı he-
diye alternatiflerini
seçebileceksiniz.  Boğaz
ve tarihi yarımada manz-
arası eşliğinde, Paket Pos-
tanesi’nin samimi ve sıcak
ortamındaki konserlerde
Selen Beytekin, Fötr Alper
& Friends, Flapper Swing
ve Ladies & Gentlemen
sahne alacak. Caz, blues,
müzikal ve yeni yıl şarkı-
ları ile yılbaşı ruhunu ya-
şayacağınız hafta sonu
konserlerine katılım 
ücretsiz olacak.
HABER MERKEZİ

Galataport’a davetlisiniz!

DUYGUSAL
DÜŞLER

DEVAM EDİYOR

YENi YILA YENi UMUT
PERA Müzesi Türk Müziği Kon-
serleri 2022 yılına “Yeni Yıla
Umutla” konseriyle veda ediyor.

Günümüzün usta yorumcuları ve sâzende-
lerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini
seslendirdiği konser serisinin bu seneki 
son misafir solistleri Bekir Ünlüataer ve 

öğrencisi İrem Şamlı olacak. Konser 25
Aralık Pazar günü Pera Müzesi Oditoryu-
mu’nda izlenebilir. Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Pera Müzesi’nin Türk Müziği Konser-
leri senenin son etkinliğinde “Yeni Yıla
Umutla” konserini müzikseverlerle 
buluşturuyor.  HABER MERKEZİ



Beşiktaş, Şenol Güneş yö-
netiminde Dünya Kupası
arasının ardından seri galibi-
yetlerle zirve yarışına ortak
olabilmek için hazırlıklarını

tamamladı. Siyah-beyazlılar
bir yandan da transfer dönemi

için çalışmalarını hızlandırdı. Orta
sahaya takviye yapmak isteyen Beşik-

taş'ta gündeme gelen isim, uzun yıllar Fe-
nerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz
sezon Hull City'e transfer olan Ozan
Tufan oldu. Tecrübeli ismin transferi için
Şenol Güneş'in yönetimden talepte bu-
lunduğu öğrenildi.

Kadroda görmek isterim

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Teknik
Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir
toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan
Tufan ismini verdiği öğrenildi. Tecrübeli
teknik adamın yönetime, "Ozan Tufan'ı
kadromda görmek isterim. Ancak bu

transfer ekonomimizi etkileyecekse asla
istemem. Ödemeler sekteye uğrayacaksa
olmasın. Şartlar uygun olursa istediğim
bir oyuncu. Orta sahaya takviye yapma-
mız şart" dediği öğrenildi.

Güneş ile parlamıştı

2014-15 sezonunda Bursaspor'da Şenol
Güneş'le çalışmaya başlayan Ozan, o ta-
rihten sonra kariyerine farklı bir yön verdi.
2015'te Şenol hoca ile Bursaspor'da ba-
şarı yakalayıp, 7 milyon euroya Fener-
bahçe'ye transfer olmuştu. 2018-19
sezonunda Alanyaspor'a kiralanarak zor
günler geçirdiği dönemde bile Şenol
Güneş tarafından ay-yıldızlı kadroya
davet edilen Ozan, bu sayede Fenerbah-
çe'ye güçlü bir geri dönüş yapmıştı. Tecrü-
beli çalıştırıcı sayesinde hem saha içi
oyununu geliştiren hem de mental açıdan
güçlenen Ozan Tufan, Almanya ve Sırbis-
tan maçındaki golleriyle yine vitrine çık-
mıştı. HABER MERKEZİ
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Teknik direktör Fatih Terim, sadece
İtalya'dan değil, iyi bir teklif ve güzel
bir proje olması halinde kulübeye geri
dönmeye hazır olduğunu belirtti

D eneyimli teknik adam, İtalyan
gazeteci Gianluca Di Marzio'nun
internet sitesinde yayınlanan

röportajında, yıldız futbolculardan,
İtalya Birinci Futbol ligi'ne (Serie A) ve
teknik direktörlük kariyerine ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu. Arjantin'in
yıldız futbolcusu lionel Messi'yi öven
Terim, "İlk sırada Messi geliyor, sonra
Messi, sonra Messi ve diğerleri. (Diego
Armando) Maradona çok büyük bir
oyuncuydu, Ronaldo da çok güçlü ama
Messi'yi beğeniyorum. İsterse sahada
her şeyi yapabilir." dedi. Terim, Türki-
ye'de çalışan İtalyan teknik direktörle-
rin sorulması üzerine, "Hepsi içinde en
iyi iş çıkaran (Vincenzo) Montella ve
böyle iyi iş çıkarmaya devam edecek.
(Andrea) Pirlo ve (Francesco) Farioli'yi
de beğeniyorum." yanıtını verdi.

