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CHP lideri Kılıçdaroğlu,
Cumhurbaşkanı Erdoğan

için, "Dün konuşmuş yine Bey-
efendi. 'Efendim bunlar iktidara 
gelirse yolları, köprüleri yıkacaklar.'
Ya akıl var, mantık var. Bir insan
nasıl bu kadar aklını kaybeder?
Nasıl bir insan bu kadar koltuğa

düşkün olur ya?
Lanet olsun öyle
koltuğa. Evet ger-
çekten de ifade
ediyorum, lanet
olsun öyle bir kol-
tuğa, yani kin, öfke
olmaz insanın yü-
reğinde" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7
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Lanet olsun 
öyle koltuğa!

İŞÇİ YOKSULLUĞA MAHKUM

DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu, 2023 yılı asgari

ücreti ile ilgili açıklama yaptı. 8 bin
500 TL'lik asgari ücretin vatandaş-
ları daha fazla yoksulluğa sürükle-
yeceğini söyleyen Çerkezoğlu,
yoksullara kaşıkla verilenin kep-
çeyle geri alınacağını belirtti. Çer-
kezoğlu, “Siyasi iktidar ve işverenler

elbirliği ile işçi sı-
nıfını yoksulluğa
mahkum edecek
bir asgari ücret 
belirlemiştir. 
Asgari ücret belir-
lenirken yoksulluk
sınırı dikkate alın-
mamıştır” dedi. 

ç

Kaşıkla verilen 
kepçeyle alınacak

ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
açıklanan asgari ücret raka-

mına tepki gösterdi. Öztrak, “Mil-
letin sırtında küfe olup sarayın
beslemeleriyle o küfeye doluşanlar,
“küfe” edebiyatını bıraksın” dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Erozan ise “Cidden
utanma yok bunlarda. Erdoğan,
“Biz iktidara geldiğimizde 184 TL

olan asgari ücret
30 kat artmıştır”
diyor. AKP'nin ik-
tidara geldiği gün
27 TL olan çey-
rek altın, bugün
65 kat artarak
1800 TL” açıkla-
masını yaptı.
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Küfe edebiyatını
artık bıraksınlar!
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Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, 2023 yı-

lında uygulanacak asgari ücretin
miktarını canlı yayında açıkladı.
İşçi temsilcisi Türk-İş Başkanı
Ergün Atalay karar toplantısına
katılmadı. Erdoğan, “2023 yılında
uygulanacak asgari ücret 8 bin
506 TL’dir” dedi. Asgari ücreti ar-
tırarak vatandaşların hayat kalite-
sini yükselttiklerini belirten
Erdoğan, “Hükümet olarak biz

tüm tarafların teklif ve gerekçele-
rini saygıyla karşılıyoruz. 2023 as-
gari ücret rakamı ülkemizin genel
ekonomik ve sosyal görünümüyle
uyumludur” diye konuştu. Asgari
ücreti gerekirse yıl içinde yeniden
artırabileceklerini söyleyen Erdo-
ğan, “Bu ayla birlikte enflasyon
oranlarının hızla aşağıya düşü-
şüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu
yıl sonunda yüzde 20’li rakamlara
indirmekte kararlıyız” dedi. 

gereKirse Yeni bir artIŞ OLabiLir

Merkezi Büyükçekme-
ce'de bulunan Kars-

Ardahan-Iğdır Kültür ve Da-
yanışma Derneği (KAİDER)
ile Sarıkamış Platformu, Sarı-
kamış Şehitlerini Anma Prog-
ramı düzenledi. Sarıkamış
Harekatı'nın 108. yıl dönümü
dolayısıyla düzenlenen prog-

ramda Sarıkamış Şehitleri 
Dayanışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Bingür Sönmez,
“Ozanlar, 'Sarıkamış diye kı-
rıldı 90 bin evin ocağı.' diyor.
Bu rakamı hiç kimse reddede-
mez, ozanlar yalan söylemez.
Onlar 90 bin kahramandı”
diye konuştu. I SAYFA 16
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ç Asgari ücretin açıklanması-
nın ardından tepkiler gel-

meye başladı. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, “Saray, TÜ-
İK'in sahte gıda enflasyonunun
bile 5 puan altında zam açıklaya-
rak, bu ülkenin 33 milyon vatan-
daşını soydu” dedi. SP Genel
Başkanı Temel Karamollaoğlu ise
“Bir kez daha dağ fare doğurdu.
Sırtlarındaki küfede milyarca do-
ları taşıyorlar ama emekçinin alın

terinin hakkını taşıyamıyorlar”
eleştirisini yaptı. Karar masasına
oturmayan Türk-İş de rakamın
açıklanmasından sonra bir açık-
lama yaptı. Açıklamada, kamuo-
yunun beklentisinin giderilmediği
belirtilerek, “Asgari ücretin yürür-
lükte kalacağı dönem boyunca
meydana gelecek fiyat artışlarının
gerisinde kalması söz konusudur.
Bu nedenle satın alma gücü azal-
maktadır” denildi. I SAYFA 6

bir KeZ DaHa DaĞ Fare DOĞUrDU
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ERKEK BENDEN 
GÜÇLÜ OLMALI!

Hamdi Alkan'la evlendikten sonra
tanınan Selen Görgüzel, “Asgari

ücretli sevgiliniz olur mu?” sorusuna
çok tartışılacak bir yanıt verdi. “Be-
nimle yaşayamaz. Komplekse girer. Er-
keksi duyguları rencide olur” diyen
Gözgüzel'in “İyi bir yere götüremezse
gururu kırılır. O yüzden davul bile dengi
dengine” sözleri tepki çekti. Görgüzel,
“Erkek benden her konuda güçlü ol-
malı. Masaya yumruğunu vuran, adam
gibi adam olsun. Vıttırı vızzık adamlar
istemiyorum” ifadelerini kullandı. 
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Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali
Kılıç'ın, CHP'li milletvekillerine ve

bazı parti meclisi üyelerine ayakkabı hediye
etmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, ayakkabı hediye edilmesini
doğru bulmadıklarını belirterek, "Paketler
iade edilecektir" açıklamasını yapmıştı. Ola-
yın ortaya çıkması üzerine Vatan Partisi üye-

leri, Maltepe Belediye binası önünde top-
landı. Maltepe İlçe Başkanı Osman Fevzi
Sirel, "Bu yapılan son derece çirkin, hal-
kına hizmet etmekle görevli bir kişiye hiç
yakışmayan bir davranıştır. Bunu şiddetle
protesto ediyoruz" dedi. Sirel,Kılıç hak-
kında suç duyurusunda bulunacaklarını
söyledi. 

ç
sUÇ DUYUrUsUnDa bULUnacaĞIZ

Vatan Partisi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın CHP'li milletvekillerine
ve bazı parti meclisi üyelerine ayakkabı hediye etmesini protesto etti

ALI KILIC’A
PROTESTO!

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 2023 yılında uygu-
lanacak asgari ücretin 
8 bin 506 TL olduğunu
açıkladı. Asgari ücrete
yüzde 54,7 zam yapılır-
ken, işçi kesimini temsil
eden Türk-İş karar 
toplantısına katılmadı. 
Açıklanan rakama tepki
gösteren CHP Lideri 
Kılıçdaroğlu, “Ne asgari 
ücretlinin hak ettiği oldu
ne de küçük esnafın
vergi yükü düşürüldü”
dedi. SP Lideri Karamol-
laoğlu ise “Dağ fare do-
ğurdu” yorumunu yaptı

YETMEZ
AMA EVET!

455 DOLAR
OLDU Gelir Vergisi istisnası tamamına uygulanırsa, asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759 TL olacak. Asgari

ücret, bugünkü kura göre 455 dolara yükseldi. Brüt asgari ücret 10 bin 8 TL, net asgari ücret 8 bin 506 TL oldu.

CHPİstanbul İl Baş-
kanı Canan Kaftancı-

oğlu liderliğindeki heyet, İBB
Başkanı İmamoğlu’na destek
ziyaretinde bulundu. Kaftan-
cıoğlu, “Dün gece olanlar,
bize bir kez daha bu kötülü-
ğün sonunun olmadığını gös-

terdi” dedi. Haklarında uy-
durma bir “terör soruştur-
ması” başlatıldığını hatırlatan
İmamoğlu da “Şunu yapalım,
bunu yapalım; nafile. Ok, yay-
dan çıkmıştır. Bu memlekette
değişim olacaktır. Er ya da 
geç olacaktır” dedi. I SAYFA 5

ç
OK YAYDAN CIKMISTIR!

ONLAR 90 BIN 
KAHRAMANDI

Belediye
Başkanı

Ömer Arısoy,
Sümer Mahallesi
sakinleriyle bu-
luştu. Zeytinbur-
nu’ndaki yabancı
uyruklu göçmen
sorunuyla ilgili
konuşan Arısoy,

“Türkiye’de yaşanan bu göç dalga-
sının teşvik eder gibi gösterilmesine
asla itibar etmeyiniz. İlçemizde
çoklu konaklama dediğimiz vardiya
usulü konaklamalar yapılıyor. Ev
sahiplerine çok büyük cezalar yazı-
yoruz. Sizler de çevrenizde gördü-
ğünüz bu tarz konaklamaları
hemen ihbar edin” dedi. I SAYFA 9

İHBARDA 
BULUNUN!
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Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından düzenlenen Huzur

Toplantısı’nda konuşan Volkan Yıl-
maz, “Kaymakamımız Sayın Tolga
Toğan’ın riyasetinde yürüttüğümüz
başarılı çalışmaların neticesinde, geç-
tiğimiz yılın verilerine göre İstan-
bul’un 39 ilçesi bazında suç oranına
bakıldığında 36’ncı sırada yer alıyo-
ruz. Yani Silivri, İstanbul’un en hu-
zurlu ilçeleri arasında 4’üncü sırada
yer alıyor” dedi. I SAYFA 4
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39 ilçe arasında
Silivri 4. sırada

Sultangazi'de kucağında bebek-
leri olan 3 kadın, tırnakçılık

yöntemiyle esnafı dolandırmaya ça-
lıştı. Dolandırılmaya çalışıldığını fark
eden bir esnaf, korkutmak amacıyla
kadınlara bıçak çekti. Kadınlar ve
esnaf arasında bir süre arbede ya-
şandı. Aynı kadınlar, bir süre sonra
başka bir esnafı da dolandırmaya ça-
lışınca, çevredekiler tarafından sopa-
larla uzaklaştırıldı. Yaşananlar
kameralara yansıdı. I SAYFA 3
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Esnaf ve kadınlar 
birbirine girdi!

Küçükçekmece Belediyesi, uz-
manlar tarafından işaret edilen

olası büyük İstanbul depremine karşı
hazırlıklarını sürdürüyor. Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),
Jandarma ve Küçükçekmece Beledi-
yesi Sivil Savunma Amirliği işbirliğiyle
Küçükçekmece’deki 41 bin 20 adet
bina girişine alternatif toplanma alanı
etiketleri yapıştırarak, vatandaşları ken-
dilerine en yakın toplanma alanları ile
ilgili bilgilendirmeyi amaçlıyor. I SAYFA 4
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211 toplanma
alanı mevcut

Beynimizin çalışma şeklindeki de-
ğişiklikler vücudumuz üzerinde

büyük bir etkiye sahip. Beynimizi en çok
etkileyen rahatsızlıkların başında ise
depresyon bulunuyor.
Depresyonun kalbimiz-
den bağışıklık sistemi-
mize kadar her şeyi
etkilediğini belirten Psk.
Buğrahan Kırbaş, bu
psikolojik hastalık hak-
kında önemli bilgiler
verdi. I SAYFA 2

ç

Depresyon
çok zararlı

Beylikdüzü Belediyesi’nin
hayata geçirdiği “Beslenme

Saati” uygulamasına bir destek
de CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Projenin
Türkiye elçiliğini üstlenen Selvi
Kılıçdaroğlu’nun Beylikdüzü’ne
yaptığı ziyaretin ardından Meh-
met Murat Çalık’ın paylaştığı vi-
deoyu alıntılayan Kılıçdaroğlu,
tüm okullarda bu uygulamanın
hayata geçirilmesi gerektiğini 
dile getirdi. I SAYFA 9

ç
Tüm okullarda uygulanmalı

Panelvan hırsızı
yakalandı
Sayfa 3

Fatih'te
Cibali Ma-

hallesi'nde herkes
tarafından sevilen 
8 aylık Polat isimli
köpek, yabancı uy-
ruklu bir kişinin 
tarafından bıçak-
landı. Şüpheli polis
ekipleri tarafından
gözaltına alınırken
Polat, kulak ve boy-
nundan yaralandı. 
Polat'ın sahibi 
Fahrettin Demir,
"Köpeğimi o halde
görünce canımdan
can gitti. Sonuçta o
da benim kardeşim
gibi. 8 aydır be-
nimle beraber"
açıklamasında 
bulundu. I SAYFA 5
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Köpeği bile
bıcakladılar!
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B eynimizin çalışma şeklindeki
değişiklikler vücudumuz üze-
rinde büyük bir etkiye sahip.

Beynimizi en çok etkileyen rahatsızlıkla-
rın başında ise depresyon bulunuyor.
Depresyonun kalbimizden bağışıklık
sistemimize kadar her şeyi etkilediğini
belirten DoktorTakvimi uzmanı Psk.
Buğrahan Kırbaş, bu psikolojik hastalık
hakkında önemli bilgiler veriyor. Bir
duygu durum bozukluğu olan depres-
yon, sürekli bir üzüntü ve hayattan keyif
alamama hali olarak tanımlanıyor. Tür-
kiye’de nüfusun yaklaşık %4’ünü etkile-
yen depresyon, kişiyi duygusal açıdan
ciddi olarak etkiliyor. Ayrıca bu hastalık
fiziksel tahribata da neden oluyor. Dep-

resyonun bazı fiziksel hastalıkların ris-
kini artırdığını, bazı hastalıkların da
depresyonu tetikleyebildiğini söyleyen
DoktorTakvimi uzmanı Psk. Buğrahan
Kırbaş, depresyonun fiziksel belirtilerini
şöyle anlatıyor: “Depresyonu olan her
üç kişiden ikisinde artan ağrılar mey-
dana geliyor. Ayrıca kronik yorgunluk,
iştahsızlık, uykusuzluk veya fazla uyu-
mada sıkça görülüyor.”

Depresyon bağışıklığı
zayıflatıyor

Depresyon, kortizol veya adrenalin gibi
stres hormonlarının düzeylerini yüksel-
terek bazı hastalıklara yakalanma ris-
kini artırıyor. Ayrıca bağışıklık sistemini
etkileyerek vücudumuzun enfeksiyonla
savaşmasını zorlaştırıyor. Depresyo-

nun kalp hastalığı ve madde bağımlılığı
riskinin artmasıyla da ilişkilendirildi-
ğine dikkat çeken Psk. Buğrahan Kır-
baş, “Uykusuzluk veya derin uyku
eksikliği gibi depresyonun neden ol-
duğu birçok fiziksel değişikliğin bağı-
şıklık sistemini zayıflattığı
düşünülüyor. Bu durum mevcut hasta-
lıkları daha da kötüleştirebiliyor. Buna
karşılık, depresyon veya kronik hastalı-
ğın neden olduğu fiziksel değişiklikler,
depresyonu tetikleyebiliyor. Eğer kişi
tedavi olmazsa bu durum bir kısır dön-
güye yol açabiliyor” diyor. 

Hastalık riskini artıyor

Kalp krizi, koroner arter hastalığı (kalp
krizi olmadan), parkinson hastalığı, mul-
tipl skleroz veya lupus gibi otoimmün has-

talıklar, HIV/AIDS, felç, kanser, diyabet,
böbrek hastalığı, artrit gibi birçok hastalık
depresyonla birlikte görülebiliyor. Ayrıca
depresyon her zaman olmasa da bu hasta-
lıkların görülme riskini artırıyor. “Örneğin;
depresyonun kansere yol açtığı fikrini des-
tekleyen kanıt olmasa da ikisi sıklıkla bir
arada görülüyor. Halihazırda kalp hasta-
lığı olan kişilerde, yüksek seviyedeki stres
hormonlarının gerekli doku onarımını
yapmasını zorlaştırabiliyor” diyen Psk. Kır-
baş, depresyonun diğer hastalıkların sey-
rini etkilediğini ve komplikasyon geliştirme
olasılığını yükselttiğini hatırlatıyor. Bunun
nedeninin depresyon beynimizdeki ve vü-
cudumuzdaki fiziksel değişiklikleri büyüt-
mesi olduğunu belirten Psk. Kırbaş,
depresyonda sık görülen ağrının da teda-
viyi zorlaştırdığının altını çiziyor. 

HABER MERKEZİ

Madde kullanımı beyni mahvediyor
Uzun süreli madde kullanımında ödül merkezi bozulan beynin hiçbir şeyden zevk alamaz haline geldiğini kaydeden Psikiyatri
Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, bu durumun kişinin beyni ve işlevselliği üzerinde olumsuz etkiler bıraktığına dikkat çekti

Üsküdar Üniversitesi NPİS-
TANBUL Hastanesi Psikiyatri
Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan,

uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin etkilerine
ilişkin değerlendirmede bulundu. Doç. Dr.
Onur Noyan, sigara, alkol ve yasadışı
maddelerin kullanılmasının ardından kana
karıştığını, sonrasında beyne ulaştığını ve
beynin ödül merkezinin etkilenmesiyle bir-
likte etkilerini gösterdiğini söyledi. Bazı
maddelerin uyarıcı etkisi olduğunu kayde-
den Doç. Dr. Onur Noyan, “Bu maddeler,
beyni uyararak kişiyi daha enerjik, daha
agresif ve daha saldırgan hale getirirken,
bazı maddeler de kişi üzerinde uyuşukluk
yapabilmekte ve uyku haliyle birlikte aşırı
bir sakinlik ortaya çıkartmaktadır.” dedi.

Ödül merkezi hızla uyarılır

Uyarıcı maddelerin kullanımıyla beraber
beynin ödül merkezinin aşırı uyarılması ve
beyinde hızlı ödül veren bir etki ortaya çık-

tığını kaydeden Doç. Dr. Onur Noyan, “Bu
hızlı ödülün ardından düşüş gözlendiğinde
de yoksunluk dediğimiz belirtiler ortaya
çıkmaktadır.” dedi. Madde kullanımından
sonra kişinin ya yeniden madde kullanaca-
ğını ya da yoksunluk belirtilerinin daha da
şiddetleneceğini ifade eden Doç. Dr. Onur
Noyan, “Bireyler yoksunluk belirtilerine
katlanamadığı için sıklıkla tekrar madde
kullanımına yönelmektedir.” dedi.

Her bireyde değişiklik gösterir

Doç. Dr. Onur Noyan, bazı maddelerin
yoksunluk belirtileri fazla olmadığı için
aralıklı kullanım olabildiğini ifade ederek
her maddenin yoksunluğu ve oluşturduğu
istek farklı olduğu için her bireyin madde
kullanım sıklığının değiştiğini söyledi.

Beyin ve işlevsellik olumsuz 
etkileniyor

Madde kullanımının uzun vadede kişi-

nin beyni ve işlevselliği üzerinde olum-
suz etkiler ortaya çıkardığını kaydeden
Doç. Dr. Onur Noyan, “Bu olumsuzluk-
lar da kişinin maddeye devamını ya da
maddeyi hayatından çıkartmaya yönelik
isteğini belirlemektedir. Bazen her türlü
olumsuz etkiye rağmen bireyler maddeyi
bırakmak istemez bazen de olumsuz be-
lirtiler kişiye, maddeleri hayatlarından
çıkartmaları için bir vesile olabilir.” dedi.
Uzun süreli madde kullanımında ödül
merkezi bozulan beynin hiçbir şeyden
zevk alamaz haline geldiğini kaydeden
Doç. Dr. Onur Noyan, bu durumun ki-
şinin tüm yaşamını etkileyebildiğini söy-
ledi.   Doç. Dr. Onur Noyan, bağımlılık
şiddetinin artmasıyla kişinin yaşam kali-
tesinin olumsuz etkilendiğini belirterek
şunları söyledi: “Kişi günlük aktiviteler-
den, keyif için yaptığı aktivitelere ve sos-
yal aktivitelerine kadar pek çok şeyden
keyif alamaz hale gelir. Kişi, sadece

madde kullanma arzusu içerisinde ol-
maktadır. Yani madde kullanımında bi-
rincil olumsuzluk kişinin keyif
alanlarının azalmasıdır. İkincil olarak da
maddeye bağlı işlevselliğin bozulmasını
söyleyebiliriz. Tüm gün maddeyi kullan-
mayı düşünmek, tüm işlerini bu madde
kullanımına göre planlamak ve daimî
olarak maddeyi arzulamak söz konusu
olur. Bazen bir işe konsantre olmuş bir
şekilde devam ederken bile ihtiyaç duy-
duğu maddeye nasıl erişeceğini düşün-
mek gibi eylemler içerisindedir. Bu da
kişinin konsantrasyonunu ve işlevselli-
ğini bozduğunun belirtisidir. Bazen
madde kullanımına bağlı olarak yasal
sorunlar ortaya çıkabilir. Fiziksel olarak
sağlık sorunları ortaya çıkabilir ve her
türlü soruna rağmen madde kullanımı-
nın devam etmesi, bağımlılık şiddetinin
arttığını bizlere göstermektedir.”
HABER MERKEZİ

DEPRESYON
BEDENINIZE
BILE ZARAR!
Beynimizin çalışma şeklindeki değişiklikler vücudumuz üzerinde büyük
bir etkiye sahip. Beynimizi en çok etkileyen rahatsızlıkların başında ise
depresyon bulunuyor. Depresyonun kalbimizden bağışıklık sistemimize
kadar her şeyi etkilediğini belirten DoktorTakvimi uzmanı Psk. Buğrahan
Kırbaş, bu psikolojik hastalık hakkında önemli bilgiler veriyor

Egzersiz yapmak 
depresyona iyi geliyor
Kronik ağrısı olan kişilerin
daha ağır bir depresyon
geçirebileceklerini belirten
Psk. Kırbaş, şu uyarılarda
bulunuyor: “Tedavi süreci
için her şeyden önce ala-
nında uzman bir psikolog
ile görüşmeniz faydalı ola-
caktır. Eğer depresif bir
duygu durumu içerisin-
deyseniz tedavi hakkında
psikoloğunuzla konuşun.
Antidepresanlar ve ko-

nuşma terapisine ek ola-
rak egzersiz de yardımcı
olabilir. Son çalışmalar,
egzersizin hafif ila orta
şiddette depresyon için et-
kili olabileceğini gösterdi.
Bitkisel ilaçlar almayı dü-
şünüyorsanız, mutlaka
doktorunuza danışın.
Çünkü bunlardan bazıları
ilaçlarla veya diğer takvi-
yelerle zararlı şekillerde et-
kileşime girebilir.”

Günümüzde her 3
kadından 1’inde

rastlanan ama buna
karşın toplumsal

farkındalığın
neredeyse yok

denecek kadar az
olduğu bir hastalık;

Pelvik Konjesyon
Sendromu. Karnın

alt bölgesinde ve
yumurtalıklarda
şiddetli bir ağrı,

ağrılı cinsel ilişki ve
idrar kaçırma

şikayeti ile kendini
gösteriyor

ACIBADEM Bakırköy
Hastanesi Kalp ve
Damar Cerrahisi Uz-

manı Doç. Dr. Ahmet Arnaz, 20 ile
45 yaş arasındaki kadınları daha
çok etkileyen, yaşam konforunu
ciddi şekilde azaltan Pelvik Konjes-
yon Sendromu’nun başka hasta-
lıkların belirtileri ile de
karışabildiğini, bu nedenle bazen
on yılı aşkın süredir teşhis konulamamış hasta-
lar olduğunu söylüyor. Kalp ve Damar Cerra-
hisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Arnaz, toplumda
yaygın olmasına rağmen az bilinen Pelvik Kon-
jesyon Sendromu hakkında bilinmesi gereken 6
önemli noktayı anlattı, önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu. 

Bu etkenler riski artırıyor!

Kronik pelvik ağrının; altı aydan uzun süren, adet
döngüsüne veya hamileliğe bağlı olmayan ve pel-
vik bölgeyi, özellikle alt karın ve pelvisi etkileyen
kronik bir ağrı olarak tanımlandığını belirten
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.
Ahmet Arnaz “Pelvik Konjesyon Sendromu
(PKS) ile ilişkili pelvik ağrı genellikle yumurtalık-
lar ve karın alt bölgesindeki toplar damarları içe-

riyor. Damarlar genişleyip bükülü-
yor ve kanla aşırı doluyor; bu da
pelviste aşırı kan birikmesi sebe-
biyle ağrıya yol açıyor” diyor. 20 ile
45 yaşları arasında ve birden fazla
doğum yapan kadınlarda PKS gö-
rülme olasılığının arttığını kayde-
den Doç. Dr. Ahmet Arnaz diğer
risk faktörlerini; varisli damarlar,
ailede varis öyküsü, polikistik over

sendromu, geçirilmiş derin ven trombozları, şiş-
manlık, hareketsizlik ve uzun süre oturarak ya da
ayakta durarak zaman geçirmek olarak sıralıyor. 

En önemli belirtisi; pelvik ağrı! 

Pelvik Konjesyon Sendromu’nun en önemli be-
lirtisini pelvik ağrı yani göbek altında karnın en
alt bölümündeki ağrının oluşturduğunu vurgu-
layan Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kalp ve
Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet
Arnaz şöyle konuşuyor: “Kronik pelvik ağrı, cin-
sel ilişki sırasında ağrı, bağırsak hareketleri veya
idrara çıkma sırasında ağrı ve pelviste (leğen ke-
miği) dolgunluk hissi oluyor. Bu ağrı karnın alt
kısmında ve kasıklarda künt veya dolgunluk
hissi şeklinde kendini belli ediyor. En yaygın ha-
liyle yalnızca sol tarafta ya da vücudun sağ tara-

fında veya her iki tarafında hissedilebiliyor. Ağrı,
gün sonunda, adet dönemi öncesi ve sırasında,
cinsel ilişki sırasında ve sonrasında, uzun süre
ayakta kalınca veya oturunca daha sıklıkla gö-
rülüyor.” Toplumda nadir bilinen ama yaygın
bir hastalık olan Pelvik Konjesyon Sendromu
akla gelmeyecek pek çok belirti ile kendini göste-
riyor. Doç. Dr. Ahmet Arnaz başka hastalıklarla
da karışabilen bu belirtileri “Sık ishal ve kabızlık
nöbetleri (irritabl bağırsak), kahkaha, öksürme
veya mesaneyi zorlayan diğer hareketlerden do-
layı istemeden idrar kaçırmak, pelvis, kalça,
uyluk, vulva ve vajinadaki varisli damarlar ve
idrar yaparken ağrı” olarak sıralıyor. Hastalığın
hemoroid ve bacak varisleri ile birlikte görülme
olasılığı artıyor. 

Yaşam kalitesini vuruyor!

