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İki kadının bulunduğu
araca, kasıtlı şekilde birkaç

kez çarpan taksi şoförü Ramazan
Şimşek, gözaltına alındı. 'Şikayet-
çilere 250 metreden daha fazla
yaklaşmamak, her türlü taşıtı kul-
lanmamak ve sürücü belgesini
teslim etmek', şeklinde adli kont-
rol hükümleri uygulanarak ser-
best bırakılan Şimşek'in 35'i
otodan hırsızlık olmak üzere 7

farklı konudan toplam 63 suç
kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Şimşek'in nasıl taksi şoförlüğü
yaptığı ise tartışma konusu oldu.
İBB, taksi şoförünün kartının
askıya alındığı açıkladı. Polis ise
Ramazan Şimşek'in kullandığı
taksinin plakasının bir kadın 
üzerine kayıtlı olduğu ve taksinin 
çalıştırılmak üzere bir şirkete
kiralandığını belirledi. 
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Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Hasan Akgün, İçişleri Ba-

kanı Sülleyman Soylu'nun İBB
hakkındaki iddialarına çok sert cevap
verdi. Akgün, “Eğer PKK'nın dağ
kadrosu İBB'de işe alınmışsa Türkiye
Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı yok
demektir, yok hükmündedir” dedi.
Akgün, “Hesap vermesi gereken biri
varsa Sayın Soylu'dur. Madem bu
kadar terörist var neden operasyon
yapılmıyor?” diye sordu. I SAYFA 9
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Soylu'nun hesap
vermesi gerekir!

Millî Eğitim Bakanlığı'nın dü-
zenlediği Teknoloji, Teknoloji-

nin Kullanımı, Sorunlar, Çözümler
ve İçerik Geliştirme Çalıştayı Bahçe-
lievler'de bir otelde gerçekleşti. Bu-
rada konuşan Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer, "Mart 2023 itibariyle
Türkiye tarihinde ilk kez eğitimin tüm
kademlerinde okullaşma oranlarını,
yüzde 99'a çıkartmış olacağız. Bunu
yaparken eğitimde kaliteyi göz ardı
etmeyeceğiz. Kalite bizim birinci ön-
celiğimiz" dedi. I SAYFA 9
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Okullaşma oranı 
yüzde 99'a çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişle-
tilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda

konuştu. Erdoğan, "Mevsim şartlarını
dikkate alarak, belki tarihini biraz öne
çekeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini
en iyi sizler biliyorsunuz" ifadelerini
kullandı. Muhalefete yüklenen Erdoğan,
“Bunlarla biz yolculukta öyle bir yarışa
gireriz ki bizi yakalayamazlar. Bizler ya-
pıyoruz, yaparız. Onlar ya seyreder, ya
konuşur, ya iftira atar” dedi. I SAYFA 7
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İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, ‘Zor Anında İBB Ya-

nında-Kadın Forumu’ etkinliğinde
konuştu. “Ülkeyi bu hale getirenle-
rin kadınlara çok büyük borçları
vardır” diyen İmamoğlu, “Bir daha
İstanbul'a ‘Erkekler Belediyesi’ kur-
durtmayacağız” ifadelerini kul-

landı. Herkesin İstanbul’a zengin
olma hayaliyle geldiğini kaydeden
İmamoğlu, “Maalesef ülkemiz, şu
anda yoksullukla, fakirlikle ilgili
büyük bir sınav vermekte. Kadınla-
rın yaşadığı yoksulluğa, şiddete,
ayrımcılığa karşı asla duyarsız 
kalamayız” dedi. I SAYFA 5
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AYM'DEN HDP KARARI

Geçici olarak
bloke konuldu

Anayasa Mahkemesi,
HDP'nin kapatılması istemli

davada Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nın partinin Hazine yar-
dımı bulunan hesaplarına tedbiren
bloke konulması talebini kabul etti.
Kararla birlikte HDP'nin Hazine
yardımı hesabına geçici olarak
bloke konulması kararı alındı.
HDP’ye bu yıl 179
milyonu 10
Ocak’a kadar
olmak üzere
toplamda 539
milyon TL
hazine yar-
dımı yapıla-
caktı. I SAYFA 7
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BU KARAR KABUL EDİLEMEZ

Bu kararın hiçbir
izahatı yoktur!

Anayasa Mahkemesi, Yargı-
tay Cumhuriyet Başsavcılı-

ğı'nın HDP'nin hazine yardımı
bulunan hesaplarına tedbiren
bloke konulması talebini kabul etti.
AYM'nin kararına tepki gösteren
HDP Sözcüsü Ebru Günay, dü-
zenlenen basın toplantısında, "Bu
karar meşruiyetten yoksundur, hiç-
bir izahatı yoktur. Türkiye halkları-

nın nezdinde
mahkum edilmiş-
tir, kabul edile-
mez bir karardır.
Mahkemenin adil
karar vermesi yö-
nünde engeller
olduğunu bir kez
daha göstermiş-
tir" dedi.
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www.gazetedamga.com.tr

Tartışmalara değinen 
İstanbul Taksiciler Esnaf

Odası yetkilisi Adem Coşkunyü-
rek ise yetkinin İBB'de olduğunu
belirterek, “Türk Ceza Kanu-
nu'nun 26 maddesinden ceza
almış veya suç işlemiş mahkeme
kararı varsa, siciline işlendiyse bu
vatandaş asla kart alamaz. Özel-
likle yaralama, darp, adam öl-
dürme, taciz, gasp gibi önemli

suçları işleyen kişiler de hüküm
giymişse eğer kesinlikle kart ala-
mazlar. Ancak kaçak çalışıyorsa
veya herhangi bir şekilde kayıt dışı
çalışıyorsa onun önüne geçmek
mümkün değil" dedi. Kadıköy'de
yaşanan olayın tamamen kurgu
olduğunu söyleyen Coşkunyürek,
“Ya da o kişi asla kaydı olmayan
birisidir” açıklamasında bulundu.
I SAYFA 9
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Memur-Sen üyesi olduğunu
ve uzun yıllardır memur ola-

rak çalıştığını anlatan Aylin Koca-
baş, memurlara yönelik zammın az
olduğunu söyledi. Kocabaş, “Önce-
den bir evde bir devlet memuru en
az 4 kişiyi çok iyi yaşatırdı. Bu 4 ki-
şiden, 2’si üniversite öğrencisi olsa
bile rahat geçinirdi. Şimdi bu müm-
kün değil” dedi. Kocabaş, “Zam
oranı biz memurlarla ve halkla
dalga geçmekten başka bir şey değil-
dir.Gün geçtikçe yoksullaşıyoruz”
diye konuştu. I SAYFA 8
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Her geçen gün
yoksullaşıyoruz

Galatasaray, Spor Toto Süper
Lig'in 17. haftasında konuk et-

tiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
Sarı kırmızılılar bu galibiyetle birlikte,
pazar günü oynanacak derbi öncesi li-
derliğini korumayı başardı. Bu sonuçla
puanını 36'ya çıkartarak zirvedeki ye-
rini korurken, MKE Ankaragücü ise
16 puanda kaldı. Galatasaraylı futbol-
cular, karşılaşmanın ardından tribün-
lere giderek galibiyet sevincini
taraftarlarıyla paylaştı. I SAYFA 14
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DERBİ ÖNCESİ
MORALLER İYİ

Esenler Caddesi'nde bulu-
nan araç üst geçidinden

her gün yüzlerce araç geçiyor. Üst
geçit bakımsızlıktan korkutan bir
hal aldı. Üst geçidin kenarında
bulunan beton bloklar düşmeye
başladı. Altından geçen sürücüler
ve vatandaşlar için tehlike saçan
üst geçidin kolon ve kirişlerinde de
dökülmeler meydana geldi. Paslı
demirlerin ortaya çıktığı üst geçit-
ten düşen beton bloklar nedeniyle
önlem olarak bazı bölümler demir
çitlerle çevrildi. Köprünün altın-
dan geçmek zorunda kalanlar,
beton parçası düşmesinden ya da
köprünün yıkılmasından korktuk-
larını dile getirdi. I SAYFA 5

Esenler'de bulunan araç üst geçidinden düşen beton bloklar tehlike saçıyor.
Üst geçidin kolon ve kirişlerinde de dökülmeler olurken demirler ortaya çıktı
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Aralıklı oruç diyetinin günde
sadece 2 öğünden oluşan

beslenme şekli olduğunu belirten
Uzman Diyetisyen Fatma Gizem
Bahadır, “Aralıklı oruçta 16 saat
yemek yenilmez. Daha sonra öğün
alınır ve ardından tekrar 8 saat aç
kalınır. Gün boyunca kalori alımını
kısıtlayarak kilo verme konusunda
yardımcı olabilir. Vücudu
bazı zamanlarda
dinlenmeye alıp
toksik öğelerin
atılmasını 
sağlar” dedi. 
I SAYFA 2
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Aralıklı oruc 
DINLENDIRIR!

YOKSULLUKLA 
SINANIYORUZ!

ŞİDDETE KARŞI DUYARSIZ KALMAYACAĞIZ

SEÇiM TARiHi 
ÖNE ÇEKiLEBiLiR

KISMETİMİ 
KAPATMAYIN!

Geçtiğimiz günlerde 2018 yılında
ilişkisini sonlandırdığı Burak

Deniz ile birlikte görüntülenen Büşra
Develi'ye, "Aşk tekrar mı başladı?" so-
rusu yöneltildi. Basın mensuplarına ko-
nuyla alakalı açıklama yapan oyuncu,
"Kesinlikle başlamadı. Son derece arka-
daşça bir kahve içmeydi. Ayrıca böyle
haberlerle benim kısmetimi de kapat-
mayın" diyerek, kahkaha attı. I SAYFA 13
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KıM KART VERDı?
Kadıköy'de evlerine dönen 2 kadının içinde bulunduğu araca kasıtlı şekilde defalarca çarpınca gözaltına
alınan ve 63 suçtan sabıkalı çıkan taksi sürücüsü Ramazan Şimşek'in 'taksi kullanım kartı' alabilmesi 
tartışmalara neden oldu. İBB, Şimşek'in kartını askıya aldığını açıkladı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası
yetkilisi Adem Coşkunyürek, “Kaçak veya kayıt dışı çalışıyorsa önüne geçmek mümkün değil" dedi
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7 FARKLI KONUDA TOPLAM 
63 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

KADIKÖY’DE YAŞANAN OLAY
TAMAMEN KURGUDAN İBARET

KAÇAK ÇALIŞMA ŞANSI YOK
Taksi şoförü Adem Başaran, "Şoför kaydı alırken sabıka kaydı çıkıyor bu nasıl oluyor? Kaçak
çalışma şansı yok çünkü çok çevirme var. Çevirmelere nasıl denk gelmemiş hayret" dedi.

YSK’DA NELER OLUYOR?

Oy pusulalarının
DMO'da ne işi var?

CHP İstanbul Milletvekili
Özgür Karabat, seçime az bir

süre kala Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) hakkında önemli iddialar
ortaya attı. “YSK'da ne işler dönü-
yor?” diye soran Karabat, YSK’nin
depoları olmasına rağmen oy pu-
sulalarını Devlet Malzeme Ofi-

si’nin deposunda
saklandığını ileri
sürdü. Karabat,
“Oy pusulaları-
nın başına bir iş
gelirse hesabını
DMO’nun depo
bekçisine mi so-
racaksınız?” diye
sordu. I SAYFA 7
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KORKU GECIDI!
YIKILMASINDAN KORKUYORUZ

İSKİ VE DSİ KARŞI

Cevahir İnşaat’ın, Cen-
dere üzerine yaptığı ve 

İSKİ’nin 15 gün içinde yıkıl-
ması yönünde ihtar gönderdiği
köprüye DSİ sahip çıktı. DSİ
14. Bölge Müdürlüğü’nün
‘plana uygun’ yazısına tepki
gösteren Göktürk Yeşil Kalsın
Girişimi Eş Sözcüsü Gülseren
Onanç, "Görünmez bir el tüm kamu kurum ve
kuruluşlarını bu hukuksuzluğa alet ediyor. DSİ ol-
mayan planı onaylayarak yağmaya yol verdi. Ya-
şananlar tam bir hukuk skandalı" dedi. I SAYFA 4

KARŞIYA GELDİ!

Cumhuriyet’in ilk kilisesi!
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
inşasına başlanan ilk kilise

olan Yeşilköy'deki Mor Efrem Sür-
yani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin iki
ay içinde açılması planlanırken, son
eksiklerin giderilmesi için hummalı
bir çalışma yürütülüyor. I SAYFA 10
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aralıklı oruç diyetinin 24
saat içerisinde sadece 2 öğün-
den oluşan beslenme şekli ol-

duğunu söyleyen Medical Park Göztepe
Hastane Kompleksi Beslenme ve Diyet
Kliniği’nden Uzman Diyetisyen Fatma
Gizem Bahadır, “Aralıklı oruç diyetinde
16:8 modeli uygulanır. Yani 16 saat
yemek yenilmez. Arından yemek yenilir
ve sonra tekrar 8 saat aç kalınır. Diyet
kahvaltı ve akşam öğününden oluşur.
Aralıklı oruç bize ne yenilmesi gerekti-
ğinden ziyade ne zaman yenilmesi ge-
rektiğini söyler” diye konuştu.

İki öğün arasında 8 saat olmalı 

Aralıklı oruç diyetinin nasıl yapılacağını
açıklayan Uzm. Dyt. Bahadır, “Diyette
günün son yemeği ile bir sonraki günün
ilk yemeği arasında uzun süre bırakılır.
Aralıklı oruçta ilk öğünden yani kahval-
tıdan sonra 8 saat yemek tüketilmez. Sa-
dece sıvı tüketimi serbesttir. Akşam
öğününden sonra yine sıvı tüketimi ya-
pılabilir ama ertesi sabah öğününe
kadar ek besin tüketilmez. Kahvaltı ile
akşam yemekleri arasında 8 saat, son
öğünümüz ile ertesi günün kahvaltısı
arasında 16 saat bulunmalıdır. Bu kı-
sımda zorlanan kişiler bir ara öğün ekle-
mesi yapabilir” dedi.

Kilo vermeye yardımcı olur

Aralıklı oruç diyetinin faydalarına deği-
nen Uzm. Dyt. Bahadır, “Aralıklı oruç
gün boyunca kalori alımını kısıtlayarak
kilo verme konusunda yardımcı olabilir.
Aralıklı oruç vücudu bazı zamanlarda
dinlenmeye alıp toksik öğelerin atılma-
sını sağlar. Vücudun kendini daha kolay
onarmasını sağlar. Sindirim sistemi
başta olmak üzere vücutta genel din-
lenme sağlar. Vücudun yağ metaboliz-
masını dengeler. Kolesterol seviyelerini
düşürmede etkisi olduğu çalışmalarda
görülmüştür.
Kilo koruma
evresinde de
tercih edile-

bilir” ifadelerini kullandı.

Neler yemelisiniz?

Aralıklı oruç diyetinde tüketilmesi gere-
ken besinlerden bahseden Uzm. Dyt.
Bahadır, şu bilgileri paylaştı; “Protein
içeren et ve süt ürünleri, lifli besinler,
baklagiller ve tahıllı besinlerin tüketimi
serbesttir. Yüksek ve basit karbonhidrat-
lar, şekerli besinler, yağ içeriği yüksek be-
sinler, paketli gıdalar, işlenmiş besinler ve
alkol bu diyette yer almaz. Kahvaltıda
yulaf, peynir, yumurta, süt, şekersiz çay,
yeşillikler, sebzeler ve tahıllı ekmekler tü-
ketilebilir. Akşam öğününde bazı günler
et ve et ürünleri bazı günler kuru bakla-
giller, bazı günler de sebze yemekleri tü-
ketilebilir. Bunun yanı sıra unsuz
çorbalar, bulgur pilavı ya da tahıllı ma-
karnalar veya tahıllı ekmekler tüketilebi-
lir. Salata ve yoğurt tüketimi serbesttir.
Eğer ara öğün eklenilmek istenirse kuru-
yemişler ve meyveler, sade kahve ile be-
raber tüketilebilir. Öğünlerdeki porsiyon
miktarı diyetisyen eşliğinde kişiye göre
ayarlanmalıdır.”

M edipol Mega Üniversite Hastanesi Or-
topedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Azboy, halk arasında

diz kireçlenmesi olarak bilinen diz osteoartritinde
eklem koruyucu yöntemleri açıkladı. Prof. Dr.
Azboy, toplumda çok sık görülen diz kireçlenme-
sinin hastalarda yürüme ve günlük yaşam aktivi-
telerini yapmalarında engel olduğunu belirterek
“Diz osteoartriti, eklem kıkırdağının zaman içeri-
sinde aşınması ve kemiklerin birbirine sürtünmesi
ile sonuçlanan bir hastalıktır. Eklem kıkırdağında
aşınma ortalama 50 yaş civarında başlamaktadır.
Uzun yıllar içinde eklemde ciddi harabiyet oluş-
makta ve son aşamada hastalara total diz protezi
ameliyatı gerekmektedir. Eklemde aşınmaya bağlı
olarak vücudun yük aksı dediğimiz aksta sapma
meydana gelmektedir. Eklem koruyucu yöntem-
lerle eklemin yük taşıma dengesini düzelterek ağ-
rıyı gidermek hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak
mümkündür. Bu yöntemlerin diğer önemli avan-
tajı da protez ihtiyacını önlemek veya daha ileri
yaşlara ertelemektir” diye konuştu.

Hangi hastalara yapılabilir?

Eklem koruyucu cerrahinin, yaş sınırı olmamakla
birlikte genellikle 45-65 yaş aralığındaki hastalara
uygulandığına dikkati çeken Prof. Dr. Azboy,
şöyle devam etti: “Diz eklemi üç bölümden oluş-
maktadır. Eklem kıkırdak hasarının hafifi veya
orta derecede olması ve dizin sadece bir bölü-
münde yani tek kompartımanda gerekir. Hastanın
romatolojik hastalığının olmaması ve aşırı kilolu
olmaması gerekir. İleri evredeki diz kireçlenmeleri
eklem koruyucu cerrahiler için uygun değildir. Bu
hastalara total diz protezi uygulamak gerekmek-
tedir. Genel olarak 3 tip eklem koruyucu cerrahi
seçeneği bulunmaktadır. Alt ekstremite uzunluk
grafisi adını verdiğimiz özel bir grafi ile kalça diz
ve ayak bileği eklemlerini tek bir grafide inceliyo-
ruz. Normalde vücut ağırlığı kalça, diz ve ayak ek-
lemlerinin ortasından geçen bir yük aksı üzerinde
dengeli olarak aktarılır. Bu yük aksı dizin ortasın-
dan geçmediğinde eklem kıkırdağının bir bölü-
müne daha fazla yük biner. Bu durum o bölümde
kıkırdak aşınmasının daha hızlı olmasına neden
olmaktadır. Hangi eklem koruyucu ameliyatı ter-

cih edeceğimize, yük aksının normalden sapma
derecesine göre karar veriyoruz.”