Spaletti büyük dost

Napoli Teknik Direktörü luciano Spal-
letti'nin bu sene takımıyla gösterdiği
performanstan dolayı onun adına mutlu
olduğunu ifade eden Terim, "O benim
büyük dostum. Ona sevgim ve saygım

var. Bu yıl çok güçlüler ve
umuyorum ki sonuna
kadar götürebilirler ve
kazanırlar. Şampi-
yonluk mücadele-
sinde Napoli’yi
tutuyorum. Flo-
ransa benim ikinci
evim, Milan'da da
çalıştım ama Napo-
li'yi destekliyorum."
değerlendirmesinde
bulundu.
Terim, üç İtalyan takımı-
nın UEFA Şampiyonlar li-
gi'nde yollarına devam ettiğini
anımsatarak, "Bazıları, İstan-
bul'daki finale gelebilir. Umarım
Spalletti ile Napoli gelir." dedi.
kulübeye geri dönme fikrini
kapatıp kapatmadığı sorulan
Terim, "Bilmiyorum. Sadece İtal-
ya'ya değil, iyi bir teklif ve güzel
proje olması halinde (teknik direk-
törlüğe) geri dönmeye hazırım.
Diğer şeyler beni ilgilendirmiyor."
yanıtını verdi. AA

İmparator dönüş
sInyalI verdI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet
Büyükekşi, hayata geçirilemeyen pek çok konuyu 6 ay
gibi kısa bir sürede çözüme ulaştırdıklarını söyledi
MehMet Büyükekşi, Riva Hasan
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eği-
tim Tesisleri'nde düzenlediği basın
toplantısında, yönetim kurulu olarak
6 aylık görev süresi içerisindeki faali-
yetlerini değerlendirirken gelecek dö-
neme yönelik projeleri hakkında bilgi
verdi. Büyükekşi, TFF Yönetim Ku-
rulu üyelerinin de yer aldığı toplan-
tıda federasyon olarak medya ve
kamuoyu ile proaktif ve çift yönlü bir
iletişim süreci yürütmenin gereğine
inandıklarını ve medya ile sıkça bir
araya gelerek gelişmeleri paylaşacak-

larını ifade etti. Mehmet Büyükekşi,
medya ve kamuoyundan gelecek geri
bildirimleri dikkate alarak özlenen
futbol iklimi ve kalitesinin, değer
oluşturan futbol ekonomisinin tesis
edilebileceğine inandığını kaydetti.

Yabancı sayısını çözüme
kavuşturduk

Göreve başladıkları ilk günlerde as-
kıda olan konuları çözüme kavuştur-
duklarını dile getiren Büyükekşi,
şunları ifade etti: "Uzun süredir tartı-
şılan ama bir türlü çözülemeyen pek

çok konuyu 6 ay gibi rekor bir sürede
hayata geçirdik. Yeni harcama limitle-
rini ilan ettik. Kulüp lisans ve finansal
fair play talimatını değiştirdik. Uzun
süre imzalanamayan yayın ihalesi
anlaşmasını 150 milyon lira daha ar-
tırarak 2,2 milyar lira olarak imzala-
dık. Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları
için beIN ile olan sözleşmemizi yeni
bedelle 2 yıl uzattık. Yabancı sayısını
çözüme kavuşturduk. Bu sezon
Süper Lig'de 7+4 olarak planlanan
yabancı sayısının, kulüplerimizle isti-
şare ederek 8+3 olarak devam etme-
sine karar verdik. Spor Toto 1. Lig'de
ise bir önceki sezonda uygulanan A
takım listesinde 8 yabancı futbolcu
uygulamasına devam etme kararı
aldık. Buna ilaveten belirli kriterlere
göre Spor Toto Süper Lig'de 3, Spor
Toto 1. Lig'de 2 yabancı uyruklu 21
yaş altı futbolcunun transferine izin
verdik."