Pelvik Konjesyon Sendromu’nun, ağrının şidde-
tine göre kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde
düşürdüğünü belirten Doç. Dr. Ahmet Arnaz
“Hayatı tehdit etmeyen ama kişiyi keyif aldığı
aktivitelerden alıkoyan, fiziksel, ruhsal ve zihin-
sel olarak yıpratan, kronik yorgunluğa yol açan
bu hastalık günlük yaşamı çekilmez kılabiliyor.
Bu nedenle zaman kaybetmeden tedaviye baş-
lanması gerekiyor” diyor.  HABER MERKEZİ

Yok 
artık!
BASIN mensuplarıyla
sohbet eden ve kış tatili
için alışveriş yapmaya
geldiklerini söyleyen
Şıkel, influenza virü-
süne yakalanması hak-
kında konuştu. Çağla
Şıkel, "Toparla-
dım, bir hafta-
dır iyiyim.
Uzay, has-
taydı. Onu
iyileştireceğiz
diye perişan olduk. O
da iyi, ben de iyiyim"
ifadelerini
kullandı.Şıkel, Tuba
Ünsal'ın geçtiğimiz haf-
talarda yaptığı, "Güzel-
lik yarışması komple
kalksın. Böyle bir saç-
malık olabilir mi?" açık-
lamasının sorulması
üzerine, "Bu konuda ko-
nuşmak istemiyorum"
dedi. HABER
MERKEZİ

Kadınlar bu haber size!



S ultangazi'de dün gündüz saatle-
rinde kucağındaki bebek ve yanın-
daki çocuklarla alışveriş

bahanesiyle bakkala giren dört kadın, tır-
nakçılık yöntemi ile esnafı dolandırmaya
çalıştı. İlk olarak Cebeci Mahallesi'nde
Yakup Taşkın'ın sahibi olduğu bakkala
gelen kadınlardan biri, kucağındaki be-
bekle birlikte içeri girerek süt aldı. Aldığı
ürünün parasını ödeyen kadın, kendisine
para üstü olarak verilen 100 lirayı el ça-
bukluğuyla yırtarak iş yeri sahibi Taş-
kın'dan değiştirmesini istedi. Parayı
değiştiren Taşkın, kadına başka bir 100
lira verdi. Kadının verilen ikinci 100 lirayı
da cüzdanının altına koymaya çalıştığını
iddia eden Taşkın, dolandırılmaya çalıştı-
ğını anlayarak kadına tepki gösterdi. İkili

tartışırken, Taşkın kadının iş yerinden çık-
ması bıçak çekti. Bunun üzerine kadın dı-
şarı çıktı. Taşkın da elindeki bıçağı
bırakarak, dışarı çıktı. Tartışma burada da
devam etti. Tartışma sırasında kadınlar-
dan biri ayağındaki terliği çıkararak Taş-
kın'a fırlattı. Çevredeki esnafın araya
girmesiyle kadınlar, olay yerinden ayrıldı. 

Küçük esnafın başına bela

Tüm yaşananlar güvenlik kameralarına
yansırken iş yeri sahibi Yakup Taşkın,
"Bayan geldi benden süt istedi. Bende
sütü poşete koyarak kendisine verdim.
Bana 200 lira verdi. Bende para üstünü
kendisine verdim. Para üstü olarak verdi-
ğim 100 liralık sağlam banknotu yırtmış.
Paranın yırtık olduğunu söyledi. Bende

parayı değiştirdim. Benden aldığı tekrar
100 lirayı cüzdanın altına koyduğunu fark
ettim. Beni dolandırmaya çalıştı. Ben o an
sinirlendim. Bana olmayan şeyler söyle-
meye başladı. Daha önce de böyle şeyler
başıma geldiği için çok dikkatliydim.
Kadın beni tehdit etmeye başladı. Bende
o an önünde duran bıçağı aldım. Bıçağı
hem kendimi korumak hem de korkutmak
amacıyla aldım. Saldırmak değil tama-
mıyla korkutmak amacıyla yaptım. Ben-
den uzaklaştırmak için yaptım. Komşu
esnaf gelince rahatladım. Bana terlik fırla-
tarak, saldırdılar. Bunlar bunu her zaman
yapıyor. Allah aşkına esnafı bunlardan
kurtarsınlar. Sürekli aynı şeyi yapıyorlar.
Bunlar küçük esnafın başına bela oldular"
dedi.  DHA
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Şişli Elmadağ Caddesi üze-
rinde bulunan uluslararası
para transfer merkezinde dün

saat 16.00 sıralarında silahlı soygun giri-
şimi oldu. Yüzünde maskeyle merkeze
giren şüpheli, veznedeki kadın görevliye
silah doğrultarak paraları vermesini is-
tedi. Görevli, sakin olmasını ve paraları

vereceğini söyledikten sonra, bankonun
altına saklandı. Veznedar kadının bağıra-
cağını söylemesi üzerine, şüpheli paniğe
kapılarak kaçtı. Görevli durumu arkadaş-
larına haber verdi. Kısa sürede olay ye-
rine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik
kamera görüntülerini inceleyen ekipler,
şüphelinin eşgalini belirledi. Kaçan şüp-

helinin yakalanması için çalışmalar sürü-
yor. Soygun girişimi iş yerinin güvenlik
kamerası tarafından kaydedildi. Görüntü-
lerde, şüphelinin etrafı kontrol ettikten
sonra vezneye yaklaştığı, daha sonra da
silahını doğrulttuğu görülüyor. Görevlinin
bankonun altına saklanması sonrası şüp-
heli olay yerinden kaçıyor. DHA

PendiK'te yol verme meselesi yüzünden
tartışan sürücüler, otomobillerden inerek
yol ortasında tekme tokat kavga etti. İki

sürücünün kavgası nedeniyle cadde bir anda ringe
dönerken o anlar cep telefonu kamerası tarafından
kaydedildi. Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde
Pendik'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sanayi Ma-
hallesinde 2 sürücü arasında caddenin ortasında
yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sürücü-
lerin tartışması kısa sürede büyüyerek tekme ve to-
katların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.
Birbirlerine acımasızca vuran sürücülerin arasına
diğer sürüler girerek ayırmaya çalıştıysa da başarılı
olamadılar. Sürücülerin kavgası saniye saniye başka
bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kay-
dedildi. DHA

Yol için tekme
TOKAT KAVGA

Silah çekti paraları iStedi!

trafiK Denetleme Şube Müdürlüğü'ne
bağlı sivil trafik ekipler amirliğince oto-
mobil ve sürücülere yönelik denetim ger-

çekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri,
araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kont-
rol ederek alkol testi yaptı. Ayrıca kurallara aykırı
egzoz kullanan sürücülerin tespiti için ‘modifiye
araç' denetimi de yapıldı. Uygulama sırasında mev-
zuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı
tespit edilen araç sürücülerine ise ceza kesildi. De-
netime takılan bir şahsa 1.30 promil alkollü araç
kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulanarak
ehliyetine 6 ay el konuldu. Alkollü sürücünün ya-
nındaki arkadaşının kucağındaki alkol şişelerini
saklaması dikkat çekti.

Kucağımdakiler alkol aşko

Denetime alkollü takılan vatandaş, “Aşko alkol de-
netime takılmadık, polis ağabeyler taksiciyi boş ge-
çince bizi tutukladılar. Aşko kucağımdakiler, alkol
bunlar. Boşuna yoruluyorsun, ben Instagram-
mer'im, ekmek çıkmaz sana benden. Sen ünlü de-
ğilsin, yakışıklı değilsin, tanımıyorum. Aşko taksi
çağırsana, hangi kanalsınız. Aşko polislerden kaçın.
Alkollü araç kullanmayıp polislerden kaçın. Aşko
evet taksi yok sağ olsun İmamoğlu taksileri çağır-
mıyor. Sende akıllı bir çocuksun, Instagramdan
takip edin” diye konuştu. DHA

Alkollü araç 
kullanma aşko!

Şişli'de uluslararası para transferi yapılan bir merkezde, silahlı soygun girişimi
yaşandı. Görevliye silah doğrultan şüpheli, kasadaki paraları vermesini istedi.
Görevli bankonun altına saklanınca paniğe kapılan şüpheli, oradan hızla uzaklaştı

ESNAF VE KADINLAR
BIRBIRINE GIRDI!
Sultangazi'de kucağında bebekleri olan

3 kadın, tırnakçılık yöntemiyle esnafı
dolandırmaya çalıştı. Dolandırılmaya

çalışıldığını fark eden bir esnaf, 
korkutmak amacıyla kadınlara bıçak
çekti. Kadınlar ve esnaf arasında bir

süre arbede yaşandı. Aynı kadınlar, bir
süre sonra başka bir esnafı da

dolandırmaya çalışınca, çevredekiler
tarafından sopalarla uzaklaştırıldı.

Yaşananlar kameralara yansıdı

Aynı kadınlar yaşanan
bu olaydan kısa süre
sonra Sultançiftliği 
Mahallesi Ordu Cadde-
si'nde bulunan bir iş
yerine girdi. Burada iş
yeri sahibini dolandır-
maya çalışan kadınlar, 
iş yeri sahibi tarafından
dışarı çıkarılmaya çalı-
şıldı. Durumu fark eden
komşu esnaf, ellerine 
aldıkları sopalarla, 
kadınları uzaklaştırdı.
Yaşananalar çevredeki-
ler tarafından cep 
telefonu kamerasıyla
görüntülendi. 

Sopalarla uzaklaştırdılar

Pendik’te

kaza: 
1 yaralı

Pendik'te kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobil ile kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilin
kadın sürücüsü hafif yaranırken olay yerine gelen akrabası, şoka giren yaralı sürücüyü teselli etti

Kaza, Pendik'te
Kurnaköy Kavşa-
ğında Şile İstikame-

tinde saat 15.00 sıralarında
meydana geldi. İddiaya göre,
34 EBD 91 plakalı Toyota
markalı Ş.A. yönetimindeki
otomobil, kavşaktan dönüş
yaptığı sırada, S.S. hakimiye-
tindeki kamyonet ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü
Ş.A. hafif yaralanırken, diğer
sürücü ise kazayı yara alma-
dan atlattı. Kazayı gören diğer
sürücüler, jandarma, itfaiye ve
sağlık ekiplerine haber verdi.
Kaza yerine gelen yaralının
akrabası şoka giren yaralı
kadın sürücüyü teselli etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen
sağlık ekipleri hafif yaralanan
sürücü Ş.A.'yı, olay yerinde
yapılan ilk müdahalenin ar-
dından hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle jandarma
ekipleri çalışma başlattı. DHA

Panelvan hırsızı yakalandı
Ataşehir'de park halindeki panelvanı alan şüpheli, aracı
park ettiği yerde güvenlik kameraları tarafından 
görüntülenince gözaltına alındı. Nakliye işiyle uğraşan
şüphelinin daha önceden benzer suçlardan 4 kez
gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi

ataşehir'de 20 Aralık 2022 tarihinde
polise başvuran C.Z., park ettiği pa-
nelvanın çalındığını söyleyerek şika-

yetçi oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği
tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada
polis çalınan panelvanın izini, Ataşehir, Örnek
mahallesi, Libadiye Caddesi üzerinde buldu.
Park edilmiş bir şekilde bulunan panelvanın ol-
duğu yerdeki güvenlik kameraları incelemeye
alındı. Görüntülerde bir kişinin aracı park ettik-

ten sonra uzaklaştığı görüldü. Polis çevredeki
diğer güvenlik kameralarını da kullanarak kısa
süre içinde şüphelinin girdiği evi belirledi. Şüp-
heli İ.D.(45) düzenlenen operasyonla gözaltına
alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık
Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin nakli-
yecilik yaptığı ve daha önceden benzer suçlar-
dan 4 kez polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.
Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edildi. DHA

Milyonluk otomobil

küle döndü
Kadıköy'de kaza yapan lüks otomobilden
kısa sürede alevler yükselmeye başladı.
Alevlerin sardığı milyonluk otomobil ise
kullanılmaz hale geldi

Olay saat 23.45 sırala-
rında Kadıköy Taşköprü
Caddesi köprüaltı mevki-

inde meydana geldi. İddiaya göre Do-
ğukan T. hakimiyetindeki 34 FTN 475
plakalı Mercedes Maybach markalı ve
milyon TL değerinde olan lüks oto-
mobil kontrolden çıkarak yol ayrı-
mında bulunan direğe çarptı. Lüks
otomobilden kaza sonrası dumanlar
yükselmeye başladı. Otomobilden
çıkan dumanlar kısa sürede yerini
alevlere teslim etti. Alev alev yanan
milyonluk otomobil kullanılmaz hale
geldi. Sürücü Doğukan T. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay ye-
rine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri
yanan otomobile müdahale ederek
yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekip-
leri ise yaralı sürücü Doğukan T. yi ilk
müdahalenin ardından ambulansla
hastaneye kaldırdı. Meydana gelen ka-
zadan dolayı cadde üzerinde trafik yo-
ğunluğu oluştu. Yanan araç çekici
yardımı ile yoldan kaldırıldıktan sonra
trafik tekrardan eski haline döndü.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.DHA

Kadıköy'de polis ekipleri tarafından trafikte
yapılan denetime alkollü şekilde araç 
kullanarak takılan şahsa para cezası kesildi.
Alkollü şahısın yanında bulunan arkadaşı,
“Aşko ben Instagrammer'ım benden sana
ekmek çıkmaz. Aşko alkollü araç
kullanmayıp polislerden kaçın” dedi

Yol ortasında
öldürüldü!
Olay, 16 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Esen-
ler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, çevreyi rahatsız eden S.G. ile
M.O. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tar-
tışmanın bitmesinin ardından taraflar aynı gün
sokakta karşılaştı. Bu kez çıkan tartışmada
S.G. belinden çıkardığı bıçakla M.O.'ya sal-
dırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, M.O.
ise yaralandı. Karnından bıçakla yaralanan ta-
lihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kay-
bederken, şüpheli ise aynı gün yakalanarak
gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı
olduğu belirlenen S.G., “kasten öldürme” su-
çundan sevk edildiği adli makamlarca tutukla-
narak cezaevine gönderildi. Cinayet anı
kameraya yansıdı. Görüntülerde yol kenarında
bekleyen saldırgan S.G.'nin M.O. ile tartıştığı,
ardından belinden çıkardığı bıçakla talihsiz
adamı yaralayarak kaçtığı görülüyor. DHA



S ilivri İlçe Emniyet Müdürlüğü tara-
fından, Huzur Toplantısı düzenledi.
Yaşar Kemal Fuaye Salonunda ger-

çekleştirilen toplantıya; Silivri Kaymakamı
Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Nihat
Demir, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim,
İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Telat
Deniz, siyasi parti temsilcileri, meclis üye-
leri, kurum müdürleri, STK temsilcileri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler
anısına yapılan saygı duruşu ve okunan
İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda,
İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim ta-

rafından 2022 yılında gerçekleşen asayiş ve
güvenlik olayları ile suç önleyici tedbir ve
uygulamalar hakkında detaylı bir sunum
yapıldı.

Uyum çok önemli

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz Yılmaz, “Huzur, hepimizin
ortak temennisi olan bir kelimedir. Huzu-
run oluşması için en önemli etkenler; sağ-
lık, eğitim, sosyal refah ve güvenliktir.
Bunların hepsinin bir arada olduğu yerde
huzurdan bahsedebiliriz. Bir şehirde huzur
ve güvenliğin tesis edilmesi planlı bir şehrin
inşasının yanı sıra; o şehirdeki tüm kamu
kurumlarının uyum içerisinde çalışması ve
o kentte yaşayan vatandaşlarla işbirliği ya-
pılmasıyla mümkün olur. Biz, göreve gel-
diğimiz ilk günden beri Silivri’deki kamu
kurumlarının arasındaki uyumun sağlan-
ması ve bu uyumun içerisinde aktif rol
almak amacıyla çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Kaymakamımız Sayın Tolga To-
ğan’ın riyasetinde yürüttüğümüz başarılı
çalışmaların neticesinde, geçtiğimiz yılın

verilerine göre İstanbul’un 39 ilçesi ba-
zında suç oranına bakıldığında 36’ncı sı-
rada yer alıyoruz. Yani Silivri, İstanbul’un
en huzurlu ilçeleri arasında 4’üncü sırada
yer alıyor. Tarihiyle, doğasıyla ve kültürüyle
eşsiz bir güzelliğe sahip olan Silivri’mizi
daha huzurlu ve güvenli bir hale getirmek
adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyo-
ruz. Böylesine güzel bir ilçede yaşamaktan,
bu şehrin her biri birbirinden kıymetli in-
sanlarına hizmet etmekten büyük mutluluk
duyuyoruz” dedi.

Katkı sağlıyoruz

Silivri Belediyesi tarafından ilçe güvenli-
ğine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalış-
malar hakkında bilgiler veren Yılmaz, “Biz
Silivri Belediyesi olarak, huzurlu ve mutlu
bir kentin inşa edilmesine yönelik katkılar
sağlıyoruz. Bu katkılardan kısaca bahset-
mek istiyorum: Uyuşturucu madde kulla-
nımının önlenmesi adına çok önemli
hizmetler yapan Yeşilay’ımız var. Bir de Ye-
şilay’ın YEDAM adında danışma merkez-
leri var. Göreve geldiğimiz ilk günden

bugüne YEDAM’a ve Yeşilay’a ciddi des-
tekler veriyoruz. Meclis Üyemiz Ülkenur
Büke’nin katkıları ve öncülüğünde Selim-
paşa’da belediyemize ait olan bir konağı
YEDAM’a tahsis ettik. Burada psikologlar,
sosyologlar ve pedagoglar eşliğinde ba-
ğımlılıkla mücadele eden bir yapı oluştu-
ruldu. Silivri’de Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığımıza ait bir müdürlük binası
yoktu. Dezavantajlı gruplar hizmet almak
için Beylikdüzü’ne gitmek durumunda ka-
lıyorlardı. Belediyemize ait 3 adet konağı-
mızı bakanlığımıza tahsis ederek
müdürlüğün kurulmasına öncülük ettik.
Gençlerimizi uyuşturucu maddelerden
uzak tutmak, spora ve sanata yönlendir-
mek adına yatırımlarımıza hızla devam
ediyoruz. İstanbul’da Afet Koordinasyon
Merkezi inşa eden ilk ilçe belediyesiyiz.
Afet Koordinasyon Merkezimizde bulu-
nan kamera sistemlerimiz sayesinde şehri-
mizi 7/24 tarıyoruz. Kayıt alarak elde
ettiğimiz verileri emniyet ve jandarma ekip-
lerimiz ile paylaşıyoruz” ifadelerini kul-
landı. HABER MERKEZİ
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T ürkiye günlerdir dinci bir vakfın kuru-
cusu olan babası tarafından 29 yaşın-
daki bir erkekle evlendirilen 6

yaşındaki kız çocuğunu konuşuyor. 7 yaşından
itibaren sözde kocası tarafından yıllarca teca-
vüze uğrayan, 13 yaşında nişanı 14 yaşında
düğünü yapılan, 18 yaşında da resmi nikâhı
kıyılan neredeyse bebek denilecek yaştaki bu
çocuğun hazin öyküsü tüm ayrıntılarıyla ba-
sında yer aldı; burada ayrıntılara girecek
değiliz. 

Çocuk tacizleri ve küçük gelinler olayı ül-
kemizin kanayan yarası. Bu konuda ne ciddi
bir eğitim ne de ceza sistemi işletiliyor. Bazı
olaylar bizzat yetkililerce sürekli örtbas edili-
yor. Nitekim son örnekte genç kadın başına
gelenlerin bir oyun olmadığını, 6 yaşından iti-
baren kendisine cinsel istismarda bulunuldu-
ğunu anlamış ve evden kaçmaya karar vermiş
ancak babası tarafından engellenmiş. İki yıl
önce de yani 2020 yılında vücudunda morluk-
larla İstanbul Anadolu Savcılığı’na şikâyette
bulunmuş. Savcılığa kaydettiği konuşmanın
yanı sıra fotoğraflar da sunmuş. İşkence dolu
yıllar sonunda ailesinden de şikâyetçi olarak
evi terk etmiş ve tecavüzcüden de boşanmış.
(Basın)

Aile Bakanlığı’nın iki yıldır kız çocuğunun
olayını bildiği, şimdi 24 yaşında olan genç ka-
dını 2020 yılında himayelerine aldıkları biz-
zat Bakan tarafından açıklandı. (Basın)
Burada daha da vahimi 30 Kasım 2020’de 6
yaşında çocuk istismarı meselesi savcılığa
yansımış ancak sahte doktor raporu nedeniyle
savcı takipsizlik kararı vermiş. Aile Bakanlığı
da himayelerine aldıkları kadının başına ge-
lenler konusuna yasal bir işlem başlatmamış.

(Basın)
Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan ko-

nuyu köşesine taşıyınca olay ortaya çıktı ve
Türkiye ayağa kalktı. İktidar ve muhalefet ile
ülkenin her kesiminden kınama mesajları
yağdı.  Hal böyle olunca da dava açıldı. Baka-
lım sonucu ne olacak!

Elbette ülkemizde kız çocuklarının bebek
denilecek yaşta evlendirilmeleri ne ilk ne de
son olacaktır. Çünkü hem dinci kesim hem de
Anadolu insanının büyük çoğunluğunun gele-
neklerinde bu gerçek yer alıyor. Biraz geçmişe
dönelim ve benzer bir olayı buraya alalım. 

Yıl 1996’dır. Son dönemlerde düzenledik-
leri toplu zikir ayinleri ve ilginç kıyafetleriyle
basında kendilerine bir hayli yer bulan Acz-
mendi tarikatının lideri, genç bir kadınla polis
tarafından uygunsuz bir durumda basılır.
Olay, Türkiye’nin gündemine bomba gibi
düşer. Tarikatların durumu bir kez daha sor-
gulanmaya başlar. 53 yaşındaki tarikat lideri
polise verdiği ifadede birlikte basıldığı 24 ya-
şındaki genç kadın için “20 yıllık imam ni-
kâhlı eşi olduğu” açıklamasında bulunur.
Buna göre genç kadın henüz 4 yaşındayken
33 yaşındaki bir erkeğe imam nikâhı ile ni-
kâhlanmış olmaktadır. Bu olaya, kendi kur-
duğu dergâhında kadınlara tecavüz eden ve
müritleri sayesinde malı götüren bir çakma
dergâh şeyhinin de adı karışır. Bu kişi yıllar
sonra trilyonluk servetiyle iş dünyasında “say-
gın” (!) bir iş adamı haline gelecektir. 

Sözün kısası; olayların bazı failleri ceza al-
mıyor, olan bu ülkenin kız çocuklarına oluyor.
2016 yılında bir vakıf ve dernek ile bağlantılı
olduğu söylenen yurtlarda yaşları 8 ile 10
arasında değişen 45 çocuğun cinsel istismara

maruz bırakılmasının ardından gör-
evini suistimal eden müdürlerin bırakın ceza
almayı, terfi edilerek ödüllendirildikleri de 
basında yer aldı. 

Bu arada çocuk demişken, cinsel istismara
uğrayan erkek çocukları olduğunu da unut-
mayalım. Bir erkek Kur’an kursunda cinsel
istismara uğrayan sekiz çocuk gibi…

İslam dünyasında çocuk yaştaki kızların
babaları hatta dedeleri yaşındaki adamlarla
evlendirilmesi olayı Hz. Muhammed Mustafa
-selam olsun- ile Hz. Ayşe’nin evlilik olayına
dayandırılıyor. İddialara göre Hz. Ayşe, Hz.
Muhammed ile evlendiğinde 9 yaşındaymış. O
güzel Nebi’ye asırlardır iftira atıldığı, günü-
müzün bilim insanları tarafından ortaya çı-
kartılmıştır. Bunlardan birisi de ünlü nöroloji
uzmanı Prof. Dr. Gazi Özdemir’dir. Hz. Mu-
hammed’e çağlar boyunca dokuz iftira atıldı-
ğını belirten Prof. Özdemir, bu konu hakkında
şunları söylemektedir:

“Altıncı iftira, ikinci eşi Ayşe ile olan evli-
liklerine yönelik yalanlar olmuş ve halen
devam ettirilmek istenmektedir. Hatice 619
yılında, yani Medine’ye hicretten 3 yıl önce
vefat etti. Peygamber 4 yıl kadar dul kalmış
ve evlenmemiştir. 623 veya 624 yılında da
604 doğumlu, yani 19-20 yaşında olan Ayşe
ile evleniyor. Bu durumda Ayşe’nin çocuk
gelin olduğu tamamen büyük bir iftira ve Hz.
Muhammed’e yapılmış büyük bir haksızlıktır.
Bu yalanı da asırlardır ‘çocuk gelinler’ âde-
tine temel yapıp, insanların bir kısmı sapkın-

lıklarına âlet etmişlerdir.”
Yine Prof. Özdemir bir başka makalesinde;

“Arap toplumunda kız çocuklarının yaşını
söylemede geleneksel bir yaklaşım var. Kız ço-
cuğunun aybaşı kanaması gördüğü yıldan son-
rası kızın yaşı olarak ifade edilirdi. Örneğin
10-11 yaşında ay hali gören 19-20 yaşındaki
bir kız çocuğunun yaşı 8-9 rakamı ile söyle-
nirdi (Musa Carullah. Hatun. Terc. Mehmet
Görmez S. 81, 2022) Hz. Ayşe’nin 9 yaşında
olduğunun söylenmiş olmasının gerçekte 19-
20 olduğu gibi.” demekte ve Kur’an’da çocuk
gelinlerin yasaklandığına dikkat çekmektedir.

Hadi bırakalım İslam âlemini de kendi ül-
kemize bakalım. Mesela türkülerimize şöyle
bir kulak verelim mi? 

“Henüz girmiş on üç on dört yaşına/Edalı
işveli köylü güzeli”, 

“Dedim on beş nedir, dedi yaşımdır /
Dedim daha var mı, dedi ki yok yok”, 

“Sazımız var sözümüz var  / Bu sabide gö-
zümüz var”, 

“Aşına da Karacaoğlan aşına / Yeni değmiş
on üç on dört yaşına”, 

“On beş yaşında kırk beş belikli / Bir kız
bana emmi dedi neyleyim”, 

“On beş yaşında da Nazife de Hanım’a /
Doyum olur mu?”, 

“Kar mı yağmış şu Harput’un başına /
Kurban olam toprağına taşına / Henüz girmiş
on üç on dört yaşına” , 

“Oyalı yemeni sarmış Ayşem başına /
Fidan boylu Ayşem basmış on beş yaşına.” 

Bir de şu var. Sanırım Yaş Destanı’nda da
geçiyor: “Aman bir güzel ki on yaşına girince
gonca güldür henüz açılır / On birinde gonca
diye koklarlar / On ikide elma deyip saklarlar
/ On üçüncü cevri cefa çekerler / On dördünde
badem şekere benzer ey ey aman”

Bir de şu türkü var ki, burada çocuk olan

gelin değil damat: “Anne beni niye verdin ço-
cuğa/ Oynar oynar kum doldurur kucağa” 

*
Elbette Karacaoğlan’a bir sözümüz yok.