Dengeli olarak paylaşılır

Prof. Dr. İbrahim Azboy, “Yük aksı orta derecede
sapmış olan hastalarda kaval kemiğini tıbbi te-
rimle söyleyecek olursak tibia kemiğini düzeltme
amaçlıyoruz. Böylece vücudun ağırlık eksenini
dizin iç bölümünden dizin ortasına doğru getirile-
rek vücut ağırlığı eklemin her iki bölümüne den-
geli bir şekilde paylaştırılmış olur. Böylece eklem
kıkırdağı korunmuş olur. Eklemin 5 cm altından
yaptığımız bu düzeltmeyi tespit etmek için küçük
implant kullanıyoruz. Dizin içine herhangi bir
protez yerleştirmiyoruz. Bu düzeltme ameliyatını
yaparken aynı zamanda diz içini artroskopi dedi-
ğimiz kapalı yöntemle inceliyoruz. Dizdeki kıkır-
dak hasarını onarmak için mikro kırık dediğimiz
yöntemle kemiğe milimetrik küçük delik-
ler açarak kemik iliğinden hücrele-
rin bu bölgeye gelerek kıkırdak
oluşturmasını sağlıyoruz.
Ayrıca eklemde takılmaya
neden olan büyük me-
nisküs yırtıklarına mü-
dahale ediyoruz.
Kemik düzeltme
ameliyattan sonra 45
gün yarım yükle daha
sonra tam yükle bas-
malarına izin veriyo-
ruz. Bu ameliyatla
ağrıyı gidermek ve fonksi-
yonel kapasiteyi arttırmak
mümkündür” ifadelerini kul-
landı. İkinci eklem koruyucu cer-
rahinin ise şekil bozukluğunun hafif
olduğu durumlarda uygulandığına değinen Prof.
Dr. Azboy, “Bu yöntemde kaval kemiğinin yanın-
daki küçük ince kemik olan fibula kemiğinden 1
santimlik bir kemik parçayı çıkarmak suretiyle
dizin dış tarafa doğru esnemesini sağlayarak vü-
cudun ağırlık ekseninin ortaya doğru gelmesini
sağlıyoruz. Bu ameliyattan sonra hastanın tam
yükle yürümesine hemen izin vermekteyiz” değer-
lendirmesini yaptı. HABER MERKEZİ
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Ağrı ve günlük hayatı kısıtlayan diz kireçlenmesine karşı eklem koruyucu yöntemlerin kullanıldığını ve 
böylece kireçlenmenin önlenebileceğini açıklayan Prof. Dr. ibrahim Azboy, “Diz kireçlenmesinde eklem 
koruyucu cerrahileri 45-65 yaşları arasında dizin tek bölümünü etkileyen ve orta derecede kıkırdak hasarı olan, 
romatolojik hastalığı olmayan, aşırı kilolu olmayan ve kemik kalitesi iyi olan hastalarda tercih ediyoruz” dedi

Aralıklı oruç
diyeti vücudu
dinlendirir
Aralıklı oruç diyetinin günde sadece 2 öğünden oluşan beslenme
şekli olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır,
“Aralıklı oruçta 16 saat yemek yenilmez. Daha sonra öğün alınır ve
ardından tekrar 8 saat aç kalınır. Gün boyunca kalori alımını
kısıtlayarak kilo verme konusunda yardımcı olabilir. Vücudu bazı
zamanlarda dinlenmeye alıp toksik öğelerin atılmasını sağlar” dedi

DizDe kireçlenmeyi
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Prof. Dr. İbrahim Azboy, açıklamalarını şu şe-
kilde sürdürdü: “Üçüncü eklem koruyucu yön-
tem ise patella adını verdiğimiz diz kapağında
kıkırdak aşınması olan hastalarda uygulamak-
tayız. Bu hastalar genellikle merdiven inip
çıkma da sorun yaşamakta ancak düz yolda

yürümekte sorun yaşamamaktadır. Bu
hastalarda kapağın pozisyonunu ve

kıkırdak aşınmasının derecesini
belirlemek için özel bir grafi

ve bilgisayarlı tomografi
çektikten sonra yapacağı-
mız eklem koruyucu iş-
leme karar veriyoruz. Bu
hastalarda genellikle ka-
pağın dış bölgesinde
küçük bir alanda kıkırdak

aşınması görülmektedir.
Hasarlı küçük alanın çıkarıl-

ması ve kapağın yandan gev-
şetilmesi ile tatmin edici netice

alınabilmektedir. Bu ameliyattan
sonra hastaların tam yükle yürümele-

rine hemen izin vermekteyiz. Özetleyecek
olursak; diz kireçlenmesinde eklem koruyucu
cerrahileri 45 - 65 yaşları arasında dizin tek
bölümünü etkileyen ve orta derecede kıkırdak
hasarı olan, romatolojik hastalığı olmayan,
aşırı kilolu olmayan ve kemik kalitesi iyi olan
hastalarda tercih etmekteyiz. Uygun hasta-
larda doğru bir cerrahi teknikle iyi netice elde
etmek mümkündür.”

Kıkırdak
aşınması

çok yaygın

Aralıklı oruç yapmaya herkesin uygun olma-
yabileceğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Baha-

dır, “Şeker hastalığı olanlar, hamilelik
durumu olanlar ve emziren anneler, beden

kitle indeksi çok düşük olan kişiler, tansiyon
hastaları, yoğun spor yapanlar, mide prob-
lemleri olanlar, yeme bozukluğu olan kişile-

rin bu diyeti yapması uygun değildir”
açıklamasında bulundu. Aralıklı diyet şartla-
rının sağlığa zarar verip vermediği sorusunu
yanıtlayan Uzm. Dyt. Bahadır, “Bazı olum-
suz durumları oluşturabilir. Kabızlık, sinirli-
lik, baş ağrısı, mide bulantısı gibi olumsuz
yan etkileri olabilir. Bazı kardiyovasküler

hastalıkları tetikleyebilece

Herkes yapmamalı

Kadınlarda yeni trend ‘kaş ekimi’
Kaş ekimine yönelik bilgi veren Smile Hair Clinic Kurucu Ortağı Dr. Mehmet Erdoğan, “Kaş, yüzümüze ve duygularımıza ifade kazandıran
yüzümüzün en önemli bölümlerinden biri. Dolayısıyla bize estetik bir görüntü kazandırmada rolü oldukça büyük. Bu sebeple kaş estetiği ve
ideal kaş şekilleri yıllardır tartışılan konular arasında ve kadınlar da günümüzde sıklıkla kaş estetiği operasyonlarına başvuruyor” dedi

dr. erdoğan, “Ünlü makyaj sanatçısı West-
more’un 1970 yılında ideal kaş için çeşitli ölçü
kriterleri ortaya atmasından bu yana ideal kaş

konsepti ve dolayısıyla kaş estetiği üzerinde oldukça tar-
tışılan bir konu haline geldi. Bu konuda yapılan araştır-

maların çoğalmasıyla ideal kaş ölçülerine eklenen ölçüm
kriterleri de değişim göstermeye başladı. Roth ve Met-
zinger gibi bazı araştırmacılar ise ideal kaş araştırmala-
rında medyada çekici olma kriterini benimseyerek daha
farklı bir yöntem izledi. Yöntemler ve ideal kaş algısı za-

manla değişim gösterse de insanların kaş esteti-
ğine verdiği önem gün geçtikçe daha da artıyor”
diye konuştu.

Kaş estetiği tercih ediliyor

Kaşın sıklığını arttırmak ya da istediğiniz şekli ver-
mek için ekimin oldukça etkili, kalıcı ve güvenli bir
yöntem olduğunu söyleyen Dr. Erdoğan, bu se-
beple de kaş estetiğinin kadınlar tarafından fazla-
sıyla tercih edildiğini dile getirdi. Dr. Erdoğan,
“Kaş ekiminde son dönemlerde trend olan mikro
FUE yönteminin kullanılması oldukça başarılı so-
nuçlar veriyor. Mikro FUE yöntemiyle kaş ekimi
birkaç saatlik bir işlem. Bu işlem sırasında kulakla-
rın arka kısmından alınan ince greftler, kaşlara

nakil ediliyor. Kliniğimde kaş ekimi için gelen hastala-
rıma uyguladığım ve benimsediğimiz oldukça titiz bir
prosedür var. Öncelikle konsültasyon sırasında altın
oran pergeli ile, hastanın yüz hatlarına en uygun kaş
şeklini belirliyoruz. Daha sonra sırasıyla kaşlara lokal
anestezi uyguluyor, ihtiyaç duyulan sayı çok az olacağı
için öncelikle kaşlara safir FUE yöntemi ile kanalları
açıp donör bölgesinden greftleri mikro FUE yöntemi ile
alıyor ve kısa bir sürede daha önceden açılmış kanallara
naklediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sıkı çalışıyoruz

Kaş ekimi yapılırken her bir tele yön vermenin önemini
anlatan Dr. Erdoğan, “Ne kadar ekim yapılan alan
küçük olsa da hassas bir bölgede çalışıldığından ve
kaşın yüzün ifadesini vermede büyük bir önemi oldu-
ğundan gerçekten profesyonellik isteyen bir işlem. Bu
sebeplerden dolayı hastaların operasyon ve kaş tasarımı
süreçlerinin gereken titizlikle gerçekleşmesi için oldukça
sıkı çalışıyoruz” dedi. DHA

Hande’ye beğeni yağdı
Hande Erçel'in Instagram hesabından paylaş-
tığı kareler bir saatte yaklaşık 1 milyon beğeni
aldı. Hande Erçel, aktif olarak kullandığı sosyal

medya hesabından
yeni pozlarını yayın-
ladı. Kırmızı şapkası
ve siyah kombiniyle
ayna karşısında fo-
toğraf çeken ünlü
isim, tarzıyla hayran-
larının beğenisini
topladı. Instagram
sayfasında 29.3 mil-
yon takipçisi bulan
güzel oyuncunun peş
peşe paylaştığı fotoğ-
raflar, kısa sürede 2
milyona yakın beğeni
ve 12 bine yakın
yorum aldı. Takipçi-
leri, Erçel'e; "Hande
Erçel güzelliği denen
bir gerçek var", "Çok
şıksın" ve "Kırmızı ve
siyah aşırı yakışmış"
gibi mesajlar yazdı.
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Cinayette sır
perdesi aralanıyor

Kadınlar 
birbirine girdi

Takla attı lastikleri fırladı

Olay, saat 19.30 sıralarında Altınşehir
Mahallesi Yeni Filiz Sokak'ta yaşandı.
Ferhat Emre P., 2 yıl önce boşandığı eşi-

nin yaşadığı 4 katlı binanın giriş katına geldi. Ferhat
Emre P.; eski baldızının sözlüsü Rüştü Can Ü.'nün,
eski eşinin evine girip çıktığını fakat kendisinin gele-
mediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun
üzerine Ferhat Emre P. ile eski kayınbiraderi Murat
Polat arasında tartışma çıktı. Taraflar evden çıkarak
bina kapısının önüne geldi. Tartışmanın büyüme-
siyle eski kayınbirader Murat Polat elindeki silahla
Ferhat Emre P.'ye ateş etti. Bunun üzerine Ferhat
Emre P. ise Murat Polat'a ve Rüştü Can Ü.'ye ateş
ederek karşılık verdi. Ferhat Emre P. ihbar üzerine
olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Yapı-
lan olay yeri incelemelerinde 3 silah bulundu. Silah-
lardan 2'sinin kurusıkı olduğu belirlendi.

Sinir krizi geçirdi

Başından vurulan Murat Polat, ambulansla Ümra-
niye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda ağır ya-
ralanan Rüştü Can Ü. ise Fatih Sultan Mehmet
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır
yaralı Murat Polat (28) hastanede yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Polat'ın ai-
lesi ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.  Silahlı
kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, 4 katlı binanın önünde bir kişinin si-
lahla ateş ettiği görülüyor. DHA

GaziOsmanpaşa'da kavga eden iki ka-
dını çevredekiler ayırmakta zorlandı. O
anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi'nde
meydana geldi. Kavga eden iki kadını çevredekiler
ayırmakta güçlük çekti. Kavgaya tutuşan iki kadın,
birbirlerinin saçını çekti. Çevredekiler, olan biteni
anlamaya çalışırken, bir erkek de kadını ayırmaya
çalıştı. Kavga sırasında kadın, yakını ile ayırmaya
çalışan erkeğe de vurdu. O anlar vatandaşların cep
telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın, kadınlar-
dan birinin eşini, sevgilisi olduğu öne sürülen ka-
dınla el ele görünce çıktığı öne sürüldü. Dakikalar
süren kavga sonrası uzaklaşan tarafların birbirlerin-
den şikayetçi olmadığı öğrenildi.  DHA

kayışdağı Mahallesi Ka-
yışdağı Caddesi'nde saat
12.00 sıralarında, caddeye

dönüş yapan Özgün Derya Öztürk'ün
kullandığı 34 DFC 831 plakalı araç,
Adil Şimşek'in kullandığı 34 BDK 835
plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma-
nın etkisiyle takla atan ve iki lastiği
kopan otomobilin sürücüsü Adil Şim-
şek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine
itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk

edildi. Kazada yaralanan sürücü Şim-
şek'e ilk müdahale olay yerinde yapıla-
rak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trafik ekipleri kaza yerinde inceleme
yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından
araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. 

Kaza anı kameraya yansıdı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kame-
rasına yansıdı. Görüntülerde, iki oto-
mobilin çarpıştığı, çarpmanın etkisiyle

takla atan otomobilin lastiklerinin kop-
tuğu görülüyor. Kaza sonrası çevredeki
vatandaşların müdahalesi de görüntü-
lerde yer alıyor.  Kaza ilgili bir kişi
'Hangi aracının kırmızı ışıkta geçtiğini
göremedik. Bir anda kaza oldu. Siyah
araçta yaralı vardı ama, ciddi birşeyi
yoktu. Ambulans gelene kadar vatan-
daşlar müdahale etti. Sağlık ekipleri ge-
lince müdahale edip hemen hastaneye
götürdüler" dedi.  DHA

O lay, dün saat 10.30 sıralarında 50.
Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.
Cadde üzerinde bulunan erkek kua-

förüne gelen bir kişi, sakal tıraşı olmak istedi-
ğini söyledi. Kalfa Ömer Faruk Kalyoncu
(17), havluların ustası tarafından kuru temiz-
lemeye götürüldüğünü, bundan dolayı kendi-
sini tıraş edemeyeceğini söyledi. Şüpheli ise,
Kalyoncu'ya 100 metre ilerideki evini tarif
edip, oradan havlu alabileceğini söyledi. Kal-
yoncu, tarif edilen yere gidip kapıyı çaldı. Bu
sırada şüpheli, Kalyoncu'ya ait yaklaşık 4 bin
lira değerindeki cep telefonunu ve kasada bu-
lunan bir miktar parayı çalarak kaçtı. Zile
basmasına rağmen kapıyı açan olmayınca
geri dönen Kalyoncu, şüphelinin gitmiş oldu-
ğunu ve cep telefonun yerinde olmadığını
fark etti. İzlediği güvenlik kamera görüntüle-
rinde ise şüphelinin hırsızlık yapıp ayrıldığını
gördü.

Kamera kayıtları inceleme altında

Yaşananları anlatan Ömer Faruk Kalyoncu,
"Havluları sabah usta kuru temizlemeye gö-

türdü. Dükkanda bundan dolayı havlu yoktu.
Bir müşterimizi tıraş ederken, bir adam içeri
girdi ve sakal tıraşı olacağını söyledi. Ben de
havluların yıkamaya olduğunu, bundan do-
layı tıraş yapamayacağımı söyledim. Bana
evinin 100 metre ileride olduğunu, evden
havlu alıp, alamayacağımı sordu. Ben de
kendisine kıramadım. Bana evi tarif etti. Tarif
ettiği eve gittim, zille bastım ama kapıyı açan
olmadı. Geri geldiğimde adam dükkanda
yoktu. Tezgahta bulunan telefonumun ve ka-
sada bulunan bir miktar paranın yerinde ol-
madığını gördüm. Kamera kayıtlarına
bakınca, adamın çalıp kaçtığını anladık" dedi. 

O anlar kamerada 

Hırsızlığın yansıdığı güvenlik kamera gö-
rüntülerinde, kaldırımda yürüyen bir kişi-
nin berber salonuna girdiği, bir süre sonra
kalfaya evi tarif ettiği, kalfanın tarif edilen
yere doğru koştuğu, şüphelinin koşarak iş
yerinden ayrıldığını görülüyor. Kısa bir süre
sonra da kalfanın berber salonuna geldiği
de kameraya yansıyor.  DHA 

GaziOsmanpa-
şa'da anlaşmaz-
lık yaşayan dini

nikahlı çift, konuşmak için
biraraya geldikleri sırada ta-
raflar arasında silahlı ça-
tışma yaşandı. Umut
Erdoğan (27), karısının ba-
bası Sedat İ. ve kardeşi
S.İ.'ye silahla ateş etti. Ka-
yınpeder Sedat İ.'nin silahla
karşılık verdiği olayda, Erdo-
ğan'ı apartman önündeki

araçta bekleyen arkadaşı
Caner Akgün vuruldu. Olay,
Salı günü Gaziosmanpaşa
Yıldıztabya Mahallesi'nde
meydana geldi. Yaralamalı
trafik kazası ihbarına giden
polis, araç içerisinde ağır ya-
ralı durumda olan kişinin si-
lahla vurulduğunu belirledi.
Sağlık ekipleri isminin Caner
Akgün olduğu belirlenen ya-
ralıya ilk müdahaleyi yaptı
ancak, kurtarılamadı. Araş-

tırmayı derinleştiren polis,
görgü tanıklarının ifadeleri
alarak güvenlik kamera gö-
rüntülerini izledi. Yapılan
çalışmalarda Umut Erdoğan
isimli bir kişinin arkadaşı
Caner Akgün ile birlikte
imam nikahlı eşi B.İ.'nin
evine geldiği, burada taraflar
arasında kavga çıktığı belir-
lendi. Erdoğan'ın B.İ.'nin ba-
bası Sedat İ. ile kardeşi
S.İ.'ye tabancayla ateş ettiği

tespit edildi. Sedat İ.'nin da-
madına silahla karşılık ver-
diği, kurşunların apartman
önünde park halindeki oto-
mobil içinde bekleyen Caner
Akgün'e isabet ettiği anla-
şıldı.  Şüphelilerin yakalan-
ması için çalışma başlatan
polis, Umut Erdoğan, Sedat
İ. ile oğlu S.İ.'yi  gözaltına
aldı. Şüpheliler emniyetteki
işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edildi. DHA

Çatışmanın sonu cinayet oldu!