Kulüplere kalıcı gelir sağladık

Göreve geldikten sonra uygulamaya
koydukları diğer değişikliklerden de
bahseden TFF Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi, şöyle konuştu: "TFF 2. ve 3.
ligler yayın haklarını 5 yıllığına ihale
ettik. Bu anlaşma ile bu liglerde yer
alan 92 kulübün kalıcı gelir elde et-
mesini sağladık. Diğer taraftan TFF
2. ve 3. liglerin gelirlerini, deplasman
yol ve konaklama yardımlarındaki ar-
tışla yükselttik. Kulüplere transfer tes-
cillerinde Sosyal Güvenlik Kurumu
ve Vergi Dairelerinden vadesi geçmiş
borcu olmadığına dair belge ibraz
etme yükümlülüğünden 2022-2023
sezonunda muafiyet getirilerek trans-
ferlerde önemli bir imkan sağlanmış
oldu." AA

Orta sahaya takviye

yapmak isteyen Beşiktaş'ta

gündeme gelen isim, uzun

yıllar Fenerbahçe'de forma

giyen ve geçtiğimiz sezon

Hull City'e transfer olan

Ozan Tufan oldu

SPOR

Boey’in talipleri
ARTIYOR
Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken
yıldız futbolcu, Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline geldi
UylUk sakatlığıyla geçen ilk se-
zonunun ardından formasına ka-
vuşan Sacha Boey, Galatasaray
'da dikkat çeken bir performansa
imza atıyor. Fransız futbolcunun
yükselen grafiği Avrupa kulüpleri-
nin ilgisini çekmeye yetti. Fransız
basınında yer alan haberlere
göre, lyon Sacha Boey'yi yakın-
dan takip ediyor. Habere göre,
ligue 1 ekibi Malo Gusto'nun ye-
rini alabilecek bir sağ bek arayı-
şında sarı-kırmızılı futbolcuyu
hedef olarak belirledi. Boey için

Real Madrid dahil olmak üzere
İngiltere Premier lig'den liver-
pool ve Crystal Palace'ın da ilgi
gösterdiği ifade ediliyor. NTV
Spor'un Jeunes Footeux'a dayan-
dırdığı habere göre, Joel Ward'ın
yerine yeni bir isim bakan Crystal
Palace, Galatasaray'ı ikna etmek
için 16 milyon Euro teklif edecek.
Süper lig 'de şampiyonluk için
bir kadro oluşturan Galatasaray,
Sacha Boey'yi yüksek bir teklif
gelmedikçe göndermeyi düşün-
müyor. HABER MERkEZİ

Beşiktaş’a

GELECEK!GELECEK!GELECEK!GELECEK!GELECEK!GELECEK!GELECEK!GELECEK!GELECEK!
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G alatasaray Kulübü Başkanı
Dursun Özbek, camiada
birlik ve beraberliği sağla-

yarak hayata geçirecekleri projelerle
kulübün finansal bağımsızlığını sağ-
lamak istediklerini söyledi. Dursun
Özbek, Nef Stadı'nda gerçekleştiri-
len Anadolu Ajansı (AA) Spor Ma-
sası'nda gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. İkinci
başkanlık döneminde yaklaşık 6 ayı
geride bırakan Özbek, seçim süre-
cinde birlik ve beraberlik ile sevgi ik-
liminin oluşturulması vaadinde
bulunduklarını hatırlattı. Kulübün
geleceğiyle ilgili önemli projeler ge-
liştirdiklerini aktaran başkan Özbek,
bu projelerin katkı sağlaması için
camiada birlik ve beraberliğin ol-
ması gerektiğini savundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı,
seçim öncesinde camiada sevgi ikli-
minin olmadığını gördüklerini belir-
terek, "Son yıllarda Galatasaray'da
böyle bir iklimin olmadığını, dargın-
lıklar, küskünlüklerin camianın
içinde olduğunu gördük. Bu iklimi
yeniden yaratmanın zor olmadığını
gördük. Galatasaray'ın finans ba-
ğımsızlığını getirecek projeleri ha-
yata geçirmek için birlik ve
beraberlik ortamına ihtiyaç var. Bu
projelerin büyüklüğü, önemi ne
olursa olsun sevgi ve barışı kulüp
içinde oluşturamazsak bir yere gel-
memiz mümkün değil. Sadece pro-
jeleri yapmak, sonuçlandırmak için
geldik ama Galatasaray'ın bir spor
kulübü olduğunun farkındayız. Fut-
bolda iyi bir takım kurduk ve çok
güzel bir yerdeyiz. Diğer branşlarda
da başa güreşen, taraftarıyla en
yükseklere çıkmayı hedefleyen bir
spor kulübü olduğumuzun farkın-
dayız. Hayata geçirmeye çalıştığı-
mız projelerin önemi, sürdürülebilir
bir sportif başarıyı beraberinde ge-
tirmesinden geçiyor. Sürdürülebilir
bir sportif başarı isteniyorsa mali
bağımsızlığı da yakalamak zorun-
dasınız. Ben ve arkadaşlarım özve-
riyle elimizden gelenin en iyisini
yapmak için çalışıyoruz." diye ko-
nuştu.