Başımızın tâcıdır ve elbette bu türkülerin doğ-
duğu dönem ve topraklardaki yaşam şartları
kızların 13-14-15 yaşlarında evlendirilmesini
gerektiriyor olabilir ancak günümüze kadar
gelen bu sözlerin bir etkisi yok mudur gerçek-
ten?  Hele de 21. Yüzyıl Türkiye’sinde yaşa-
nanlara bakacak olursak…

Acaba çocuk gelinler ve çocuk damatlar
gerçeğinin altında yatan kültürel bakış açısı
ya da toplumun cehaleti olabilir mi? 

**
Çocukların güvenliğinden birinci derecede

sorumlu olanlar anne-babalar ya da diğer
ebeveynlerdir. (Çocuklar kimsesiz ise birinci
derecede sorumlu olan devlet kurumlarıdır.)
İkinci sırada öğretmenler gelir. Devlet çocuk-
ları takip etmekle yükümlüdür. Devlet, 6 ya-
şındaki bir kız çocuğunun ne okulda ne de
başka bir yerde olmadığının farkında olmak
ve gereğini yapmak zorundadır. Devlet, ço-
cukların güvenliğinden ve eğitiminden ebe-
veynler kadar hatta daha da fazla
sorumludur. Devlet, ana-baba görevini yap-
mayınca olaya el koymak ve çocukları güven
içinde yetiştirip hayata hazırlamakla mükel-
leftir. Sosyal devlet olmak bunu gerektirir. 

Bir çocuk 18 yaşına gelene kadar reşit sa-
yılmadığından, noterlerde işlem yapamaz,
bankalarda hesap açamaz, nüfus cüzdanı ve
pasaport çıkaramaz, ehliyet alamaz; ebeveyn-
leri izin vermedikçe tek başına yurt dışına bile
çıkamaz çünkü yasalar buna izin vermez.
Ama evlenmelerine izin var öyle mi? 

Çocuklar Allah’ın emanetidir. Küçük yaş-
larda ve rızalarının dışında evlendirilmeleri
hem emanete ihanettir hem de zulümdür.

Henüz değmiş 13-14 yaşına

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından düzenlenen Huzur

Toplantısı’nda konuşan Volkan Yılmaz,
“Kaymakamımız Sayın Tolga Toğan’ın

riyasetinde yürüttüğümüz başarılı
çalışmaların neticesinde, geçtiğimiz
yılın verilerine göre İstanbul’un 39

ilçesi bazında suç oranına bakıldığında
36’ncı sırada yer alıyoruz. Yani Silivri,

İstanbul’un en huzurlu ilçeleri arasında
4’üncü sırada yer alıyor” dedi.

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ
tulayhrg@gmail.com

SILIVRI 4. SIRADA

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise “Si-
livri, yüzölçümü bakımından İstanbul’un
en büyük ikinci ilçesi. Silivri’miz; turiz-
miyle, deniziyle, sahip olduğu verimli
topraklarıyla kendine has özelliğini koru-
yan bir ilçe. Pandemiden sonra nüfusun,
kentlerin çeperlerine doğru kayması
eğiliminin olduğu bir dönemde Silivri’ye
de yoğun teveccüh olduğu bir gerçek.
Şu an resmi nüfusumuz 210 bin ama
fiili nüfusumuzun şu an itibarıyla 300
binin üzerinde olduğunu düşünüyorum.
Yaz aylarında ise bu nüfus neredeyse 1
milyona kadar çıkıyor. Hızla gerçekleşen
bu sürecin yarattığı sorunlar veya yükle-
rin iyi idare edilmesi, iyi planlanması
bizim için birinci öncelik. Silivri’de kolluk
birimlerimizle, belediyemizle, Cumhuri-
yet Başsavcılığımızla, adliyemizle,
STK’larımızla, basınla ve tüm paydaşla-
rımızla iyi bir diyaloğumuz olduğuna
inanıyorum. Kurumlar arası diyalog ve
koordinasyon noktasında hiçbir sorunu-
muz yok ve bu anlamda Silivri’nin, İs-
tanbul’un en iyi ilçesi olduğunu
söyleyebiliriz. Bu duygularla, memleke-
tin bir karış toprağını savunmaktan sa-
kınmayan ve bu uğurda canlarını
düşünmeden feda eden tüm şehitleri-
mizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aynı
şekilde gazilerimize şükranlarımı iletiyo-
rum. Kolluk personelimize de hizmetleri
için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

iSTANBUL’UN 
EN iYi iLÇESi

ŞiFA NiYETiNE
Altan Erkekli ve
Veysel Diker’in

muhteşem
gösterisi “Şifa

Niyetine”
Esenyurt’ta
sahnelendi.
Oyuncuların

anılarını müzik
eşliğinde
anlattığı 
gösteriye 

sanatseverler
yoğun ilgi 

gösterdi

KÜLTÜR ve sanat alanında il-
çede birçok etkinlik düzenleyen
Esenyurt Belediyesi, “Şifa Niye-

tine” adlı gösteriyi vatandaşlarla buluş-
turdu. Şehit Erol Olçok Kültür
Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte usta
oyuncular Altan Erkekli ve Veysel Diker se-
yircileri hem güldürdü hem de hüzünlen-
dirdi. "Müzikten Beri; Sözden Öte"
temasıyla; Altan Erkekli kendi yaşam hikâ-
yelerini anlatarak seyircileri keyifli bir yol-
culuğa çıkardı, Veysel Diker ise sevdiği
türküleri piyano, keman ve gitardan oluşan
orkestra eşliğinde seslendirerek kulakların
pasını sildi. Sözün ve müziğin yüzlerce ki-
şiyi buluşturduğu geceye ilgi yoğundu. 

Sanat köprü kurar

Sahne öncesinde Esenyurt hakkında
duygu ve düşüncelerini paylaşan Altan Er-
kekli, “Burada altyapının yapıldığını; genç-
lerle, çocuklarla, tiyatro kurslarıyla,
mahalledeki organizasyonlarla bunun ge-

liştiğini, Sayın Başkan’ın da bu işe çok
önem verdiğini duydum. Bu beni mutlu
etti. Sanat her zaman güzellikleri berabe-
rinde getireceği için o yabancılaşma da
bizle beraber kültürün, dostluğun, sevginin
oluştuğu bir semt oluşturur. İş sanatla ya-
pıldığı zaman çok önde oluyor. Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği
gibi ‘Sanatsız kalan bir milletin damarla-
rından biri kopmuş gibidir’ cümlesinden
yola çıkarak, sanatla her şeyin üstesinden
gelebileceğimize inandığım için bu akşam
o duygularla seyircinin karşısına çıkaca-
ğım” dedi. Esenyurt’a geldiği için heye-
canlı olduğunu belirten Veysel Diker şöyle
konuştu: “İyi ki geldik. Geldiğim için mut-
luyum. Bugünkü seyircinin nasıl tepki vere-
ceği, neler hissedeceğimiz beni
heyecanlandırıyor, çünkü bu bir yolculuk.
Daha önce gelmemiş olmanın da büyük
heyecanı var, umarım bundan sonra gel-
meye devam ederiz, karşılıklı o enerjiyi alıp
veririz.” HABER MERKEZİ

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, uzmanlar tara-
fından işaret edilen olası büyük İstanbul
depremine karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jan-
darma ve Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma
Amirliği işbirliğiyle Küçükçekmece’deki 41 bin 20 adet
bina girişine alternatif toplanma alanı etiketleri yapıştı-
rarak, vatandaşları kendilerine en yakın toplanma
alanları ile ilgili bilgilendirmeyi amaçlıyor. Vatandaşlar
söz konusu afişlerde bulunan QR kodu cep telefonla-
rına okuttuklarında, 211 acil toplanma alanından bu-
lundukları yere en yakın olan 3 alternatif acil toplanma
alanı karşılarına çıkıyor.

Dört katına çıkardık

Doğal afetlere karşı hazır olmanın her zaman öncelik-
leri olduğunu vurgulayan Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, “2019 yılında göreve geldiği-
mizde 61 adet olan toplanma alanının sayısını kısa bir
zamanda yaklaşık dört kat artırarak 211’e çıkardık.
Durumun ciddiyetinin farkındayız ve olası İstanbul
depremine karşı gerek toplanma alanlarının artırılması
gerekse Sivil Savunma ekiplerimizin eğitimlerinin ta-
mamlanması adına çalışmalarımıza önem veriyoruz”
dedi.

211 toplanma
alanı mevcut
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C HP İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu liderliğindeki il yönetimi,
partinin İstanbul’daki 39 ilçe baş-

kanı ve 14 belediye başkanı, hakkında yerel
mahkemece hapis ve siyasi yasak kararı ve-
rilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyare-
tinde bulundu. Saraçhane’deki tarihi İBB
Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen buluş-
mada, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu birer ko-
nuşma yaptı. 

Türkiye nefes alacak

İl yönetimi ve tüm parti kadroları olarak, İs-
tanbul’a aynı yıl içinde iki kez Belediye Baş-
kanı seçilen İmamoğlu’nun yanında
olduklarına vurgu yapan Kaftancıoğlu,
“Başkanım, ‘Geçmiş olsun demiyorum’
dedim. Çünkü, iktidardaki kötülüğün yap-
tıklarının sınırı yok. Ve görünen o ki, bun-
dan sonra da yapacaklarının sınırı yok.
Ancak, biz biliyoruz ki, hep birlikte, sadece
bizlere yapılan kötülükler nedeniyle değil,
hep beraber omuz omuza bizler, 85 milyo-
nun başından bu kötülüğü devam etmek
def etmek için, onlar ne yaparlarsa yapsın-
lar, onların kötülüklerinin sınırı yoksa, bizle-
rin de azminin, kararlılığının ve çalışma
inancının sınırlılığı yok, diyorum. Ve dün
gece olanlar, bize bir kez daha bu kötülüğün
sonunun olmadığını gösterdi. Biz biliyoruz
ki, hep beraber İstanbul örgütü olarak nasıl
31 Mart'ta, nasıl 23 Haziran'da inanarak,
çalışarak, sandıklara ve oylara sahip çıka-
rak, İstanbul'u halka verdiysek, bu kötülük-
ler karşısında da aynı inançla hep birlikte
mücadele edeceğiz ve sadece İstanbul'a
değil, Türkiye’ye nefes aldıracağız, diyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

Gerçekten üzücü

Destek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti
dile getiren İmamoğlu, “Elbette böylesi an-
larda bir arada olmak, çok daha değerli.
Yüz yüze ya da fiziksel olarak olmasına
gerek olmaksızın, biz zaten aslında birbirini
hisseden, bir arada değilken bile bu hukuk-
suzluğa ya da haksızlığa uğradığımız an-
larda manen birbirimizi nasıl
desteklediğimizi, olduğumuz çalışma alan-
larında faaliyetlerimizle birbirimizi nasıl yü-
reklendirdiğimizi biliyoruz” dedi. Son
yıllarda CHP ve üyelerinin birçok hukuksuz
uygulamalara maruz kaldığını hatırlatan
İmamoğlu, “Hepsi gerçekten üzücü, hatta
çoğu zaman şaşırtıcı. Bazen de insanların
‘Bu da mı yapılır’ diyeceği kadar akla hayale
gelmeyen tavırlarla ya da üsluplarla uygula-
nan birtakım süreçler. Ama bir kısmı var ki;
hani bam teli gibi” diye konuştu. 

Çok acı bir durum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun 21 Nisan 2019 tarihinde Ankara’nın
Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde
maruz kaldığı linç girişimini örnek olarak
gösteren İmamoğlu, “Genel Başkanımızın
yargılanma sürecindeki yaşatılan ve yaratı-
lan o acı olayı, Türkiye Cumhuriyeti tarihi
açısından büyük bir travma, büyük bir hu-
kuksal hezimet olarak görüyorum. Çok acı
bir durum. Türkiye'nin ana muhalefet lide-
rine, yaratılan bu olayda iktidar bileşeni par-
tiler, bu acı olayı kınamak veya ona karşı bir

tavır almak şöyle dursun, neredeyse hu-
kuku, adalet sistemini kışkırtan birtakım
söylemlerde bulundular. Benim hayatımda,
çok enteresan, acı ve derinden kaygı hissetti-
ğim anlardan birisidir. Tabiri caizse, insanın
kanını dondurur. Bu kadar acı bir şey.
Çünkü, neredeyse her şeyi göze almış, öl-
dürmeyi bile göze almış bir ortamda kurtu-
lan, Türkiye'nin en büyük, geçmişi kuvvetli
ve en eski siyasi partisine, ana muhalefet
partisinin Genel Başkanına yapılan saldırı-
daki hukuki sürecin analizinden bahsediyo-
rum. Oradaki toplumsal olayın içeriğine
girmeyeceğim; onun da ayrı boyutları var.
Ama hukuktaki tarafının vahameti açısın-
dan bu altı çizilen, çizilmesi gereken bir
olay” dedi. 

Kafa göz yaracağız!

İmamoğlu, 2015 yılının haziran ve kasım
aylarında yaşanan seçim süreçleri sırsında
tanık olduğu bir anıyı paylaştı. Önce millet-
vekilliği, sonra bakanlık yapan ve kendisinin
de önceden beri tanıdığı bir siyasinin, “Allah
utandırmasın, başarılar dilerim. Ama bak;
Türkiye'nin önüne bir fırsat doğdu. Böylesi
yüksek oranlı bir koalisyon, Türkiye'ye mu-
azzam bir rehabilite dönemi, restorasyon
dönemi, demokrasinin iyileştirilmesi, huku-
kun iyileştirilmesi dönemini yaşatabilir. He-
pimizin şikayet ettiği, devletin içine sızan bir
kısım süreçleri analiz edilip, bunlarla ilgili
düzenlemelerin yapılması için de bu bir fır-
sat olur. Ve adım gibi söylüyorum; bunu siz
yapamazsınız. Onun için gelin uzlaşıyla bu
iki partinin bir araya gelmesini destekleye-
lim. Önemli değil, 2 yıl çalışsınlar Türkiye
için hukuk düzeni ve siyasetin iyileşmesi
için. Bu size de iyi gelecek, bize de iyi gele-
cek, Türkiye'ye de iyi gelecek. Sonra herkes
çıksın, yine bir siyasal süreçte yarışsınlar. Bir
demokratik sonuç çıkar ortaya. Ülke, inanıl-
maz gaza basar” şeklindeki sözlerine, “Ya
ne diyorsun Ekrem, Allah'ını seversen? Biz,
daha hızlı geliyoruz. Kafa-göz yaracağız.
Daha büyük kavgalar edeceğiz; bu ne ki”
şeklinde yanıt verdiğini aktardı. 

Burası boks arenası mı?

“O iki seçim arası başka acılar yaşandı.
Ama o tarihten itibaren nasıl kafa-göz yar-
maya gayret ettiklerini, Meclis çatısı altında
yaptıkları saldırıları da yaşıyoruz” diyen
İmamoğlu, “Bunun yanı sıra, ülkemizin
farklı noktalarında da nasıl bir tavır takın-
dıklarını, tutum aldıklarını da görüyoruz.
Bu nerede? Bürokraside. Nerede? Hukukta.
Nerede? Devletin belli kademelerinde. Ne-
rede? Atanmış bakanlarında. Çünkü süre-
cin, en tepeden aşağıya kadar, bu şekilde
yapılması yönünde talimat aldıklarını, o
gün, o kişi bana söylemişti. ‘Bize talimat
verdi. Daha sert olacağız’ dedi. ‘Ya ne biçim

konuşuyorsun sen? Burası boks arenası
mı?  Yüce Türkiye Cumhuriyeti Mecli-
si’nden bahsediyoruz’ dedim” ifadelerini
kullandı. 

Vicdanı cız edenler var

TBMM ve İBB Meclisi çatıları altında da
vicdan, ahlak ve adalet duygusu yüksek kişi-
lerin olduğunu bildiğini belirten İmamoğlu,
“Özellikle İBB Meclisi'nde olup da bu sü-
reçleri izleyip, vicdanı ‘cız’ eden, kafası öne
eğilen, eve gidip kafasını iki eli arasına alıp,
düşündüğünde ‘Bu yapılır mı’ diye kendi
kendine vahlanan arkadaşlar var ise, ki var
olduğuna ben inanıyorum, sesini çıkarma
zamanıdır. Herkese, ‘Haksızlık karşısında
susan, dilsiz şeytandır’ hadisini hatırlatıyo-
rum. Biz eğer böyle bir ahlaka, böyle bir vic-
dana sahip isek… Her siyasi mevzuda ses
çıkarmak anlamlı olmayabilir. Ama biz İs-
tanbul'dan bahsediyoruz. İstanbul seçimin-
den bahsediyoruz. Bu Meclis’in
Başkanı’ndan bahsediyoruz. Ve bu şehrin
tarihi boyunca en fazla oy almış Belediye
Başkanı’ndan bahsediyoruz. Bu zaman dili-
minde, ‘Ben, niçin sesimi çıkartmadım, ko-
nuşmadım’ diyen… Ben şöyle
düşünüyorum: Ben böyle bir şey yapsam,
hayat boyu utanç duyarım. Çünkü, bu kol-
tukta oturmanın sorumluluğu var” dedi. 

Bu ne aymazlık!

Konuşmasını, “Dün itibariyle bir de uy-
durma bir terör soruşturmasının savcılığa
başvurma hali” sözleriyle devam ettiren
İmamoğlu, “Birkaç gün önce, malum
bakan çıkıp, ‘Şöyle olursa görevden almam,
ama böyle olursa, şu hallerde görevden alı-
rım’ dedi. Bu ne kibir, bu ne aymazlık…
Ben samimiyetle söyledim; İstanbullu ola-
rak İstanbul'un hizmetinde olmaktan onur
duyan bir kişi olarak söylüyorum: Bu dil ve
bu akıl, Gaziosmanpaşa'da kahve, çay içe-
ceği kahvehane bulamayacak. Doğduğum
toprakların insanı, evladı olduğum yerin in-
sanı olarak söylüyorum: Trabzon'da, Of'ta
gidecek, çay içecek kahvehane bulamaya-
cak. Selam verecek adam bulamayacak. Bu
kadar net. Ben milletimin vicdanını biliyor-
sam, o vicdan yoksunu akıldan, adalet yok-
sunu akıldan, insan sevgisi yoksunu akıldan
çıkan bu sözlerden sonra, gelecekle ilgili ta-
rifim net: Bulamayacak. Ama ben, Al-
lah'ıma şükür, 86 milyon insanın yaşadığı
bu ülkede, hangi köye gitsem, o köyün
evinde misafir olacağımı biliyorum. Bu tür
iş ve işlemlere başvurarak, ‘Bir şey yapalım,
ayağını kıralım; bir şey yapalım, konuştura-
lım; bir şey yapalım, önünü keselim; şunu
yapalım, bunu yapalım; nafile. Nafile. Ok,
yaydan çıkmıştır. Bu memlekette değişim
olacaktır. Er ya da geç olacaktır” açıklama-
sını yaptı.  HABER MERKEZİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu liderliğindeki
heyet, İBB Başkanı İmamoğlu’na destek ziyaretinde 
bulundu. Kaftancıoğlu, “Dün gece olanlar, bize bir kez
daha bu kötülüğün sonunun olmadığını gösterdi” 
dedi. Haklarında uydurma bir “terör soruşturması”
başlatıldığını hatırlatan İmamoğlu da 
“Şunu yapalım, bunu yapalım; nafile. 
Ok, yaydan çıkmıştır. Bu memlekette 
değişim olacaktır. Er ya da 
geç olacaktır” şeklinde konuştu

Özel, siyasi ve idari yaşa-
mında haksızlığa uğrayan
kim var ise yanında olmaya
gayret ettiğine vurgu yapan
İmamoğlu, “Sadece Cumhu-
riyet Halk Partili mağdurların
üzüntüsünü yaşamadım.
Bunu söyleyeyim. Bununla
da gurur duyuyorum. Her
zaman da aynısını yapaca-
ğım. Adalet, CHP’lilere göre
ya da AK Partililere göre dü-
zenlenmedi. Her ne kadar
Türkiye'de öyle uygulansa

da… Ama öyle düzenlenmedi. Hem yüce
Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı, adalet
böyle düzenlenmedi hem de manevi ada-
let, böyle düzenlenmedi. Herkesi eşit
gören, herkese eşitliğini hissettiren te-
melde bir duruştur. Bunu yapmayanlara -
ben kalbimdekini söylemeden duramam-
kendi evlerindeki eşi, çocuğu, annesi, ba-
bası hesap soracak. Bu koltuğu işgal eden
ve sesini çıkartmayan, ‘Her yol mubahtır’
diyen siyaset anlayışına sahip bireylere,
kendi çocuğu bile hesap soracak. Bugün
soracak. Dün dedim ya; ‘Bu yargı kararına
imza atan hakim ve savcının çocukları için
bile biz kazanacağız.’ Yani onların çocukla-
rının, eşlerinin, annelerinin, babalarının hu-
kuksuzluklara muhatap olmaması için de
biz, önümüzdeki seçimi kazanmak zorunda-
yız. Onlar için de çalışacağız” dedi. Hak-
kında yerel mahkemece verilen hapis ve
siyasi yasak kararına tepki gösteren AK
Parti’nin eski kurucuları ve halen görevde
olan isimlerine teşekkür eden İmamoğlu,
“Hukuk adına, yargı adına çok kıymetli
açıklamalar yaptılar. Hem Sayın Abdullah
Gül'ün açıklamasını okudum hem Sayın Bü-
lent Arınç'ın, Sayın Cemil Çiçek’in, Hüseyin
Çelik'in… Belki ihmal ettiğim olabilir ama
birebir okuduklarımdan bahsediyorum.
Tam da bahsettiği bu. Parti mensubu olabi-
lirsiniz. Ama yargısız bir infaz ya da adaletli
bir yargılamanın olmamasının karşısındaki
bir duruşu göstermek, büyük bir erdemdir.
Olması gerekendir. Devlet insanlığıdır. Dev-
letin insanı olmak, o sorumluluğu yaşamak
ve yaşatmaktır” diye konuştu.
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ÇALIŞACAĞIZ

“Önünde hiçbir engel tanımayan, milyon-
larca insan vardır bu ülkenin” diyen İma-
moğlu, “Bu inisiyatifi ortaya koymuş on
milyonlarca insanı vardır. Ve aldığımız bu
karara, otomatik olarak, direkt, en az yüzde
75-80 civarında ‘Bu kararınız yanlıştır’
diyen vicdanı yüksek bir millete sahibiz. Ne
yaparsanız yapın. Yüzde 10-12 seviye-
sinde hırsı, aklının önüne geçmiş bazı in-
sanlar olabilir. Olabilir. Var. Hırsı, aklının
önünde. Kibri, ihtirası aklının önünde in-
sanlar vardır. Ama biz, milletimizin bütün o
yüce duygularına inanıyoruz. Ve milletin
vicdanında, adaletinde karşılık bulmayan
bir karar, zaten bizim de vicdanımızda yok
hükmündedir. Biz, dünden fersah fersah
daha umutluyuz. Dünden, fersah fersah
daha güçlüyüz. Dünden, fersah fersah
daha kararlıyız. Çünkü biz, buraya geldiği-
miz gün, zaten ceketimizi alıp çıkacakmış
gibi görevimizi yapıyoruz. Birileri gibi, bir
şeyleri doldurup gidecek gibi görev yap-
mamış. Ceketimizi alıp gideceğiz. Dolayı-
sıyla bizim bu konumla ilgili bir derdimiz
yok” şeklinde konuştu. 

VİCDANI 
YÜKSEK BİR 
MİLLETE SAHİBİZ

Kendilerinin koltuktan güç alan değil, koltuğa
güç katmaya gelmiş insanlar olduklarına vurgu
yapan İmamoğlu, “Bundan da asla vazgeçme-
yeceğiz. Kararlıyız. Tabii ki burada insanın kendi
ailesi, kendi siyasi ailesi, en büyük güç aldığı
kaynağıdır. Hem Genel Başkan’ımıza son Anka-
ra'daki buluşmamızdaki, gösterdiği o derin sı-
caklığa yürekten teşekkür ediyorum. Hem de
sizlerin bugün bizimle bir arada olması, benim
için elbette çok kıymetli. Bir aradayız. Her
zaman bir aradayız. Hep bir arada olacağız.
Özellikle burada halkımızla buluştuğumuz hem
kararın verildiği çarşamba akşamı hem bir son-
raki gün, milletimizle buluştuğumuz, o kalaba-

lıkla, sohbet ettiğimiz o büyük buluşma hem de
orada Genel Başkan’ımızla birlikte Altılı Ma-
sa’nın bir arada coşkuyla bizi kucaklaması, li-
derlerin bize katkı sunması, beni oldukça mutlu
etmiştir” dedi. Altılı Masa dışında kendisine
desteğini ileten tüm siyasilere de teşekkürlerini
ileten İmamoğlu, “Dolayısıyla büyük bir muta-
bakatla, muhalefetin güçlü duruşuyla, bu aklı,
ülkemizin zihninden inşallah hep birlikte böyle
tarihin derinliklerinde bırakıp, önümüze pırıl pırıl
aydınlık bir geleceğe bakacağız. Güçlü bir gele-
ceğe bakacağız. Dünden daha güçlü olduğu-
muzu unutmayın. Dünden daha muteber ve
daha kabul gördüğümüzü unutmayın” dedi. 

KOLTUĞA GÜÇ KATMAYA GELDİK

Köpeği bile
bıçakladılar!
Fatih'te  Cibali Mahallesi'nde herkes
tarafından sevilen 8 aylık Polat isimli
köpek, yabancı uyruklu bir kişinin
tarafından bıçaklandı. Şüpheli polis
ekipleri tarafından gözaltına alınırken
Polat, kulak ve boynundan yaralandı

Fatih Cibali Mahallesi'nde yaşayan Fah-
rettin Demir'in 8 aylık köpeği Polat, kısa
sürede mahallelinin maskotu oldu. Dün

saat 17.00 sıralarında şüpheli bir kişi, iddiaya göre
Polat'ı sevme bahanesiyle evine götürdü. Şüpheli bu-
rada Polat'ı kulağından ve boynundan bıçakla yara-
ladı. Köpeği eve soktuğunu gören mahalle sakinleri
durumu Fahrettin Demir'e bildirdi. Demir ve ailesi
şüphelinin evine girdiğine Polat'ı kanlar içerisinde
gördü. Polat'a bir eczanede köpeğe pansuman ya-
pıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen
polis ekipleri yabancı uyruklu olduğu belirtilen şüp-
heliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemle-
rinin devam ettiği öğrenildi.