Ümraniye'de boşandığı eşinin evine gelen
Ferhat Emre P., ile eski kayınbiraderi ara-
sında tartışma çıktı. Tarafların birbirine 
ateş etmesiyle yaşanan silahlı kavgada eski
kayınbirader hayatını kaybederken, Rüştü
Can Ü. ağır yaralandı. O anların güvenlik
kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ataşehir'de caddeye dönüş yapan bir araca çarpan otomobil takla attı. Kaza sırasında lastikleri
de fırlayan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 3 Ocak Salı günü
saat 19.00 sıralarında Ka-
dıköy Moda'da meydana

geldi. İddiaya göre, iki kişi, sokakta
yürüyen biri kadın iki kişinin önünü
keserek para istedi. Durumu farke-
den esnaf Aydın Aslan uzaktan iz-
lemeye başladı. Yoldan geçen
kadının para vermek için cüzdanını
açtığını gören Aydın Aslan olaya
müdahale etti. Esnaf ile para iste-
yen kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dön-
üştü. Çevredekilerin araya girme-
siyle kavga son buldu. Sokak
ortasındaki tekme ve yumruklu
kavga çevredeki bir kişinin cep tele-
fonu kamerası ile bir iş yerinin gü-
venlik kamerasıyla kaydedildi.

Moda'yı dolaşıyorlar

Esnaf Aydın Aslan, "Ben aşağı
doğru giderken baktım bir kadının
önünü çevirmişler. Kadın tam cüz-
danını çıkarırken ben müdahale
ettim. Daha sonra yukarı doğru yü-
rürken bina girişinde bir kişiyi daha

yakaladıklarını gördüm.  Oturup iz-
ledim adam cüzdanını çıkarınca
müdahale ettim. Hakaret ve küfürle
üzerime doğru yürüdü. O esnada
arbede yaşandı.  Gasp gibi. Tek ya-
kalandıkları herkese gidiyorlar. Dün
bir kadını yakaladılar. Onu kurtar-
dık, tam cüzdan çıkartıyordu mü-
dahale ettik. ‘Bunlar gaspçı para
vermeyin’ dedim. Bu sefer üzerime
yürüdüler, tekme attılar ben de
yumruk attım. Millet toplandı
araya girdi. Leş gibi alkol kokuyor-
lar 2 gündür bu sokaktalardı. Şu
ara bütün Moda’yı ekip şeklinde
geziyorlar. 1 haftadır buradalar, 25-
30 yaş arasındalar. Önüne gelene
akşam 20.00 gibi yapıyorlar" dedi. 

Önünüze atlayıp para istiyorlar

Emre Çalık ise yaşanan olaydan bir
gün önce annesinden de zorla para
istendiğini anlatarak, "Bunlar 1 haf-
tadır Moda’ya dadandı. Sadece
dün akşam olan olay değil ondan
önceki akşam annem evin önünde
telefon ile konuşurken önce kadın

geliyor para istiyor, annem verme-
yince bu kez adam geliyor. Bu kez
annem tacize uğradığını söylüyor
ve adam küfür edip kaçıyor. Ger-
çekten modaya dadandılar. Sokakta
yürürken direkt önünüze atlayıp
para istiyorlar. Dün akşam yaşanan
olaydan sonra annemden para iste-
yen kişilerin de aynı kişiler oldu-
ğunu öğrendik. Dün akşam sesi
duyunca kapıya çıktım. Bir erkek ve
bir kadın var 25-30 yaşlarında.
Polis geldi ve peşlerinden gitti."
dedi. DHA

kadıköy esnafı alkışı hak etti
Kadıköy'de sokaktan geçen biri kadın iki kişiyi durdurarak gasbetmeye çalıştıkları öne sürülen şüphelilere,
esnaf müdahale etti. Esnafla para isteyenler arasındaki tekmeli yumruklu kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Tras olmaya gıTTı
hırsızlık yapTı!
Sultangazi'de berber salonuna tıraş olma bahanesiyle gelen bir kişi, havlu alması için kalfayı evine gönderdi. Şüpheli,
yalnız kaldığı iş yerindeki cep telefonu ve bir miktar parayı alarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Fikirtepe’den
geliyorlar
Semih Can Çalışkan ise “Kadıköy insanı
böyle şeyler yapmıyor. Başka yerlerden
geliyorlar. Fikirtepe gibi yerlerden geliyor-
lar veya Pendik'ten geliyorlar. Çünkü
Moda'da, Kadıköy'de böyle şeyleri yapacak
insan oturmaz, oturamaz” diye konuştu. 

Şoföre saldıran
kadın adliyede

Başakşehir'de tartıştığı ambulans şo-
förünü kolundan bıçakla yaralayan kadın
ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Ambulans sürücüsünü bıçakladığı belirlenen Zekiye
K. adliyeye sevk edildi. Başakşehir'de önceki gün
özel ambulans ile otomobi-
lin karıştığı trafik kazası
sonrası sürücüler arasında
tartışma çıktı. Ambulans
şoförü Bayram E. ile oto-
mobil sürücüsü Zekiye K.
arasında çıkan tartışma
kavgaya dönüştü. Zekiye
K. ambulans şoförünü bı-
çakla kolundan yaraladık-
tan sonra görüntü çeken
başka bir sürücüyü de teh-
dit etti. Zekiye K. daha sonra arkadaşı Çağla N.K.
ile olay yerinden uzaklaştı. Kavga görüntülerinin
sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma
başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi
yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit",
"hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal
işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi
Amirliğine teslim edildi. Çağla N.K., ifadesinin ar-
dından serbest kalırken Zekiye K. ise emniyetteki iş-
lemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA
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Mahkememizin 28/10/2022  tarihli, 2022/553 Esas,
2022/577 sayılı ilamı ile; 

Davanın kabulüne; İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, 
Esenşehir Mahallesi, Cilt No:21, Hane No:29'da nü-
fusa kayıtlı; Heshan ve Nedal oğlu, Aleppo/SURİYE
02/01/1989 doğumlu, 12777159010 T.C.kimlik numa-
ralı Abdulkadir MAKANSİ'nin, Abdulkadir ve Reyhan
oğlu, Şahinbey 16/10/2020 doğumlu, 12771159238
T.C.kimlik numaralı Burak MAKANSİ'nin, Ahmad ve
Jıhan kızı, Aleppo/SURİYE 10/01/1993 doğumlu,
12774159174 T.C. kimlik numaralı Reyhan MAKAN-
Sİ'nin,"MAKANSİ" olan soy isimlerinin "AĞAOĞLU"
olarak tashihine karar verilmiştir. 

İlan olunur. 01/12/2022

İLAN 
İstanbul Anadolu 

30. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

G azi Mustafa Kemal Atatürk; “Başku-
mandan Vekili her hareketinde bir
ordu mahvederdi; Sarıkamış’ta olduğu

gibi...” demiştir, “hâkimiyet düşkünü, macera-
perest biri” olarak nitelendirdiği Enver Paşa
için. İzmit’te gazetecilerle yaptığı bir görüş-
mede de şöyle diyecektir:

“Bir milletin asli kuvvetleri kendi hayatını
ve mevcudiyetini müdafaa içindir. Fakat kendi
mevcudiyetini unutup da kuvvetini herhangi
yabancı bir gaye için kullanmak katiyen doğru
değildir. Harbi sevk ve idare edenler, Harbi
Umumi’de kendi mevcudiyetimizi unutarak ta-
mamen Almanların esiri olmuşlardır, esasen
memleketi müdafaaya kâfi olmayan kuvvetle-
rimiz Galiçya’ya, Makedonya’ya, İran ovala-
rına gönderilerek serserilik etmişlerdir. Bu
sebeple harp idaresinde sayılamayacak kadar
hatalar vardır. Bu hataların yegâne mesulü
Enver Paşa’dır. Enver Paşa’dan başka mesul
aramak lazım gelirse, milletin kendisidir.” (17
Ocak 1923)

Bu sözleri akılda tutarak Sarıkamış Hare-
kâtı’na dönelim… Saray damadı Hafız Hakkı
Bey’in, Harekât planının dışına çıkarak Rus
birliklerini kovalamaya kalkması, Onuncu ve
Dokuzuncu Kolorduların arasındaki mesafenin
açılmasıyla sonuçlanır. Hafız Hakkı, Doku-
zuncu Kolordu’ya zamanında katılabilmek için
“Kolordusu’nun Allahuekber dağlarını aşma-
sına karar verir.” Dağların beş saatte aşılacağı
düşünülmektedir. Oysa ki, haritalar yanlıştır.
Dağı aşarak Beyköy ve Başköy’e ulaşabilenle-
rin sayısı; 20 bin mevcutlu 30 ve 31. Tümen-
lerden sağ kalabilen 3.200 kişi olacaktır.

Baskın planı işlemez. “Saldırı planını içe-
ren emirleri taşıyan” Binbaşı Nasuhi de Rusla-
rın eline düşünce Harekât’ın gizliliği kalmaz.
Kolordular arasında bağlantı kopmuştur.
Enver Paşa eldeki üç tümenle taarruza karar
verir ancak takviye Rus kuvvetlerinin Sarıka-
mış’a geldiğinden habersizdir. Ateş altında
ilerlemeye çalışan asker ise “tepede büyük bir
şok yaşayacaktır.” Eldeki haritalara göre te-
penin hemen ardında görünen Sarıkamış 8
km. uzaktadır ve üç saat yürüyünce doruk çiz-
gisindeki boyun noktası geçilecektir. Ancak iki
kat uzaklıkta yol alındığı halde yokuş bitmez
ve askerin karşısına uçsuz bucaksız bir kar
yaylası çıkar. Allahuekber dağlarındaki
Onuncu Kolordu çözülüp erir. “Cinnet geçiren-
ler, karlar altında kalan binlerce asker… Kur-
tulanlar da çıldırmış, ayakları şişmiş, etleri
dökülüyor…”

27 Aralık sabahı… Sağ kalanlar son bir
gayretle yürümeye çalışırlar. Yol üstünde ma-
taralara ve kırılmış cephane sandıklarına rast-
lanır. İyiye işaret değildir gördükleri. Bu,
Alay’ın geçtiği yoldur. Bazı askerler kucakla-
rında silahlarıyla kıvrılarak yatmıştır. Kar ke-
fenleri olmuştur. Gün batarken Başköy’e
girerler. “Donmaktan kurtulan askerlerin ço-
ğunun akıbeti ise birkaç gün sonra tifüs ate-
şinde yanmak olacaktır.” Hastalık bitlerin de
etkisiyle salgın halini alır. “… Bazılarında
öyle kehle var ki elbiselerinin rengini tefrik
etmek gayr-ı mümkün.” diye yazılmıştır bir
anı defterine. Tifo ve tifüs askerlerden köylü-
lere de bulaşacaktır. Onuncu Kolordu’nun as-
kerleri Allahuekber dağlarında can verirken

Albay Hafız Hakkı, Enver Paşa’ya
şu raporu yollar: “Yürüyüşe geçeceğim ve düş-
manı Allah’ın izniyle perişan edeceğim.”
Kötülüklerine, liyakatsizliklerine Allah’ı ve İs-
lam’ı paravan yapan bu iki Saray damadı,
hırstan kararmış ruh halleriyle şerde yarış-
mayı sürdürecektir.

Bu “şerde yarışma”, günümüz siyasetinde
de çeşitli vesilelerle sürdürülmekte, aynı zihni-
yeti taşıyan ve erkleri ellerinde tutanlar “ha-
yırda yarışanlar” ın önünün kesilmesi için
uğursuzca ve fakat hayatın payını hesaba kat-
madan uğraşmaktadırlar. 

28 Aralık gecesi, Onuncu Kolordu’da sava-
şacak asker sayısı bini bulmaz. 29 Aralık sa-
bahı… Onuncu Kolordu Sarıkamış önlerine
planlanandan beş gün sonra gelebilmiştir. “Bu
beş gün boyunca Enver Paşa Kolordu’dan hiç-
bir haber alamamıştır.” Kuşatma için yola
çıkan Üçüncü Ordu ise 29 Aralık’ta Rus asker-
leri tarafından kuşatılır. Onuncu Kolordu’nun
Allahuekber dağlarındaki durumu sonunda
cepheye ulaşır. Enver Paşa ise hemen taarruz
edilmesini ister; Rusların Sarıkamış’ta topları
olmadığından emindir. Türk topları ateşlenir
ancak Rus toplarından karşılık gelir ve dört
Türk topunun üçü susar. Subayların orman iç-
lerinden, yollardan topladığı askerlerle her
şeye rağmen Sarıkamış’a girilir, istasyon ve
kışla işgal edilir ancak askerlerimiz süngü mu-
harebesi ile püskürtülürler. 30 Aralık gecesi
Sarıkamış’a yeniden hücum edilir. Harekâtta

birlik olmaması nedeniyle ne yazık ki hücum,
esaretle sonlanır. Rus askerlerinin sayısı konu-
sunda bilgisi olmadığından, Enver Paşa, Hare-
kât’ın hâlâ başarılı olacağına inanmaktadır.
Şiddetli emirler vermeye devam eder. Belli ki
gözü hiçbir şey görmemektedir. Yılın son günü
de muharebeye devam edilir. Ruslar ise cephe
üstünlüğü ile çemberi daraltmaktadır.

1 Ocak’ta Enver Paşa, “ordunun namusu
sayılan” Alay sancaklarının Erzurum’a geri
gönderilmesini emreder. Ruslar ise, Türk as-
kerlerinin soğuk ve açlıktan eriyip gidecekle-
rini düşünmekte ve sessizce beklemektedirler.
Dokuzuncu Kolordu’nun saldırı yeteneğinin
kalmadığı Enver Paşa’ya bildirilir. İstanbul
basını ise “birliklerimizin zafer dolu ilerleyişle-
rini” yazmaktadır. İstanbullular 2 Ocak’ta da
Rusların kesin yenilgiye uğradıklarını sevine-
rek okuyacaklardır. Bu haberler çıktığında ise;
“Dokuzuncu Kolordu Kumandanı İhsan
Paşa’nın emir eri, Paşa’ya yedirmek için” Rus
tarafındaki köylerden patates çalmakla meş-
guldür.

Enver Paşa, Liman von Sanders’ten Beşinci
Kolordu’yu Erzurum’a göndermesini ister.
Oysa Kolordu’nun Erzurum’a varması için bir
buçuk ay gibi bir zamana ihtiyaç vardır. Emir,
Sanders tarafından uygulanmaya bile konul-
maz. Ruslar, yirmi beş bin askerle Türk birlik-
lerine öldürücü darbeyi vurmak üzeredir. Hafız
Hakkı Bey, “tutsak düşmesi çok olumsuz etki-
ler yapacağından” Enver Paşa’nın cepheden
ayrılmasını ister. Çünkü o hem Başkumandan
Vekili hem de Ordu Kumandanı’dır. Enver
Paşa 3 Ocak’ta Hafız Hakkı Bey’i paşalığa
terfi ettirir, Dokuzuncu ve Onuncu Kolordular-
dan kalan askerleri “Sol Kanat Ordusu” adı
altında toplar, Hafız Hakkı’yı komutanlığına

atar ve kendisi de Erzurum’a döner. 
Binlerce genç şehit olmuş, karlar altında

ebedî uykusuna dalmıştır… Ordu Kumandanı
da canının ve itibarının derdinde soluğu kaç-
makta bulmuştur… İstanbul’a döner dönmez
Sarıkamış bozgunundan bahsedilmesini yasak-
layan Enver Paşa; çarpışarak, donarak ya da
tifüs ateşiyle şehit olan, yaralanan, esir düşen
ve de firar eden askerlerle ilgili bir hesap
önüne konulduğunda da şöyle diyecektir:
“Bunlar nasıl olsa bir gün ölmeyecekler
miydi?” Gücü eline geçirdiğinde birilerinin cel-
ladı olmak dinci zihniyete özel bir kader midir
ve bu “kader” hiç mi değişmez?

Ertesi gün Hafız Hakkı geri çekilme emrini
yazdırırken Sarıkamış önlerindeki Dokuzuncu
Kolordu’nun askerlerinin tamamı Ruslar tara-
fından esir alınacak, Hafız Hakkı Paşa da bir-
kaç hafta sonra Erzurum’da tifüsten ölecektir.
(1915)

Enver Paşa 8 Ocak’ta Erzincan’a doğru
yola çıkar. Ulukışla’da kendisini bekleyen am-
cası Halil Paşa’ya “Kuvveyi külliye mah-
voldu.” der. Sarıkamış Harekâtı’nı sadece üç
kelimeyle özetlemiştir.

Sarıkamışlı köylüler ise torunlarına: “O yıl
dağlara baktıklarında, üzerine kar düşmüş ça-
lılıklar gördüklerini, o çalılıkların kurda kuşa
yem olmuş askerlerin kemikleri olduğunu
oraya gidince anladıklarını” anlatacaklardır.

Sarıkamış şehitlerini ve tüm şehitlerimizi
rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhları
şâd olsun…

Yararlanılan Kaynaklar:
Prof. Dr. Bingür Sönmez-Reyhan Yıldız;

Ateşe Dönen Dünya: Sarıkamış, İkarus, s. 
150 - 170

Tepedeki büyük şok; Sarıkamış (3)

ISKI VE DSI KARSI
KARSIYA GELDI!

Z iraat Bankası’na devre-
dildikten sonra Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın,

“rezerv alan” ilan etmesiyle
imara açılan Kemerköy’deki
yeşil alan talanında yeni bir
skandal daha yaşandı. Emlak
Konut’un taşeron şirketlerinden

Cevahir İnşaat’ın, Cendere üzerine yaptığı
ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü’nün (İSKİ) 15 gün
içinde yıkılması yönünde ihtar gönderdiği
köprüye Devlet Su İşleri (DSİ) sahip çıktı.
DSİ, 14. Bölge Müdürlüğü, Emlak
Konut’un 27 Aralık tarihli başvurusu için
hemen ertesi gün arazi incelemesi yaptı ve

ayrıca Cevahir Yapı’nın 28 Aralık tari-
hinde verdiği planları da 48 saat içinde
'uygun' buldu. DSİ’nin uygunluk yazı-
sında, “İmar planına uygun olarak hazır-
lanan geçici dere geçiş projesi” deniliyor,
ama imar planlarında köprü de yok, 
yol da. 