Dursun Özbek, bir bölümünü sat-
tıkları Mecidiyeköy projesinin
büyük ilgi gördüğünü söyledi. Me-
cidiyeköy'deki rezidans projesine
gösterilen ilgilinin herkesi şaşırttığını
aktaran Özbek, "Mecidiyeköy'deki
binanın rezidansa çevrilmesi ve sa-
tılması için genel kuruldan yetki al-
mıştık. Bu yetki çerçevesinde
projelerimizi yaparak satış lansma-
nına çıktık. Projenin gördüğü ilgi
bizi ve herkesi şaşırttı. Galatasa-
ray'ın marka değerinin bunda çok
büyük etkisi var. Özellikle gayrimen-
kul piyasasının yüzde 34 gibi bir kü-
çülmede olduğunu düşünürsek bir
saat gibi bir zamanda 134 gayri-
menkulün satılması çok önemliydi."
şeklinde görüş belirtti.

Dursun Özbek, Mecidiyeköy inşaa-
tın ilk başkanlık döneminde başladı-
ğını hatırlatarak, sözlerine şöyle
devam etti: "O dönemde buranın
kaba inşaatını yaptık, cephesini ka-
pattık ve inşaatın devamını sağla-
mak üzere bazı görüşler ortaya
koyduk. Ondan sonraki dönemde
proje başladığı yerde kaldı ve devam
etmedi. Bu projeyi günün koşulla-
rına göre revize ederek gündeme ge-
tirdik. Genel kurula Galatasaray'ın
finansal yapısına destek vermesi için
satılması gerektiğini anlattık ve yetki
aldık. İnşaat bitmiş durumda değil.
İçeride yapılması gereken bir imalat
var. Bu konuda Galatasaray ve bu-
günkü yönetimimizi şanslı addedi-
yorum. Nef İnşaat'ın sahibi Erden
Timur'un deneyimi, bilgileri, ekibi,

yapabileceği şeyler Galatasaray'a
büyük destek veriyor. Finansman
kolaylığı Erden Timur tarafından
sağlanıyor. Finansman açısından
büyük katkı veriyor. Mecidiyeköy'de
yaklaşık 150 milyon liralık harcama
yapmamız lazım. Bunun büyük kıs-
mını Erden Bey üstleniyor. Kulüp ve
yönetim kurulu olarak desteğimiz
sponsorluklar çerçevesinde. Klima,
seramik, beyaz eşya gibi malzeme-
leri sponsorlukla elde edeceğiz. Ge-
risini de Erden Timur kulübe
yardımcı olacak, destekleyecek, ba-
ğışlayacak." Mecidiyeköy'deki bina-
nın ilk etapta yüzde 70'ini satışa
çıkardıklarını aktaran Özbek,
"Büyük bir talep vardı. Satışı iki ka-
demede yapmayı planladık. Bir kıs-
mını da elde tutup daha iyi fiyatla
satma şansını kaybetmeyelim diye
düşündük. Yüzde 70'i 134 parça
gayrimenkulden ibaretti ve yaklaşık
1 saatte satıldı. Gelirle ilgili hesapla-
malar yapılıyor. Özellikle yabancı-
lara satılacak kısımları satmadık.
Yüzde 70'lik kısmından 1 milyar li-
ranın üzerinde gelir bekliyoruz. Dü-
şündüğümüz rakamları aldık. Hatta
biraz daha üzerinde oldu. Ayrıca
dairelerin yüzde 30'u ve hiç satışa
çıkarmadığımız ticari alanlarımız
var." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, ku-
lübe birçok konuda destek olan
Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Ti-
mur'a teşekkür etti. Erden Timur'u
ilk olarak kendisinin kulübe sponsor
yaptığını aktaran Dursun Özbek,
"Erden Bey'i ilk olarak hain 15 Tem-
muz kalkışmasından sonra kulübe
sponsor yaptım. O gün piyasalar
sinmiş ve korkmuştu. Kendisi bizim
forma sponsorumuz oldu. Ondan
sonraki dönemde de elini hiç çek-
medi. Merhum Mustafa Cengiz
başkan döneminde de hep vardı.
Ona da büyük bir teşekkür gönderi-
yorum. Bu kadar güçlü ortaklarınız
olduğu zaman hiçbir projeden çe-
kinmezsiniz. Her şey Galatasaray'ın
menfaatleri doğrultusunda planla-
nıyor. Galatasaray'ın mali bağımsız-
lığını yakalamak için bu projeleri
yapmak zorundayız." değerlendir-
mesinde bulundu.