Canımdan can gitti

Polat'ın sahibi Fahrettin Demir, "Köpeğimin tasma-
sını bağlamıştım. Köpeğim biraz serbest gezsin
dedim. Tasmasını çözdüm bahçede geziyordu. Kar-
deşlerim kapıyı açınca dışarı çıktı. Dışarı çıkınca da
çocuklar bana, o adamın köpeğimi sevip içeri aldı-
ğını söyledi. Sonra da içeride köpeğimi kesmiş. Ku-
lağını ve boynunu kesmiş. Hatta onun evinde de hep
kan vardı. Banyoda köpeğimi gördüm lavabonun
arasına girmiş. Korkudan benden bile kaçtı. Köpeği
o halde görünce dayanamadım. O halde görünce
canımdan can gitti. Sonuçta o da benim kardeşim
gibi. 8 aydır benimle beraber. Havluya sarıp veteri-
nere götürdüm. Veteriner kapalı olunca eczaneye gö-
türüp pansuman yaptık. Köpeğimin ismi de Polat.
Çünkü Polat Alemdar'ı çok seviyorum. Ben o ada-
mın ceza yemesini istiyorum" dedi.

Adamın her yeri kandı

Mahalle sakinlerinden Hatice Temel, "Köpeğe ma-
halleli alışmıştı. Süs köpeğiydi. Evde bakılıyordu.
Benim çocuğum da köpekle oynuyordu. Sonra
adam gelmiş, köpeği almış. Önce sevmiş, sonra kö-
peği içeri koyunca ev sahibini aramışlar. Gidip bas-
kın yaptılar. Adamın her yeri kandı. Köpeğin sahibi
geldi. Birbirlerine saldırdılar. Ondan sonra polisi
aradık. Polisler geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler.
Biz artık çocuklarımız için de korkuyoruz. Olaydan
sonra kötü olduk. 'Köpek bana saldırdı' dedi. Köpe-
ğin herhangi bir saldırganlığı yok. Benim 2 yaşındaki
oğlum köpekle oynuyordu" diye konuştu.  DHA

Kartal’ın en 
büyük parkı 

Kartal Yakacık Bayram Demirkol
Parkı’nın 2. etabında sona gelindi.
Yaz aylarında yapım çalışmaları baş-

layan parkta artık son düzenlemeler yapılıyor.
Parkın 2. etap projesi tamamlandığında, ilk
etabı ile birlikte Kartal’ın en büyük parkı ola-
cak. Toplam 15 bin 874 metrekareden oluşan 2.
etabın yapım çalışmalarında sona gelindi. Yü-
rüyüş yolları, oturma alanları, otopark gibi pek
çok özelliğin yer aldığı parktaki çalışmalar,
büyük oranda bitirildi. Bayram Demirkol Parkı
2. Etap projesinde toplam 10599 metrekare
yeşil alan, 732 metre uzunluğunda yürüyüş
yolu, çok sayıda piknik masası ve bank, 34
araçlık otopark, çocuk oyun alanı, 137 ve 79
metrekare büyüklüğe sahip 2 farklı spor alanı
yer alıyor. Bay ve bayan tuvaletleri, mescit ve
bakım odasının da yapıldığı Bayram Demirkol
parkı 2. Etap projesi tamamlandığında, 2018
yılında açılan Bayram Demirkol parkı 1. Etabı
ile birlikte Kartal’ın en büyük parkı olacak.
HABER MERKEZİ
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyondan asgari ücrete, konut kredisinden ÖTV ve Kredi Garanti Fonu'na (KGF)
kadar gündemdeki birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nebati, “Otomotivde ÖTV indirimi gündemde değil” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati, enflasyondan as-
gari ücrete, konut kredisinden

ÖTV ve Kredi Garanti Fonu’na (KGF)
kadar gündemdeki birçok konuya ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. “Bizi bir tek
yoran enflasyon. İnşallah yıl sonundaki en-
flasyon hedefimiz olan yüzde 65 bandında
yılı kapatmış olacağız” diyen Nebati, “En-
flasyonun aşağı doğru hızla gittiğini göre-
ceğiz” dedi. Nebati, otomotivde şu anda bir
ÖTV indiriminin gündemde olmadığını,
ÖTV’nin sıfırlanması konusunda bakanlık
olarak bir çalışma yapmadıklarını dile ge-
tirdi. Nebati, birçok alanda vergi indirimleri
yaptıklarına dikkati çekerek, “Vergi indirim-
leri konusunda da oynayacak bir yerimiz
kalmadı” diye konuştu.

EYT ile ilgili desteğe hazırız

Nebati, “EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Her-
halde bu konuda da kabine sonrası çalışma
bitmiş olursa Sayın Cumhurbaşkanı’mız
açıklamaları yapar” dedi.“Çalışma Bakan-
lığımız ile bunun gerek kamu gerekse de
özel sektör üzerindeki maliyetleri konu-
sunda karşılıklı görüşmelerimizi yapıyoruz”
diyen Nebati, “Üretim tarafının bundan
olumsuz etkilenmemesi noktasında gerek
işverene gerekse de çalışana bizim tarafı-
mızdan hangi destekler verilecekse adımlar
atma noktasında hazırız. Güçlü bir büt-
çeyle gireceğimiz için inşallah bu konuyu
yöneteceğiz” diye konuştu. Bu yıl asgari üc-
rette yüzde 95 artış sağladıklarını anımsa-
tan Nebati, şunları kaydetti: “Bununla ilgili
Çalışma Bakanlığımız dün işveren ve işçi
temsilcileriyle görüşmeleri yaptılar. Asgari

ücretin hem işçilerimizi hem de işverenleri-
mizi tatmin edecek bir seviyede gerçekleşti-
rilmesi ülkemizin faydasına olur.” Her 6
aylık dönemde olduğu gibi gelecek yıl da
memura ve emekliye enflasyon farkının ve-
rileceğini söyleyen Nebati, eğlence vergisi-
nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararla
yüzde sıfır olmasına ilişkin de “Sanatçıları-
mıza verdiğimiz sözü tutmuş olduk” dedi.

Konut kredisi açıklaması

Nebati, konut kredisine ilişkin ise “Gayri-
menkul alanında da hem üreticilere hem
tüketicilere destek olacak. Yeni, farklı özel-
likli bir mortgage olacak. Orta ve alt gelirli-
lerin konuta ulaşımını sağlayacak önemli
bir paket olacak” dedi ve “Konut işinde
operasyon yapmaya kalkana operasyonla
karşılık veririz” diye konuştu. Ayrıca, KGF
destekleri için takvimin netleştiğini belirten
Nebati, “14 başlıktaki KGF paketimizi ay-
rıntılarıyla paylaşacağız, hazırlıklarımızı bi-
tirdik. Ocak ayından itibaren KGF’deki
bütün imkanlardan vatandaşlarımız yarar-
lanacak” dedi. DHA

aSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre,
devir teslim törenine eski ve yeni dönem
yönetim kurulu üyeleri katıldı. Özdebir

konuşmasında, "Genç ve enerji dolu bir ekiple gö-
reve geldiniz. Ankara'mıza hayırlı olsun.” ifadesini
kullandı. Ardıç da 15 yıl boyunca verdiği hizmetler-
den dolayı Özdebir’e teşekkür ederek, kapılarının 7
gün 24 saat herkese açık olacağını belirtti. Ardıç,
“Türkiye’nin geleceği, katma değerli ve yüksek tek-
noloji sanayi ürünleri üretiminden, insan kaynakla-
rının daha nitelikli hale getirilmesinden geçiyor.
Bunun için sanayimizi dönüştürmek zorundayız.”
değerlendirmesinde bulundu. Daha sonra yeni Yö-
netim Kurulu, Seyit Ardıç başkanlığındaki ilk top-
lantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. ASO
Başkan Yardımcılıklarına Mete Çağlayan ve Özgür
Bayraktar, Sayman Üyeliğe ise Ercan Ata getirildi.
ASO Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ise İhsan
Çetinceviz, İbrahim Aykut Özüner, Mehmet Os-
manbeyoğlu, Halit Erol, Burcu Gençoğlu, Levent
Akçakoca ve Ertuğrul Onat'tan oluşuyor. AA

Asgari ücret zam
oranı yüzde 54,7
olarak açıklandı.
Cumhurbaşkanı

Erdoğan, 2023 yılında
uygulanacak asgari
ücretin 8 bin 506 TL

olduğunu açıkladı

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, 2023 yılında uygulanacak
asgari ücretin miktarını dün canlı

yayında açıkladı. Açıklama sırasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanında
Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin,
diğer yanında Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Özgür Burak Akkol oturdu.
İşçi temsilcisi Türk-İş Başkanı Ergün
Atalay masada yer almadı. Asgari ücret
tespit komisyonu daha önce üç toplantı
gerçekleştirmiş, son toplantının bitiminde
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın açık-
lama yapmaması dikkat çekmişti. Taraf-
ların ortak bir rakam üzerinde
anlaşamadığını belirten Erdoğan, “2023
yılında uygulanacak asgari ücret 8 bin
506 TL’dir” dedi.

455 dolar oldu

Gelir Vergisi istisnası tamamına uygula-
nırsa, asgari ücretin işverene toplam ma-
liyeti 11 bin 759 TL olacak. Asgari ücret,
bugünkü kura göre 455 dolara yükseldi.
Brüt asgari ücret 10 bin 8 TL, net asgari
ücret 8 bin 506 TL oldu.

Ortada bırakamazdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti
artırarak vatandaşların hayat kalitesini
yükselttiklerini söyledi. Erdoğan, “Hükü-
met olarak biz tüm tarafların teklif ve ge-
rekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Bize
düşen görev ülkemiz ve milletimiz için en
doğru, hakkaniyetli, sürdürülebilir sonu-
cun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Mese-
leyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında
makul noktada uzlaşma sağlanması için
samimi gayret sarf ettik. Gönlümüz çalı-
şan temsilcilerinin de aramızda olmasını
isterdi ancak taraflardan herhangi biri ka-
tılmadığı için çalışanların alacakları en az
maaş düzeyini ve buna endeksli pek çok
geliri belirleyen asgari ücreti ortada bıra-
kamazdık. 2023 asgari ücret rakamı ülke-
mizin genel ekonomik ve sosyal
görünümüyle uyumludur. Yatırım, istih-
dam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla
büyüme gayretlerimizin en somut sonuç-
larını çalışma hayatında aldık. 37.6 mil-
yonluk istihdamla tarihin en yüksek
çalışan rakamına ulaşılmıştır. Küresel kri-
zin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi süreçte
sarstığında Türkiye’nin kalkınmasını artı-
rarak sürdürmesi tüm dünyada ilgiyle
takip edilmektedir. 85 milyon vatandaşı-
mızın tamamının hayat kalitesini yükselt-

mek için kullanıyoruz” diye konuştu.

Memur ve emekli maaşları

Memur ve emekli maaşları hakkında da
konuşan Erdoğan, “Geçtiğimiz hafta-
larda kamu görevlilerinin ek göstergeden
sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine
kadar anlayışla çözüme kavuşturduk.
Memur ve emekli maaşlarında yapılacak
artış oranlarını da bu şekilde tespit edece-
ğiz.Bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında
184 lira olan asgari ücret bizim dönemi-
mizde nominal olarak 30 kat, reel olarak
yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz
yıl başında asgari ücrete o günlerin şart-
larını dikkate alarak yüzde 50 oranında
artış yaparak net 4 bin 253 liraya yükselt-
miştik. Bununla kalmamış asgari ücretten
alınan gelir ve damga vergisini kaldırmış-
tık. Temmuz ayında yeni düzenlemeyle
asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkardık”
dedi.

Biz çok hassasız

“Sırtımızda devletin küfesi var” diyen Er-
doağn, “Bütün bunları yaparken unutma-
yalım sırtımızda bu devletin küfesi var.
Böylece yıl içinde asgari ücrette yüzde 80,
kümülatif yüzde 95 oranında artış sağla-

mıştık. Ülkemizi faiz, kur, enflasyon cen-
deresinden çıkarma mücadelemizin mey-
velerini toplamaya başladığımız bu kritik
dönemde hakları ve dengeyi koruyan
süreç izliyoruz. Sırtında küfe olmayanlar
atıyorlar, şu kadar veririz diye. Ama biz
çok hassasız. Yıl sonu itibarıyla nüfusu-
muzun 86 milyonu yakalaması mümkün.
Bunları düşünmek zorundayız” diye ko-
nuştu.

Ara düzenlemeden kaçınmayız

Asgari ücreti gerekirse yıl içinde yeniden
artırabileceklerini de belirten Erdoğan,
“Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının
hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz.
Enflasyonun yıl ortasında yüzde 30’lu, yıl
sonunda yüzde 20’li rakamlara indir-
mekte kararlıyız. Her kesimden, vatan-
daştan hesabını bu hedefe göre
yapmasını istiyoruz. Beklenmedik bir tab-
loyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi
bir ara düzenleme yapmaktan da kaçın-
mayız. İşçi, emekçilerimizin gelir ve refah
seviyesini artırmış yönetim olarak hiç
kimsenin hakkının zayi olmasına meydan
vermeyiz. Milletimiz için varız.Asgari üc-
retle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyo-
ruz. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah

8500 lira olarak aramızda mutabık kal-
dık. Asgari ücretin işverene yansıması ol-
duğu gibi bize de yansıması var. Yüzde
50 oranında artış sağlanmış, yıllık orta-
lama artış oranı yüzde 70’in üzerinde ger-
çekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve
işverenler başta olmak üzere ülke ve mil-
letimize hayırlı olmasını diliyorum” ifade-
lerini kullandı.

Anlaşmazlıklar olabilir

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederas-
yonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Burak Akkol ise şunları söyledi:
“Dengeli ve sosyal tarafların tümüne
fayda sağlayacak bir asgari ücret belirle-
menin önemini anlatıyoruz. Devlet-işçi-
işveren ayrımına karşı olduğumuzu her
fırsatta ifade ediyorum. Aile felsefesi var
burada. Bazen anlaşıyoruz bazen anlaş-
mazlıklar da oluyor. Kutuplaşmak bu ai-
leye yakışmaz. Bugün görüş ayrılıkları
olmuş olabilir ama ilerleyen dönemde
başka konularda anlaşmalar sağlayaca-
ğız. Asgari ücret bir taban ücrettir. Makul
olması gerekir. Hedefimiz ortalama ücre-
tin artırılmasıdır. Odağımızı enflasyonla
mücadeleye, alım gücünün artmasına
ayıracağız bundan sonra.”

HABER MERKEZİ

ASGARI UCRET
8 BIN 506 TL!

Halkın yüzde
37’sini 

ilgilendiriyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Vedat Bilgin ise şu ifadeleri

kullandı: “Asgari ücret Tür-
kiye’deki çalışanların yüzde
37’sini ilgilendiren bir ücret.

Ama bununla sınırlı kalmıyor.
Cumhurbaşkanımızın açıkla-
dığı rakam bütün çalışanları

yeni bir ücret skalasıyla ulaştıra-
caktır. Sosyal devlet politikala-

rına uygun bir yaklaşımınızdan
dolayı size saygı ve şükran su-

nuyoruz. İşçi temsilcileri şu an
burada olmasalar da sürece

katkı sağlamışlardır. O yüzden
teşekkür ediyorum.”

ÖTV indirimi beklemeyin!

ASO'ya yeni başkan
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanlığı'na
seçilen Seyit Ardıç, görevi Nurettin 
Özdebir'den törenle devraldı

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dı-
şından getirilecek televizyon, radyo, cep
telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları

alabilen cihazlar için 2023 yılında tahsil edilecek
bandrol bedelleri aynı miktarlarda uygulanmaya
devam edilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre,
söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan
Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden
bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak. Bu
kapsamda, televizyon için 8-80 avro, radyo için 1-2
avro, video için 18 avro, televizyon ağırlıklı birleşik
cihazlar için 9-21 avro, set üstü medya kutuları ve
her türlü uydu alıcı için 7 avro, radyo ağırlıklı birle-
şik cihazlar için 1-18 avro, görsel ve işitsel yayınları
alabilen diğer cihazlar için 2-15 avro, cep telefonları
için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk
lirası bandrol bedeli alınacak. AA

Bandrol fiyatlarına
zam geldi

Borsa rekor 
seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında
5.492,89 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

BIST 100 endeksi,
5.492,89 puanla tüm za-
manların en yüksek sevi-

yesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla
önceki kapanışa göre 52,20 puan ve
yüzde 0,96 değer kazancıyla 5.481,33
puan oldu. Toplam işlem hacmi 45,2
milyar lira düzeyinde gerçekleşti.İlk
yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,54
ve holding endeksi yüzde 0,56 değer
kazandı. Sektör endeksleri arasında
en çok kazandıran yüzde 4,88 ile in-
şaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,19
ile ticaret oldu. Analistler, küresel pay
piyasalarında ABD'de beklentilerden
iyi gelen verilerin ardından güçlenen
tepki alımlarının etkisiyle Noel tatili
öncesi toparlanma eğiliminin öne
çıktığını söyledi. Yurt içi piyasaların
ise yukarı yönlü hareketine devam et-
tiğine dikkati çeken analistler, yatırım-
cıların bugün açıklanacak Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
(TCMB) faiz kararına odaklandığını

belirtti. Analistler, öğleden sonra ay-
rıca ABD açıklanacak nihai büyüme
verisinin öne çıkacağını aktararak,
teknik açıdan BIST 100 endeksinde
5.500 seviyesinin direnç, 5.350 pua-
nın destek konumunda bulunduğunu
kaydetti.AA Finans'ın beklenti anke-
tine katılan ekonomistlerin tamamı,
TCMB'nin politika faizini sabit bırak-
masını bekliyor. Banka, geçen ay poli-
tika faizini 150 baz puanlık indirimle
yüzde 9'a çekerken, Para Politikası
Kurulu'nun ağustos ayında başlatılan
faiz indirim döngüsünü sonlandır-
maya karar verdiği bildirilmişti. AA



A ntalya’da 2 gündür çeşitli ziyaret
ve incelemelerde bulunan CHP li-
deri Kemal Kılıçdaroğlu, selin vur-

duğu Kumluca ve Finike’deki incelemeleri
sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin
toplu açılış törenine katıldı, ardından da
basına kapalı toplantıda, Antalya Yörük
Türkmen Buluşması’na iştirak etti. Burada
Yörüklerle buluşan, ve geleneksel atkı, yağ-
lık ve şapka takılan Kılıçdaroğlu’na, Ata-
türk’ün efe kıyafetli portresi hediye edildi.
CHP lideri, daha sonra aynı otelde yine
basına kapalı toplantıda Antalya iş dünyası
ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün ise Bur-
dur’un Yeşilova ilçesini ziyaret etti. İlçe Be-
lediye Başkanı Nuri Özbek, grup başkan
vekiliyken Fethiye’de bir seçime gelen Kılıç-
daroğlu’nun, sonra da Yeşilova’yı ziyaret
ettiğini hatırlatarak, “Yeşilova’ya uğradınız
kısa bir süre sonra Genel Başkan oldunuz.
Şimdi tam seçim arifesinde, Cumhurbaş-
kanlığı seçimi gündemde. İnanıyorum ki,
toplulukta olan bütün halkımız da inanı-
yor, sizi Çankaya Köşkü’nde görmek isti-

yoruz. İlçeme hoş geldiniz, sefalar getirdi-
niz. Ben sizi şimdiden kutluyorum yeni
görevinizde, halkımız dört gözle sizi bekli-
yor” dedi.

Hesabını soracağım

İlçe meydanında traktör römorku üzerin-
den halka seslenen Kemal Kılıçdaroğu,
“Çok güzel, çalışkan, her türlü haksızlığa
göğüs geren, mücadele eden bir belediye
başkanınız var. Hepinizin huzurunda bele-
diye başkanınızı yürekten kutluyorum.
CHP’li olmak kolay değildir, CHP’li olmak
için mücadele etmek lazım. Halkın hakkını,
hukukunu korumak lazım. Belediye başka-
nımızı niye kutladım? Yeraltı dünyası, maf-
yayla mücadele etti, hayatı tehlikeye girdi.
Gecenin 4’ünde bizim haberimiz oldu ve
her zaman her ortamda kendisini destekle-
dik. Hayatını niye ortaya koydu? Yeşilova-
lılar için ortaya koydu. Sizin hakkınızı
savunmak için ortaya koydu. O nedenle
CHP’li olmak kolay değildir. Nasıl belediye
başkanımız bu mücadeleyi yapıyorsa Allah
nasip ederse aynı mücadeleyi Türkiye ge-

nelinde de yapacağız. O 5’li çetelerden de
sizlerin hesabınızı soracağım, 5’li çeteler-
den, uyuşturucu baronlarından sizin hesa-
bınızı soracağım. Türkiye’de kucaklaşmayı
getireceğiz, Allah nasip ederse” diye ko-
nuştu. 

Tartışmalar bitsin

“Çocuklarımız işsiz, onların sorunlarıyla
uğraşalım. İnsanlar ekmeğe ulaşamıyor,
onların sorunlarıyla uğraşalım. Tarlaları-
mız, bereketli topraklarımız var, çiftçinin
alın terinin değerinin verilmesi lazım, bun-
larla uğraşalım. Kısır tartışmalardan çeki-
nelim. Artık o tartışmalar bitsin” diyen
Kılıçdaroğlu, “Türkiye helalleşmeli dedim,
helalleşelim, kucaklaşalım, beraber olalım.
Kavga bize ne zaman bir fayda sağladı?
Hiçbir fayda sağlamadı. Dün konuşmuş
yine Beyefendi, ‘Efendim bunlar iktidara
gelirse yolları, köprüleri yıkacaklar.’ Yav
akıl var mantık var, bir insan nasıl bu kadar
aklını kaybeder? Bir insan nasıl bu kadar
koltuğa düşkün olur ya? Koltuk insana bir
şey vermez, koltuğa değeri o koltuğa otu-

ran adam
verir karde-
şim. Koltuk
ayrıdır ya,
lanet olsun
öyle kol-

tuğa. Evet gerçekten de ifade ediyorum,
lanet olsun öyle bir koltuğa, yani kin, öfke
olmaz insanın yüreğinde. Kinle, öfkeyle
devlet yönetilmez, devlet adaletle yönetilir”
ifadelerini kullandı. 

Kucaklaşacağız

Belediye başkanlarına yönetim için bahset-
tiği 7 ilkeyi hatırlatan Kılıçdaroğlu, “7 ilke-
den birisi de şudur; iktidar olduğunuzda,
beldeyi yönettiğinizde vatandaşlar ara-
sında hiçbir ayrım yapmayacaksınız, size
oy versin, vermesin herkesi kucaklayacaksı-
nız dedim. O çerçevede hareket edin
dedim. Pozitif ayrımcılık yapacaksanız,
fakir mahallelerden başlayın. Oradaki in-
sanların hakkını, hukukunu koruyun, ora-
larda kreşler açın, anne güven içinde
gelsin, evladını kreşe bırakabilsin dedim.
Bütün bunların hepsini bu ülke, vatan, ço-
cuklarımız, evlatlarımız için yapıyoruz. Her
anne çocuğunun üzerine titrer, her anne
için çocuğu son derece değerlidir. Bunu
yapın dedim ısrarla. Hiçbir ayrım yapma-
yın. Onlar ayrımcılık yapıyor, biz yapmaya-
cağız, onlar bölmek istiyor biz
bölünmeyeceğiz. Onlar kucaklaşmak iste-
miyoruz diyor, inadına kucaklaşacağız,
inadına helalleşeceğiz, inadına bu ülkeye
güzelliği getireceğiz. Bunu yapacağız. Bun-
dan emin olmanızı isterim” dedi.   DHA
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annelere ‘Asla üzülmeyin, evinize bereketi
getireceğim’ diye seslenen CHP Genel Baş-
kanı, sözlerine şöyle devam etti: “Hiç endişe
etmeyin. Kırsalda çalışan kadınların ve
gençlerin, sosyal güvenlik primlerini devlet
ödeyecek. Herkes kırsalda çalıştığında pri-
mim yatıyor mu diye bakılamayacak. Yeri,
zamanı gelince emekli olacak. Aile destek-
leri sigortası getireceğiz hiç kimsenin endi-

şesi olmasın. Sağ elin verdiğini sol el gör-
meyecek. Bu ülkede her eve huzuru, bere-
keti getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bizim
makamlarda gözümüz yok, para pulda gö-
zümüz yok. Tek şey arzuluyoruz, bu ülkede
herkes huzur içinde yaşasın. Caddelerinde
sokaklarında huzur içinde gezebilsin.
Huzur içinde alışverişini yapabilsin. Bunu
yapacağız.” 

PARADA PULDA GÖZÜMÜZ YOK

Dallas dizisi
gibi siyaset!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, "Siyasi gündem
karışık, takip etmekte zorlanıyoruz.
Bir tanesi diyor ki 'Bizim ilişkimiz
baba oğul ilişkisi'. İmamoğlu, diyor
ki, 'Meral Akşener benim ablam'
siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi
mi var? Biz açıkçası bunu
karıştırıyoruz" dedi

Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank, Mal-
tepe'de TÜBİTAK 'Öncül

Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme
Programı' kapsamında desteğe hak ka-
zanan 'Turkcell 6GEN LAB' projesi
imza törenine katıldı. Cumhurbaşkan-
lığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali
Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Hasan
Mandal, Turkcell Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel
Müdürü Murat Erkan da programda
yer aldı. Mustafa Varank, imza töreni
öncesinde konuştu.

Her devrin sorunu

Bakan Varank, "Beyin göçü, bunu biri-
leri kalkıp sadece bugün, sadece Türki-
ye'de yaşanan bir gerçeklikmiş gibi
anlatmaya çalışıyor. Ancak, bu söyle-
min propaganda amaçlı ve altının boş
olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.
Birincisi beyin göçü bugünün değil, as-
lında her devrin bir problemi. Arşivlere
gidip geçmiş dönem gazetelerini, der-
gilerini karıştırabilirsiniz, geçmişten gü-
nümüze. 1960'larda TÜBİTAK'ın bir
manşeti var; beyin
göçüyle ilgili ve bu
manşetlerin o devir-
lerden, bu zamana
kadar her zaman
atıldığını göreceksi-
niz. İkincisi, beyin
göçü sadece Türki-
ye'nin bir olgusuy-
muş gibi lanse
ediliyor ancak bugün
küreselleşmenin de
etkisiyle hemen
hemen her ülke şu
anda beyin göçün-
den şikayet ediyor.
Tabi, biz burada

beyin göçü yoktur, bizim insanlarımız
teknoloji uzmanlarımız yurt dışına git-
mek istemiyormuş gibi bir söylemlerde
bulunmak istemiyoruz. Burada, yapıl-
mak istenen propaganda diline itiraz
ediyoruz. Şunu açıkça belirtmemiz
lazım, biz bahanelerin ardına sığınmak
için bunları söylemiyoruz. Bizim yaptı-
ğımız işlerden, uyguladığımız politika-
dan hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

Zaten teknoloji var

Konuşmasının devamında CHP Li-
deri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştiren
Varank, "Tabi bakıyorsunuz, teknolojiyi
anlamak isteyen birileri de teknoloji
görmek için New York'a gidiyor, Lon-
dra'ya gidiyor. Diyor ki adam, 'Ben
New York'a gittim çünkü teknolojiyi
Türkiye'nin gündemine sokmak istiyo-
rum' ama Türkiye'nin gündeminde
zaten teknoloji var. Ben sorsam ki
'Turkcell, New York borsasında işlem
gören bir şirket, sen bundan haberdar
mısın?', muhtemelen bundan haberdar
değildir. Geçen gün biliyorsunuz, bir
vizyon toplantısı gerçekleştirdi Sayın

Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin diye bir
danışman tutmuş. Danışmanı Türki-
ye'ye getirememiş ancak çevrimiçi bağ-
lantı yapmış. Diyor ki, 'Ben bağlantıyı
şunun için yaptım, Türkiye teknoloji
görsün' diye. Yani çevrimiçi bağlantı
kurmak ve Zoom programını kullan-
mayı, teknolojinin geldiği en üst seviye
zannediyor. Ben, buradan Turkcell'e te-
essüflerimi iletiyorum. Bakın kendisi
onun yerlisinin olduğunu bile bilmiyor.
Keşke BİP programını kendisine tanıt-
saydınız da çevrimiçi bağlantıyı da
Turkcell'le beraber yapsaydı” dedi. 