Köprü inşaa edildi

Kemerköy’deki tartışma Ziraat Banka-
sı’nın toplam 200 bin metrekare yeşil
alana 600 konut yapmak için TOKİ ile an-
laşmasıyla başladı. Açılan 60’ın üstünde
dava, 2 yürütmeyi durdurma kararı ve
bölge halkının direnişine rağmen 31 Ekim
sabahı 650 polis eşliğinde taşeron firmalar

Cevahir ve Özyazıcı’nın iş makinaları ça-
lışmaya başlamıştı. Cevahir İnşaat site du-
varlarını yıkarak kendine yol açarken
İSKİ’ye ait alanda Cendere’nin kolların-
dan biri olan Bağ Deresi üzerine de bir
köprü inşa etmişti. 2010/07 sayılı Afet ve
Acil Durum Yönetmeliği’ni hatırlatan uz-
manlar, dere yataklarının kapatılamayaca-
ğına ve dere yataklarında gerçekleştirilecek
her türlü yapıların DSİ ve ilgili kuruluş-
larca onaylı bir projeye dayanması gerekti-
ğine dikkat çekti. 

İSKİ tebligat gönderdi

İSKİ’nin başvurusu üzerine İBB Zabıta
Müdürlüğü 19 Aralık günü kaçak köprü-

nün 15 gün içinde yıkılarak dere yatağının
eski haline getirilmesi için bir tebligat ha-
zırladı. Ancak Cevahir İnşaat şirketinin
yetkilileri yasal tebligatı almak istemeyince
Göktürk Muhtarlığı’na teslim etti. İmar
planında olmamasına rağmen köprü ve
yaklaşık 200 metre de yol yapan Emlak
Konut ve taşeronu Cevahir İnşaat’ın karşı
hamlesi ise DSİ, 14. Bölge Müdürlü-
ğü’nden jet hızıyla uygunluk yazısı almak
oldu. 

Görünmez bir el var

DSİ 14. Bölge Müdür Yardımcısı Bahattin
Hakan Emiroğlu’nun yazısına tepki göste-
ren Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Eş Söz-
cüsü Gülseren Onanç, “Görünmez bir el
tüm kamu kurum ve kuruluşlarını bu hu-
kuksuzluğa alet ediyor. İmar planı iptal
ediliyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dev-
reye girip rezerv alan bahanesiyle imara
açıyor. Mahkemeden yürütmeyi dur-
durma kararı çıkıyor, saatler içinde itiraz
kabul ediliyor. Kaymakam yürütmeyi dur-
durma kararını yetkisini aşarak uygulamı-
yor. İBB silüet izni olmadığı için
Eyüpsultan Belediyesi’nden inşaatları dur-
durmasını istiyor, uygulanmıyor. Şimdi de
İSKİ dere yatağını korumak için karar aldı,
DSİ olmayan planı onaylayarak yağmaya
yol verdi. Yaşananlar tam bir hukuk skan-
dalı” dedi. 

Cevahir İnşaat’ın, Cendere üzerine yaptığı ve İSKİ’nin 15 gün içinde yıkılması yönünde ihtar gönderdiği köprüye DSİ sahip çıktı. DSİ 14. Bölge
Müdürlüğü’nün ‘plana uygun’ yazısına tepki gösteren Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi Eş Sözcüsü Gülseren Onanç, "Görünmez bir el tüm kamu kurum
ve kuruluşlarını bu hukuksuzluğa alet ediyor. DSİ olmayan planı onaylayarak yağmaya yol verdi. Yaşananlar tam bir hukuk skandalı" dedi.

100. yıla 100 
resimle kutlama
Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği 
“Cumhuriyet’in ‘100. Yılında Yüz Resim Çalıştayı”
ile dünyanın dört bir yanından ressamlar
Cumhuriyet’i ve değerlerini tuvale yansıtıyor

MALTEPE Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin
100. Yılı etkinliklerine “Cumhuriyet’in ‘100. Yı-
lında Yüz Resim Çalıştayı” ile katkı sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde dünya genelindeki kardeş belediyelere
“Atatürk Parkı” çağrısında bulunan Maltepe Belediyesi’nin
resim çalıştayı, İranlı 9 ressamdan oluşan grubun çalışmaları
ile başladı. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür-
lüğü koordinatörlüğünde yürütülen çalıştay kapsamında
İranlı ressamlar, Cumhuriyet’i ve temsil ettiği değerleri kendi
bvakış açılarıyla tuvale yansıttıkları eserler ortaya koydu. Or-
taya çıkan eserler Maltepe Belediyesi’nin Altayçeşme Mahal-
lesi’nde hizmete açtığı Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde
sergileniyor. Çalıştay kapsamında ikinci grup olarak, 6-16
Ocak tarihleri arasında Yakutistan’dan sanatçılar konuk edi-
lecek. “Cumhuriyet’in 100. Yılında Yüz Resim Çalıştayı”,
sene boyunca Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan,
Türkmenistan, Türkmenistan, Bulgaristan ve Makedonya
gibi ülkelerden sanatçıların katılımıyla devam edecek.

Maltepe’ye davet etti

2023 yılında Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağını anım-
satan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Cumhuriyet’in
100. yılına 100 resimle katkı sunacağız. Cumhuriyet’in 100.
yılda 100 tablo çalıştayına 100 ressam arkadaşımızla başla-
dık. İlk aşamada komşu ülkeler İran, Azerbaycan, Türkme-
nistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya’dan başlayarak
Balkanlar’da Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan gibi ülke-
lerden sanatçı dostlarımızı Maltepe’ye davet ediyoruz. Bu ar-
kadaşlarımız başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere cumhuriyet, demokrasi, insan hakları, eşitlik ko-
nularını işleyen tablolar yapacaklardır. Bu tablolarımızı 30
Ağustos Zafer Bayramı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı’na kadar Maltepe’de ve İstanbul’un değişik yerlerinde
sergileyecekler. Bu sergiyi kardeş ülkemiz Azerbaycan yetkili-
leri geçtiğimiz yıl kültür başkenti ilan edilen Şuşa kentinde
sergilemek istediklerini müjdelediler. Şimdiden hayırlı olsun.”
dedi. HABER MERKEZİ

cananmurtezaoglu@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Canan MuRtezaoğlu
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Personelden kan bağışı
Kızılay, Ümraniye Belediyesi’nde kan bağışı kampanyası düzenledi. Başkan
İsmet Yıldırım ve Kaymakam Abdülaziz Aydın da kan bağışında bulundu

KIZILAY Ümraniye Şu-
besi kan bağışı çalışma-
larına ara vermeden

devam ediyor. Ümraniye Çarşı’da
yer alan daimi kan bağışı aracının
yanı sıra zaman zaman farklı lokas-
yonlarda da kan bağışı kampanya-
ları düzenleniyor. Kızılay’ın bu
seferki durağı Ümraniye Belediyesi
oldu. Ümraniye Kültür ve Sanat
Merkezi’nde Ümraniye Belediyesi,
Ümraniye Kaymakamlığı ve Kızılay
Ümraniye Şubesi iş birliğiyle dü-
zenlenen kan bağışı kampanyasına
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı
Abdülaziz Aydın da katılarak, kan
bağışında bulundu. Gün boyu
devam eden kampanyaya, belediye

personeli de katıldı.

Hayati öneme sahip

Başkan İsmet Yıldırım konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, “Kan bağışı ha-
yati öneme sahip bir konu. Kızılay
Ümraniye Şubesi’nin de bununla
alakalı ilçemizde önemli çalışmaları
var. Ben de fırsat buldukça kan ba-
ğışlamaya gayret gösteriyorum.
Bugün başkasının ihtiyaç duyduğu
kana, yarın biz de ihtiyaç duyabili-
riz. Belediyemizde düzenlenen bu
önemli işe katkı sağlayan herkese te-
şekkür ediyorum. Personelimiz de
kan bağışı kampanyasına katılıyor.
Onlara da bu hassasiyetlerinden
dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyo-
rum” dedi.
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Hesap sormazsak 
yalan söylerler!

S on 20 yılımız; aldatıldık, yalan söylüyorlar,
bunlar teröristler ile el ele, yüzleşme, ba-
rışma, güvenin bize, bunu ancak biz yaparız,

bir şans daha vb sloganlar ile günü kurtarma, gün-
demi değiştirme yarışı ile geçiştirildi. Yükseköğre-
tim okuma oranımız hızla artmasına rağmen bu
yalanı söyleme ve yedirme alışkanlıklarımız da hiç-
bir azalma görülmemektedir. Tersine daha da art-
maktadır. İki konu ile yüzleşmemiz gerekiyor. Ya
eğitim sistemimiz yetersiz. Elli yıllık bir eğitimci
olarak deneyimlerim belli alanlarda buna çok
uygun. Bırakınız meslek eğitimi almayı günlük
yaşam tarzının devamı için bile gerekli bilgiyi vere-
miyoruz. Bir taraftan da bu durumdan öğrenci de
öğreten de memnun gibi. Ancak bu yollar işte bizi
kandıranların isteği. Hiçbir sorunumuz çözülmediği
gibi geleceğimiz de sıkıntıya sokuluyor. Klasik köşe
dönücü yöntemleri denemeye başlıyoruz. Bu köşe
dönücü terimini lütfen yabana atmayın. İçeriğinde
düzenli işleyen meslek grupları da dahil bu köşenin
arkasından dönerek çözüm önerileri getiriyorlar. Bu
duruma ben sokak hukuku diyorum. Normal hukuk
kuralları işletilmediğinde bu yollara tenezzül edili-
yor. Örf adetlerimiz, görgü kurallarımız, dini vecibe-
lerimiz birlikte birleştirilerek bu yolu deniyorlar. Bu
şekilde cemaatlere kadar giden yollar ile çözüm üre-
tiyorlar. Sonra da iktidar-muhalefet kavgaları gibi
okullu-alaylı tartışması karşı karşıya gelebiliyor.

Değerli okuyucular asıl yazımın konusu bu de-
ğildi. Yukarıda ki bahaneler ile çok moda haline
getirdikleri özür dileme siyaseti ile büyük günahla-
rını geçiştireceklerini zannediyorlar. Cahil kesimde
hala etkili olduklarından devam etmede de sakınca
görmüyorlar. Kendilerine yapıldığında istemedikleri
şeyi kendileri karşı tarafa özür bile dilemeden ya-
pabiliyorlar. Hedefe ulaşırlarsa arınma ve günah çı-
karma ile yeniden doğmuş gibi başkalarına her
türlü davranışta sakınca görmüyorlar. Ben yaptım
oldu mantığı.  Ama modern dünyada böyle bir
mantık yok. Kanunsuzluğa o kadar alışıyorlar ki.
Uluslararası düzeyde bile, biz bunu tanımıyoruz.
Yok sayıyoruz. Çözüm yolu olarak sunuluyor. Kaba-
dayı mantığı. Faşizm mantığı, diktatörlük mantığı
ve benzerleri… Son haftalarda birlikte seyrettiği-
miz karşılıklı eleştiriler, geçmişin kötülüklerini,
haksızlık ve hukuksuzluklarını yaymak, gölgelemek
şeklinde, kesinlikle doğru sayılmayacak şekilde or-
tada dillendiriliyor.

Bu haftayı ne güzel bir yalanlar rüzgarı ile geçiri-
yoruz. Zamlar rakam olarak hoş. Derinlik ve hedefe
yararlılık açısından boş. Bizi üzmeyin ben yaşım ge-
reği 3-4 yılda bir bu doğal veya suni krizleri yaşa-
dım. Üzüntüm gençler. Onlar şaşkınlar. Onları bu
yaşlarda pozitif gerçekler ile tatmin etmeliyiz. Yine
de onlara sesleniyorum. Hayatın gerçeklerine tutun-
manın tam zamanı. Doğru kararı vermek bu kadar
ayağınıza gelmedi. Fırsatı iyi kullanın. Hepinize sev-
gilerimi sunuyor, sizi kucaklıyorum.

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), toplam 8 temada gerçekleşti-
receği “Zor Anında İBB Yanında”

kampanyasını başlattı. Kampanya bo-
yunca; kadın, gençlik, kent yoksulluğu,
yaşlılık, çocuk, engelli, defin hizmetleri
ve kütüphane başlıkları altında, deza-
vantajlı grupların ve kadınların hayatını
kolaylaştıran tüm hizmetler İstanbullu-
larla paylaşacak. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, kampanya kapsamında,
Esenler Adem Baştürk Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen “Kadın Forumu-
Türkiye'de Kadın Olma Halleri” konulu
etkinlikte, farklı toplum kesimlerinden
kadınlarla bir araya geldi. Enstitü
İSMEK Forum Tiyatro grubunun kısa
oyunu ile başlayan etkinlik, katılımcıların
kendi hayatlarında yaşadıkları zorluklar-
dan söz ettikleri söyleşiyle devam etti. 

İstatistik verdi

Güzel bir deneyim yaşadıklarını belirten
İmamoğlu, “Hem kadınların yaşadığı
zorluklar üzerinden dokunuşlar oldu
hem de onlara dönük deneyimlerini ve
hayat tecrübelerini bizimle paylaşan ha-
nımefendiler oldu. Biraz tabii kendimize
getiren sesleri de duyduk” dedi. Kadın
olmanın her zamankinden daha zor ol-
duğu günler yaşandığına dikkat çeken
İmamoğlu, yaşanan krizin ekonomik
kriz temelli olduğuna vurgu yaptı. Ka-
dınların ekonomik krizden etkilenmesiyle
ilgili istatistiki bilgiler paylaşan İma-
moğlu, “Örneğin; neredeyse 10 kadın-
dan 4’ü, evde yalnızken, evin kombisini
kapattığını söylüyor. Burada bile kalaba-

lık bir şekilde, ‘Evet’ sesleri duyuyorum.
Bu, çok gerçek bir durum. Örneğin; her
10 kadının 4’ü, çok acil bir durum yoksa
ya da çok önemli bir ihtiyaç yoksa, geçi-
nebilmek adına evden dışarı çıkmamayı
tercih ediyor. Kendi hayatından kısıtlıyor.
Yine burada yoğun bir şekilde, ‘Evet,
ben de bunu yapıyorum’ diyen kadın
seslerini ve kadın duygularını, ellerini
kaldıran kadınları görüyorum. Mesela;
100 ev kadınının 84’ü, ‘Son 6 aydır içeri-
sinde, kendi evi için, kendi kıyafeti, kendi
ihtiyacı için alışveriş yapmadım’ diyor.
Bu alışveriş tercihinin kendisi için yapa-
mayan, hayatı kendisi için yaşamayan
kadınlar var İstanbul’da” ifadelerini kul-
landı. 

Mahcup olurum

Herkesin İstanbul’a zengin olma haya-
liyle geldiğini kaydeden İmamoğlu,
“Ama maalesef biz İstanbul'da böyle bir
durumdayız. Maalesef ülkemiz, şu
anda yoksullukla, fakirlikle ilgili büyük
bir sınav vermekte. Ülkeyi bu hale geti-
renlerin kadınlara çok büyük borçları ve
mahcubiyetleri vardır. Kadınların yaşa-
dığı yoksulluğa, şiddete, ayrımcılığa
karşı asla duyarsız kalamayız. Kadın-
lara bütün bu süreçleri yaşatan aklın,
kendi yetkilerini kadınlar için kullanma-
yıp, onlara hayatı zorlaştıran ve onların
hayatlarını bazen çekilmez hale getiren
yöneticilerin, bu ülkenin kadınlarına
çok önemli borçları var” şeklinde ko-
nuştu. “İddiayla söylüyorum ki; kadının
ihtiyaçları, kadının sorunlarıyla yüzle-
şen ve adımlar atan bir yönetimiz”
diyen İmamoğlu, “Çünkü kadınlara
karşı, bu şehrin kadınlarına karşı ken-

dimi mahcup hissetmek asla istemiyo-
rum. Eğer eğer ben kendimi kadınlara
mahcup hissedecek bir işin, bir eylemin,
bir eksikliğin içerisinde olursam, inanın
ki, ben kendimi, başta anneme, eşime,
kızıma, kız kardeşime mahcup hisset-
miş olurum” ifadelerini kullandı. 

Gereğini yapıyoruz

İBB olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği
konusuna özel önem verdiklerini, kadın
yönetici ve çalışan sayısını, geçmiş yıl-
lara oranla yüksek seviyelere çektiklerini
aktaran İmamoğlu, “Bu aslında bir zih-
niyet meselesi. Kadın, bir toplumda eşit
seviyeye gelmişse, o toplum mutludur.
Bu kadar net. Bakın; bunu bazen inan-
cımızla, bazen örf adetimizle ki çoğu
hurafe, doğru değil buralarla baskıla-
yan, aşağı indirmeye çalışılan kavram-
larla anlatmaya gayret eden insanlar
var. Böyle şey olmaz. Tabii ki annelik
kutsaldır. Ama babalık da kutsaldır.
Yani annelik-babalık kavramı üzerinden
kadınları baskılayamazsınız. Böyle bir
şey yok” dedi. Kadınların layık olduk-
ları görevlere mutlaka gelmeleri gerekti-
ğinin altını çizen İmamoğlu, “Açık ve
net söylüyorum: Görevim ne olursa
olsun, bu meseleye özenli bir davranışla
hareket edeceğime, yaklaşacağıma ve
bu toplumda kadınların eşitlenmesi için
sonsuz mücadele vereceğime, hepinizin
huzurunda, Esenler'de söz veriyorum.
Bu arada başta ben ve yönetici arka-
daşlarım, kadınlara haklar ve imkanlar
lütfeden insanlar değiliz; onu söyleye-
yim. Gereğini yapıyoruz, eşitlik adına
olması gerekeni yapıyoruz” açıklama-
sını yaptı. 

HABER MERKEZİ

Korku geçidi!
EsEnlErCaddesi'nde bulunan
araç üst geçidinden her gün
yüzlerce araç geçiyor. Üst geçit

bakımsızlıktan korkutan bir hal aldı. Üst
geçidin kenarında bulunan beton bloklar
düşmeye başladı. Altından geçen sürücü-
ler ve vatandaşlar için tehlike saçan üst
geçidin kolon ve kirişlerinde de dökülme-
ler meydana geldi. Paslı demirlerin ortaya
çıktığı üst geçitten düşen beton bloklar
nedeniyle önlem olarak bazı bölümler
demir çitlerle çevrildi. Köprünün altından
geçmek zorunda kalanlar, beton parçası
düşmesinden ya da köprünün yıkılmasın-
dan korktuklarını dile getirdi. Her gün
aynı yolu kullanmak zorunda kalanlar
yetkililerin köprüyü yenilemesini istiyor.