Mecidiyeköy projesine ciddi maddi
katkı sağlayacak Erden Timur'un
Kemerburgaz'a da para vereceğini
belirten başkan Özbek, "Mecidiye-
köy projesinden elde edilecek gelir
diğer projeler için motor görevi gö-
recek. Kemerburgaz'da inşaata baş-
ladık. Çok yakında da temel atma
törenini yapacağız. Oradaki proje-
mizde öngörülen harcanacak para
yaklaşık 150 milyon lira. Mecidiye-
köy'de yaptığımız gibi bir ihale ger-
çekleştirdik. Bir firma çalışıyor.
Ayrıca proje kontrol firmasının dı-
şında Erden Timur ve Nef İnşaat da
orada. Mecidiyeköy'de sağladığı ko-
laylıkların aynısını, yine 150 milyon
lira mertebesinde Kemerburgaz'a
da sağlayacak. Nef İnşaat, Türki-
ye'de en önde gelen gayrimenkul fir-
malarından bir tanesi. Yaklaşık 23
milyar lirayı bulan bir aktif büyük-
lüğü var. Bu projeler Erden Bey ve
Nef için çok büyük değil. Çok iyi bir
Galatasaraylı olması da bu proje-
lere verdiği destekten görülüyor."
diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dur-
sun Özbek, Florya Metin Oktay
Tesisleri'nin Kemerburgaz'a taşın-
masının birçok anlamda zorunlu ol-
duğunu söyledi. Kemerburgaz'da
yakında temel atma töreni düzenle-
yeceklerini dile getiren Özbek, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Bundan
sonraki projemiz Kemerburgaz. Ya-
kında temel atma törenini yapaca-

ğız. Kemerburgaz'a Florya'daki
Metin Oktay Tesisleri'ni taşımak için
harekete geçiyoruz. Bunu yapma-
mız için iki husus var. Birinci ve en
önemli husus, artık Florya'daki te-
sisler bugünün koşullarında Galata-
saray Kulübüne hizmet verecek
seviyede değil. Fiziki anlamda yeter-
siz. Futbol hem ekonomik boyutu
hem de şeklen farklı bir düzeye
geldi. Altyapımız var. Gençlerimize
çok önem veriyoruz. Onların yetiş-
mesi, kulübe ve Türk sporuna des-
tek vermesi için çabamız var.
Onların eğitileceği alanlar da günü-
müz koşullarına uygun olmalı. Flor-
ya'daki sıkışmışlık, güncel olamama
sorununu Kemerburgaz'da çöz-
meye karar verdik."