İşimize bakıyoruz

“Biz tabi bunları kürsülerden biraz la-
tife olsun, biraz da vizyon farkını bizim
vatandaşlarımız görsün diye anlatıyo-
ruz” diyen Varank, “Yoksa bizim on-
larla işimiz yok. Biz kendi işimize
bakıyoruz, kendi gündemimize odakla-
nıyoruz. Bizim amacımız Türkiye'yi
teknoloji üreten bir ülke haline getir-
mek. Biz bu gündemi takip etmeye
devam edeceğiz ve Zoom toplantısını
teknolojinin geldiği en üst seviye zan-

nedenleri de kendi dar tar-
tışmalarına hapsedeceğiz.
Siyasi gündem karışık.
Yani, biz takip etmekte
zorlanıyoruz. Bir tanesi
diyor ki, 'bizim ilişkimiz
baba oğul ilişkisi'. İma-
moğlu diyor ki, 'Meral
Akşener benim ablam.'
Yani, siyaset mi yapıyor-
lar, Dallas dizisi mi var?
Biz açıkçası bunu karıştı-
rıyoruz. Bizim gündemi-
miz belli. Biz teknolojiye
odaklanacağız ve işimize
bakacağız" şeklinde 
konuştu. DHA

İstismar 
genelgesi
Adalet akanı Bekir Bozdağ, kadına
karşı şiddet ile çocuklara yönelik 
özellikle cinsel istismar suçlarına 
ilişkin soruşturmaların titizlikle
yürütülmesi ve bu konuların 
Adalet Bakanlığı'na bildirilmesi 
için genelge yayımladı

Bekir Bozdağ'ın imzasıyla başsavcılıklara
gönderilen genelgede; kadın, çocuk, aile ve
sosyal hayata doğrudan etki eden, özel-

likle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle top-
lumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin
soruşturmaların etkin şekilde yürütülmesinin önem
taşıdığına dikkat çekildi. Genelgede; kadınlara yönelik
gerçekleştirilen, çocuklara karşı işlenen, aile ve sosyal
hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüp-
helilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasi-
yet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların,
soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından
derhal Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermesi istendi.
Ayrıca Cumhuriyet başsavcısı tarafından söz konusu
suçların soruşturma süreçlerinin titizlikle takip edile-
rek etkin soruşturma yapılmasına yönelik her türlü
tedbirin alınması gerektiği de vurgulandı.

Bilgilendirme yapın

Genelgede Adalet Bakanlığı'nın, gerekli araştırmaları
yaparak çözüm önerileri geliştirmek ve mevzuat ha-
zırlıkları yapmakla görevli olduğu hatırlatılarak, "Ada-
let Bakanlığı'nın, ülke genelini ilgilendiren olaylarda
kamuoyunu bilgilendirilebilmesi, ilgili bakanlıklar ile
kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlaya-
bilmesi amacıyla, söz konusu soruşturmalar hakkın-
daki bilgilerin Cumhuriyet başsavcısı tarafından
derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi"
istendi. Genelgede kadına ve çocuklara yönelik suç-
larla ilgili olarak soruşturma süreçlerine ilişkin, ma-
hallinde basın sözcülüğü ve medya iletişim büroları
vasıtasıyla gerekli bilgilendirme faaliyetlerinin de ge-
ciktirilmeksizin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat
çekildi.  DHA
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İHALE İLANI PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri:
1 Adres Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik/İSTANBUL
2 İletişim Tel: 444 81 80 
3 E-Posta temizlikisleri@pendik.bel.tr
4 İhale Dökümanın Görülebileceği / Satın Alınabileceği Yer

Pendik Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi No:177 Pendik / İSTANBUL

5 İhelenin Yapılacağı Yer Pendik Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik/İSTANBUL

2- İhalenin Konusu:
Pendik Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki Pendik ilçesi sınırları içerisinde bulunan idarenin uygun
gördüğü muhtelif yerlere minimum 400 adet tekstil atık kumbarası konulması ve bu kumbaralardan tekstil
atıklarının, toplanarak geri dönüşüme kazandırılması işidir. Gerçek veya tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 36. maddesine göre  “kapalı teklif usulü” ile 12(Onİki) ay süre ile imtiyaz verilecektir.
İhalenin Adı Tekstil Atık Kumbarası Konulması ve Tekstil Atıklarının Toplanıp, 

Taşınması ve Geri Dönüştürülmesi İşi
1 İli İstanbul
2 İlçesi Pendik
3 İşin Süresi 12 (Onİki) ay
4 İhale Dökümanı Satış Bedeli 2.000,00  (İkibin) TL
5 Muhammen Bedel 12 (Onİki) Aylık : 2.100.000,00 TL (İkiMilyonYüzBin TürkLirası)
6 Geçici Teminat 630.000,00 TL (AltıYüzOtuzBinTürkLirası)(İhale bedelinin %30’u)
7 Kesin Teminat İhale Kesinleştikten Sonra 12 (Oniki) Aylık Bedelin %6’sı
8 İhale Tarih ve Saati 06.01.2023 Cuma Günü Saat 10:00
3- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler ve Teminat Mektupları:

a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,                      
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine dü-

zenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül
eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tara-
fından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale
yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan
isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz.
Bu Kanun kapsamında teminat olarak kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının kapsam
ve şeklini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Teminat mektupları: Bankaların bu Kanun kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans
teminat mektuplarının sermaye ve yedek akçelerinin durumlarına göre miktar ve kapsamlarını ve şeklini
tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş
banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli ko-
vuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka
şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Ya-
bancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri temi-
nat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.
4- Teminatların teslim yeri,
3. maddede belirtilen para veya tahvilleri teminat olarak vermek isteyenlerin,  bunları doğrudan doğruya
idare (Belediye) veznesine veya Belediyenin banka hesabına yatırarak alındı makbuzunun aslını ihale dos-
yasına koymak zorunludur.
Teminat mektupları doğrudan ihale dosyasına konur.

İhaleye iştirak edip de ihale üzerinde kalmayanların geçici teminat ve banka teminat mektupları, dev-
let tahvilleri, hazine kefaletini haiz tahviller ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Se-
netleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler aynen iade edilir. Türk lirası olarak nakit yatırılan
teminatlar ise yatırıldığı miktar olarak aynen iade edilir. İştirakçi bunu peşinen kabul etmiş sayılır ve aksine
hiçbir hak iddia edemez ve talepte bulunamaz. İhale süresi sonunda mecurun tahliyesi ve teslimi üzerine,
kati teminatının iadesinde de aynı usul uygulanır. Sözleşme süresi içinde karşılıklı rıza ile sözleşme feshe-
dilirse, yüklenicinin borcunun bulunması halinde teminatlar borca mahsup edilir, kalan kısmı iade edilir.
Borcu yoksa tamamı iade edilir.
5 -İhaleye Katılım Şartları
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
İsteklilerin:
a)  Kanuni ikametgâhı olması,
b)  Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
c)  Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
c1)  Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline ka-
yıtlı olduğunu gösterir belge, 
c2)  Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline
kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan,  2022 yılı içinde alınmış,
Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de Şubesi bulunmayan Yabancı Tüzel kişiliği-
nin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Ba-
kanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
d)  Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri istenilen belgeleri
ayrı ayrı verecektir. Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak idareye karşı, ortaklar
ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için ida-
renin onayının alınması mecburiyeti vardır.
e) Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun ola-
rak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş ol-

malıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.
f)  Faaliyet Belgesi vermesi,
g)  İmza sirküleri / beyannamesi vermesi,
g1)  Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
g2)  Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan ya-
bancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışiş-
leri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
h)  Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya ilgili
meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişilerin ortak-
ları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren Ticari
Sicil Gazetesi,
ı)  İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletna-
meleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi vermesi. (Türkiye’de
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerini bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca
veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
Yeterliliğe ilişkin belgeler:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “20 01 10” Atık Kodlu Giysiler ve “20 01 11”
Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama
Ayırma Lisans Belgeleri aslı ya da noter tasdikli sureti(Lisanslar, ihale gününde geçerli olacaktır.)
Bu şartnamenin 5. maddesinde belirtilen teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka
teminat mektubu vermesi.

İsteklilerin ortak girişimi halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi
vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortak-
ları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

İhale dosyasının idareden satın alındığına dair (şartname bedeli) makbuzun aslını vermesi,
İhale ilanından en az 1 yıl öncesinden itibaren, en az 2 Çevre Mühendisi istihdam ettiğine dair SGK dö-

kümleri ve ilgili çevre mühendislerinin lisans diploma örnekleri,
İhale ilanından en az 3 ay öncesinde en az bir adet engelli çalışan istihdam ettiğine dair SGK bildirgesi,
İhale ilanında en az 2 adet N1 araç sınıfında (en az 2022 model) atık toplama aracının istekliye ait oldu-

ğunu gösterir ruhsat belgeleri,
İş deneyim belgeleri;

- İlk ilan tarihinden geriye doğru en az 2 yıllık sözleşme ve protokole bağlanmış, kamu tecrübesini gösteren
2 farklı kurumdan alınmış belgeler.(İlgili kurumun üst yazısı ile birlikte olacaktır.)
- Son 3 yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında, kamu kurum ve kuruluşu bünyesinde, en az 1.200 ton
tekstil atığı toplamış olduğuna dair idareden aslı gibidir yapılmış veya noter onaylı sözleşme örneği ve ya-
pılan iş ile ilgili idare tarafından onaylanmış diğer belgeler (kantar fişi, atık makbuzu vb.) (ortak girişim ol-
ması halinde ortaklardan her iki tarafında bu şartı sağlaması gerekmektedir.)
7 – İhaleye Katılamayacak Olanlar
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ile 83. ve 84. maddede belirtilen kim-
seler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine
ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı
gelir kaydedilir.
8- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
Gerçek Kişilerden :
1. İkametgâh belgesi,
2. Nüfus cüzdan sureti,
3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
Tüzel Kişilerden :
1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya
Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi
belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
Ortak Girişimden :
Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B)
maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
9- İdarenin İhaleyi Yapıp Yapmamaktaki Serbestliği
İdare, ihale gününe kadar ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahip olup, ihale tarihine kadar ihaleninin
yapılıp yapılmaması ile ilgili karar verme konusunda serbesttir.
10- Tekliflerin Verilmesi
Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir.
Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zar-
fın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ya-
zılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması
şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit
edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
11- İhale Bedeli
İhale bedeli 2023 yılı içerisinde 12 (aylık) nihai ihale bedeli üzerinden 4 eşit taksit ile Ocak, Nisan, Temmuz,
Ekim aylarının ilk haftası içerisinde ödenecektir.
İlan olunur.

B elediye, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun onay vermesi üzerine, 1578 yapımı ta-
rihi baruthaneyi aslına uygun şekilde restore etmek için

çalışma başlattı. Restorasyon faaliyetleri kapsamında ilk olarak
baruthanenin çevresinde gerekli önlemler alınarak, etrafı çelik ba-
riyerlerle kapatıldı. Tarihi yapının çevresindeki yapılar, alınan ka-
rarla kamulaştırıldı. Tarihi yapıdan kalan özgün malzemeler,
koruma altına alınmasının ardından, horasan harcıyla raspa edi-
lerek özgün taş duvarlar ortaya çıkarıldı.

Titizlikle temizlendi

Baruthaneyi saran ot ve bitkiler titiz bir çalışmayla temizlendi. Ta-
rihi cephaneliğin altında kalan yapılar ortaya çıkarıldı. Geçmişte
yangından ve depremden zarar gören baruthane, olası bir dep-
reme karşı güçlendirildi. Yapının 5 kubbesi tamir edilerek kurşun

kaplamaları yapıldı. Baruthanenin girişinin sağ tarafında bulunan
duvar, aslına uygun olarak aynı malzemelerle yeniden inşa edildi.
Ayrıca belediye tarafından baruthanenin etrafında çevre düzenle-
mesi de yapılıyor. Yaklaşık 10 dönümlük alanı kapsayacak çevre
düzenlemesi ile yeşil alan, spor alanı ve çay bahçesi gibi sosyal
donatı alanları yapılıyor. Restorasyonu 3 ayda tamamlanması
planlanan tarihi yapı, Beyoğlu Belediyesi Piyalepaşa Gençlik
Merkezi ve Millet Kütüphanesi olarak hizmet verecek.

Beyoğlu'na kazandırılıyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, baruthanenin eskiden Osmanlı donanmasının
cephaneliği olarak kullanıldığını söyledi. Tarihi yapının eski yan-
gın ve depremlerden zarar gördüğünü belirten Yıldız, "Yapı, atıl
bir durumdaydı. Geçmiş dönemde restorasyonuyla ilgili bir süreç

başlatılıyor, fakat akim kalıyor. Büyükşehirle gerekli yazışmaları
yaptıktan sonra restorasyon çalışmasını başlattık." dedi. Tarihi ya-
pıda 5 kubbe bulunduğunu anlatan Yıldız, projeye ilişkin şunları
aktardı: "Ecdat yadigarı böyle güzel bir eserde restorasyon çalış-
ması yapıyoruz. Burası tamamlandığında gençlik merkeziyle,
içinde kütüphanesiyle, söyleşi odalarıyla, çalışma atölyeleriyle
gençliğin buluşma merkezi olacak. Yapının etrafındaki yerler to-
parlanacak, basketbol, voleybol, futbol sahaları olacak. Yine ta-
rihi su terazisi bu yapının hemen yanı başında yer alıyor. Bir
restorasyon çalışması da orada gerçekleşecek ve bu alandan su
terazisine kadar olan alanda bir millet bahçesi olacak. 10 dönüm-
lük bir yeri Beyoğlu'na kazandırmış olacağız. Burası hem yeşil
alan hem millet kütüphanesi ve millet bahçesiyle gençliğin bu-
luşma noktası olacak. Restorasyon çalışmaları 3 ay içinde ta-
mamlanacak." AA

restorasyon çalışması hakkında bilgi veren
proje danışmanı prof. Dr. Sait Başaran ise
baruthanede daha önce bazı restorasyon
çalışmaları yapıldığını ancak uzun süre ka-
derine terk edilmiş bir yapıyla karşılaştıkla-
rını belirtti. Beyoğlu Belediyesinin bu yıl
tarihi yapıda restorasyon çalışması başlattı-
ğını anlatan Başaran, ilk başta bozuk olan
alanların tespit edildiğini, yapılması gereken
müdahalelerin saptandığını ifade etti. Başa-
ran, restorasyon çalışmalarının İstanbul 2
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun görüşleri ve bilgileri doğrultu-
sunda yapıldığının altını çizerek, şunları kay-
detti: "Tarihi yapının restorasyonunu
horasan harcıyla yapıyoruz. Kubbeler kur-
şun levhalarla kaplandıktan sonra içerideki
çalışmalara geçtik. yapının içinde daha
önce yapılmış sıvaların hepsi uzaklaştırıldı.
Nedeni de o sıvaların niteliği, tutuculuğu ta-
mamen bozulmuş durumdaydı. onları uzak-
laştırdık. Girişin sağ tarafında aynı taş ve
aynı horasan malzemesiyle yeni bir duvar
örülmeye başlandı. Duvarlarının boşluklarını
kapatmak amacıyla hidrolik kireç bazlı mal-
zemeyle enjeksiyon yapıldı. Çalışmalar
devam ediyor. arkadaki girişin üstündeki
kısmın çatısı kapatılıyor. Tarihi yapı depreme
dayanıklı yapılıyor. Tarihi yapı özgül yapı-
sıyla, özgün durumuyla birebir oranında tek-
rar ayağa kaldırıldı."

Osmanlı döneminde yaptırılan 444 yıllık
Piyalepaşa Donanma-yı Hümayun Cephaneliği
(Baruthanesi), Beyoğlu Belediyesi tarafından
yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından
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B aşkanla Akşam Çayı
programı kapsamında
Sümer Mahallesi'ni zi-

yaret eden Belediye Başkanı
Ömer Arısoy, ilçedeki kentsel
dönüşümün hızlanması ve yapı
stoğunun yenilenmesi için ge-
rekli her türlü adımı attıklarını

söyleyerek, “Yarım kat olarak bilinen çatı
katı piyesinin tam bir daireye dönüşmesini
sağlayan, beraberinde hak sahiplerine
mağdur etmeyecek birçok önemli mev-
zuatı içinde barındıran yeni imar plan no-
tumuzu uygulamaya koyduk, gerisi siz de
bitiyor, bu noktada siz değerli hemşehrile-
rimizin taşın altına elini sokması gerekiyor,
bu dönüşümü ancak hep birlikte başarabi-
liriz” dedi. Zeytinburnu’ndaki yapı stoğu-
nun yenilenmesi ve kentsel dönüşümün
hızlandırılması konusunda gelen soruları
geniş kapsamda ele alan Arısoy, Zeytin-
burnu’nda kentsel dönüşüm için herhangi
bir mani olmadığını, bu işin hızlanması
için hak sahiplerinin anlaşma yoluna gide-
rek taşın altına elini sokması gerektiğini
söyledi. 

Herkese örnek olduk

2019 yılından bu tarafa Beştelsiz Mahal-
lesi Kuran Sitesi, Telsiz Mahallesi, İETT
Blokları, Veliefendi kentsel dönüşüm uy-
gulamalarının çözüme kavuştuğunu belir-
ten Başkan Arısoy, ancak bu
dönüşümlerle Zeytinburnu’ndaki yapı
stoğu probleminin çözülmüş olmadığının
altını çizerek, “Ben 9 Nisan 2019’da bele-
diye başkanlığı mazbatasını aldım. Mayıs
ayındaki ilk meclis toplantımızda Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurmayı teklif
ettik. Önümüzdeki 20 yılı kentsel dönü-

şüm yılı ilan ettik. Bunun anlamı neydi? İl-
çemizde yapı stoğunu uygun bir biçimde
dönüştürmeyi arzu ediyorduk. Bunun için
kendimize bir hedef koyduk ve bu yolda
kararlılıkla ilerliyoruz. İlçemizde aciliyetle
halledilmesi gereken kentsel dönüşüm
projelerinin tamamını bir şekilde çözdük.
Bunları çözerek Zeytinburnu’ndaki yapı
stoğu sorununu çözmüş olduk mu? Tabii
ki hayır. Hepinizin bildiği ve geçen gün-
lerde sosyal medyadan duyurduğumuz
üzere, Zeytinburnu’nun kentsel dönü-
şümü için bir hareket başlattık. Türkiye’ye
örnek olacak bir imar plan notu uygula-
ması hazırladık. Bu projeyle üniversiteler-
den ödül aldık ve çeşitli ilçelere örnek
olduk. Hep birlikte taşın altına elimizi so-
karak bu plan notunu uygularsak, ilçemiz-
deki dönüşüme büyük bir hız kazandırmış
oluruz” dedi. 

Bir kat vermiş olduk

Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü’nün hazırladığı yeni imar plan
notunun çatı katı piyes aralığını tam dai-
reye dönüştürdüğünü ve hak sahiplerine 1

tam daire kazandırdığını anlatan Arısoy
yeni imar plan notu ile ilgili şu bilgileri
verdi: “Bir binayı hak sahipleri tek başına
yıkıp yeniden yapmak isterse, çatı arası pi-
yesi dediğimiz yarım kat uygulamasını
tama dönüştüren ve bağımsız bir kat
yapan uygulamayı yürürlüğe soktuk. Yani
binasını yıkıp yeniden inşa etmek isteyen
herkese ekstradan bir kat vermiş olduk.
Belediyenin imar planı aynı zamanda par-
selleri birleştirmeyi teşvik ediyordu. İki
parselin birleşmesini onaylıyor, bu bir-
leşme projelerinde de çatı katı arası piye-
sine de onay veriyoruz” diye konuştu. 

Asla itibar etmeyin

Zeytinburnu’ndaki yabancı uyruklu göç-
men sorunuyla ilgili de konuşan Arısoy,
Türkiye’nin göç konusuna hazırlıksız ya-
kalandığını, birilerinin de bunun mevcut
hükümetin teşviki doğrultusunda gerçek-
leşen bir hareket olduğunu ısrarla empoze
etmeye çalıştığını dile getiren Arısoy, “Tür-
kiye’de yaşanan bu göç dalgasının teşvik
eder gibi gösterilmesine asla itibar etmeyi-
niz. Orta Doğu’daki yaşam şartlarının kö-

tüleşmesi nedeniyle buradaki insanlar
şartların daha iyi olduğu Türkiye’ye kont-
rolsüz ve kanunsuz bir şekilde akın etmeye
başladılar. Maalesef Türkiye’miz bu
akıma apansızın yakalandı” ifadelerini
kullandı.  Türkiye’nin bu konuda hızlıca
gerekli olan önlemleri aldığını vurgulayan
Arısoy, “Kaymakamlığımız, Emniyet Mü-
dürlüğümüz ilçemizdeki göç sorunun
önüne geçmek için elinden geleni yapıyor.
İlçemizde çoklu konaklama dediğimiz var-
diya usulü konaklamalar yapılıyor. Ev sa-
hiplerine çok büyük cezalar yazıyoruz.
Sizler de çevrenizde gördüğünüz bu tarz
konaklamaları bizlere veya Emniyet Mü-
dürlüğümüze bildirebilirsiniz. Tespit ettiği-
miz anda deport işlemlerine başlıyoruz.
Göreve geldiğimiz ilk 6 boyunca Türkiye
genelinde en fazla yabancı uyruklu vatan-
daşı ihraç eden ilçe bizdik. Halen sıkı bir
şekilde denetimlerimize devam ediyoruz.
Sizler de sokaklarda bunu görüyorsunuz.
Eskisine nazaran ciddi anlamda bir
azalma söz konusu. Bu problemin altın-
dan kalkacağımız konusunda hiç şüpheniz
olmasın” açıklamasını yaptı. 

G özüme bir haber ilişti. Haberde “Pera Müzesi,
figüratif sanatı yeniden tanımlayan benzersiz
bir sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi adlı sergi, Rego’nun
resmini ilk kez, bu denli kapsamlı biçimde İstanbullu
sanatseverlerle tanıştırıyor.” ifadeleri dikkatimi çekti.
2022 haziran ayında 87 yaşında yaşamını yitiren
Rego, sanatının tüm evrelerini temsil eden eserlerini
son olarak Tate Britain’da düzenlenen retrospektifte
sergiledi. Portekiz’de doğan, Londra’da sanat öğre-
nimi gören, adını Avrupa’nın en büyük sanatçıları ara-
sına yazdıran Paula Rego’nun işleri bu yılki Venedik
Bienali’nde de yer aldı.

Paula Rego’nun eserleri, Tate Britain retrospektifi
ve Venedik
Bienali’nin
hemen ardın-
dan bu kez
İstanbul’a,
Suna ve İnan
Kıraç Vakfı
Pera Mü-
zesi’ne konuk
oluyor. Paula
Rego: Hikâ-
yelerin Hikâ-

yesi başlıklı sergide, masumiyet ve deneyimi bir arada
sunan, derin anlamlar ve anlatıların gizlendiği resim-
ler, izleyiciyi büyülü bir alana davet ediyor. Küratörlü-
ğünü Alistair Hicks’in üstlendiği sergide, sanatçının
yağlıboya, pastel, karakalem ve akrilik resimleri ile
yerleştirmeleri yer alıyor. Rego’nun hem kişisel hem de
toplumsal mücadeleyi odağına alan 1960’lı yıllara ait
erken dönem işlerini, 1990’larda ürettiği tek figürler-
den oluşan, güçlü anlatımlara sahip büyük boy resim-
lerini ve 2000 yılından sonra ürettiği katmanlı
sahnelerden oluşan çalışmalarını bir araya getiren
sergi, 30 Nisan 2023’e dek sürecek.

Hberde verilen bilgiye göre; “Serginin adı, Liz-
bon’un bir ucunda bulunan, Rego’nun eserlerini barın-
dıran Cascais’deki müzenin adından ilham alıyor:
“Hikâyeler Evi”. Serginin küratörü Alistair Hicks,
“Rego’nun kendisi de küçük bir hikâyeler evidir”
diyor ve ekliyor: “Rego’nun hikâyesi erkeklerin yönet-
tiği faşist bir devlette doğan bir kız çocuğuyla başlar.
Genç bir kadın olarak Britanya’nın en kibirli ve gele-
neksel sanat okulunda eğitim görmüştür. Erken yaşta
otoriteyi ve onu kendi dünyasının himayesinde altüst
etmenin hazzını öğrenmiştir.” Olağanüstü hayal gü-
cüne sahip, kadınların temsil edilme biçiminde devrim
yaratan ve doğrularından ödün vermeyen Portekizli
sanatçı Paula Rego, eserlerinin çoğunda kişisel doğa-
sını, kök saldığı sosyopolitik bağlamı, baskı, otorite ve
kurumsal şiddet gibi temaları öne çıkarıyor.”

Yine aynı haberde; “Paula Rego doğduğunda Por-
tekiz’i diktatör Salazar yönetiyordu. Yaşamının 35 yılı
boyunca bu durum değişmedi ve Cumhuriyetçi olan ai-
lesinin ve Rego’nun yaşamını önemli ölçüde etkiledi.
Rego söyleşilerinden birinde, “En sevdiğim temalar
güç oyunları ve hiyerarşiler” diyor: “Hep kafalarında-
kini altüst etmek, kurulu düzeni bozmak, kahraman-
ları ve budalaları değiştirmek istiyorum. Eğer hikâye
‘verilmişse’ kendi deneyimime uygun hale getirmek ve
şoke edici olmak için onu değiştiriyorum. Hikâyeleri
sevmekle beraber onların altını oymak istiyorum, tıpkı
sevdiğiniz insana zarar verme isteği gibi.” Alistair
Hicks, Rego’nun sanatın ana aksına hikâyeleri yeniden
dahil etmesinin önemine dikkat çekiyor ve bunu
“önemli bir feminist katkı” olarak yorumluyor:
“1952 yılında Slade’deki en genç öğrenciyken, Re-
go’ya yalnızca öğretim kurallarına göre kesinlikle
yasak olan hikâyeleri resmetme izni verilmişti, zira
hocaları onun ‘şapşal bir genç kız’ olduğunu, ciddi iş-
leri erkek öğrencilerin yapacaklarını düşünüyorlardı.”
Bu anlayış, kadın sanatçılara ve genel olarak kadın-
lara karşı önyargının bir yansımasıydı. Erken çağ kül-
türlerinin çoğunda kadınlar hikâyenin
koruyucusuydu.” bilgisi veriliyor. 
Not:
Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00,

Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebi-
lir. Cuma günleri “Uzun Cuma” kapsamında 18.00-
22.00 arası tüm ziyaretçiler, Çarşamba günleri ise
“Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrenciler müzeyi
ücretsiz ziyaret edebiliyor. 