Kafasına düşebilir

Murat Aydın "Bu köprü çok eski, bence
yenilenmesi lazım. Burayı çok kullanmı-
yordum. Taşlar çocukların, birilerinin ka-

fasına düşebilir, burası yıkılabilir" dedi.
Kerem Türeli ise "Dün gece saat 01.00 sı-
ralarında işten dönüyordum. Vinç yanaştı
buraya belediye ekipleri taşları inceli-
yordu. Sabah da polisin şerit çektiğini
fark ettik, ceset var sandık. Taş düşmesi

olduğunu anladık. İnsanlar geçerken te-
dirgin oluyorlar. Sanayi bölgesi olduğu
için akşamları da burada bir yoğunluk
oluyor. Çok tehlikeli bir durum. Ya yolun
ortasından geçecekler bu sefer de araç
çarpabilir, altından geçsen kafana taş dü-

şebilir" açıklamasında bulundu.

Tereddütle geçiyoruz

Alpay Kaya ise "Bu büyük bir sıkıntı.
Bugün burada çökmüş, yarın da başka
yerde çökebilir. Zaten burada TIR'lar da
çok sıkışıyor. 5 yıldır bu istikameti kulla-
nıyoruz, kullanırken korkuyoruz, tered-
dütle geçiyoruz. Yetkililerin burayla
ilgilenmesi lazım. Demek ki yavaş yavaş
demirler çürüyor. Zamanla daha da
büyük parçalar dökülecek. Ben burada
bugüne kadar çalışma yapıldığını görme-
dim. Şu ana kadar ben geçerken taş düş-
medi ama denk gelebilir günde 3 sefer bu
yolu kullanıyorum. Buradan geçmek zo-
rundayım benim için alternatifi yok.
Araçların da üstüne düşebilir" şeklinde
konuştu. Bu arada İBB'den verilen bil-
giye göre üst geçidin bakım sürecine gir-
diği, güçlendirme için tespit ve inceleme
yapıldığı bildirildi. DHA

Esenler'de bulunan araç üst geçidinden düşen beton bloklar
tehlike saçıyor. Üst geçidin kolon ve kirişlerinde de dökülmeler
olurken demirler ortaya çıktı. Köprünün altından geçenler
tehlike nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirtti 19 ülkeye bin 

375 su kuyusu 

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2022 yılında
da Afrika ve Asya’da su kuyularını hiz-
mete açtı. Yıl içerisinde 19 ülkede açılan

bin 375 adet su kuyusu ile günde 600 binden fazla
insan temiz suya ulaşıyor. İklim değişiklikleri, kirli-
lik ve israf nedeniyle temiz su kaynakları büyük bir
hızla tükeniyor. Dünyadaki her 10 kişiden 1’i
temiz suya erişemiyor. Temiz suya erişimin kısıtlı
olduğu bölgelerde salgın hastalıklar yaygınlaşıyor.
İHH, 2022 yılında da Afrika ve Asya’da açtığı su
kuyularıyla sene içerinde 19 ülkede bin 375 adet
kuyu açmış oldu. İHH’nın 2000 yılından bu yana
42 ülkede açtığı su kuyusu sayısı ise 12 bin 533
adete ulaştı. 2022 yılında su kuyusu açılan 19 ülke
ise şöyle: Togo, Benin, Çad, Nijer, Uganda, Mali,
Afganistan, Gana, Somali, Kenya, Fildişi Sahil-
leri, Nijerya, Burkina Faso, Gine, Zimbabve, Tan-
zanya, Kamerun, Suriye ve Sierra Leone. DHA

YOKSULLUKLA 
SINANIYORUZ!

KartalKaymakam-
lığı ile Kartal İlçe Em-
niyet Müdürlüğü

Toplum Destekli Polislik Büro
Amirliği'nin ortak çalışmasıyla,
Yakacık Huzurevi sakinlerine Al-
batros düğün ve balo salonunda
moral yemeği düzenlendi. Orga-
nizasyona Kartal kaymakamı
Abdullah Demir ve İlçe Emniyet
Müdürü Sinan Dallı' da katıldı.
Lise öğrencilerinden oluşan
müzik grubu eşliğinde huzur evi
sakinleri şarkılara eşlik ederek
dans etti. Yemekte konuşan Kar-
tal Kaymakamı Abdullah Demir,

"İlçe Emniyet Müdürümüz
Sinan Bey'le yılbaşı haftası huzur
evi sakinlerine misafirliğe gitmiş-
tik. Yeni yıllarını kutlarken hep
aynı ortam ve kişilerden sıkıldık-
larını gördük. Kendilerine dışa-
rıda bir yemek organizasyonu
yapmayı teklif ettik. Bundan çok
mutlu oldular. Masalarını geze-
rek ne düşündüklerini sorduk.
Çok mutlu olduklarını çok sevin-
diklerini söylediler. Bu organizas-
yonda lise öğrencilerimiz
dedelerine, ninelerine bu güzelliği
sunmuş oluyorlar. İki nesil bir
araya gelmiş oldu" dedi. DHA

İki nesil bir araya geldi
Kartal'da Yakacık Huzurevi sakinlerine moral yemeği düzenlendi. Yemekte konuşan Kay-
makam Abdullah Demir, "Bu organizasyonda lise öğrencilerimiz dedelerine, ninelerine
bu güzelliği sunmuş oluyorlar. İki nesil bir araya gelmiş oldu" ifadelerini kullandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Zor Anında İBB Yanında-Kadın Forumu’ etkinliğinde 
konuştu. “Ülkeyi bu hale getirenlerin kadınlara çok büyük borçları vardır” diyen 
İmamoğlu, “Bir daha İstanbul'a ‘Erkekler Belediyesi’ kurdurtmayacağız” diye konuştu.
Herkesin İstanbul’a zengin olma hayaliyle geldiğini kaydeden İmamoğlu, “Maalesef 
ülkemiz, şu anda yoksullukla, fakirlikle ilgili büyük bir sınav vermekte. Kadınların yaşa-
dığı yoksulluğa, şiddete, ayrımcılığa karşı asla duyarsız kalamayız” ifadelerini kullandı

KANUNSUZLUĞA ASLA
FIRSAT VERMEYECEĞİZ
“Bir daha İstanbul'a ‘Erkekler Belediyesi’ kur-
durtmayacağız” diyen İmamoğlu, konuşmasını,
“Kadınların ve erkeklerin eşit bir biçimde şehri
yönettikleri, şehre imkanlar sundukları, bir
arada konuşup, bir arada düşünüp, bir arada
karar aldıkları bir belediye olacak İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi. O belediyeyi tekrar ‘erkek-
ler belediyesine’ dönüştüremeyeceğini
anlayanlar, belediyeye el koymaya kalkışıyor
olabilirler. Ama bu güler yüzüm, kendime olan
inancımdan ve bu şehrin 16 milyon insanına
olan inancımdan; o kanunsuzluğa asla fırsat ve
geçit vermeyeceğiz. Kesinlikle hanelerimizden,
mahallemizden, ailelerimizden, şehrimizden,
memleketimizden hak, hukuk ve adalet duy-
gusu eksik olmasın. Allah, ülkemizi, şehirleri-
mizi ahlak yoksunu, vicdan yoksunu, adalet
yoksunu yöneticilerden korusun. Sizin duaları-
nız kabul olur. Yüzüncü yılda her şey çok güzel
olsun” sözleriyle noktaladı. 

Kayıtlar başladı
EsEnyurtlu çocukları
bilime ve sanata yönlen-
dirmek, ilgi duydukları

ya da yetenekli oldukları alanlarda
donanımlı bireyler olmalarını sağ-
lamak amacıyla hayata geçirilen
Esenyurt Belediyesi Çocuk Üni-
versitesi, ön kayıtlarını almaya
başladı. 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri
bu üniversitede sosyal ve zihinsel
gelişimlerini destekleyici aktivite-
lerle dolu bilimsel programlarda

eğitim alacak. Fen, Matematik,
Geometri, Temel Mühendislik, İş-
letme ve Ekonomi, Felsefe, Sosyo-
loji ve Antropoloji, Psikoloji,
Uygarlık Tarihi ve Kültürler, Ede-
biyat, Hukuk derslerinin yanı sıra
Yapay Zekâ, Uzay Bilimleri, Bili-
şim Teknolojileri, Robot Atölyesi,
Drone Atölyesi, Enerji Üretimi,
Fotoğrafçılık, Tiyatro, Sinema
Atölyesi ve Duygusal ve Psikolojik
Gelişim eğitimleri de verilecek.

Türkiye’nin en
prestijli üniversite-
lerinde eğitim
veren akademis-
yenlerin, Esen-
yurtlu çocukları
geleceğe hazırla-
yacağı Çocuk Üni-
versitesi’nin ön
kayıtları başladı



G enel Sağlık-İş üyesi sağlık ça-
lışanları memur maaşlarına
yapılan yüzde 30 artışın sa-

daka niteliğinde olduğunu söyleyerek
zammı protesto etti. Genel Sağlık-İş
Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, An-
kara Gülhane Eğitim ve Araştırma
Hastanesi bahçesinde yaptığı basın
açıklamasında “Bir yılda kuru soğa-
nın bile yüzde 315 kıymetlendiği ülke-
mizde, görünen o ki iktidarın sağlık
çalışanlarının emeğine verdiği değer
soğan kadar bile etmemektedir” dedi.
Uğur açıklamasında, “Asgari ücrete
eşitlenmiş maaşlarla, yoğun çalışma
koşullarında insanüstü gayretle sağlık
hizmeti sunan sağlık emekçileri, derin
yoksulluğa mahkûm edilmiştir. Bu
oran, sağlık çalışanlarının emeğine
yönelik büyük bir saygısızlık, aşağı-
lama, hor görme ve yok saymaktır”
diye konuştu.

Memur-Sen'e tepki gösterdiler

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı.
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, “sendika-

mız” diyerek yandaş konfederasyon
olduğunu itiraf ettiği Memur-Sen'in
organizasyonunda memur ve emek-
liye yüzde 25 zam oranını “müjde”
diye duyurmuştur. Protokol sırala-
rında oturan Memur-Sen Başkanı
yüzde 25 zammı alkışlayarak iktidara
karşı görevini yerine getirmiştir. Önce
yüzde 25 zam diyerek ölümü göste-
ren siyasi iktidar, ardından yüzde 30
zam yaptık diyerek sıtmaya razı et-
miştir. Hem siyasi iktidar hem yan-
daşı sendika yüzde 5'i ikinci müjde
olarak duyurmuştur. Bu nasıl müjde-
dir ki bedeli, milyonların açlığıdır? Bu
nasıl müjdedir ki bedeli, akşam ço-
cuklarına ekmek götüremeyen emek-
çilerin göz yaşlarıdır? Bu nasıl
müjdedir ki bedeli bir ülkenin gele-
ceği, yarınları, umutlarıdır?Bu nasıl
bir müjdedir ki bedeli, yandaşlık kav-
ramını bile hafif bırakacak kadar vıcık
vıcık ilişkilerin, emekçi onurunu ve
haysiyetini boğup yok etmesidir? Ya-
şanan bu trajik olay, ülkemiz sendika-
cılığının geldiği içler acısı durumu bir

kez daha gözler önüne sermiştir. Bir
yılda kuru soğanın bile yüzde 315 kıy-
metlendiği ülkemizde, görünen o ki
iktidarın sağlık çalışanlarının emeğine
verdiği değer soğan kadar bile etme-
mektedir. Asgari ücrete eşitlenmiş
maaşlarla, yoğun çalışma koşulla-
rında insanüstü gayretle sağlık hiz-
meti sunan sağlık emekçileri, derin
yoksulluğa mahkûm edilmiştir. Bu
oran, sağlık çalışanlarının emeğine
yönelik büyük bir saygısızlık, aşağı-
lama, hor görme ve yok saymaktır.
Kira + yiyecek + faturalar üçgeninde
evini geçindirmeye çalışan, yoğun
mesai, şiddet, mobbing üçgeninde
nefes almaya çalışan, ancak her na-
sılsa büyüdüğü söylenen ekonominin
altında kalan sağlık emekçisidir. Sağ-
lık emekçisi “sadaka” değil, mesleği-
nin onuru ile insanca yaşamak
istemektedir. Tükenen sağlık çalışan-
ları, sadece alın terinin karşılığını iste-
mektedir. Sadaka niyetine verdiğiniz
zammı kabul etmiyoruz.” 
HABER MERKEZİ

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNER, av. Mustafa ENgİN
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ALMAN Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo)
ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü
(KOF), üç ayda bir gerçekleştirilen "Eko-

nomi Uzmanları Anketi’nin" aralık ayı sonuçlarını ya-
yımladı. Buna göre, dünya genelinde enflasyon oranı
yeni yılda yüzde 7,1'e, ardından gelecek yıl yüzde 5,8'e,
2026'da ise yüzde 4,5'e gerileyecek. Bu yıl için enflas-
yon beklentileri Batı Avrupa için yüzde 5,4, Kuzey
Amerika için yüzde 5,2 ve Güneydoğu Asya'da yüzde
5,3 ile küresel ortalamanın oldukça altında kaldı. Buna
karşılık, 2023 enflasyon beklentileri Güney Asya için
yüzde 23, Güney Amerika için 25, Kuzey Afrika için 32
ve Doğu Afrika için yüzde 35 ile küresel ortalamanın
üzerinde oldu.Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke, konuya
ilişkin değerlendirmesinde, yılın başındaki enflasyona
yönelik beklentilerin cesaret verici olduğuna dikkati çe-
kerek “Çünkü uzmanlar bir önceki çeyreğe kıyasla en-
flasyon oranlarının biraz daha düşük olduğunu
söylüyor. Bununla birlikte, enflasyon çok yüksek bir se-
viyede kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı. Pot-
rafke, ECB'nin aralık ayında üç temel politika faizinde
yaptığı 50 baz puanlık faiz artırımlarının da Avrupa'da
enflasyon beklentilerindeki düşüşe katkı sağladığını be-
lirtti. Söz konusu ankete Aralık 2022'de 133 ülkeden
1.537 ekonomist katıldı. AA

Enflasyon azala
azala bitecek!
Dünyanın dört bir yanından ekonomistler,
gelecek dönemlerde küresel enflasyonun
kademeli olarak düşmesini bekliyor

Genel Sağlık İş üyesi sağlıkçılar memur maaşlarına yapılan zammın sadaka
niteliğinde olduğunu belirterek yüzde 30 maaş artışını Ankara'da protesto etti

SAGLIKCILARDAN
ZAM PROTESTOSU

Araç muayene
ücreti soygundur

2023 yılında uygulanan araç muayene ücret-
leri CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın
tepkisini çekti. TBMM'ye ücret tarifesini gös-

teren pankart ile gelen Yalım, “En çok kullanılan araç tipi
olan otomobil ve penalvanlarda muayene ücreti bin 130
lira oldu. 15 dakikalık bir işlem için alınan bu ücret devlet
eliyle işlenen bir soygundur. Karayolları Genel Müdür-
lüğü bu işi TÜVTÜRK'e devrettiğinde muayene ücreti
138 liraydı. Aradan geçen 16 yılda artış oranı yüzde 719
oldu” diye konuştu.

Millet nasıl karşılasın?

Memur ve emekliye yüzde 25 zammın müjde olarak ve-
rildiğini hatırlatan Yalım, “Bu millet yüzde 25'lik zamla
bu masrafı nasıl karşılayacak. Vatandaş ya aracını sata-
cak ya da muayenesiz binecek. Zorunlu trafik sigortası-

nın fiyatı artırarak, araç muayene ücretini artırarak, akar-
yakıt fiyatlarını artırarak millete arabalarını sattırıp oto-
mobil fiyatlarını düşürmeye çalışıyorlar. Pes doğrusu”
ifadelerini kullandı. CHP'li Yalım sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bir cıvata bile sıkmadan ve en ufak bir ayar dahi
yapmadan alınan araç muayene fiyatları çok yüksektir.
Geçtiğimiz yıl 507 lira olan ücret bu yıl bin 130 lira oldu.
Bu artış vatandaşların gelirlerine göre çok yüksektir. Araç
muayeneleri Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından
yapılıyor olsaydı şimdi otomobil başına en fazla 350 lira
civarında ücret ödüyor olacaktık. Bunun sebebi yeniden
değerleme oranı devlet hizmetlerinde Cumhurbaşkanı ta-
rafından yüzde 50 oranında düşürülürken hiçbir zaman
araç muayene ücretleri bu düşürülmeden etkilenmediği
için şimdi bir otomobil bin 130 lira ödüyor.” 
HABER MERKEZİ

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yeni yılda otomobil ve panelvan
tipi araçların muayene ücretlerinin bin 130 lira olduğunu belirterek;

“Bu ücret devlet eliyle işlenen bir soygundur” diye konuştu

Kruvaziyerle 
1 milyon
yolcu geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, 2022
yılında kruvaziyer yolcu
sayısının 22 katına çıkarak
1 milyonu aştığını bildirdi

Ulaştırma ve altyapı Bakanı adil Ka-
raismailoğlu, yazılı açıklamada, 2022
yılının kruvaziyer gemi istatistiklerini

açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, hem gelen gemi
hem de turist sayısında ciddi artış meydana geldi-
ğini kaydetti. 2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle
45 bin 362 yolcunun türkiye’ye geldiğini anımsatan
Karaismailoğlu, 2022'de ise kruvaziyer gemi sayısı-
nın 12 katına çıkarak 991’e yükseldiğini, yolcu sa-
yısının da aynı dönemde 22 katına çıkarak 1 milyon
6 bini aştığını bildirdi.Sadece ekim ayında, 2021
yılı toplamından daha fazla kruvaziyer gemisinin
türkiye limanlarına yanaştığına dikkati çeken Kara-
ismailoğlu, ekimde 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin
484 yolcunun ağırlandığını, ayrıca söz konusu ayda
yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Turizme katkı sağlıyor

Karaismailoğlu, geçen yıl 464 gemi ve 493 bin 834
yolcu ile en fazla kruvaziyer gemiye ev sahipliği
yapan limanın Kuşadası olduğunu, yılın limanı seçi-
len Galataport’a 143 gemi yanaştığını ve 220 bin
82 yolcunun ağırlandığını duyurdu. 98 gemi ve 95
bin 462 kruvaziyer yolcu ile Bodrum limanı’nın
üçüncü sırada yer aldığını belirten Karaismailoğlu,
Sinop, amasra ve trabzon’un da kruvaziyer turiz-
minde dikkati çektiğini ifade etti. amasra ve Ünye
limanlarının ilk kez kruvaziyer gemilere ev sahipliği
yapmaya başladığına işaret eden Karaismailoğlu,
"2022 yılında Sinop’a 14 kruvaziyer gemisi ile top-
lam 7 bin 906 yolcu geldi. amasra limanı’na 8
gemi yanaşırken, 4 bin 905 yolcumuzu ağırladık.
trabzon’a da 8 gemi ile 4 bin 747 kruvaziyer turist
geldi. Kruvaziyer turizmin gelişmesi için yatırımları-
mızı sürdürmeye devam edeceğiz. Cennet vatanı-
mızın her köşesine hak ettiği yatırımı yapıyoruz.
Yatırımlarımızın sonucunu almaktan da gurur duyu-
yoruz." değerlendirmesinde bulundu. aa

SEKTÖR temsilcileri, dün ayrıntıları Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeni Evim" kam-
panyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nef Yö-
netim Kurulu Başkanı Erden Timur, orta gelirli
vatandaşlar için açıklanan sıfır konut kampanyasının
ev sahipliği oranına pozitif katkı sunacağını belirterek,

"Ama asıl pozitif etkiyi konut üreti-
minde görebileceğiz. Önceki yıl-
larda toplam satışın yarısını
oluşturan sıfır konut satışlar son
senelerde yüzde 30'lara inmişti.
Bunun en önemli sebebi yeni
konut projelerinin başlayamama-
sıydı." dedi. Şimdi yüzde 0,69'dan
başlayan ve psikolojik sınır olan
yüzde 1'in çok altında kalan faiz
oranı kampanyasıyla orta gelirli
vatandaşların yeni konut alabilece-
ğini aktaran Timur, ilk 3 yıl taksit
tutarlarına destek olunmasının da
doğrudan üretime pozitif yansıya-
cağını ifade etti. Timur, "Arzın den-

geli ve sürdürülebilir şekilde her kentte devam etmesi
ülkemiz için çok önemli. Nitekim her sene en az 1 mil-
yon konut talebinin oluştuğu, ihtiyaç ve yatırım amaçlı
taleplerle birlikte bu rakamın 1,5 milyona çıktığını gö-
rüyoruz. Böylesi bir fotoğrafta arzın desteklenmesi ol-
dukça değerli bir hamle oldu." diye konuştu. AA

Konut kampanyası
herkes için iyi!
Gayrimenkul sektörü temsilcileri, orta gelirliye
yönelik yeni konut finansman modeliyle
hayata geçirilen "Yeni Evim" kampanyasının
hem inşaat firmalarına hem de vatandaşa
olumlu yansıyacağını belirtti
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YSK’da ne işler dönüyor?