İkinci husus olarak Florya'nın
önemli bir merkez haline gelerek de-
ğerlendirileceğini anlatan Özbek,
şunları kaydetti: "Florya'daki arsa-
nın ekonomik değeri de yükseldi.
Florya'yı da geliştirmek suretiyle
Galatasaray'ın önümüzdeki yılları
için ekonomik rahatlığı sağlamak is-
tedik. Oradaki arsa yaklaşık 80
dönüm. Bunun 20 dönümü Galata-
saray'ın tapulu malı, 20 dönümü
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
tarafından sadece spor yapmak
üzere kiralanmış bir yer, 40 dönümü
de Emlak Konut'a ait. Emlak Ko-
nut'tan 40 dönümü alma teklifini
götürdük. Bu teklifimize sıcak baktı-
lar. Onun da alınmasıyla Galatasa-
ray 60 dönüm üzerinde bir
geliştirme yapacak. Bazen Galata-
saray'ın gayrimenkullerinin satıldığı
söyleniyor. Bunu reddediyoruz.
Böyle bir tavrımız yok. Yaptığımız
iş, Galatasaray'ın gayrimenkullerini
geliştirmek suretiyle çok daha büyük
katkı getirmesini, finansal bağımsız-
lığı sağlamak. Yoksa Galatasaray'ın
gayrimenkullerinin hepsini bugünkü
şekliyle satsanız Türkiye Bankalar
Birliğine olan borcu ödemeye yet-
miyor. Ancak bunu geliştirdiğimiz
zaman, Galatasaray masraflar çık-
tıktan sonra yaklaşık 10 milyar lira-
lık bir fona kavuşacak."

Dursun Özbek, farklı branşları bir
çatı altında toplamak için salon
projesinin olması gerektiğini savu-
narak, "Şu anda gündemimizde ve
kısa süre içinde açıklayacağız. Gala-
tasaray, 17 amatör branşta hizmet
veren bir spor kulübü. Misyonumuz
içinde amatör sporlar önemli bir yer
tutuyor. Her branşı farklı bir yerde
yapıyoruz. Bu dağılmışlığın önüne
geçmek için salon yapacağız. Bu
proje, yüzmeyi, salon sporlarını, vo-
leybol ve basketbolu tek bir mer-
kezde toplayacak. Çok yakında
açıklayacağız. Bu, Galatasaray'ın
sürpriz projelerinden bir tanesi. Ne-
rede ve nasıl yapacağımız konu-
sunda bir şey söylemiyorum ama
nerede ve nasıl yapılacağı belli. Bu
proje, Galatasaray'ın önümüzdeki
25 yılını kurtaracak bir proje." ifade-
lerini kullandı. Dursun Özbek, Ga-
latasaray Adası, Mediciyeköy,
Kemerburgaz, spor salonu, Büyük-
çekmece ve Riva projeleriyle sarı-
kırmızılı kulübün geleceğini inşa
ettiklerini belirtti.

Dursun Özbek, Türkiye Bankalar
Birliği ile yaptıkları yapılandırmayla
günlük 1 milyon lira faiz ödedikle-
rini söyledi. Kulüp olarak sorumlu-
lukları olduğunu dile getiren Özbek,
"Biz, Türkiye'nin en büyük sivil top-
lum kuruluşuysak büyük görevleri-
miz var. Sporu ve sporcuyu
destekleyeceğiz, Türk çocuklarına
imkan yaratacağız. Bunun için tesis-
leşme şart. Sivil toplum kuruluşu ol-
mamızın getirdiği yükümlülükler
var. Sporu sevdirirken ülke içinde
birlik ve beraberliği de gündeme ge-
tirmemiz gerek. Biz, Galatasaray
Kulübü olarak bu görevimizin bilin-
cindeyiz. Bunun için Türk gençli-
ğine hizmet etmekten hiçbir zaman
yorulmuyoruz." diye konuştu.

Bıraktığımız yerden daha iyi olacağız
Dursun Özbek, ligde Dünya Kupası arasın-
dan önceki performanslarını artırarak sür-
düreceklerine inandığını belirtti. Takımın
geç kurulduğunu ve hazırlık sürecinin uzun
sürdüğünü dile getiren Özbek, "Bu 45 gün
arada takımın yaptığı kamp, oradaki gö-
rüntüler, çalışmalar, arkadaşlık ve özellikle
Okan hocanın oluşturduğu sevgi, arkadaş-
lık durumu takımı çok etkiledi. Antalya
kampına gittim, keyifli kamp dönemi geçir-
dik. Bunun performansı biraz daha ileri ta-
şıyacağını düşünüyorum. Herkes 'en üste
çıktık oradan geri gelir miyiz?' diyor ama
öyle bir şey yok. Performansımız, bıraktığı-
mız yerin biraz üstünde olacaktır." değer-
lendirmesinde bulundu. Kadrolarında