ZAYİ İLANI 
Kimliğimi, banka kartımı ve öğrenci kartımı bir hafta 

önce kaybettim. Hükümsüzdür. 
Ceyhun Erdoğan 101 399 733 28  

Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Sümer Mahallesi sakinleriyle buluştu.
Zeytinburnu’ndaki yabancı uyruklu göçmen sorunuyla ilgili de konuşan

Arısoy, “Türkiye’de yaşanan bu göç dalgasının teşvik eder gibi gösterilmesine
asla itibar etmeyiniz. İlçemizde çoklu konaklama dediğimiz vardiya usulü

konaklamalar yapılıyor. Ev sahiplerine çok büyük cezalar yazıyoruz. Sizler de
çevrenizde gördüğünüz bu tarz konaklamaları hemen ihbar edin” dedi
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YAZMASAM OLMAZ

kaandlhnn34@gmailcom

Kaan DALHAN 

Hikâyelerin hikâyesi

SElVİ 
SArITAÇ

HABEr 

Belediye Başzkanı Ömer Arısoy, bir
vatandaşın “Abdi İpekçi Spor Salo-
nu’nda 12 Dev Adam’ın maçları ile co-
şuyorduk, şimdi burası yok, yerine
yenisini yapıyordunuz, ne oldu?” so-
rusu üzerine inşası devam eden Tür-
kiye’nin Yeni Basketbol Üssü inşaat
projesi hakkında şu bilgileri verdi:

“Cumhurbaşkanlığı talimatıyla Gençlik
ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü Türkiye
Basketbol Üssünü’nün inşaatı hızla iler-
liyor. Bir dönem burayla ilgili olarak
İBB ile sorunlar yaşamıştık. Tüm ka-
muoyunun bildiği üzere TBMM’nin
onayıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın
vermiş olduğu ruhsatı İBB iptal etmiş ve

150 milyon TL ceza kesmişti. Bu engeli
de aştık ve inşaatı kararlılıkla devam et-
tiriyoruz. Bu proje bittiğinde Zeytin-
burnu yeni bir değere daha sahip
olacak. Zeytinburnu Buz Pisti konu-
sunda Türkiye’nin en büyük pistine
sahip. Türkiye’nin Basketbol Üssü’ne de
hep birlikte ev sahipliği yapacağız.”

iBB ENGELiNi AŞTIK

Çok büyük gelişme oldu
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın en temel
yollarından birinin okul öncesi eğitimi güçlendirmek olduğunu belirterek, "Toplumdaki
imkan eşitliklerini sağlamanın yolu da öncelikle eğitimden geçiyor. Okullaşma oranı ülke
genelinde, özellikle 5 yaş aralığında yüzde 100'e çıktı. Çok büyük gelişme oldu" dedi

Okul Öncesi Eğitiminin
Güçlendirilmesi Projesi
kapsamında güncellenen

eğitim çalışmalarını değerlendirmek
için, Zeytinburnu Şehit İbrahim Yıl-
maz Anaokulu'nda yapılan toplan-
tıda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
Levent Yazıcı'nın da katılımıyla basın
toplantısı düzenlendi. Yazıcı, sınıfları
gezerek çocuklarla bir araya geldi. Ay-
rıca, Aile Okulu Projesi kapsamında
derslere katılan velilerle de sohbet etti. 

Stratejik çalışmalar var

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı,
"Okul öncesiyle ilgili olarak Milli Eği-
tim Bakanlığımızın Türkiye genelinde
yürüttüğü çok önemli stratejik
çalışmalar var. Hep beraber bi-
liyoruz ki eğitimde fırsat eşitli-
ğini sağlamanın en temel
yollarından biri okul öncesi eği-
timi güçlendirmek. Toplumdaki
imkan eşitliklerini sağlamanın
yolu da öncelikle eğitimden ge-
çiyor. Güçlendirme çalışmaları
çok yönlü olarak ele alındı. Fi-
ziksel kapasite artışında Emine
Erdoğan Hanımefendi'nin hi-
mayelerinde, Sayın Bakanımı-
zın öncülüğünde Türkiye
genelinde 3 bin anaokulu yapıl-
ması üzerinde çok yönlü ça-
lışma başlatılmıştı. Bunlardan
bini de İstanbul'da. İstanbulu-
muz'da bin tane anaokulunun
yapılmasına ilişkin çok yönlü
çalışmalar devam etti. Arsası
bulunan bütün alanlarla ilgili
olarak, okul öncesi yatırımlar
gerçekleşti. Bağımsız okullar da
yeniden yapılandırıldı. Tam gün

eğitim, çocuklarımızın anaokulla-
rında çok daha etkin zaman geçirme-
lerini sağlayacak temel düzenleme de
gerçekleşmiş oldu" ifadelerini kul-
landı. Yazıcı, öğretmen atamalarıyla
da çok güçlü bir döneme başlanıldı-
ğını vurguladı. 

Mukayese edilemez

Okullaşma oranlarından da bahse-
den Yazıcı, "Okul öncesindeki okul-
laşma oranlarımız geçmiş yıllarla
mukayese edilemeyecek şekilde arttı.
Neredeyse 5 yaşta yüzde 100'e çok
yakınız. Okul öncesindeki artışın, öğ-
rencilerimizin eğitim kademelerindeki
gelişimi için büyük katkı sağlayaca-

ğını düşünüyorum. Köy yaşam mer-
kezleri bünyesinde de yeni ana sınıf-
ları açıldı. Okullaşma oranlarımız şu
anda yüzde 90 civarında ama, yüzde
100'e çıkarmak için çalışmalarımız
devam ediyor. Yeni devreye girecek
okullarımız ve özellikle temel faktör
okul değil. Okullaşma noktasında bir
hassasiyet göstermemiz gerekiyor.
Her çocuğumuzun okul dediğimiz bu
ortamdan yararlanmasını sağlama-
mız lazım. Bunun temin edilmesi için
hepimize çok iş düşüyor. Ülke gene-
linde özellikle 5 yaş aralığında yüzde
100'e doğru, çok büyük gelişme oldu.
Biz de İstanbul'da bu imkanı yüzde
100'e yükseltmek için çalışmalarımızı

sürdürüyoruz. Her çocuğumuz
okulda olsun istiyoruz" dedi. 

Çok daha açık olacak

Yazıcı, "Öğrencilerimize 3-5
yaş aralığında en temel katkı
olan kişilik gelişimi, daya-
nışma, iş birliği içinde olabilme
duygularını da çok yönlü geliş-
tirdi. Milli Eğitim Bakanlığımı-
zın okul öncesindeki stratejik
çalışmalarının, önümüzdeki
yıllar içerisinde büyük bir fark
oluşturacağı kanaatindeyim.
Öğrencilerin okul öncesindeki
eğitimleri bütün eğitim kade-
melerinde pozitif etki oluşturu-
yor. Velilerimizden beklentimiz
her çocuğumuzun okulda ol-
ması. Çocuklarımızın bu çev-
rede yetiştirilmesine katkı
sağlayabilirsek, bence güzel ül-
kemizin geleceği çok daha açık
olacak. " ifadelerini kullandı.
DHA 

Beylikdüzü Beledi-
yesi’nin ilçedeki her ço-
cuğun bir öğün sağlıklı

gıdaya ücretsiz erişebilmesini sağ-
lamak için hayata geçirdiği “Bes-
lenme Saati” uygulamasına bir
destek de CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.
Projenin Türkiye elçiliğini üstlenen
Selvi Kılıçdaroğlu’nun Beylik-
düzü’ne yaptığı ziyaretin ardından
Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık'ın paylaştığı videoyu
alıntılayan Kemal Kılıçdaroğlu
tüm okullarda bu uygulamanın

hayata geçirilmesi gerektiğini dile
getirdi. Kılıçdaroğlu, “Ülkemin
tüm çocukları mutlu olmayı hak
ediyor. 
Türkiye'nin dört bir yanında il il,
ilçe ilçe, mahalle mahalle çocukla-
rımız için gece gündüz çalışan be-
lediye başkanlarımız var. İktidara
geldiğimizde Beslenme Saati tüm
okullarda uygulanacak. Devlet, ço-
cuklarının hep yanında olacak”
dedi. 

Türkiye’de bir ilk

Desteği için Kemal Kılıçdaroğ-

lu’na teşekkür eden ve Selvi 
Kılıçdaroğlu ile projenin daha
geniş kesimlere yayılacağını 
belirten Mehmet Murat Çalık,
“Türkiye’de bir ilk olarak Beylik-
düzü'nde başlattığımız Beslenme
Saati uygulamasıyla, 10 ayda
tam 110 bin beslenme paketini 
çocuklara ulaştırdık. Sayın Selvi
Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde
Türkiye Beslenme Saati’ne 
dönüşen bu proje ülkemizin her
yerinde çocuklarımıza umut ola-
cak” ifadelerini kullandı.  
HABER MERKEZİ

Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği
“Beslenme Saati” uygulamasına bir destek de
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan
geldi. Projenin Türkiye elçiliğini üstlenen Selvi

Kılıçdaroğlu’nun Beylikdüzü’ne yaptığı ziyaretin
ardından Mehmet Murat Çalık’ın paylaştığı

videoyu alıntılayan Kılıçdaroğlu tüm 
okullarda bu uygulamanın hayata 
geçirilmesi gerektiğini dile getirdi

Tüm okullArdA
UYGULANMALI

Zeytinburnu 
Belediye Başkanı

Ömer Arısoy
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Y eni bir yıl yine
geldi, her yıl bi-
terken bütün bir

yılın analizini kendinize
yapıyor musunuz? Bütü-
nüyle iyi bir yıl mıydı,
kötü müydü, neler bekle-
diniz, neler umdunuz,
neler buldunuz? Bu yıl
sizi en çok mutlu eden

şeyler neydi, en çok mutsuz eden, şa-
şırtan, endişelendiren ve peki heye-
canlandıran şeyler neydi?
Yaşadığınız olaylara nasıl anlamlar
yüklediniz?  Her yeni bir yıl başlar-
ken insanların geçirdikleri yıla dair
daha farkındalıklı olmasını faydalı
bulurum. Bunun için sakin bir ka-
fayla durum değerlendirmesine ihti-
yaç vardır. Hiç düşündünüz mü yıllar
geçerken bir sonraki yıldan ne umu-
yorsunuz? Herkes birbirine iyi dilek-
ler dilerken, mutlu, sağlıklı, bol
kazançlı, aşk dolu, başarılı vs. gibi
birçok özellik sayar. Peki hepsi bir
arada olsun diye temenni ederken siz
gerçekten ne istediğinizi biliyor mu-
sunuz? İşte bütün bu soruların ceva-
bını Psikolog Melda Yakupoğlu
veriyor.  Gelin bu yıl hayatınızda bir
şeyleri değiştirme yılı olsun. İşe
bütün davranışlarımızın temeli olan
psikolojimizi iyileştirmekle başlaya-

lım. Otomatikleşmiş davranışlarınızı,
kalıplaşmış yaşamınızı bozan bazı
düşüncelerinizi değiştirerek işe baş-
larsanız iyi bir psikolojiye sahip ola-
bilirsiniz. Bu 10 maddeye dikkat!

Kendine iyi bak

İnsanlar kendilerine iyi bakmak için
günümüzde birçok yol deniyorlar.
Örneğin fiziksel sağlıklarını korumak
için spor yapıyor, yediklerine içtikle-
rine dikkat ediyor, gerekli vitaminleri
ve ilaçları kullanıyor, yenilikleri takip
ediyorlar. Ancak konu psikolojik sağ-
lıklarına geldiğinde problemlerin üs-
tünü çoğu zaman kapatıyor ve
kendiliğinden geçer diye bekliyorlar.
Oysa psikolojik sağlık en az fiziksel
sağlık kadar önemli bir durumdur.
Eğer mutsuz, üzüntülü, kaygılı, öf-
keli, korku doluysanız, hayata baktı-
ğınız pencerede bu şekilde olacak ve
davranışlarınız duygu durumunuz-
dan etkilenecektir. 

Duygu ve düşüceni kontrol et

Birçok insan duygusal kararlar alır-
ken mantığını devre dışı bırakır ama
sonucunda da zarar görebilir. Birçok
insan da tamamen mantığı ile hare-
ket ederken duygularını hep göz ardı
eder. Terapiler bu iki ucun arasında
bir kontrol sağlamayı öğretir. Bunu

öğrenip uygulamaya geçirmek
önemli bir gelişim olacaktır. 

Kendini geliştir

Yeni her şey beynimizi geliştirir. Yeni
aktiviteler yap, hobiler edin, yeni ar-
kadaşlıklar, dostluklar, yeni yerler
gibi her şey edki alışkanlıklarından
uzaklaşıp zihninin otomatikleşmiş
şekilde davranma eğilimini kıracaktır.
Kendini geliştirmenin hayatın her anı
içerisinde olabileceğini unutma. Ya-
şadığın her iyi yada kötü deneyim bir
hayat dersi. Örneğin yolunda gitme-
yen ilişkilerden hayat dersi çıkar ve
bir sonrakinde ona göre davran. Me-
sela “hayır” diyemiyorsan neden di-
yemediğine bir bak ve kendini
geliştirerek sınır koymayı öğren. 

Sınır koy  

İnsanlarla ilişkinde nerede zarar gö-
rebileceğini kestirip yerine göre me-
safeni ayarlamayı öğren. Birçok kişi
kendilerini üzse dahi karşı taraf için
fedakarlık yapmaktan, hayatından,
kararlarından ödün vermekten ken-
dini alıkoyamaz. Sınır koymayı öğ-
renmek ilişkilerin ayarında gitmesine
de yardımcı olur.

Toksik ilişkilerden uzak dur

Bazı ilişkiler toksiktir. Yani kişiyi üzer,

yaşamından zamanı, mutluluğu ve
birçok önemli şeyi alır götürür. Bu
tarz toksik ilişkilerden uzak durmak
gerekir. Yeni bir yıl daha iyis insan iliş-
kileri kurabilmek ve eskiyle vedalaş-
mak için ideal bir başlangıç olabilir.

Düzen kur

Hayatında düzen kurmayı deneyin.
Uyku saatleriniz, yeme düzeniniz,
size iyi gelen rutinlerinizle dağınık ya-
şamınızı nasıl daha kaliteli hale geti-
rebileceğiniz üzerine düşünün ve
uygulamaya geçin.

Erteleme

Yeni yılda alınan kararların yıl içeri-
sinde uygulanamaması gibi bir durum
vardır. Bu erteleme yapmanızdan kay-
naklanır. Bu sebeple bu yıl ki kararları
ertelemeyin. Hemen başlayın.

Kötü alışkanlıklarını değiştir

Bugün değiştireceğiniz kötü alışkan-
lıklar yarınlar için çok şey ifade ede-
cektir. Zorlu görünse bile denemeye

değer, bu yıl değiştirmek istediğiniz
yanlarınızı, alışkanlıklarınızı bulup
başlangıç yapın.

Geçmişten arın

Sizi üzen birçok şey yaşadığınıza
eminim ama bütün bunları içinizde
tutmanız, geçmişle vedalaşmamanız
ne yazık ki şu anınızı da bozuyor. Bu
sebeple geçmişin yüklerinden arınıp
şu ana odaklanmayı öğrenmek, anda
kalabilmeye çalışmak güzel bir hedef
olacaktır.

Olayları büyütme 

Olayları adeta bir felaketleştirme tar-
zıyla büyütmekten arınmak en
önemlisi. Daha olaylar gerçekleşme-
den sonucunu olumsuz düşünüp
moralinizi ve motivasyonunuzu boz-
mayın. Söylediklerimin birçoğunu
genel bilindik şeyler gibi algılasanız
bile çok az kişinin yaşamında bunları
gerçekten uygulayabildiğini unutma-
yın. Herkese farkındalıklı, keşkesiz bir
yıl diliyorum…

Psikolog Melda Yakupoğlu, 2023'e sayılı günler kala, yeni yılda neler
yapıp neler yapmamanız gerektiğine dair önemli tavsiyelerde bulundu

BURAK
ZİHNİ

ÖZEL
HABER

Yeni yılda neler
yapmalıyız?
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A lmanya başta olmak üzere
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde
yaşayan yardım gönüllüleri

kendi imkanlarıyla oluşturdukları or-
ganizasyonlarla evsizlere ve ihtiyaç sa-
hiplerine yiyecek, içecek ve kıyafet
yardımında bulunuyor. Gönüllüler,
özel oluşturdukları otobüslerle evsizle-
rin ısınmalarını sağlayıp soğuktan
ölümleri azaltmayı hedefliyor. Köln
sokaklarında yaşayan evsiz ve ihtiyaç
sahiplerine yardımda bulunan Türkler,
AA muhabirine yaptıkları açıklamada,
ülkede geçen yıl soğuklar nedeniyle 23
kişinin hayatını kaybettiğini, bu ölüm-
lerin bu yıl tekrarlanmaması için çaba
gösterdiklerini söyledi.

20 yılı aşkın süredir gönüllü

Asıl mesleği hemşirelik olan ve
2019'dan beri faal olan Merhaba &
Mahlzeit Yardım Derneğinin kurucu-
larından Canan Nurna, 20 yılı aşkın
süredir bireysel, 2019'dan beri de der-
nek aracılığıyla sokakta yaşayanlara
gönüllü hizmet verdiğini ve kışın so-
kakta yaşayanlara yönelik yardımları
artırdıklarını söyledi. Almanya'da hava
sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın al-
tına düştüğünü ve sokaklarda yaşayan
çok sayıda kişi olduğunu belirten
Nurna, "Biz haftada iki kez bol vita-
minli ve mineralli yemekler yapıp dağı-
tıyoruz. Sokaktakiler üşümesinler diye
çay, kahve ikram ediyoruz. Bunu
Köln'de sürekli yapıyoruz ayrıca Ber-
lin'de yapıyoruz, Münster'de yapıyo-
ruz. İsveç'te yaptık, Frankfurt'ta yaptık,
önümüzdeki hafta Bonn'da yapacağız.
Dernek olarak kendi imkanlarımızla
bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

İnsanlara dokunuyoruz

Dernek olarak sadece Avrupa ülkele-

rinde değil, İdlib'de ve Türkiye'nin Su-
riye sınırındaki bölgelerde de yardım-
larda bulunduklarını aktaran Nurna,
şöyle devam etti: "Geçen yıl Alman-
ya'da 23 kişi soğuktan donarak öldü.
Geçtiğimiz günlerde bir kişi Frank-
furt'ta soğuktan öldü. Bizler bunu en-
gelleyebiliriz, elimizde olan yorgan,
battaniye, ceket, çorap çok önemli, el-
diven, şapka, şal ile bunu yapabiliriz.
Sokakta yaşayanlar o kadar koruma-
sız ve o kadar soğuklar var ki hava sı-
caklığı sıfırın altında 10 derecelere
düştü. 2018'de burada 10 kişi soğuk-
tan öldü. Onlar için bir bardak çay
bile çok şey ifade ediyor. Hepimiz bir-
birimizden sorumluyuz ve hepimizin
bir şeyler yapması gerekiyor. Bugün
yine yemek dağıttık, sohbet ettik. Çok
mutlu oluyorlar, ağlıyorlar, hallerini
hatırlarını soruyoruz, minnettarlar,
dua ediyorlar. Artık soğuktan kimse
ölmesin. Herkes evindeki fazla eşya-
ları sokakta yaşayanlara verebilir.
Ödül aldık çünkü bu yardımları gö-
nüllü olarak yapıyoruz, hiçbir şekilde
para almıyoruz. Bu yardımları spon-
sorların bağışlarıyla yapıyoruz, bazen
bunlar yetmiyor kendimiz üzerine ko-
yarak yardımlara devam ediyoruz."

Soğukta insanlar sokakta
ölmesin

Merhaba & Mahlzeit Yardım Derne-
ğinin yöneticisi Tolga Özgül de hayır-
sever iş insanları ve yardımseverler
sayesinde bu yardımları yapabildikle-
rini belirterek yardıma muhtaç insan-
lara el uzatmak isteyenlerin
kendilerine ulaşabileceğini söyledi. İn-
sanların soğuktan sokakta ölmemesi
için mücadele ettiklerini vurgulayan
Özgül, "Sponsorlarımız yiyecek, giye-
cek, hijyen malzemesi ve kıyafet gibi

sokakta yaşayanların ihtiyaç duyabi-
leceği malzemeleri temin ediyorlar.
Bizler de gönüllüler olarak haftada
birkaç kez insanlara yardımda bulu-
nuyoruz. İyiliksever sponsorlar saye-
sinde bu yardımlarımızı elimizden
geldiğince dağıtmayı sürdüreceğiz."
diye konuştu.

6 yıldır gönüllü hizmet veriyor

Köln'de soğuk havalarda insanları
ısıtmak ve onlara yardımda bulun-
mak için faaliyet gösteren Köln
Soğuk Otobüsünde (Kölner Kaelte-
bus) 6 yıldır gönüllü hizmet veren
Feyza Bayraktar, "Bizler burada
Köln'de, pazartesi ve çarşamba gün-
leri evsiz dostlara yemek ikramı kıya-
fet, hijyen ürünleri, neye ihtiyaç
duyuyorlarsa onu ikram etmeye, on-
lara ulaştırmaya çalışıyoruz. Onun
haricinde kış aylarında eksi derece ol-
duğu zaman her gün gece nöbetleri-
miz oluyor. Bazen gece 01.00 hatta
gece 03.00'e kadar, ne kadar çok kişi
ararsa. Telefonunuz var, oradan in-
sanlar bize ulaşıp evsizlerin nerede ol-
duğunu haber veriyorlar, biz de
oralara gidip onlara destek olmaya
çalışıyoruz." dedi. Bayraktar, "Bunla-
rın haricinde otobüsümüz seyyah
grubu ile ortaklık yapıyor. Duisburg,
Frankfurt, Stuttgart gibi birçok şe-
hirde yemek ikramları yapılıyor, evsiz-
lere yönelik biraz daha farkındalığı
artırmak ve insanların evsizleri de
görmeleri adına. Ayrıca her şehirde,
büyük şehirlerde özellikle Soğuk Oto-
büsü var, bu hizmeti veren. Bazı fark-
lılıklar olabiliyor tabii ki. Kiminde
içinde evsiz oturup ısınabiliyor, ki-
minde ise bizde olduğu gibi sokak
sokak dolaşıp dağıtım yapıyor."
ifadelerini kullandı. DHA

Avusturya'da grip salgını var
Avusturya’da grip türü hastalıklar ciddi oranda etkili olurken, aralığın ilk haftasında solunum
yolu rahatsızlığı yaşayan yaklaşık 394 bin yeni hastanın kayıtlara geçtiği bildirildi

sağlık ve Besin Güven-
liği Ajansı (AGES) tara-
fından yapılan

açıklamada, grip ve benzeri hasta-
lıkların Avusturya genelinde etkili
olduğu, günlük vaka sayılarının
ülke tarihinin en yüksek seviyelerine
ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, 5-
12 Aralık'ta her 100 bin kişiden 4
bin 338'inin grip ve benzeri solu-
num yolu hastalığına yakalandığı,
yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ül-
kede 394 bin yeni vakanın kayıtlara
geçtiği belirtildi. Kovid-19 salgını
öncesi en yüksek seviyenin 2017’de

tespit edildiğine değinilen açıkla-
mada, 2022’de vaka sayılarının ne-
redeyse ikiye katlandığı aktarıldı.
Açıklamada, ülkede grip dalgasının
en çok etkili olduğu yerlerin ba-
şında başkent Viyana'nın geldiğine,
tahminlere göre vaka sayılarındaki
artışın süreceğine işaret edildi. Ço-
cuklar arasında çok hızlı bir şekilde
yayılan hastalık nedeniyle özellikle
hastanelerin çocuk kliniklerinde
aşırı yoğunluk yaşandığı aktarılan
açıklamada, bu nedenle hastaların
aile doktorları ya da farklı birimlere
yönlendirildiği belirtildi. AA

Almanya'da yardım gönüllüsü Türkler, hava sıcaklığının
sıfırın altına düştüğü ülkede, sokakta yaşayanları 
soğuktan korumak için adeta seferber oluyor

AlmAnyA’dAki
TUrkler ornek
olUyor

Yardımlar memnun ediyor
5 yıldır sokakta yaşayan Dirk Wernzig de yapılan yardım-
lardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Özellikle soğuk
havalarda sokakta yaşamanın zorluğuna değinen Wern-
zig, "Ne yazık ki 5 yıldır sokakta yaşıyorum. Yardımsever-

ler giyecek, yiyecek yardımında bulundular kahve ikram
ettiler, bunu hiç beklemiyordum ve çok heyecanlandım.
Yemekler harika, sadece lezzetli değil aynı zamanda bol
bol ikram ediyorlar, bizim için çok iyi oluyor." dedi.

Ukrayna yaşıyor!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Tüm kasvetli manzaraya rağmen
Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve (Rusya'yı) geri püskürtüyor." dedi

Zelenskiy, ABD Kongre-
sinde Cumhuriyetçiler ve
Demokratların ortak katıl-

dığı bir oturumda Kongre üyelerine
hitap etti. ABD Başkan Yardımcısı
Kamala Harris ve ABD Temsilciler
Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin
başkanlığındaki oturumda, Kongre
üyeleri Zelenskiy'yi uzun süre ayakta
alkışlayarak karşıladı. Konuşmasına
başta Amerikan halkı olmak üzere
Kongre üyelerine teşekkür ederek
başlayan Zelenskiy, "Burada olmak
benim için bir ayrıcalıktır." görüşünü
dile getirdi.