CHP’li Özgür Kara-
bat, yaptığı açıkla-
mada YSK’nin oy

pusulası ihalesine değinerek, pu-
sulaların adetle değil ton ba-
zında ihale edildiğini söyledi.
Geçmiş seçimlerde yaşanan tar-
tışmaları da hatırlatan Karabat,
YSK’nin depoları olmasına rağ-
men oy pusulalarını Devlet Mal-
zeme Ofisi’nin deposunda
sakladığını ileri sürdü. Karabat,
“Seçim mevzuatına göre
DMO’nun yasal bir görevi veya
sorumluluğu yok. Oy pusulaları-
nın başına bir iş gelirse hesabını
DMO’nun depo bekçisine mi
soracaksınız?” dedi. Hükümetin
yerli ve milli söylemleri üzerinden
liralaşma stratejisi yürüttüğüne
de değinen Karabat, YSK’nin
ihalelerini euro ile yapmasını
eleştirdi. İhale ayrıntılarının ya-
yınlanmadığının belirtildiği açık-
lamada YSK eliyle 18 sözleşme
yapıldığı ancak ortada hiçbir
ihale olmadığı da vurgulandı.
“AKP’nin çökerttiği Anayasal ku-
rumlar arasında Yüksek Seçim

Kurulu (YSK) da yer alıyor.
Seçim için oy pusulası ihalesi ya-
pılıyor ama büyük soru işaretleri
var” diyen Karabat, “YSK’nın
faaliyet raporlarına baktığımızda,
Devlet Malzeme Ofisi (DMO)
üzerinden filigranlı oy pusulası
ve zarf kağıt alımlarının yapıldı-
ğını görüyoruz. Toplamda 3 bin
450 ton ve 18 bin top alım için
ihale yapılıyor. Matbaacılıkta ço-
ğunlukla kilogram hesabı ile işle-
rin yürüdüğünü biliyoruz. Ancak
söz konusu oy pusulası olunca
orada duracaksınız. Burada
alımı yapılan binlerce tonluk ka-
ğıttan kaç adet oy pusulası çıkar?
Bunların sayımı ve denetimi nasıl
yapılır? YSK’nin mühürsüz oy
skandalını unutmadık. Halka
güven verici adımlar atılması ge-
rekirken yine farklı yollara sapılı-
yor. Mesela, YSK’nın kendi
depoları olmasına rağmen se-
çimde kullanılacak malzemeler
DMO’nun depolarında saklanı-
yor. Seçim mevzuatına göre
DMO’nun yasal bir görevi veya
sorumluluğu yok. Oy pusulaları-

nın başına bir iş gelirse hesabını
DMO’nun depo bekçisine mi
soracaksınız? Ya da fazladan ba-
sılan pusulaları buralarda mı
saklayacaksınız?” diye sordu. 

Vurucu nokta

YSK’nin 2021 faaliyet raporla-
rında 2021 yılında kamu zararı
oluşmadığının yazdığını belirten
Karabat, “Evet, yıl bitmeden ka-
rara bağlanmış ve kamu zararı
yok deniyor. Sayıştay denetimi
bile olsa, aynı yıl böyle bir karara
varması söz konusu olamaz. Ve
geldik vurucu noktaya. Kamu
idarelerince hazırlanan faaliyet
raporlarında, üst yöneticiler gü-
vence beyanı vermek zorundadır.
Ama YSK’de böyle bir beyan
yok. YSK yöneticileri bile kendi
raporlarına güvenmiyor. YSK yö-
netimi adil ve güvenilir bir seçim
ortamı oluşturması gerekirken ne
işlerle uğraşıyor görüyorsunuz.
Şunu kesinlikle unutmasınlar.
Hukuk yerine siyasi talimatla ha-
reket edenler elbet bir gün hesa
bını vereceklerdir. Ne kadar oyun
yaparsanız yapın, bu oyunların
sonuna gelindi. Oyları sizlere
çaldırtmayacağız. Millet İttifakı
seçimleri kazanacak ve adalet
yerini bulacak. Halkımızın kuş-
kusu olmasın” dedi. 
NERGİZ DEMİRKAYA

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, seçime az bir süre kala Yüksek
Seçim Kurulu (YSK) hakkında önemli iddialar ortaya attı. “YSK'da ne işler
dönüyor?” diye soran Karabat, YSK’nin depoları olmasına rağmen oy
pusulalarını Devlet Malzeme Ofisi’nin deposunda saklandığını ileri sürdü

P artisinin Genişletilmiş
İl Başkanları Toplantı-
sı'nda konuşan Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, “Mevsim
şartlarını dikkate alarak, belki
tarihini biraz öne çekeceğimiz
2023 seçimlerinin önemini en
iyi sizler biliyorsunuz. Milletin
kurduğu, iktidara getirdiği bir
siyasi teşekkür olarak ifade et-
tiğimiz AK Parti'nin bu imti-
hanı da başarıyla geçmesini
sağlamak bizlerin ve heyetin
sorumluluğudur. Üye sayımızı
2018'de 10 milyon sınırına çı-
kardık. Yargıtay Başsavcılığı ta-
rafından açıklanan rakamlara
göre 11 milyon 240 bin üyeyle
girdik. Türkiye gibi siyasi reka-
betin oldukça sert yaşandığı bir
ülkede rekor sayıya ulaşmak el-
bette kolay değildir. Artık hiçbir
şey eskisi gibi olmayacak diye-
rek çıktığımız bu eser ve hizmet
yolculuğunda milletimize ver-
miş olduğumuz sözü tutmanın
gönül huzuru içerisindeyiz.
Hatırlarsanız ülkeyi yönetme
emanetini elimize aldığımızda,
kaşımızda yorgun, yılgın bir
millet bulmuştuk” dedi. 

Akamete uğrattık

“Dünyadaki ve bölgemizdeki
her gelişme, ister istemez ülke-
mizi de etkiliyor” diyen Erdo-

ğan, “Ülkemizin makro ekono-
mik büyümesine baktığımızda
2013-2014 yıllarına baktığı-
mızda gerçekten ekonomik
zirve yaptığını görüyoruz. Biz
bu resti görüp yolumuza
devam edince 17-25 aralık giri-
şimiyle ülkenin meşru yöneti-
mini devirmeye yönelik
kumpaslar ortaya konuldu.
Tehditleri kaynağında yok etme
komseptiyle, ardı arkasına yap-
tığımız harekatlarla bu oyunu
da bozduk. Başlattıkları 15
Temmuz darbe girişimi de mil-
letimizin sinesine çarpıp aka-
mete uğradı. Kovid salgını ile
başlayan süreç, uzunca bir sü-
redir bizi köşeye sıkıştırmaya,
sinsi yöntemlerle diz çökert-
meye çalışanların aslında ne
kadar kırılgan, sosyal ekono-
mik mimariye sahip olduğunu
gösterdi” ifadelerini kullandı. 

Yalan üzerine yalan

Konuşmasının devamında
muhalefete yüklenen Erdo-
ğan, “Biri çıkmış, "Erdoğan
Ayasofya'yı açamaz" diyor. Ee
açtık. Aslında Meral Hanım
bizi iyi tanır iyi bilir de: Bu lafı
nasıl etti onu anlamadım.
Meral Hanım Ayasofya şu an
cami, müze değil. Bizim gör-
evimiz yalan değil, icraattır,
dürüstlüktür. Bay Kemal ne
diyor: Bir tane eserleri yok. Ya

sen İzmir Milletvekili değil
misin? İzmir'in yollarını kim
yaptı? Ülkenin yollarını dolaş-
mıyorsun da İzmir'e de mi git-
miyorsun?  Ne derlerse
desinler. İzmirli milletvekille-
rime sesleniyorum. Arkadaş
daha çok çalışacaksınız. Bun-
ların yalanlarına İzmirli va-
tandaşlarım artık daha fazla
esir olmamaları gerekir. Şunu
biz boşu boşuna demiyoruz;
Bunlarla biz yolculukta öyle
bir yarışa gireriz ki bizi yakala-
yamazlar. Bizler yapıyoruz,
yaparız. Onlar ya seyreder, ya
konuşur, ya iftira atar. Şehir
hastanelerini inkar ediyor.
Bütçeye nereden parayı koya-
caksın. Bütçe nedir adamın
haberi yok. Her şey zannedi-
yor ki bütçeyle yapılır. Bay
Kemal, parayı finansı yönet-
menin yolları var. Biz bunları
bütçeden yapsaydık, bunun
faizini bile ödeyemezdik. Sa-
dece şehir hastanelerin değil,
bütün yollarda, viyadüklerde
aynı uygulamayı yaptık. Onun
için ülkemizi de adeta bir
uçuşa kaldırdık. Sen anlamaz-
sın bu işlerden. Senden sirk
cambazı da olmaz. Yalan üze-
rine yalan. Açtığım davalar-
dan bir tanesi de 50'yi aldık.
Bu paraları almıyorum. Bun-
ları iftira attıkları vakıflara
gönderiyorum” dedi. 

HABER MERKEZİ

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin
kapatılması istemli davada
Yargıtay Cumhuriyet Başsav-

cılığı'nın partinin Hazine yardımı bulunan
hesaplarına tedbiren bloke konulması
talebini kabul etti. Anayasa Mahkemesi,
HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici
olarak bloke konulması kararı aldı. Yar-
gıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'ye
ödenen hazine yardımının kesilmesi tale-
biyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dün
yanıt vermişti. AYM'ye gönderilen 11
sayfalık yazıda; HDP’nin terör örgütü

PKK ile irtibatının dava sürecinde de
devam ettiği vurgulandı. Ayrıca Hazine
yardımının parti dışı faaliyetlerde kulla-
nılmasının engellenmesi için HDP’nin
hazine yardımı ödenen hesaplarına
bloke konulması gerektiği belirtildi.
HDP’ye bu yıl 179 milyonu 10 Ocak’a
kadar olmak üzere toplamda 539 mil-
yon TL hazine yardımı yapılacaktı. HDP,
bir ay içerisinde savunmasını yapacak.
Bir ay sonra tedbir kararı gözden geçiri-
lerek, "tedbire devam" ya da "tedbir son-
landırılsın" kararı verilecek.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1761941)

ESAS NO : 2022/684  
KARAR NO : 2022/715
Mahkememizin  tarihli, 2022/684 Esas,  2022/715 sayılı
ilamı ile;  İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe mahal-
lesi,  cilt no: 8, hane no:536, BSN:12'de nüfusa kayıtlı,
Tuncel ve Zeynep Berrin  kızı, 1992 doğumlu,
28*******48 T.C. kimlik numaralı Nagehan Mübeccel
Fenman Dinçyılmaz'ın ismindeki Mübeccel ibaresinin çı-
karılmasına ve Nagehan Fenman Dinçyılmaz  olarak
nüfusa tesciline karar verilmiştir. İlan olunur. 21/12/2022

İLAN
İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk 

Mahkemesi'nden

SECIM TARIHI 
ONE CEKILEBILIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda
konuştu. Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki tarihini
biraz öne çekeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyor-
sunuz" ifadelerini kullandı. Muhalefete yüklenen Erdoğan, “Bunlarla
biz yolculukta öyle bir yarışa gireriz ki bizi yakalayamazlar. Bizler 
yapıyoruz, yaparız. Onlar ya seyreder, ya konuşur, ya iftira atar” dedi

Altılı Masa'ya da eleştirlerde bulunan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Aylardır 6 kişi bir masa etra-
fında toplanıp duruyor, tartışıyor dimi. Ortada
milletin, ülkenin hayrına bir şey çıktı mı? Çık-
madı. Kavga dövüş, kumpas, önden kaçma rol
çalma her şey var. Sadece vizyon, program, proje
yok. Tabi bu arada aday da yok. Neyse seçim ta-
rihi geldi çattı. Biz hala sandıkta kiminle yarışa-
cağımızı bilmiyoruz. Milletimiz önüne kim
çıkartılacak bilmiyor. Dünyayı 4 dolandılar ama
işareti henüz alamadılar. Güya adayı belirleyecek
masanın etrafındakiler de bunun kim olduğunu
bilmiyor. Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde CHP'nin önündeki zat hep birilerini öne
sürmüştü. Şimdi bakacak olursanız, bir kendini
geri çekiyor ardından yeniden aday oluyor. Ama
henüz bir aday belirlemediler” diye konuştu. 

DÜNYAYI DOLANDILAR
İŞARET ALAMADILAR!

Hesaplar bloke edildi
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Memur-Sen üyesi olduğunu ve uzun yıllardır memur olarak çalıştığını anlatan
Aylin Kocabaş, memurlara yönelik zammın az olduğunu söyledi. Kocabaş, 
“Önceden bir evde bir devlet memuru en az 4 kişiyi çok iyi yaşatırdı. Bu 4 kişiden,
2’si üniversite öğrencisi olsa bile rahat geçinirdi. Şimdi bu mümkün değil” dedi

K endilerine yönelik yapılan
maaş zammına dair konu-
şan memurlar, maaşın ol-

dukça az olduğunu söyledi. Uzun
yıllardır memur olarak çalıştığını
söyleyen Aylin Kocabaş, “Zam
oranı biz memurlarla ve halkla
dalga geçmekten başka bir şey de-
ğildir. Markete, pazara gittiğimizde
gördüğümüz fiyatlarla çıkan enflas-
yon arasında dağlar kadar fark var.
Bu durumda biz memurlar da gün
geçtikçe yoksullaşıyoruz. Önceden
bir evde bir devlet memuru en az 4

kişiyi çok iyi yaşatırdı. Bu 4 kişiden,
2’si üniversite öğrencisi olsa bile
rahat geçinirdi. Şimdi çocukları-
mızı okutmakta zorlanıyoruz.
Çünkü ne harçlık verebiliyoruz ne
ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz”
diye konuştu. 

Sürekli borçla yaşıyoruz

Memurların borç içinde olduğunu
anlatan Kocabaş, “Devlet memu-
runun esamesi okunurdu. Herkesin
gözünde hali vakti yerinde olarak
görünürdük. Şimdi evde tek sen

memursan, eşin de çalışmıyorsa
kredi, kredi kartları borçları içinde
boğulur hale geldik. Memur-Sen
Genel Başkanı, “Ek zam istiyoruz”
demiş. Başkana buradan sesleniyo-
rum, sözleşme zamanı satış sözleş-
mesini imzalamasaydın, şimdi
durum farklı olabilirdi. Ek zam ta-
lebinizin arkasında duracak mısınız
göreceğiz. Eğer talebinizin arka-
sında gerçek anlamda durmazsanız
memurlar da hem size hem de ikti-
dara cevabını verecektir” ifadelerini
kullandı. HABER MERKEZİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1760648)

İTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNİN BELİRLİ PROGRAMLARINA YÖNELİK EĞİTİM
FAALİYETLERİNİN GELİR PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATIŞI, TANITIMI, PAZARLAMA

VE KAYIT FAALİYETLERİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:
1. İhalenin konusu ve Eğitim Programları Muhammen Bedelleri
1.1 İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin belirli programlarına yönelik Eğitim faaliyetlerinin gelir
paylaşımı yöntemiyle satışı, tanıtımı. Pazarlama ve kayıt faaliyetlerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihalesi yapılacaktır.
1.2. Eğitim Programları ve Muhammen Bedelleri

Mikro MBA 14.600 180 9.490 1.708.200
Proje Yönetimi 
Uzmanlığı 12.500 390 8.125 3.168.750
Kalite Yöneticiliği 15.000   80 9.750 780.000
Yönetici 
Geliştirme 11.700  70 7.605 532.350
Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezi Uzmanlığı         14.200 40 9.230 369.200
Yalın ve Çevik 
Proje Yöneticiliği 11.400    40 7.410 296.400
Sosyal Medya 
Uzmanlığı 6.125 410 3.062,5 1.255.625
E-Ticaret 
Uzmanlığı 12.250 180 6.125 1.102.500
İş Analizi 
Uzmanlığı 13.750   120 6.875 825.000
İnsan Kaynakları 
Yöneticiliği 14.000 100 9.100 910.000
Büyük Veri ve İş 
Analitiği Uzmanlığı 18.750 380 12.187,5 4.631.250
Veri Bilimi 
Uzmanlığı 20.600 140 13.390 1.874.600
Dijital Dönüşüm 
Yönetimi 15.600 40 10.140 405.600
Genel İngilizce 7.400 600 4.810 2.886.000
TOEFL 7.800 100 5.070 507.000
IELTS 7.800 60 5.070 304.200
YDS 7.800 20 5.070 101.400

Toplam: 21.658.075,00 TL        

2. İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:
2.1. İdarenin Adı: İstanbul Teknik Üniversitesi
2.2. İlgili Birim: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
2.3. İlgili Adres: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Binası Maslak-İstanbul
2.4. İletişim ve Faks Numarası: 0212 285 3388 
2.5. İhalenin Yapılacağı Yer: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Giriş Kat İhale Toplantı Odası
2.6. İhalenin Tarihi ve Saati: 23.01.2023 Saat:11:00
2.7. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Nereye Verileceği: 23.01.2023 tarih Saat 10:30’a kadar İTÜ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne
2.8. İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü
3. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:
İhale konusu işin muhammen satış bedeli 21.658.075,00 TL olup geçici teminat miktarı 649.742,25 TL’dir.
4. Şartname ve Ekleri Nereden ve Hangi Şartla Alınacağı
Şartname ve ekleri İTÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir ve 1.000,00 TL bedel ile
satın alınabilir.
5. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler 
5.1 a) Gerçek kişi olması halinde, kimlik, ikametgâh belgesi tebligat için adres beyanı, noter tasdikli imza
beyannamesi, irtibat için telefon ve faks numarası
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, şirketin kanuni
adres beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası
5.2 Teklif mektubu 
5.3 Geçici teminat 
5.4 İhale dokümanın satın alındığına dair dekont
5.5 Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâ-
letname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
5.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi 
5.7 Oda kayıt belgesi  
5.8 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan kurum belgesine sahip olmak
5.9 YÖK’e bağlı üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri’nin en az birine teknik şartnamenin Bölüm
3.1’de belirtilen teknik özellikleri içeren hizmeti en az iki yıl sunma tecrübesine sahip olmak ve bu şartı
belgelendirmek
5.10 Kayıt, tanıtım, pazarlama süreçlerinde görevli en az 6 personel çalıştırıyor olmak ve bu şartı 
belgelendirmek
5.11 Son iki mali yıl içerisinde en az 5.000.000 TL ciro toplamına sahip olmak
5.12 Google Ads, Linkedin Ads ve Mata Ads (Facebook, Instagram) platformlarında reklam verme 
tecrübesine sahip olmak (Google Analytics raporları ibraz edilecektir.)
5.13 En az 100.000 kişilik eğitim duyuru listesine sahip olmak
5.14 En az 10 ISO 500 şirketinin onaylı eğitim tedarikçisi olmak
6. İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin
reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. 
İlan Olunur.