birçok oyuncuya tekliflerin olduğunu ve
kimseyi satmayı planlamadıklarını anlatan
Özbek, şunları kaydetti: "Birçok oyuncu-
muza teklif var. Şu anda hiçbir oyuncuyu
satma niyetimiz yok. İyi bir kadromuz var
ve şampiyonluğa gidiyoruz. Cumhuriyet'in
100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli gö-
rüyor ve bu dönemde şampiyon olmak isti-
yoruz. Sacha Boey ve Victor Nelsson'un
yanında 3-4 oyuncuya daha teklif var.
Güzel kadro var, teklifler normal. Kimseyi
satmayı düşünmüyoruz. Bu kadroyla şam-
piyonluk yolunda devam edeceğiz. Eksikle-
rimiz varsa teknik heyet raporuyla
değerlendirmeye alırız. Şampiyonluk yo-
lunda arızaya uğramak istemiyoruz."

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, “Sürdürülebilir bir sportif başarı isteniyorsa mali bağımsızlığı da yakalamak
zorundasınız. Ben ve arkadaşlarım özveriyle elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz” diye konuştu



İ ş arayan vatandaşlar ile işveren arasında
köprü vazifesi gören Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi, vatandaşları yeni istihdam fırsat-

larıyla buluşturabilmek amacıyla Türkiye’nin
en büyük online istihdam platformu
Kariyer.net ile önemli bir iş birliğine imza attı.
Yapılan anlaşma kapsamındaGaziosmanpaşa
Belediyesi İstihdam Ofisi, 8 milyon 500 bin
aday ve 800 binin üzerinde işverene ulaşan
“İşin Olsun” uygulaması ile istihdam ağını ge-
nişletmeye ve daha fazla vatandaşa ulaşmayı
hedefliyor.

İstihdama katkı verecek

Gaziosmanpaşa Belediyesi İstihdam Ofisi So-
rumlusu Tuna Hoşnut, “Belediye Başkanımız
Sayın Hasan Tahsin Usta’nın öncülüğünde yıl-

lardır ilçemizde istihdamı artırmaya, iş arayan
vatandaşlarımızı doğru ve verimli olacakları
işle buluşturmaya gayret ediyoruz. Diğer yan-
dan özel sektör firmalarımızın işçi taleplerini
karşılamak adına istihdam buluşmaları düzen-
liyoruz. Kariyer.net ile imzaladığımız iş birliği
anlaşmasının, bu çalışmalarımızı daha ileri
noktaya taşıyacağına, ilçemizdeki ve bölgemiz-
deki istihdama önemli katkı sağlayacağına ina-
nıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

5 yıldır iş buluyoruz

Kariyer.net Türkiye Kamu Projeleri Yöneti-
cisi Berat Duru, iş arayan adaylara ve işve-
renlere, hızlı ve kolay istihdam fırsatları
sunacak iş birliği için, “Kariyer.net olarak
misyonumuz; istihdama katkı sağlarken

doğru adayla doğru işi buluşturmak. Bu mis-
yonla 5 yıldır hizmet veren ‘İşin Olsun’, Tür-
kiye’nin ilk ve en büyük ücretsiz mavi yaka iş
ve çalışan bulma platformu olma özelliğini
taşıyor. Gaziosmanpaşa’da yeni işe ihtiyaç
duyan insanların iş arayışına, işverenlerin de
aradıkları doğru adaylarla buluşmasına des-
tek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Yerel idarelerin ve yerel kurumların istihdam
konusunda ayrı bir önemi ve değeri oldu-
ğuna inanıyoruz. Gaziosmanpaşa Belediyesi
ile yaptığımız bu iş birli-
ğinin de istihdama
olumlu katkılar sağlaya-
cağını düşünüyoruz”
diye konuştu.HABER
MERKEZİ
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Gaziosmanpaşa
Belediyesi İstihdam

Ofisi ile Türkiye’nin en
büyük online istihdam
platformu Kariyer.net

arasında iş birliği
anlaşması imzalandı.