Gelecek yıl dönüm 
noktası olacak

Zelenskiy, tüm dünyanın zihninde
Rusya’ya galip geldiklerini söyleyerek,
"Tüm kasvetli manzaraya rağmen
Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor
ve (Rusya’yı) geri püskürtüyor." diye
konuştu. ABD'lilerin ve Avrupalıların
da bu savaşta bir zafer elde ettiklerini
aktaran Zelenskiy, "İşte bu nedenle
Avrupalılar şu an her zamankinden
daha güçlü." ifadelerini kullandı. Ze-
lenskiy, "Rus tiranlığı üzerimizdeki
kontrolünü kaybetti. Bir daha asla zi-

hinlerimizi etkileyemeyecek." dedi.
Öte yandan Rusları sahada da yen-
meleri gerektiğini dile getiren Zelens-
kiy, konuşmasında "Bu mücadele
çocuklarımız ve torunlarımızın nasıl
bir dünyada yaşayacaklarına karar
verecek." ifadesine yer verdi. Ukrayna
Devlet Başkanı, gelecek yılın hem
Ukrayna hem de ABD için "dönüm
noktası” olacağını ifade ederek, Uk-
rayna’nın cesareti ve ABD’nin karar-
lılığına vurgu yaptı. Rusya’nın
mayıstan bu yana Bahmut’a dur-

maksızın saldırılar gerçekleştirdiğini
anlatan Zelenskiy, geçen yıl 70 bin si-
vilin yaşadığı bu şehirde artık çok az
sayıda sivilin kaldığını söyledi. Zelens-
kiy, Rusya’nın askeri mühimmat ve
cephane konusunda kendilerinden
önde ancak Ukrayna savunma güçle-
rinin hala ayakta olduğuna dikkati
çekti. Ukraynalı askerlerin mücadele-
sini 1944’te Hitler’e karşı mücadele
veren Amerikan askerlerine benzeten
Zelenskiy, "Ukrayna asla teslim olma-
yacak." dedi. AA

UlUsal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin
bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk
hava şartlarının yaklaştığını belirterek Noel tatili için
seyahat planlayanları uyardı. NOAA, "nesilde bir kez
görülecek" kadar nadir karşılaşılan büyük bir kar fırtı-
nası ve soğuk hava dalgasının neredeyse ABD'nin
tüm eyaletlerini etkisi altına alacağını kaydetti. Hava
durumu servisi, yılın en yoğun seyahat planlarının
yapıldığı dönemde, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri
çok zor veya imkansız hale getirebileceğini ve hayati

tehlike oluşturabileceğini" işaret etti. Yaklaşan kötü
hava şartları nedeniyle United, American ve Delta
Havayolları gibi firmalar da ülke genelinde onlarca
destinasyona yapılacak uçuşları iptal ettiğini açıkladı.
Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın,
ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde
Kategori 3 şiddetinde kasırganın basıncına eşdeğer
olacağı bilgisi paylaşıldı. NOAA'nın verilerine göre,
soğuk hava şartları Teksas-Meksika sınırına kadar
uzanacağı öngörülürken Noel haftası boyunca
devam edecek fırtına ve kar yağışından ülkenin en
çok orta-batı bölümü etkilenecek. AA

ABD'ye kar fırtınası uyarısı
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HABER MERKEZİ

Ç ok yönlü sanatçı Bugay’ın
“Heykelin Sözü” sergi-
sinde sanatseverler, hey-

kellerinin yanı sıra ahşap, metal,
döküm, tel gibi materyallerden ta-
sarlanan kuklalar, maskeler, el alet-
leri, oyuncak, biblo gibi farklı türde
eserlerini görme imkânı bulacak.
Bir heykeli anlamak ve anlatmak
için biçimden başka bir şeye gerek-
sinim olmaması gerektiğini savu-
nan Bugay, heykellerine isim bile
koymaktan geri durmuş, altına iliş-
tirilen metinlerin, yapılacak açıkla-
maların, heykelin başarısızlığına
işaret ettiğini belirtmişti. Heykelin
sözü neyse, anlatılan da bundan
ibaret kalmalıydı. Bu düşüncesini
“Öyle bir heykel yapacaksın ki onu
ben anlayacağım, altına yazmaya-
caksın!” sözleriyle ifade etmişti. 

Hesapsızca bir çalışma

Heykelin çok daha fazla şey söyle-
yebilmesini, dilinin zenginleşmesini
isteyen Bugay, bu yüzden de ilgisini
takıdan kuklaya, sinemadan tiyat-
roya ve gölge oyununa kadar farklı
alanlara yönlendirdi. Heykellerini
hiçbir klişeye bağlı kalmadan, ku-
ralları sadece kendisi koyarak
yapan Bugay, izleyiciyi de o kural-
ları sezip oyuna katılmaya davet
ederdi. Anlık, hesapsızca bir ça-
lışma süreciydi bu… İzleyici ise
oyuna ortak olmadan, heykellerin
sözlerini duyamayacaktı.

Sanatçı kavramı için değerli

Saim Bugay’ın heykellere can
verme, onları hareketlendirme tut-
kusunu coşkulu bir maceraya ben-

zeten Emre Zeytinoğlu, sergi kata-
loğunda Saim Bugay’ın sanatını şu
sözlerle anlatıyor: “Gerçekten zor
bir iştir; heykeltıraş bir yandan
kendi kimliğini savunmakta ve mal-
zemeye hükmetmeye çalışmakta,
diğer taraftan da malzemenin öy-
küsü ona karşı baskın bir kimlik
dayatmaktadır. Yani o, malzemeyi
biçimlendirirken, malzeme de onu
biçimlendirmektedir: Neredeyse
vahşi bir mücadele… Yine de Saim
Bugay, gücü elinde tutmaktan ve
zanaata karşı verdiği o mücadele-
den üstünlükle ayrılmaktan hiç
vazgeçmek niyetinde değildir; asıl
yaratıcı ve öyküyü sonuca ulaştırıcı
o olmalıdır. Sanatçı kavramını öyle
tanımlamaktadır çünkü…” “Ben
ne yapıyorum ya da neyi gösteriyo-
rum, onu fark edebiliyor musun?”
gibi heykelin bir dizi soru sormasını
isteyen Saim Bugay’ın “Heykeli ya-

pıyoruz; neredeyse hep aynı poz-
larda. Mızrağı kaldırmış, duran bir
figür, neden mızrağı fırlatmıyor ya
da ne zaman fırlatacak? Bu soru-
ları da sormak gerekiyor.” sözle-
riyle izleyiciyi heykelle
mücadelesinde soru sormaya zor-
ladığını görmek mümkün.  Usta
heykeltıraş Saim Bugay’ın “Heyke-
lin Sözü” başlıklı sergisi, 19 Mart
2023’e kadar İstanbul Levent’teki
İş Kuleleri’nde bulunan Kibele
Sanat Galerisi’nde her gün 09.00
– 19.00 saatlerinde ücretsiz olarak
ziyaret edilebilir. Konser ve etkin-
lik günlerinde sergi, 20.30’a
kadar ziyarete açıktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1754509)

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BİNA İNŞAATI YAPIM İŞİ

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hatipmuslahhatin Mahallesi, 1913 ada 3 parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Bina
Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile-
cek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İKN :2022/1391831
1-İdarenin
a) Adı :VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :GÜMÜŞSUYU MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ NO:2 TAKSİM 

BEYOĞLU/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2122518810 - 2122436459
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hatipmuslahhatin Mahallesi, 1913 ada 3 

parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Bina Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :Yapım İşi - 1 Adet BinaAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İstanbul ili, Fatih ilçesi
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 550 (BeşYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati :09.01.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:2 K:7 (İhale Salonu) 

Taksim-Beyoğlu-İstanbul
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Gerekmesi halinde ilgili belediyeden  ve/veya Boğaziçi İmar Müdürlüğünden alınması zorunlu izin, 
ruhsat,belgeler.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret 
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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 belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.201 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan yapım işle-
rinde iş deneyimin de değerlendirilecek benzer iş grupları tebliğinde yer alan (B) Üst Yapı (Bina) işleri III.
grup bina işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
Benzer iş olarak: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göste-
ren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihti-
sas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler değerlendirmeye alınacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
-İnşaat Mühendisi 
-Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 2008 yılında hayatını kaybeden heykeltıraş Saim
Bugay’ın “Heykelin Sözü” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Yeni bir dil 
yaratma arzusu taşıyan, kullandığı malzemeler ve yöntemlerinin çeşitliliğiyle 
bilinen heykeltıraş Bugay’ın eserleri Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebilir

GRUBUN “Cimbalu
d’amuri” adı altında Napo-
li’den Sicilya’ya kadar uza-

nan aşk acısı çeken insan ruhunu
teselli eden ezgileri dinleyenleri mest
etti. İtalyan Kültür Merkezi Müdürü
Salvatore Schirmo, dinleyenlere Aşk
acısına iyi gelen ve 16. Yüzyılda Si-
cilya’da Cizvit’ler tarafından tedavi
amaçlı kullanılan bu müzik hakkında
dinleyenlere geniş bilgi verdi. Aşk
acısına birebir gelen bu müzikler
Güney İtalya’da onaltıncı ve onye-
dinci yüzyıllar arasında İspanyol
egemenliği sırasında solunan atmos-
feri yeniden yaratmayı amaçlıyor.
Palermo’da müzikal açıdan çok canlı
bir dönemi temsil eden ezgilerde
tarzlar ve etnik kökenlerin olağan-
üstü yaratıcılıkla birbirleriyle har-
manlandığı görüldü. İspanyol
egemenliği sırasında Sicilya şehirleri-

nin ve özellikle Palermo’nun sokak-
larının atmosferini yeniden yaratan
müzik, danslar, eski Sicilya şarkıları,
aryaları, dönemin büyüleyici enstrü-
manları yine o dönemin çalma tek-
nikleri ile icra edildi. Konseri geniş

bir seyirci kitlesinin yanısıra, İtal-
ya’nın İstanbul Başkonsolosu Elena
Clemente, CRR sanat direktörü
Murat Cem Orhan, ünlü soprano
Simge Büyükedes de dinlediler.
HABER MERKEZİ

HEYKELIN DE
SOZU OLUR!

İstanbul'da İtalyan rüzgarı esti
İtalyan Kültür Merkezi 2022 yılı Kültür Faaliyetleri'ni önceki gün Arianna Ensemble’nin
icra ettiği , İspanyol, Arap, İtalyan tınılarının birbirine karıştığı şahane bir konser ile kapattı

Sanatçı hakkında
1934 yılında Mersin’de doğan
Saim Bugay, 1967 yılında Dev-
let Güzel Sanatlar Akademisi
Heykel Bölümü’nden birinci-
likle mezun oldu. 1969-1974
yılları arasında Fransa başta
olmak üzere, İngiltere, Dani-
marka, Almanya, Belçika, Hol-
landa ve İtalya’da ahşap
heykeller üzerine çalışma ve
araştırmalarını sürdürdü. 1975

yılında Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi (MSGSÜ) Öğre-
tim Üyeliğine getirildi. Sayısız
sergi açtığı sanat yaşamını
ödüller ile taçlandıran, 2008
yılında kaybettiğimiz Bugay’ın
İstanbul, Ankara ve İzmir’de
Devlet Resim ve Heykel Müze-
leri ile TRT Koleksiyonu’nun
yanı sıra pek çok özel koleksi-
yonda yapıtları bulunmaktadır. 

BÜLENT Ecevit Kültür
Merkezi'nde gerçekleşen
konsere, Kartal Belediye

Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen;
Kartal Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Adem Uçar, Başkan Danış-
manı Düzgün Çapar ve çok sayıda
müzik sever katıldı. Kartal’ın farklı
bölgelerinden yüzlerce kişi, konse-

rin düzenlendiği salonu doldura-
rak, yeni yıl heyecanına ortak oldu.
Programda, sanatçı Şermin Niyazi
şefliğindeki Kartal Belediyesi Türk
Sanat Müziği Korosu, yaklaşık 2
saat sahnede kalarak, Türk Sanat
Müziğinin dillerden düşmeyen
eserlerini başarıyla seslendirdi. Sa-
lonu dolduran kalabalık eserlere

gece boyunca coşkuyla eşlik etti.

Cumhuriyetin yeni yüzyılı!

Gecenin sonunda, Kartal Belediyesi
Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve
Başkan Danışmanı Düzgün Çapar,
sanatçı Şermin Niyazi’ye Başkan
Gökhan Yüksel adına çiçek takdim
etti. Başkan Yardımcısı Uçar,
2023’ün; Cumhuriyet’in 2’nci yüzyı-
lın başlangıcı olmasına dikkat çeke-
rek, “Bugün, unutulmaz bir konsere
ev sahipliği yapmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan
tüm komşularımıza ve sanatçı dost-
larımıza teşekkür ediyoruz. Cumhu-
riyet’imizin 2’inci yüzyılına umutla
ve sevgiyle hazırlanıyoruz.” ifadele-
rini kullandı. HABER MERKEZİ

Yeni yıla merhaba konseri!
Kartal Belediyesi’nin, ‘Yeni Yıla Merhaba’ adıyla hazırladığı kutlama programı
kapsamında, sanatçı Şermin Niyazi şefliğindeki Türk Sanat Müziği (TSM) 
Korosu’nun sahne aldığı yeni yıl konseri, dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.
TSM ezgilerinin yankılandığı gecede müzik severler keyif dolu anlar yaşadı

MALTEPE Belediyesi’nin
‘’İstasyon Kavuşmaları
Sever’’ sloganıyla yayım-

ladığı, aylık kültür sanat dergisi ‘’İs-
tasyon’’ dergisinin ikinci yaşı, özel
bir gece ile kutlandı.  Prof. Dr. Tür-
kan Saylan Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen gece, Ulaş Barış Ge-
roğlu’nun kaleme aldığı ve değerli

oyuncu Yetkin Dikinciler’in anlatı-
cılığını üstlendiği ‘’Müzikli Anlatı’’
ile başladı.  Yaşar Kemal, Orhan
Veli Kanık, Nazım Hikmet, Saba-
hattin Ali, Gülten Akın, Ümit Yaşar
Oğuzcan, Hasan Hüseyin Kork-
mazgil, Attila İlhan, Ahmed Arif
gibi Türk Edebiyatı’nın ve şiirinin
değerli isimlerini anlatan ve şiirle-

rinden kesitler okuyarak, izleyicilere
unutulmaz bir gece yaşatan Yetkin
Dikinciler’e, şiirlerden bestelenen
şarkılarla; Ferhat Livaneli Orkes-
trası, solistler Nilgül ve Hasan
Doğru, konuk sanatçı bağlama vir-
tüözü Erdem Şimşek eşlik etti.
HABER MERKEZİ

İstasyon kutlaması
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B eykoz Üniversitesi'nin
Kavacık'taki yerleşke-
sinde düzenlenen "Türk

Sporunda Galatasaray" konulu
söyleşiye katılan Özbek, bir öğren-
cinin "Borçsuz bir Galatasaray,
Şampiyonlar Ligi kupasını getire-
bilir mi?" şeklindeki sorusuna
"Şampiyonlar Ligi kupası Türki-
ye'ye gelecekse bunun tek bir ad-
resi var. Galatasaray hep enlerin
ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefi-
miz bu kupayı getirmek. Bütün
projelerin hedefinde o büyük ku-
paları buraya getirmek var." diye
cevap verdi. Sarı-kırmızılı kulübün
başkanı, Arjantinli futbolcu
Mauro Icardi'nin bonservisi ile il-
gili çalışmalarının olduğunu ancak
finansal durumun da önemli oldu-
ğunu belirtti. Dursun Özbek,
"Icardi dünya yıldızı, çok önemli,
çok değerli bir futbolcu. Ligin
bundan sonraki bölümüne de
damga vuracak. Galatasaray'ın
Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalış-
maları var ama aynı zamanda büt-
çeyi de düşünmek zorundayız.
Sezon sonuna daha çok var, bu-
günden bir şey ifade etmek yanlış
olur. Sezon sonu bunlar gündeme
gelir, teknik ekibin vereceği rapor-
lar ve o günkü finansal yapı da
önemli." diye konuştu.

Ronaldo'yu istemiyorum
diyemezsiniz

Özbek, bir başka öğrencinin Cris-
tiano Ronaldo'nun Galatasaray'a
transferi ile ilgili sorusu üzerine,
"Ronaldo bugüne kadar gelmiş
geçmiş en önemli futbolculardan
biri. Bir dünya yıldızı. Hangi kulüp
başkanı böyle bir futbolcuyu kad-
rosunda görmek istemez? Kulüp-
lerin finansal yapıları itibarıyla
bakınca Ronaldo gibi futbolcula-
rın maliyetlerinin öyle bir seviyesi
var ki Türkiye'deki kulüplerin kar-
şılaması mümkün değil. Ronal-
do'yu istemiyorum demek de son
derece yanlış. Ronaldo bir dünya
yıldızı, istemiyorum gibi net bir
cevap vermek de Ronaldo'yu yara-
lar. Ronaldo'yu basın ve spor
alemi Galatasaray'la eşleştirdi.
Demek ki böyle bir yıldızın Türki-
ye'de gideceği tek kulüp Galatasa-
ray." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün finansal du-
rumu ile ilgili açıklamalarda bulu-
nan Dursun Özbek, geliştirdikleri
projelerden oluşturulacak fonlarla
rahat nefes almayı planladıklarını
söyledi.İlk görevlerinin finansal
yapıyı düzeltmek olduğunu vurgu-
layan Özbek, şunları kaydetti:
"Kulüpler zor günler geçiriyor. Sa-
dece finansal olarak değil. Finan-
sal yapıyı düzeltmeden
sürdürülebilir bir sportif başarı
mümkün değil. Torunlarımıza, ço-
cuklarımıza başarıya endeksli bir
Galatasaray bırakmak istiyorsak
ilk görevimiz finansal yapıyı dü-
zeltmek. Galatasaray, Türkiye'nin
en önemli spor kulübü. 500 yılı
aşkın bir eğitim kurumundan
neşet etmiş, gelenekleri olan, yazılı
olmayan kaideleri bulunan bir
kulüp. Bu şekilde bir spor kulübü
olarak Türkiye'ye olimpik sporları
getiren bir kulüp Galatasaray. Ga-
latasaray hiçbir zaman sportif faa-
liyetleri ikinci plana alamaz.
Bunun için önce finansal yapıyı
düzeltmek gerekiyor. Bunun için
büyük çaba sarf ediyoruz. Galata-
saray olarak esas faaliyetimiz olan
spordan fon üretmek, yeteri dere-
cede bütçeye sahip olmak müm-
kün değil. Altyapıdan sporcu
üretelim, bunu satalım, buradan
gelen parayla tesislerimizi yenile-
yelim, bunlar mümkün değil. Ga-
latasaray ve diğer kulüpleri
yönetenler faaliyet dışı yatırım-
larla, organizasyonlarla gerekli
bütçeyi oluşturmak zorundalar.
Daha önceki başkanlığımda Riva
projesini başlattık ve kulübe yakla-
şık 170 milyon dolar para girdi.
Galatasaray finansalları itibarıyla
en iyi durumdaki spor kulübü.
Mecidiyeköy'deki binamızı rezi-
dans şekline dönüştürdük. Ön
talep toplamaya başladık. Muaz-
zam bir talep var. Bunun tek se-
bebi binanın lokasyonu değil
Galatasaray markasının büyük-
lüğü. Galatasaray bir dönüşüm
içinde."

Önümüzdeki 25 yılı
planlıyoruz

Galatasaray'ın tesisleşme projelerini
öğrencilere anlatan Dursun Özbek,
şunları söyledi: "Galatasaray Ada-

sı'nı hizmete açtık. Bunlar bizim
seçim öncesi taahhütlerimizdi. Fut-
bol takımı Florya'da antrenman ve
kamp yapıyor. Florya Tesisleri 45
sene önce yapılmış. 45 seneden beri
sadece bir konaklama tesisi kurul-
muş. İki normal sahamız var, bi-
rinde altyapı grupları, diğerinde A
takım antrenman yapıyor. Galata-
saray'ın yarıştığı kulüplere baktığı-
nızda tesis açısından bu seviyede
olan bir takım yok. Eğer altyapıya
yatırım yapacaksak bizim mücadele
ettiğimiz takımların seviyesine getir-
memiz lazım. O zaman niye altya-
pıdan oyuncu çıkmıyor diye tenkit
edelim. Bu yüzden Kemerburgaz
arazisinde inşaata başladık. Yeni bi-
nalar, sahalar yapıyoruz. Dünya yıl-
dızı futbolcular getiriyorsunuz, bu
insanları alıştıkları tesislerin daha
alt seviyesine getirmemeniz lazım.
Kemerburgaz'da yakın sürede temel
atma töreni yapacağız. Florya'daki
gayrimenkulün değerlendirilmesi
söz konusu. Orada da Mecidiye-
köy'deki gibi bir fon üretilecek. Bu
gayrimenkulleri geliştirdiğinizde
borcun daha fazlası olacak şekilde
fon elde edebiliyorsun. Bunların so-
nunda Galatasaray'a bir fon oluştu-
racağız. Sürdürülebilir başarıyı bu
şekilde oluşturacağız. Bankalar bir-
liği konsorsiyumundan da bu fonlar
sayesinde çıkacağız. Çünkü her gün
1 milyon lira faiz ödeniyor. Bura-
dan çıkmanın yollarına bakmak
lazım. Projelerden üreteceğimiz pa-
rayı bir fonda toplayacağız. Bu her-
kesin elini uzatabileceği bir fon
değil. Galatasaray'ın önümüzdeki
25 yılını planlıyoruz." AA

7 bin kere birinci!

Futbolda kısıtlama
olmamalı

Halis Karataş, elde ettiği birincilikle 7 bi-
ninci şampiyonluğuna ulaştı. Koşu son-
rası düzenlenen törende ödülünü Türkiye

Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Güven
takdim etti. Karataş, yarış sonrası yaptığı açıkla-
mada, "7 bin barajına ulaşmak son derece gurur ve-
rici. Türkiye'de bir ilk, dünyada ise birkaç jokey var.
Bu kadar önemli bir başarıya ulaşmaktan dolayı çok
mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

Gazi Koşusu'nu 6 kez kazandı

Jokeylik kariyerine 20 Haziran 1987 tarihinde "Bon-
heur" isimli safkanla katıldığı yarışı kazanarak başla-
yan Halis Karataş, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz olarak dü-
zenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nu 6
kez kazandı. Halis Karataş, 20 Temmuz 2012'de İs-
tanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen 7
koşunun hepsini kazanarak Türkiye rekoru kırdı. 28
Eylül 1996 yılında düzenlenen İngiltere Ascot yarış
festivalinde aynı gün 7 koşuyu kazanma başarı göste-
ren bir başka ünlü jokey Frankie Dettori'nin dünya re-
koruna ortak oldu. "Üstün Başarı Ödülü"ne sahip
Halis Karataş'ın hayat hikayesi "Bizim İçin Şampi-
yon" adlı filmle beyaz perdeye aktarıldı. AA

Yabancı sınırı ile ilgili de açık-
lamalarda bulunan Özbek,
"Futbol global bir endüstri ve
belli kısıtlamaların içine sığ-
mıyor. İngiltere gibi yabancı
transferinde belirli kıstaslar
koyabilirsiniz ama sınır getir-
meyin. Biz Avrupa'da müca-
dele ediyoruz. Avrupa'da
mücadele ederken benim
şartlarımı rakiplerimin altına
getirmeyin. Süper Lig'deki ta-
kımların bütçeleri aynı değil.
Türk futbolcuların fiyatları
da büyük takımlar devreye
girince en tepe noktaya çıkı-
yor. Global futboldan

oyuncu transfer etmeye kalk-
sak çok cüzi futbolcuları ithal
edip takımınızı yarıştırmanız
mümkün. Yabancı sınırlama-
sına karşıyım. Kulüpler Birli-
ği'ndekilerin de yüzde
80'ninin karşı olduğunu gö-
rüyorum." şeklinde konuştu.
Söyleşinin sonunda Beykoz
Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Engin Özmen, Öz-
bek'e bir plaket hediye etti.

Jokey Halis Karataş, Aslan Luigi isimli safkanla
kazandığı yarışla 7 bininci birinciliğini elde etti.
Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya
göre, Halis Karataş, bugün İstanbul Veliefendi
Hipodromu'nda yapılan koşuda Aslan Luigi
isimli safkanla birinci geldi
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ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MÜDÜRLÜK/BİRİM Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLGİLİ ADRES Mevlana  Mahallesi, Dursunbey Caddesi,  No: 8, 1197 ada, 

2 parsel önü
İLGİLİ TELEFON 0 (216) 570 50 00 / 1442
İHALENİN YAPILACAĞI YER Ataşehir Belediye Başkanlığı 7. Kat Encümen Salonu
İHALE TÜRÜ Kiralama
İHALE USULÜ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 

Açık Teklif Usulü
HİZMETİN YAPILACAĞI YER Mevlana  Mahallesi, Dursunbey Caddesi,  No:8, 1197 ada, 

2 parsel önünde bulunan 48m2’lik servis  alanlı yiyecek 
içecek büfesi

HİZMETİN NİTELİĞİ Servis  Alanlı Yiyecek İçecek Büfesi 
İHALE KAYIT NO 2022/1142

İLAN METNİ
1- İHALE BİLGİLERİ
a) İl/İlçe İSTANBUL / Ataşehir
b) Mahallesi Mevlana
c) Cinsi Servis  Alanlı Yiyecek İçecek Büfesi
2- Aylık Muhammen 

Kira Bedeli 7.500,00-TL + KDV
3- Süresi 10 Yıl
4- Geçici Teminat 27.000,00-TL
5- Dosya (Şartname Bedeli) 1.000,00-TL
6-İhale Tarihi ve Saati 10.01.2023 Saat: 11.00

A ) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;
1- Nüfus Kayıt Örneği (Vekâleten Katılımda Vekilin Nüfus Kayıt Örneği) 
2- İkametgâh Belgesi.
3- Noterden Onaylı İmza Beyannamesi.
4- Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin Vekâletnameleri ile Vekâleten katılanın
Noter Onaylı İmza Beyannamesi.
5- Tahmin edilen bedelin % 3 kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin mak-
buz veya 2886 Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler.
6- Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL)’dir. Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü
öncesine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.
7- Ataşehir Belediyesinden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
8- İhalelerde Yasaklılık Durum Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.) 
9- Yer Görme Formu (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 2 iş günü öncesine
kadar görülebilir. İhaleye 2 iş günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme 
yapılmayacaktır.) 

B) İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde; 
1- Vergi Levhası.
2- Siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihale süresi içerisinde (İhale
kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi.
3-Başvuru yapan şahsın Tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi ile imza sirküleri. 
4- Noterden onaylı imza sirküleri.
5- Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı Vekâletnameleri ile Vekâ-
leten katılanın noter onaylı imza sirküleri.
6-Tahmin edilen ihale bedelinin % 3’ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına iliş-
kin makbuz veya 2886 Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler. 
7-Ataşehir Belediyesinden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
8- Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL’dir.) Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü
öncesine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır. 
9-İhalelerde Yasaklılık Durum Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
10-Yer Görme Formu (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 2 iş günü öncesine
kadar görülebilir. İhaleye 2 iş günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme 
yapılmayacaktır.)
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğunun noterce onaylanmış örneklerini vermek 
zorundadır.

- Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Ataşehir Belediye Başkanlığı Binası 7. Katta bulunan Belediye Encümen
Salonunda Belediye Encümenine verilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilecektir. 