Program
Adı

Yüklenici tarafından İTÜ’ye 
planlanan yıllık katılımcı 

sayısına yönelik ödenecek 
tutar için alt limit 
(KDV hariç) (TL)

Katılımcı 
Ücreti 
(KDV 

hariç) (TL)

Planlanan 
yıllık

katılımcı 
sayısı

Yüklenici tarafından
İTÜ’ye katılımcı 

başına ödenecek 
tutara yönelik alt limit

(KDV hariç) (TL)

Memurlar 
zammı az
Memurlar 
zammı az
Memurlar 
zammı az
Memurlar 
zammı az
Memurlar 
zammı az
Memurlar 
zammı az
Memurlar 
zammı az
Memurlar 
zammı az
Memurlar 
zammı az
BULDU!

Glutensiz
gıda desteği

verildi
Eyüpsultan Belediyesi Sosyal
Destek Hizmetleri Müdürlüğü,
bu kapsamda özel beslenme
gereksinimi duyan çölyak
hastalarına 3 ayda bir gıda
desteği sunuyor

EyÜpsultan Belediyesi il-
çede bulunan 121 çölyak
hastası için, içinde ekmek,

makarna, un, kurabiye, çikolata, karışık
kuruyemiş, kahvaltılık, bakliyat, sıvı
yağ, çorba gibi gluten içermeyen 19 ka-
lemde oluşan yiyecek paketleri dağıtılı-
yor. 12 yaşında çölyak hastası kızı
bulunan Tuğba Taşçı, verilen desteğin
maddi olarak kendilerini çok rahatlattı-
ğını belirterek şunları söyledi: “Yaklaşık
1,5 yıldır bu hizmetten faydalanıyo-
rum. Belediyemizin bu yardımının ger-
çekten çok faydasını gördüm. Bizleri
maddi olarakta rahatlatıyor. Kızımdan
bu durumdan çok memnun. Belediye-
nin kendisini düşünüyor olması çok
hoşuna gidiyor. Hem maddi hem man-
evi olarak çok büyük faydası var. Önce-
likle belediye başkanımız Deniz
Köken’e, ekibine, Avrupa Çölyak Der-
neği yöneticilerine ve emeği geçen her-
kese teşekkür ediyoruz. Çok mutlu
oluyoruz.”

Belediyeye teşekkür

Bir başka çölyak hastası Tuğba Ayer ise
iki yıldır bu hizmetten faydalandığını
ifade ederek, “Çölyak hastalığı teşhisi
iki yıl önce kondu. Glutensiz gıdalarla
beslenmek zorundayım. Sağolsun be-
lediyemiz üç ayda bir bize erzağımızı
gönderiyor. Bize bu yardımların o
kadar güzel faydası var ki. Bu ürünleri
temin etmek hem zor, hem de pahalı.
Başkanımız Deniz Köken’den yaptığı
yardımlardan dolayı Allah razı olsun”
dedi. HABER MERKEZİ

Üsküdar'da bambaşka bir sergi!
Üsküdar’da açılışı gerçekleştirilen ‘Ahşap Yakma Sergisi’nde sanatseverler 
bir araya geldi. Ahşap yakma sanatının ustalarından Yaşar Kaygun'un 
ahşabı ateşle işleyerek hazırladığı eserler sergide görücüye çıktı

ÜskÜdar Belediyesi tarafın-
dan Altunizade Kültür ve
Sanat Merkezi’nde organize

edilen ve dün akşam açılışı gerçekleştiri-
len ‘Ahşap Yakma Sergisi’ sanatseverlere
kapısını açtı. Ahşap yakma sanatının us-
talarından Yaşar Kaygun’un, ahşabı
ateşle adeta oya gibi
işleyerek hazırladığı
eserlerden oluşan
‘Ahşap Yakma Ser-
gisi’ birbirinden farklı
eserleri sanatsever-
lere sunuyor. Sergi,

14 Ocak tarihine kadar sanatseverleri
ağırlayacak. Açılışta konuşan Üsküdar
Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mesut
Meyveci, “Ahşap doğası itibariyle kağı-
dın ve yine tüm sanat dallarının teme-
linde yer alıyor. Bugün, Yaşar hocamız
kendisi de bir nebze olsun bahsetti, uzun

yıllar boyunca emek ve-
rerek, farklı farklı hoca-
lardan ders alarak
oluşturduğu kültürel bi-
rikimi bugün bizler ile
paylaşıyor” dedi.
HABER MERKEZİ

Öğrenciler için
ücretsiz servis

Gaziosmanpaşa
Belediyesi, ilçedeki en-
gelli öğrencilerin

okula ulaşımını kolaylaştırmak
ve eğitimlerine destek olmak için
ücretsiz servis hizmeti sunuyor.
Bu kapsamda her gün 34 öğ-
renci, Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi tarafından erişilebilirlik
standartlarına uygun, otomatik
asansör sistemli servis araçla-
rıyla okullarına ulaştırılıyor. 
Sabahın erken saatlerinde 
öğrencileri okullarına götüren
araç, dönüşte yine öğrencileri
okullarından alarak evlerine 
götürüyor.

Öğrenciler mutlu

Servis hizmetinin kendisine
kolaylık sağladığını ifade
eden Damla Er, “Okula gi-
derken önceden birçok zor-
luk çekiyordum. Trafikte
kalıyorduk, derse zama-
nında yetişemiyordum.
Ama servis olduktan sonra

zamanında yetişmeye başladım
ve yaşamım daha da kolaylaştı.
Zamanında gidip arkadaşlarıma
yetiştiğim için, zamanında eği-
tim gördüğüm için çok mutlu-
yum. Belediye Başkanımıza çok
teşekkür ederim. İyi ki var” dedi.
Servisten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Zeynep Çoban,
“Her gün düzenli olarak alınıyo-
ruz ve çok rahat ediyorum. Hiç-
bir sıkıntı yaşamadım şu ana
kadar, hiçbir zorluk çekmiyoruz.
Saat 7.00’de evden çıkıyoruz,
arabaya biniyoruz, okula gidiyo-
ruz. Okuldan da saat 4 gibi çıkı-
yoruz, eve geliyoruz. Çok
memnunum, çok teşekkür ede-
rim” diye konuştu. DHA
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Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

mustafadolu49@gmail.com

C umhurbaşkanımız asgari ücretlilerin aldığı üc-
reti 5 bin 500 liradan, 8 bin 506 liraya çıkaran
yüzde 54.66 oranındaki zammı açıklayınca,

gözler ve kulaklar Ankara’ya çevrilerek memur ve
emeklilerin alacağı zam odaklandı.

Bunun için bilindiği gibi bir taraftan da TÜİK’in
açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamını beklemeye
başlandı. BU devletimize ait kurum öyle bir rakam
açıkladı ki herkes şaşkın. Neymiş Aralık ayında fiyatlar
yüzde 1.18 artmış.

Devletimize ait bu kurum kendini mi kandırıyor hal-
kımızı mı? Basit bir örnekle bu rakamın yanlış oldu-
ğunu belirtelim. Tüm halkımızın sofrasından eksik
olmayan ekmek 5 TL'den, 6 TL’ye çıktı. Artış oranı
yüzde 20.

Buyur bakalım TÜİK’in sayın yöneticileri. Yüzde
1.18 artışı nasıl hesapladınız açıklayın bizde öğrenelim.
Ayrıca enflasyon hesaplamanızda kullandığınız kalem-
lerin fiyatlarını nereden aldığınızı belli edin de halkımız
oralardan alışveriş yapsın. 

Yıllardan bu yana enflasyon takibini İTO’da yapıyor.
Son zamanlara kadan İTO ile TÜİK açıklamaları ara-
sında yüzde 1 ya da %0.5 fark oluyordu da şildi yüzde
30’u aşan fark nasıl oluştu? Bununda mantıklı bir açık-
laması oymalı

Oldu mu yaa!

Devletimizin kurumu olan TÜİK’in bir konuyu daha
açıklaması gerekiyor. Daha önce yüzde 84 olarak açık-
lanan Enflasyon nasıl oldu da yüzde 64’e düştü? Bu
önemli konu inanın merak ediliyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanımız Asgari ücretlilerin yeni
yılımızda alacağı ücret 8 bin 506 TL olarak açıklandı.
Yani ek bir TL’lik artış oranı yüzde 54.66.

Peki, enflasyonun nasıl oldu da yüzde 64’e düştüğü-
nün anlaşılmadığı ve resmi rakam olarak kabul edilen
bu oran, resmi olduğuna göre ne düşünülerek memur ve
emekliye yüzde 30 zam yapılması evla mıdır?

Yine TÜİK’in 2021 rakamlarına göre ülkemizde 12
milyon 589 bin 820 çalışan var.

Bunların 3 milyon 300 bini asgari ücretle çalışıyor.
Bunlara mukabil ülkemizde 13 milyon 722 bin

emekli var. Buna son olarak kabul edilip emekli olacak
2 milyon 250 bin EYT’lileri eklersek, toplamda yakla-
şık 16 milyon emeklimiz oluyor.

Dalga geçer gibi bir gün yüzde 25, tepki alınca,
“Hadi bakalım yüzde 5 daha artıralım” denilen yüzde
30’luk zamdan yararlanan 2 milyon 668 bin 555 me-
murumuzu yüzde 30 dan yararlanacak olan 16 milyon
emekliye eklenince  toplamda 18.5 milyon sayısına 
ulaşılıyor.

Dikkatinizi çekerim bu rakamlara bu insanların 
eşlerini de eklenince, bir partide birleşse iktidar 
olabilecek durumda.

Önümüzde ama erken, ama zamanında yapılacak bir
seçim olduğuna göre, Cumhurbaşkanımız ve Hükümeti
bu yüzde 30'luk zam açıklanırken bunlara dikkat edilip
edilmediğini bilmiyorum. Bana göre bir tarafta yüzde
54.66 zam yaparken diğer tarafta milyonları bulanlara
yüzde 30 zam açıklanması çok uygun gibi gözükmüyor.

Adaletli değil

Bilindiği gibi, asgari ücretle çalışanların hemen hepsi
özel sektörde. Bu durumda onlara yapılan zamlar özel
sektör işverenleri tarafından ödenecek. Dolayısıyla o
maliyet onlara yükleniyor.

Öbür tarafta yüzde 30 zam yapılması uygun görülen
memur ve emeklilerin maliyeti ise devlete ait. Özel sek-
töre yük getirilirken devletin kendisini halen çalışanı ve
geçmişte çalışarak devletine hizmet vermiş olanlara eşit
uygulama yapmaması adaletli mi?

Tepkiler çığ gibi büyürken devletimizin başkan ve yö-
neticileri bu durumu bir kez daha gözden geçirip, hak,
hukuk ve adaleti olmalıdır.

Gerçi gelişmelere bakılıp Nisan ayında yeniden bir
değerlendirme daha yapılabilir söylentileri, seçimlerin
olduğu günlere denk gelmesi nedeniyle mi, yoksa o gün-
lere kadar zaten yapılan zamlar erir anlamında mıdır?

Bilinmez ama, onu da bekleyip gürüp ve halkımızın
başını iki elinin arasına alarak durumu ve gelinen nok-
tayı, yokluğu, yoksulluğu, pahalılığı, işsizliği, haksız ve
hukuksuzluğu  değerlendirdikten sonra sandığa gidece-
ğini sanıyorum.

Memur ve emekli üvey
evlat mı? Enflasyon

yüzde 84 zam yüzde 30!

K adıköy'de iki kadının bulunduğu
cipe, kasıtlı şekilde birkaç kez çar-
pan taksi şoförü Ramazan Şimşek,

'Şikayetçilere 250 metreden daha fazla yak-
laşmamak, her türlü taşıtı kullanmamak ve
sürücü belgesini teslim etmek', şeklinde adli
kontrol hükümleri uygulanarak serbest bı-
rakıldı. Ramazan Şimşek ifadesinde, "Ben
kesinlikle çarpma hususunu kabul etmiyo-
rum. Ben çarpıp neden kaçayım. Böyle bir
olayda neden durmayayım. Böyle bir olay
yaşansaydı durup özür dilerdim" dedi. 35'i
'Otodan hırsızlık' olmak üzere 7 farklı ko-
nudan toplam 63 suç kaydı bulunan Şim-
şek'in nasıl taksi şoförlüğü yaptığı tartışma
konusu oldu. İBB'den, 63 suç kaydı bulu-
nan taksi şoförünün kartının askıya alındığı
açıklandı. Polis ise, Ramazan Şimşek'in
kullandığı taksinin plakasının bir kadın üze-
rine kayıtlı olduğu ve taksinin çalıştırılmak
üzere bir şirkete kiralandığını belirledi. Şim-
şek'e bin 420, taksi sahibine ise 3 bin 584
lira para cezası kesildi.

Asla kart alamaz

Tartışmalara değinen İstanbul Taksiciler
Esnaf Odası yetkilisi ise Adem Coşkunyü-
rek ise “Yetki İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nin bünyesinde. Toplu ulaşım kartı
verebilmesi için Türk Ceza Kanunu'nun

yaklaşık 26 maddesinden ceza almış veya
suç işlemiş mahkeme kararı varsa, siciline
işlendiyse bu vatandaş asla kart alamaz.
Kart alamaması demek ticari taksi veya
toplu ulaşım araçlarından herhangi birisini
kullanamaması demektir. Bu suçlardan
özellikle yaralama, darp, adam öldürme,
taciz, gasp gibi önemli suçları işleyen kişiler
hakkında da hüküm giymişse eğer kesin-
likle kartı alamazlar. Kart alamadıkları için
hiçbir ticari taksiye resmî olarak oturamaz-
lar. Ancak kaçak çalışıyorsa veya herhangi
bir şekilde kayıt dışı çalışıyorsa zaten onun
önüne geçmek mümkün değil" dedi.

İptal ediliyor

Denetimlerin İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'nin bünyesinde olduğu belirten Adem
Coşkunyürek, "İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, taksicilik yapmak için kart başvurusu
yapıldığında girilen sistem UYAP ile enteg-
reli. UYAP'ta bu saymış olduğumuz Türk
Ceza Kanunu'na göre, işlenmiş 26 suçtan
ceza almışsa, sistem otomatikman 'kart ve-
remezsiniz, suçu var çalışamaz ' diyor. Do-
layısıyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na
göre, 35. ve 53. maddeden ceza almışsa
yine aynı şekilde kart alamıyor. Eğer
UYAP'a düşmemişse, diyelim suçu hemen
sabitlenmemiş kartını almış ancak daha

sonra suçu sabitlenmiş kartını almış ama
UYAP'a düştüğü an otomatikman bu kişi-
nin şoför kartını sistem otomatikman iptal
ediyor. Böyle bir denetim mekanizması da
var" diye konuştu.

Tamamen kurgu

Coşkunyürek, “Dün haberlerde izlemiş ol-
duğumuz konu tamamen bence kurgu di-
yebiliriz. Ya da o kişi asla kaydı olmayan
birisidir. Eğer varsa sistem onun kartını as-
kıya almıştır, kayıt dışı çalışıyordur. Bundan
dolayı belki daha sonra bu suçlar UYAP'a
düşmüştür ve kartı askıya alınmıştır, far-
kında değildir çalışıyordur. Şu son dö-
nemde maalesef her türlü şeyi bekliyoruz.
Bizim elimizde imkan olsa hepsini kaldır-
sak atsak ama yetki yok bizde. Yetki olma-
yınca da denetim emniyette ve büyükşehir
belediyesinde oluyor" diye konuştu. 7 yıldır
taksi şoförlüğü yapan Cemil Öztürk de
"Suçları işleyen kişilere verilmesi lazım
araçlara verilmemesi lazım. Kişi suç işli-
yorsa çalışma izni iptal edilsin bu kadar
basit. 63 kez affedilirse bu belediyenin yan-
lışı" dedi. Taksi şoförü Adem Başaran ise
"Şoför kaydı alırken sabıka kaydı çıkıyor bu
nasıl oluyor. Kaçak çalışma şansı yok
çünkü çok çevirme var çevirmelere nasıl
denk gelmemiş hayret" dedi.  DHA

BU SABIKALIYA
KİM KART VERDİ?