Bu kapsamda
belediyenin istihdam

ofisine başvuruda
bulunan vatandaşlar,
Kariyer.net’in dijital

uygulaması “İşin Olsun”
üzerinden evlerinin

yakınındaki iş ilanlarına
kolayca ulaşabilecek

Kıbrıs'taki bir otelde
sevenleriyle buluşan

Ebru Yaşar, konser
öncesi basın mensuplarıyla

sohbet etmeyi ihmal etmedi
Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ebru
Yaşar, yeni yılda birçok Kıbrıs konserinin olacağını belirtti.
Ünlü şarkıcı, "Biz Kıbrıs’ı seviyoruz. Burada buluşmaktan
zevk alıyoruz, onlar da bizi seviyor. Çok sevdiğimiz oteller
var. Direkt Kıbrıslılar ve tüm Türkiye’den gelen hayranları-
mızla da bir araya geliyoruz. Çok güzel oluyor. Yeni yılda
Kıbrıs’ta sahnelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Önemli olan mutlu etmek

Yılbaşı alışverişine henüz çıkmadığını söyleyen Yaşar, he-
diye alıp, vermeyi çok sevdiğini dile getirdi. Ebru Yaşar,
"Henüz alışverişe çıkmadım. Hediye almayı ve vermeyi se-
verim. Bunun bir önemi yok. Önemli olan her ne olursa
olsun düşünmek, şaşırtmak ve mutlu etmek... Ben çok se-
viyorum. Bu akşam orkestrama bir hediye yaptım ama
onlar bana yaptı mı, bilemiyorum. Bana bir yılbaşı hediyesi
gelmedi" diyerek, espri yaptı. HABER MERKEZİ
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Yapılan iş birliği kapsamında işverenler, ihtiyaç duydukları pozisyon-
ları Gaziosmanpaşa Belediyesi İstihdam Ofisi’ne bildirecek ve iş
ilanları “İşin Olsun” uygulamasındaki belediyenin istihdam ofisi
hesabında yayınlanacak. İş ilanları tüm Gaziosmanpaşa halkının

başvurularına açık olacak. Gaziosmanpaşa Belediyesi İstihdam
Ofisi yetkilileri ilana başvuran adaylarla doğrudan iletişime
geçebilecek, uygun adaylarla görüşme yaparak ilgili işverenlere
adayları yönlendirecek. İş arayan olarak belediyenin istihdam
ofisine başvuruda bulunan adaylar ise “İşin Olsun” uygulamasına
yönlendirilerek üye olma ve süreç hakkında bilgilendirilecek.

İlanlar yayınlanacak

Başakşehir Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Kampüs
Kariyer, gençlere yol göstermeye devam ediyor. “İletişim, Etkileşim ve İnsan”
başlığıyla gerçekleştirilen bu haftaki programa konuk olan gazeteci ve yazar Ersin
Çelik, gençlerin yazılım konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi
BaşakşehirBelediyesi ve İbn Haldun Üni-
versitesi işbirliğinde gerçekleştirilen Kampüs
Kariyer programı doludizgin devam ediyor. İbn
Haldun Üniversitesi Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen söyleşide bu hafta iletişim, etki-
leşim ve insan konusu ele alındı. Gençlere gele-
cek konusunda yol gösteren etkinliğe konuk
olan gazeteci ve yazar Ersin Çelik, gençlere geç-
mişten günümüze iletişimdeki
gelişmeleri ve gelecekte neler
yapmaları gerektiğini anlattı.
Çelik, içerik üretmenin yanında
mutlaka yazılım üretmenin de
gerekliliğine işaret etti.

Algoritmalar çağındayız

Algoritmalar tarafından her

şeyin yönlendirildiğini ve saldırı altında olduğu-
muzu dile getiren Ersin Çelik, “İnsanın haya-
tına bir boşluk bırakmayacak şekilde, bir sosyal
medya ağının içerisindeyiz. Algoritmalar çağın-
dayız artık. Ne izleyeceğimize biz değil, bizi ta-
nıyan yapay zeka karar veriyor. Bir filmi
izledikten sonra ‘şu kitabı da okumalısın’ diye
reklam çıkıyor karşınıza. Artık ne yiyeceğimizi,

ne giyeceğimizi, ne-
reye gideceğimizi,
her şeyi yönlendi-
ren, karar veren ve
bize dayatan bir
saldırı altındayız”
diye konuştu.
HABER
MERKEZİ
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