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına (Belediye Encü-
meni) ulaşması şarttır. Ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak, bu durum sebebi ile de istekli herhangi
bir hak talebinde bulunamayacaktır.
İLAN OLUNUR

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının 
Türkiye'ye gelmesi halinde bunu getirecek kulübün Galatasaray olacağını söyledi

O kupayı bız geTırırız!

Trabzonspor seri peşinde
En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig
maçında mağlup olmayan bordo-mavililer, hafta sonunda konuk edeceği Fenerbahçe
karşısında galip gelerek yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak

Spor Toto Süper Lig'in
15. haftasında 24 Ara-
lık Cumartesi günü Fe-

nerbahçe'yi ağırlayacak
Trabzonspor, iç sahada yenilmez-
lik serisini sürdürmek istiyor. En
son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a
3-1 kaybettiği maçtan sonra sa-
hasında 31 lig maçında 19 galibi-
yet, 12 beraberlik alarak mağlup
olmayan bordo-mavililer, yenil-
mezlik serisini 656 güne taşımaya
çalışacak. Karadeniz ekibi, söz
konusu karşılaşmanın ardından
2020-2021 sezonunda 6 iç saha
maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik
elde etti. Trabzonspor, şampiyon
olduğu geçen sezon lig boyunca iç
saha maçlarında hiç mağlup ol-
madı. Taraftarları önünde oyna-

dığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet,
7 beraberlik alan bordo-mavili
ekip, en fazla puan toplayan ta-
kımların başında geldi. Karadeniz
ekibi, bu sezon ligde taraftarı
önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 be-
raberlik alarak yenilmezlik serisini
sürdürdü. Trabzonspor, söz konusu
iç saha maçlarının birinde Altay'la
zemin bakımı çalışmaları nede-
niyle Atatürk olimpiyat Stadı'nda
karşılaşırken, bu müsabakadan
da 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor,
sahasında bu sezon Atakaş Ha-
tayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi de
3-2, Demir Grup Sivasspor'u ise 1-
0'lık sonuçla yenmeyi başardı. Ka-
radeniz ekibi, Galatasaray ve
Kasımpaşa ile 0-0, Arabam.com
Konyaspor karşısında da 2-2 be-

raberlikle sahadan ayrıldı.

Avrupa'da mağlubiyeti yok

Trabzonspor, bu sezon Avrupa ku-
palarında sahasında oynadığı 4
maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-
off turunda Kopenhag ile 0-0 bera-
bere kalan bordo-mavililer,
Kızılyıldız'ı 2-1, Monaco'yu 4-0, Fe-
rencvaros'u da 1-0 yendi. Trab-
zonspor, Gaziantep FK karşısındaki
sonuçla, Mart 1994 ve Nisan 1996
arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5
beraberlik aldığı yenilmezlik serisini
yakalamıştı. Bordo-mavililer, Ka-
sımpaşa karşısında mağlup olma-
yarak yenilmezlik serisini 29 maça
çıkarıp söz konusu dönemdeki ba-
şarısını geride bırakmıştı. AA
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TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsel-
lerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/936 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli va-
sıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, Mehter Çeşme Kolağılı Mevkii, 292 Ada,
2 Parsel, 16 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Mehterçeşme Mahallesi,
2075. Sokak, No: 4? te kain, 292 ada, 2 parselde kayıtlı binanın, 3. Normal katta, 33/408 arsa payına tefrikli (16)
nolu Çatı Piyesli Meskenin tamamıdır. Ana Gayrimenkul: Söz konusu parsel üzerinde, 2075. Sokağa cepheli
köşe konumlu bir bina bulunmaktadır. Bina konum olarak, Geziler Parkının hemen batısında Stadyumla Bağdat
Caddesi arasında yer almaktadır. Taşınmaz, D-100 Karayoluna 1.7 km mesafede bulunmaktadır. Yakın çevre-
sinde benzer nitelikte bitişik nizam konut amaçlı kullanılan yapılar, boş parseller ve Geziler Parkı bulunmaktadır.
Taşınmaz, eğitim kurumlarına ve toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindedir. Konu taşınmazın bulunduğu
Bina; 2 Bodrum+Zemin+3 Normal+Çatı katlı olarak betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Bina takribi 11
yıllıktır. Dış cephe mantolaması yapılmıştır. Binanın asansörü vardır. (16) nolu Çatı Piyesli Mesken  : Binanın 3.
Normal + Çatı katında ve batı cephesinde yer almaktadır. Normal kat akrabası ve çatı piyesi ise 19 nolu daire
olarak kiracı tarafından kullanılmaktadır. Çatı piyesi ile normal kat fiilen ayrı iki daire olarak kullanılmaktadır. 3.
normal katı;  91,48 m2 brüt alanlı olup, 2 adet oda, salon, mutfak, banyo, antre ve balkon hacimlerinden oluş-
maktadır. Çatı piyesi : Mahallinde 80,00 m2 brüt alanlı olup ayrıca 14,00 m2 alanlı terası bulunmaktadır. 2 adet
oda, salon, mutfak, banyo ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Projesinde 63,50 m2 brüt alanlı olup ayrıca 7,60
m2 alanlı terası bulunmaktadır. Çatı piyesi, çatı eğimleri kaldırılarak büyütülmüş haldedir. Malzeme özelliği ola-
rak ; Salon ve odaların yer döşemesi laminat parke, duvarlar saten boya, tavan kartonpiyerlidir. Mutfak dolapları
laminat, tezgah granittir. Banyolarda duşakabin, ayaklı lavabo ve klozet bulunmaktadır. Pencereler PVC doğra-
madır. İç kapılar amerikan panel, dış kapılar çeliktir. Dairede kombi sistem petekli kalorifer tesisatı kullanılmakta-
dır. Daire yapı yaşı ile orantılı standart malzeme özelliklerine sahiptir.  Mahallinde Çatı Piyesli Meskenin Brüt
alanı : 185,48 m2 , Net alanı : 141,00 m2  dir.  Projesinde Çatı Piyesli Meskenin Brüt alanı : 162,58 m2 , Net
alanı : 126,60 m2  dir.
Adresi : Mehterçeşme Mah. 2075. Sok. No:4 D:16 Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 403,97 m2
Arsa Payı : 33/408
İmar Durumu :Var   , Kat sayısı 5, İnşaat tarzı Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 850.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri 

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2023 - 14:00
1.Artırma -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati         : 07/02/2023 - 14:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2023 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 03/03/2023 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
2. İCRA DAİRESİ
2019/936 TLMT.
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Örnek No:55*

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor
arasında oynanan Ziraat 
Türkiye Kupası 5. Tur 
maçında, 29. dakikada 
oyundan alınan Dele Alli,
tribünler tarafından 
ıslıklanırken, İngiliz 
yıldız için şok bir 
yorum geldi

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor
arasında oynanan Ziraat 
Türkiye Kupası 5. Tur 
maçında, 29. dakikada 
oyundan alınan Dele Alli,
tribünler tarafından 
ıslıklanırken, İngiliz 
yıldız için şok bir 
yorum geldi

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor
arasında oynanan Ziraat 
Türkiye Kupası 5. Tur 
maçında, 29. dakikada 
oyundan alınan Dele Alli,
tribünler tarafından 
ıslıklanırken, İngiliz 
yıldız için şok bir 
yorum geldi

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor
arasında oynanan Ziraat 
Türkiye Kupası 5. Tur 
maçında, 29. dakikada 
oyundan alınan Dele Alli,
tribünler tarafından 
ıslıklanırken, İngiliz 
yıldız için şok bir 
yorum geldi

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor
arasında oynanan Ziraat 
Türkiye Kupası 5. Tur 
maçında, 29. dakikada 
oyundan alınan Dele Alli,
tribünler tarafından 
ıslıklanırken, İngiliz 
yıldız için şok bir 
yorum geldi

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor
arasında oynanan Ziraat 
Türkiye Kupası 5. Tur 
maçında, 29. dakikada 
oyundan alınan Dele Alli,
tribünler tarafından 
ıslıklanırken, İngiliz 
yıldız için şok bir 
yorum geldi

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor
arasında oynanan Ziraat 
Türkiye Kupası 5. Tur 
maçında, 29. dakikada 
oyundan alınan Dele Alli,
tribünler tarafından 
ıslıklanırken, İngiliz 
yıldız için şok bir 
yorum geldi

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor
arasında oynanan Ziraat 
Türkiye Kupası 5. Tur 
maçında, 29. dakikada 
oyundan alınan Dele Alli,
tribünler tarafından 
ıslıklanırken, İngiliz 
yıldız için şok bir 
yorum geldi

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor
arasında oynanan Ziraat 
Türkiye Kupası 5. Tur 
maçında, 29. dakikada 
oyundan alınan Dele Alli,
tribünler tarafından 
ıslıklanırken, İngiliz 
yıldız için şok bir 
yorum geldi

Z iraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Beşiktaş
sahasında TFF 2. Lig Beyaz grup takımlarından Şan-
lıurfaspor'u konuk etti. Mücadeleye konuk ekip hızlı

başladı. Dokuzuncu dakikada Kemal Rüzgar'ın golüyle 1-0
öne geçen Güneydoğu Anadolu temsilcisi, 15. dakikada yine
Kemal Rüzgar'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Beşiktaş Teknik
Direktörü Şenol Güneş, 29. dakikada Atiba Hutchinson ve
Dele Alli'yi oyundan çıkardı. Tayyip Talha Sanuç ve Gedson
Fernandes oyuna girdi. İlk yarı Şanlıurfaspor'un 2-0'lık üstün-
lüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş fırtınası esti

Mücadelenin 67. dakikasında Cenk Tosun'un golüyle farkı
bire indiren siyah-beyazlılar, bu golden üç dakika sonra yine
Cenk'in golüyle skora denge getirdi. Bu golden de üç dakika
sonra bu kez N'Koudou sahneye çıktı. Kamerunlu yıldızın at-
tığı golle Beşiktaş, 2-0 geriden gelerek 3-2 öne geçti.Mücade-
lede son sözü ise 85. dakikada Weghorst kaydetti. Beşiktaş,
Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Çok eleştirildi

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadro-
suna kattığı Dele Alli, mücadeleye ilk 11'de başladı. İkinci gol-
den önce orta sahada topu kaptıran İngiliz oyuncu bir de gole
sebep oldu.Tribünlerden tepki çeken Alli, morali bozuk bir şe-
kilde saha kenarına geldi.

İspanya'da gündem oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın 29. da-
kikasında Dele Alli'yi kötü performansı nedeniyle oyundan
aldı. ingiliz yıldız saha kenarında gelirken tribünlerden ıslık
sesleri yükseldi. İspanyol Marca, bu durumu, "Dele Alli'nin
'cehenneme düşmesi': Üçüncü Lig takımına karşı ıslıklandı ve
30. dakikada değiştirildi' sözleriyle manşete taşıdı.

Bardağı taşıran son damla

Haberde, Dele Alli, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupa-
sı'nda İngiltere Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden biri olması
beklenen oyuncu olarak nitelendirilirken, Şanlıurfaspor karşı-
sındaki performansın bardağı taşıran son damla olduğu ifade
edildi. Haber, "26 yaşında ama Dele Alli'nin 'cehenneme dü-
şüşü' durdurulamaz görünüyor" şeklinde tamamlandı. Dele
Alli'nin 2018 - 2019 arası dönemlerde değerinin 100 milyon
Euro olduğu tahmin ediliyordu. HABER MERKEZİ

Fazlasını yapmalıyız!
Trabzonspor’un, Antalya kampında sergilediği performansla Teknik Direktör Abdullah Avcı’dan
olumlu not alan Naci Ünüvar, deneyimli çalıştırıcıyı yanıltmadı. Samsunspor maçında 2 gol atan
Naci, Fenerbahçe karşısında ise kazanmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini söyledi
Trabzonspor ’un sezon başında Ajax’tan
kiraladığı Naci Ünüvar, takımın Antalya
kampında sergilediği performansla Tek-
nik Direktör Abdullah Avcı’dan olumlu not
almıştı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme
Turu'nda Samsunspor karşısında maça
ilk 11'de başlayan Ünüvar, performan-
sıyla maça damga vuran isim oldu. Ligde
Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü
maçlarında forma giyen Naci, 44 dakika
sahada kalmıştı. Avrupa Ligi'nde ise Mo-
noca ve Ferencvaros müsabakalarında
da 30 dakika süre alan Naci, ilk kez Ziraat
Türkiye Kupası'nda Samsunspor müca-
delesiyle 90 dakika sahada kalarak,

önemli bir performans ortaya koydu.

Sıkı bir çalışma yaptık

Samsunspor karşısında kazandıkları için
mutlu olduklarını belirten Naci Ünüvar,
"Önemli olan kazanmaktı. 3-0 kazandık
ve ben de Trabzonspor'daki ilk golümü iki
gol atarak gerçekleştirdim. Antalya'da
güzel bir kamp dönemi geçirdik. Sıkı bir
çalışma yaptık. Trabzon'da aynı şekilde
devam ediyoruz. Fenerbahçe maçını ka-
zanmamız gerekiyor ama Samsunspor
maçında yaptıklarımızın daha iyisini yap-
mamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.
HABER MERKEZİ

Trabzon için
planı hazır!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor maçı öncesi kararını
verdi. Bu sezon zorlu maçlardaki tercihini Trabzon deplasmanında da
sürdürecek olan Jesus, ileride şok presle rakibi baskı altına almayı planlıyor
FENERBAHÇE, Dünya Kupası ara-
sında oynadığı 4 hazırlık maçında da
sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-
Lacivertliler, Türkiye Kupası 5.
Tur’unda karşılaştığı İstanbulspor’u
da zorlanmadan 3-1’lik skorla geçti.
Kanarya için asıl zorlu sınav cumar-
tesi günü... Ligde Trabzon deplas-
manına çıkacak olan Fenerbahçe’de
Jorge Jesus, oyun planını ve strateji-
sini büyük ölçüde belirledi.

Altay için seferberlik

Jorge Jesus, İstanbulspor galibiyeti-
nin ardından yaptığı açıklamada,
“Altay, umarım önümüzdeki maçlara
yetişir” demişti. Sarı-Lacivertliler’de
başarılı file bekçisi için adeta se-
ferberlik ilan edildi. 24 yaşındaki
kaleci, geçen hafta çalışmalara
başladı. Sağlık ekibi, Altay’ın
hafta boyunca durumunu ya-
kından takip edecek. Kaptan, ta-
kımla çalışmalarda herhangi bir
sorun yaşamazsa, cumartesi
günkü Trabzon deplasmanı için
kafileye dahil edileceği öğrenildi.

Ara vermeden başladılar

Fenerbahçe, Trabzonspor ile
oynayacağı maç için kolları sı-
vadı. İstanbulspor karşısında
11’de görev yapan oyuncular,
dünkü antrenmanda yenileme
çalışması yaptı. Diğer oyuncu-
lar ise ısınma ve koordinasyon
hareketlerinin ardından pas id-
manına geçti. 

Halil Umut Meler’le ikinci kez

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasın-
daki dev kapışmada Halil Umut
Meler düdük çalacak. Meler, daha
önceiki takım arasında 25 Kasım
2018’de oynanan lig maçında görev
yapmıştı. Yine Trabzon’da oynanan
karşılaşmayı Bordo-Mavililer 2-1 ka-
zanmıştı. Trabzonspor, 36 yaşındaki
hakemin yönettiği 23 mücadelede 10
galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi
aldı. Fenerbahçe ise, Halil Umut
Meler’in maçlarında en fazla düdük
çaldığı takım konumunda. Sarı-Laci-
vertliler, Meler’in görev yaptığı 29
karşılaşmanın 18’ini kazandı, 4 kez

berabere kaldı ve 7’sinde mağlup
oldu.

Trabzonspor'a 3'lü savunma

Tecrübeli teknik adam, bu sezon
zorlu maçlarda hep 3’lü savunmayı
tercih etmişti. Luan’ın ardından
Gustavo’nun da sakatlanması nede-
niyle Sarı-Lacivertliler’in bu taktiği
kullandığı son resmi maç 27
Ekim’deki 3-0’dan çevrilen Rennes
mücadelesi olmuştu. Jesus, Trab-
zonspor karşısında da bu plana
dönüş yapmaya hazırlanıyor. Serdar
Aziz, Gustavo Henrique ve Attila
Szalai, defansın merkezini 
oluşturacak.

Hücum hattı belirsiz

Sarı-Lacivertliler’de zorlu mücade-
lede Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-
Samuel’in de kanatlarda görev
yapması bekleniyor. Orta sahanın
merkezinde Arao ve Crespo’nun yeri
garanti gibi. Hücum hattı konusun-
daysa Portekizli hocanın henüz karar
vermediği öğrenildi. Jorge Jesus,
deplasmanda oynayacak olmalarına
rağmen oyun felsefesini değiştirme-
yecek. Tecrübeli teknik adam öğren-
cilerinden yine önde basmalarını, şok
presle rakibi hataya zorlamalarını is-
tiyor. Dünya Kupası arasına lider
giren Fenerbahçe, Trabzonspor’u de-
virerek hem zirvedeki yerini korumak
hem de Bordo-Mavililer ile arasın-
daki puan farkını 9’a yükseltmeyi he-
defliyor. HABER MERKEZİ



K AİDER ve Sarıkamış Platformo'nun
ortaklaşa gerçekleştirdiği Sarıkamış 
Şehitlerini Anma Programı, Beylikdü-

zü'nde bulunan Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programın
ev sahipliğini KAİDER Başkanı Bilal İpkin ya-
parken programa; Büyükçekmece Kaymakamı
Ali İkram Tuna, Çatalca Kaymakamı Erdoğan
Turan Ermiş, İstanbul Gazeteciler Dernek
Başkanı (İGD) Mehmet Mert, AK Parti Ça-
talca İlçe Başkanı Yusuf Aslan, Beylikdüzü
Kars Ardahan Iğdır Dernek başkanı Temel 
Altıntaş, MESAM Başkanı Recep Ergül, STK
başkanları, siyasiler, muhtarlar ve çok sayıda
davetli katıldı.

Destansı bir mücadele

Törenin açılış konuşmasını KAİDER Başkanı
Bilal İpkin yaparak davetlileri selamladı. Ar-
dından söz alan KAİDER Kurucu Başkanı ve
Program Sorumlusu Burçay Yıldız; “Tarihi-
mizde önemli bir yer tutan ve toplumu derin-
den etkileyen Sarıkamış Destanı insanın
öyküsünü dinlerken bile üşüdüğü, Allahuekber
Dağları’nın soğuğunda doğaya karşı verilen
bir mücadele. Bu mücadelede karşı karşıya
gelmiş iki ordu. Burada kahramanlık destanı

yazan ecdadımıza dualarımızı iletiyor, şehitle-
rimize Allah’tan rahmet, diliyorum” diye 
konuştu.

Şehit sayısı 90 binden az değil

Sarıkamış Şehitleri Dayanışma Grubu Baş-
kanı Prof. Dr. Bingür Sönmez de şehit sayısı-
nın 90 binden az olmadığını savundı. Sönmez,
“Ozanlar, 'Sarıkamış diye kırıldı 90 bin evin
ocağı.' diyor. Bu rakamı hiç kimse reddede-
mez, ozanlar yalan söylemez. Bugün söylenen
sözler 108 yıldır hala söyleniyor. Ozanlara
saygı olarak ben her zaman 'Onlar 90 bin kah-
ramandı' diyorum” dedi.

Dağlarda çok sayıda şehitlik var

Erzurum'un Çimenli köyünden başlayarak 29.
Tümen'in gittiği yürüyüş yolunda şehitliklerin
yerini tespit etmeye çalıştıklarını da aktaran
Sönmez, “Dağlarda sayısız şehitlikler var. Öyle
bir savaş yaşanmış ki dağ, taş şehit doluymuş.
Bu şehitliklerin yerini, adı o dönem Harita
Genel Komutanlığı olan kurumdan 4-5 suba-
yın yardımıyla tespit ettik. Ertesi yıl bir harita
uçağı alçak uçuşla bizim göremediğimiz yerleri
gördü, büyük bir raporla Genelkurmay Askeri
Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) ve Denetleme
Başkanlığı'na sunduk. Soğanlı Dağları'nda
100'e yakın şehitliğin yerini tespit ettik. Birçoğu

kay-
bolmak

üzereydi, eli-
mizdeki haritalar,

bölge halkı ve anıları
rehberliğinde çoğunun ye-

rini tespit ettik” diye konuştu.

Onlar 90 bin kahramandı

Sönmez, Sarıkamış şehitlerinin sayısını tah-
min etmenin güç olduğunu dile getirerek, şun-
ları kaydetti: “1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı
Devleti 2,5 milyon kayıp verdi. Türk Tarih Ku-
rumun'da da yayınlanan Behiç Bey'in anılarına
göre, Kafkas Cephesi'ndeki kaybımız 600 bin.
22 Aralık 1914 ile 5 Ocak 1915 tarihleri ara-
sında süren 15 günlük Sarıkamış Meydan
Muharebesi'nde kaybımız 108 bin. 1935'te Ge-
nelkurmay'ın verdiği bilgiye göre 120 bin kişilik
ordudan 12 bin kişi geri döndü, yani kayıp 108
bin. Fevzi Çakmak, 60 bin şehit olduğunu söy-
lüyor. Şehit sayısını tahmin etmek çok güç.
Hep farklı rakamlar çıkacak. Ozanlar 'Sarıka-
mış diye kırıldı 90 bin evin ocağı.' diyor. Bu ra-
kamı hiç kimse reddedemez, ozanlar yalan
söylemez. Bugün söyle-
nen sözler 108 yıldır hala
söyleniyor. Ozanlara saygı
olarak ben her zaman
'Onlar 90 bin kahramandı'
diyorum.”

Ruslar soykırım yaptı

Prof. Dr. Sönmez, 93.
Alay'ın 29 Aralık gecesi
Allahuekber Dağları'nda
tipiye kapıldığını ve yarısı-
nın yitik olduğunu 

anlatarak, 
5 Ocak'ta Türk güçlerinin geri
çekilmesiyle Rusların girdiği
her köyde büyük bir soykı-
rıma, katliama giriştiğini ifade
etti. Sivillerin ne kadarının esir
düştüğünün, ne kadarının kat-
liama uğradığının bilinmedi-
ğini vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti: 
"Bir ay içinde 45 bin sivil halk, 2 yaşından 85
yaşına kadar erkek nüfus tehcire uğratıldı. 75
bin kişilik nüfus bir yıl içinde 7 bin 200'e düştü.
Akrabam olan 25 köylü tehcire uğratıldı. Bir
tanesi dedem. Bu 25 akrabadan sadece 12'si
dönebildi. 60 bin esirimiz var, bunların 15 bini

asker ve
subay, geri
kalan hep
sivil halk.
Asker ve
subay savaş
esiri. Savaş
esirlerinin bir
güvencesi
var, isimleri

kaydediliyor, katlet-
mek mümkün değil.
Hapishanelerde değil,
kamplarda kalıyorlar. Sivil
halk Rus vatandaşı olduğu
için onlar vatan haini muame-
lesi görüyor. Kimisi geri döner-
ken perişan oldu."

Çalışmalar devam ediyor

Sarıkamış Kafkas Cephesi Araştırma
Tanıtım Merkezi için çalışmaların devam
ettiğini dile getiren Sönmez, kendisinin 15
yıldır topladığı tabanca, tüfek, kılıç, orijinal
haritalar ve 1914'ten bugüne kadar Sarıkamış
ile ilgili İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca
yayınlar, gazeteler, tezler, makaleleri buraya ar-
mağan edeceğini söyledi.
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SARIKAMIS SEHITLERI 

Sarıkamış dramından
derS çıkarılmalı

SÖNMEZ, 2003'e kadar Sarıkamış'ın "bir
gecede tek kurşun almadan donarak, 

titreyerek, yaşamını yitiren zavallılar"
gibi sunulduğunu belirterek,

sözlerini şöyle sürdürdü:
“Fakat 2004'te kamuo-

yuna şunu öğrettik,

bu savaş bir günlük savaş değildi. 15 gün,
15 gece yapıldı. Göğüs göğüse, süngü sün-
güye savaşlar yapıldı. Dereler, tepeler, köy-
ler zapt edildi. Sarıkamış'a iki kez girildi,
birinde 2, birinde 1 gece kalındı ama her
savaşın yeneni, yenileni olabileceği gibi, 
bu kahramanlar yenildiler.”Sarıkamış Şehitleri

Dayanışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Bingür Sönmez de
şehit sayısının 90 binden az 
olmadığını savundı. Sönmez, 

“Ozanlar, 'Sarıkamış diye kırıldı 90 bin
evin ocağı.' diyor. Bu rakamı hiç kimse
reddedemez, ozanlar yalan söylemez.

Bugün söylenen sözler 108 yıldır
hala söyleniyor. Ozanlara saygı
olarak ben her zaman 'Onlar

90 bin kahramandı' 
diyorum” dedi.

UNUTULMADIUNUTULMADIUNUTULMADIUNUTULMADIUNUTULMADIUNUTULMADIUNUTULMADIUNUTULMADI Savaş 15 gün 15 gece sürdü

Şehit Münir Alkan
Fen Lisesi Konferans

Salonu'nda düzen-
lenen törende, 

Sarıkamış 
şehitleri için

ağıtlar ve
türküler

söyledi.

Prof. Dr. 
Bingür 
Sönmez

Merkezi Büyükçekmece'de bulunan Kars-Ardahan-Iğdır Kültür ve
Dayanışma Derneği (KAİDER) ile Sarıkamış Platformu,
Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenledi. Sarıkamış
Harekatı'nın 108. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda
Sarıkamış Şehitleri Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür
Sönmez Sarıkamış'ta yaşanan dramı gözler önüne serdi
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Düzenlenen toplantı öncesinde
konuşan İGD Başkanı Mehmet
Mert, “Birinci dünya savaşına
girişimizin başında 1914 Aralık
ayının karakışında enver Paşa
komutasındaki Doğu Ordusu doğu
illerimizden ve Anadolu'dan da
toplanan birçok insanımızla
oluşturulan ordu ile Rus ordusunu
imha etmek üzere Allahüekber
dağlarını aşmayı planlamış ancak
ordusundaki askerlerinin kendi-
lerini dondurucu soğuktan koruya-
cak hiçbir şeyinin olmadığını
hesaba katmamıştı. enver Paşa
ne yazık ki bütün bunları görmez-
den gelip orduyu inatla

Sarıkamış'a sürerek ortalama 90
bin şehit vermemize sebep
olmuştur. Sarıkamış dramı
okullarda derslerde anlatılması
gereken bir askeri hata olmakla
birlikte burada canlarını vatan
uğruna gözlerini kırpmadan feda
eden askerlerimizin yaşadıkları
ise kahramanlık destanı olarak
sonsuza kadar anlatılmalı.
Sarıkamış en az Çanakkale kadar
bu ülke için önem arz eden bir
hikayedir.
Sarıkamış dramı unutulmamalı,
gelecek nesillere her açıdan
anlatılmalı ve yaşatılmalı...”
ifadelerini kullandı.
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