Kadıköy'de evlerine dönen 2 kadının içinde bulunduğu araca kasıtlı şekilde
defalarca çarpınca gözaltına alınan ve 63 suçtan sabıkalı taksi sürücüsü 
Ramazan Şimşek'in 'taksi kullanım kartı' alabilmesi tartışmalara neden oldu.
İBB'den, Şimşek'in taksi kullanabilmesi için gereken kartın askıya alındığı
açıklandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, kart verme yetkisinin İBB'de
olduğunu belirterek normal şartlarda kart alamaması gerektiğini açıkladı
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün, İçişleri Bakanı Sülleyman 

Soylu'nun İBB hakkındaki iddialarına çok
sert cevap verdi. Akgün, “Eğer PKK'nın

dağ kadrosu İBB'de işe alınmışsa Türkiye
Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı yok 
demektir, yok hükmündedir” dedi

büyükçekMece Belediyesi'nin
ocak ayı toplantısının ikinci otu-
rumu gerçekleşti. Birinci otu-

rumda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında
yaşanan tartışmalar gündeme geldi. Bele-
diye Başkanı Hasan Akgün'ün İmamoğ-
lu'nun yargılandığı davayı eleştirmesi
üzerine söz alan AK Partili Sami Sertadım,
Soylu'nun açıkladığı isimleri tekrar ederek,
“Bunlar hepsi dağ kadrosundan tim komu-
tanı. Bunları İBB'ye kim aldı?” diye sordu.
Hasan Akgün ise “Bunlara girmeyelim. AK
Parti bunun altında kalır. Eğer İçişleri Ba-

kanı bunları biliyorsa bugün görevden al-
ması lazım. Hayatımız tehlikede, biz hep
beraber İBB Meclisi'ne gidiyoruz” cevabını
verdi.

HDP'ye diyet ödendi

Akgün ile Sertadım kısa süreli bir tartış-
maya tutuştu. İmamoğlu'nun eleştiren Ser-
tadım, “Bunları işe alan hesabını versin,
sonra görevden almayan hesabını versin”
dedi. “Hepsi hayal. Hesap vermesi gereken
biri varsa Sayın Soylu'dur” diyen Akgün ise
“Madem bu kişiler terörist olarak nitelendi-
riliyorsa, o zaman sayın İçişleri Bakanı 1

yıldan beri bir ayda cevaplaması gereken
yazıya neden cevap vermedi? Eğer dağ
kadrosu İBB'de ise Türkiye Cumhuriye-
ti'nin İçişleri Bakanı yok demektir, yok hük-
mündedir. Madem bu kadar terörist var
neden operasyon yapılmıyor?” diye sordu. 
Akgün'e tepki gösteren Sertadım, “Sırf sos-
yal medya hesaplarında AK Parti'ye yakın
diye binlerce kişi görevden alındı. Şimdi ar-
şive gerek yok gözlerim varya diyorum. Bu
dağ kadrosunun İBB'ye girmesi HDP'ye
ödenmiş bir niyettir. Hırsızın hiç mi suçu
yok!” tepkisini gösterdi.  
HALİT AYDINGÖZ

2 bin 114 lira 
ceza yazıldı

İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğüne bağlı Sivil
Trafik Şube Müdürlüğü

ekipleri, Kadıköy Rıhtım Cadde-
si'nde taksilere yönelik denetim
yaptı. Denetimde durdurulan tak-
silerin, belediye izin belgeleri ile eh-
liyet ve ruhsatları kontrol edildi.
Denetimler sonucunda 4 kişiye
emniyet kemer takmadığı için, bir
kişiye ise ruhsat bulundurmamak-
tan toplam 2 bin 114 lira ceza 
yazıldı. DHA

Millî Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Teknoloji,
Teknolojinin Kullanımı, Sorunlar, Çözümler ve
içerik Geliştirme Çalıştayı Bahçelievler'de bir

otelde gerçekleşti. Çalıştaya Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, istanbul
Valisi Ali Yerlikaya, istanbul il Milli Eğitim Müdürü levent
Yazıcı ve eğitimciler katıldı. Çalıştayda teknolojinin eğitime
entegre edilmesiyle ilgili konular konuşuldu. 

Bariyer koydular
Bakan Mahmut Özer Türkiye'nin eğitimde 20 yılda devasa
bir adım attığını belirterek, "Türkiye OECD ülkelerinin
1950'li yıllarda tamamlamış olduğu evrenselleşme döne-
mine ilk kez son 20 yılda gecikmeyle girdi. Okul öncesinden
yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde bu mil-
letin evlatlarının eğitime rahat bir şekilde erişebilmesi için
devasa yatırımlar yapıldı. Bu yatırımların yanında aynı za-
manda özellikle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için
yani garip gurabayı kaderine terk etmeden o süreçlere
dahil edebilmek için çok önemli sosyal politikalar devreye

girdi. Şartlı eğitim yardımlarından ücretsiz yemeklere kadar
ücretsiz ders kitabından burslara kadar son 19 yılda eğitim-
deki sosyal politikaların 2022'deki karşılığı 525 milyar Tl
oldu. Sadece bunlar mı yapıldı hayır, eğitime erişimdeki
tüm antidemokratik durumlar ortadan kaldırıldı. Başörtüsü
yasakları, kat sayı uygulamaları ortadan kalktı. Siz hem be-
şeri sermayenizi arttırmak için eğitimi verimli şekilde kul-
lanma iddiası ile çıkacaksınız hem de erişimin önüne
sürekli bariyerler koyacaksınız. Başörtülüsün giremezsin,
işçisin işçi kal diyeceksiniz. Mesleki eğitime en dezavantajlı
kesimleri yönlendirip sosyal sınıflardaki dikey hareketliliği
engellemek bu memleketin evlatlarını dinini, diyanetini öğ-
renmesini önüne setler çekmek gibi çok dramatik süreçler
yaşadı bu ülke" dedi.

Yüzde 99'a çıktı
Mahmut Özer, "Direkt 20 yıl önce 5 yaşındaki okullaşma
oranı yüzde 11'den yüzde 99'a çıktı. ilkokuldaki okullaşma
oranı yüzde 99,63 oldu. Ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde
99,33 oldu. lisedeki okullaşma oranı yüzde 44'ten yüzde

95'e çıktı. Dün milli eğitim müdürüne bahsettim. Eğitimin
dışında kalmış 280 bin gencimizi tüm eğitim kademelerinde
bulup, ilgilenip ve onlar için en uygun seçeneği üreterek
Mart'ın sonuna kadar lisede ve orta öğretimdeki okullaşma
oranını yüzde 99'a çıkartacağız kararlıyız. Dolayısıyla Mart
2023 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez eğiti-
min tüm kademlerinde okullaşma oranlarını yüzde 99'a çı-

kartmış olacağız. Bunu yaparken eğitimde kaliteyi göz ardı
etmeyeceğiz. Kalite bizim birinci önceliğimiz. Bilim sanat
merkezlerine önem veriyoruz. Biz istedik ki yetenekli çocuk-
larımız bilim sanata erişmek için başka bir ilçeye gitmesin
diye 2022 yılında merkezleri 379'a çıkardık. 2023 yılında
hedefim bilim sanat merkezlerini tüm ilçelerime yaymak"
diye konuştu. DHA

Milli Eğitim
Bakanı Mahmut 

Özer, "Mart 2023
itibariyle Türkiye

Cumhuriyeti tarihinde
ilk kez eğitimin tüm

kademlerinde
okullaşma oranlarını,

yüzde 99'a çıkartmış
olacağız. Bunu 

yaparken eğitimde
kaliteyi göz ardı

etmeyeceğiz. Kalite
bizim birinci

önceliğimiz" dedi

Kalite birinci önceliğimiz

Belediyeden
içkili mekânlara
dEnETİm

Maltepe Belediyesi Za-
bıta Müdürlüğü ve Veteri-
ner İşleri Müdürlüğüne

bağlı “Gıda Denetim Birimi” ekipleri
tarafından, ilçedeki içkili mekânların
mutfak denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde gıda işletmelerinde
uyulması gereken hijyen kurallarına
riayet edilip edilmediğini dair kont-
rollerle soğuk hava depolarının, per-
sonelin hijyen belgelerinin ve atık
yağların uygun biçimde bertarafı
için yapılan sözleşmenin kontrolleri
yapıldı. Ekipler bu hususta işletme-
lere gerekli bilgilendirme ve uyarıları
da yaptı.  HABER MERKEZİ

Maltepe Belediyesi’ne 
bağlı gıda denetim birimleri,
içkili mekanların mutfaklarını
denetleyerek hijyen 
kontrolü gerçekleştirdi

İstanbul 
Taksiciler

Esnaf Odası
yetkilisi Adem 
Coşkunyürek
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H er hafta  cuma akşamları saat 20-
25  yayınlanan İrfan Demir İle
Halkın Sesi Programı'nın tam 54

bölümü yayınlanmış olsa da önceki yöne-
timde de, Trakya Türk Televizyonu'nda en az
bu kadar daha program yapmıştım. Ve
2019 yerel seçimlerinde bir çok siyesetciyi
bu kanalda konuk etmiş olup, hatta seçim
gecesi canlı yayına eski Çevre ve Şehircilik
Bakanı Feyzi Aytekin'i konuk alıp, Eski
Basın ilan Müdürü Zeki Gümüş, Yeni Asır
Gazetesi İstihbarat  Şefi Şenol Kantürkle
bağlantı kurup siyaset gündemini konuşmuş-
tuk.Kimi zaman pazarda, kimi zaman çar-
şıda, kimi zaman sanayide, kimi zaman

köyde,kimi zaman festivallerde,kimi zaman
minibüste, kimi zaman takside, kimi zaman
sahilde kısacası her zaman halkın içinde
sizin sesiniz olmaya devam ediyorum.

Siz arayın biz hep yanınızdayız

Zaman zaman  program ihbar hattıma
gelen haberleri iyice analiz edip doğru ve
objektif yanlarını araştırıp gündeme getir-
meye çalışıyorum. Başta  Trakya Türk Tel-
evizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç
Terzi olmak üzere sevgili dostum Genel Yö-
netmeni Yaşar Polat ve Programımın kurgu-
sununu yapan ve bende çok emeği geçen tam
47 yıllık  can kardeşim  duayen gazeteci

Cemal Bilge ve  geleceğin kameramanı
Erkan Sezgin'in görüntüleriyle  her hafta
sizlere konuk olmanın  mutluluğunu ve  onu-
runu yaşıyorum.

Rekor kırıyoruz

Tekirdağ Süleymanpaşa'da Trakya Türk
Televizyonunda başlamış olduğum program
kısa süre içinde Türkiye sınırlarını aşıp Al-
manya, Fransa,Hollanda  Rusya ve Ameri-
ka'da yaşayan meslektaşlarım ve dostlarım

tarafından paylaşmaları beni onure edip
çıkmış olduğum bu yolda daha çok çalış-
mama sebep oluyor. Programımı izleyip
takip eden, Yeniçağ Gazetesi'nden Orhan
Can, Eray Eroğlu, TGRT 'den Muharrem
Yıldız, SHOW TV Genel Yayın Yönetmeni
Rıdvan Bıyık, DAMGA GAZETESİ İmtiyaz
Sahibi ve İstanbul Gazeteciler Dernek Baş-
kanı Mehmet Mert, Genel Yayın Yönetmeni
Ekrem Hacıhasanoğlu, Yazı İşleri Müdürü
Anıl Boduç, Haber Müdürü Barış Kış ve
tüm çalışanlar, Kent Yaşam Gazetesi imtiyaz
sahibi Celal Karali ve unuttuklarım var ise
lütfen af etsinler. Tüm can dostlara yürek
dolu teşekkürler ediyorum.Halen TSYD
Başkanlığını görevini yürüten sevgili abim,
Oğuz Tongsir başta olmak üzere can karde-
şim Evren Ersoy programımı izleyip tebrik

ettikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu gurur bana yeter

Başta Merkez Valisi Süleyman Kahra-
man olmak üzere, Eskİ İçişleri Bakanı 
Sadettin Tantan, Değerli abim ünlü Avukat
Rahmi Özkan, Av.Refik Irmak, Av. Yusuf
Kadıoğlu, Emniyet  Müdürleri, Necmettin
Pek, Gökhan Özsavaş ve Koray Çakar,
PROF. Dr Muzaffer Arpacı, DOÇ. Dr.
Malik Evren ve Dr.Murat Bankoğlu olmak
üzere her hafta yapmış olduğum program-
larım için beni tebrik etmelerinin onuru ve
gururunu yaşıyorum. Sizin sesiniz olan,"
İRFAN DEMİR İLE HALKIN SESİ
PROGRAMI" Hep yanınızda. Haftaya bir
başka yazı ile görüşmek üzere hoşça
kalın...

Teşekkürler Tekirdağ
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S üryani cemaatinin talebi üzerine yer
tahsis edilmesinin ardından 2019'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın da katıldığı törenle temeli atılan kilise-
nin açılışı için gün sayılıyor. Yeşilköy'de Latin
Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanın boş
olan 700 metrekarelik bölümüne beş katlı ola-
rak projelendirilen kilisenin bir katı, ayin bittik-
ten sonra cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye
ve düğün gibi törenler ile toplantı ve konfe-
ransların yapılacağı kültür salonuna ayrıldı.
Giriş katında, ayinlerin yapılacağı bölümün
bulunduğu kilisede, metropolitlik yaşam alanı,
misafir odaları ve otopark yer alıyor. Kültür
salonundaki avizeler ve ses sistemleri takılır-
ken, ileriki günlerde de ayinlerin yapılacağı kat-
taki avizelerin asılması planlanıyor. Kentte
yaşayan yaklaşık 17 bin Süryani'ye ait ikinci ki-
lise olacak yapıda gelinen son nokta AA ekibi
tarafından görüntülendi.

Süryaniler için anlamlı olacak

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait
Susin, 1844'te Tarlabaşı'nda yapılan kilisenin
İstanbul'daki Süryanilerin ihtiyacını karşılama-
dığını, bu nedenle kardeş cemaatlere
ait 6 kilisede de ibadetlerini
yapmaya çalıştıklarını an-
lattı. Kardeş cemaat-
lerin kiliseleriyle
kendi ritüellerinin
çok uyuşmadı-
ğını ve süre 
sıkıntısı yaşa-
yabildikle-
rini dile
getiren
Susin, yeni
bir kiliseye
ihtiyaç duy-
duklarını
söyledi. Sür-
yani cemaati-
nin yoğun
olarak yaşadığı
Yeşilköy, Bakır-
köy ve Florya'da
bir kiliseye ihti-
yaç olduğunu
belirten Susin,
"Yer tahsisi ko-
nusunda hükü-
metimizden
talebimiz vardı. Cemaatimizin yoğun olduğu
Bakırköy ilçesinde yer tahsis edilmesini ve
bunun üzerine kilisemizi yapmak istediğimizi
söyledik. Başbakanlığı döneminden itibaren
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
merhum İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş bu konuyla ilgilendi.
2014'te bu alan tespit edildi. Büyükşehirin
bünyesinde metruk mezarlık olarak geçiyordu.
Metruk mezarlık alanından ibadet alanına
çevrildi." diye konuştu.

İnşaata izin alındı

Susin, alanın İBB mülkiyetinde olmasına rağ-
men, kiliselerini kullandıkları kardeş cemaat
yetkililerinin onayı olmadan bir şey yapmak
istemediklerini söyledi. Alan İtalyan mezarlığı
olarak geçtiğinden oradakilerin buranın mül-
kiyetini alma ve daha sonra kendilerine dev-
retme talebinde bulunduklarını kaydeden
Susin, "Tapuyla işimiz yok. 'Mülkiyet isterse
İBB'de olsun, ister sizde olsun.' dedik." ifade-
sini kullandı. Susin, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu yet-

kililerin devreye girmesiyle inşaata izin 
verildiğini kaydetti.

Mezarlığın yanında inşa edildi 

Kamuoyunda kilisenin mezarların üzerine ya-
pıldığına yönelik tartışmalar yaşandığını
anımsatan Susin, şöyle devam etti: "Mezarla-
rın üzerine yapılmadı. Burası 2 bin 700 metre-
karelik bir alan. Bu alanın içinde mezarlar ve
boş alanlar vardı. Buradaki tüm mezarları
tescil ettirdik. Mezarların hepsi olduğu yerde
duruyor. İnşaata başlamadan ön çalışma
yaptık, kayıp mezarlık olma ihtimaline karşı...
Müzeler Genel Müdürlüğünün kontrolünde
alanda kayıp mezar aradık. Sonra inşaata
başladık. Burası mezarların üzerine değil, me-
zarlığın boş alanına yapıldı." Susin, alanı ve-
rimli kullanıp kendilerine yetecek bir kilise
yapmaya gayret ettiklerini anlatarak, cemaat
mensuplarının kilisenin kültür salonunda vaf-
tiz törenlerini ve düğünlerini yapabileceklerini,
profesyonel cihazlarla donatılan sahnenin de
kadın ve gençlik kollarının düzenleyecekleri
sosyal faaliyetlerde kullanılacağını belirtti.

Günümüz şartlarına uygun
şekilde yapıldı

Kilisenin, tarihi kilise ör-
neklerinden yola çıkı-

larak, günümüz
şartlarına uygun

yapıldığını vur-
gulayan
Susin, "Sür-
yani kilise-
lerinin belli
özellikleri
var. Mar-
din, Gü-
neydoğu ve
Ortado-

ğu'da sayısız
kilisemiz var.

Bunlardan da
esinlenerek bin
yıl, iki bin yıl
önce yapılmış
kiliseden çok,
günümüzün im-
kanlarını kulla-
narak
yaptığımız bir

kilise. Tüm kilise-
lerimizde önemli bir taş işçiliği var. Mardin
taşı çok konuşulan, işlenebilen bir taş ama
burada kullanamazdık. Süryani kiliselerinin
özelliklerini de kullanarak, günümüz şartla-
rına uygun bir kilise yapmaya çalıştık." diye
konuştu. Susin, Cumhuriyet tarihinde ilk defa
bir kilisenin inşa edildiğini anımsatarak, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyet tarihinde
yapılmış birtakım kiliseler var. Ama hepsi ya
onarılmış kilise ya da yıkılmak üzere olan ki-
lise. Hiçbir şekilde izin alınarak değil, resmi
kurumların hoşgörüsüyle, sözlü izin vermele-
riyle yapıldı. İlk defa son çivisine kadar resmi
olarak bir kilise yapılmış oluyor. Bu bize çok
büyük bir gurur veriyor. Bu konuda bize des-
tek olan devlet kurumlarımız var ama Cum-
hurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
iradesi olmasaydı bu kilisenin yapılması ha-
yaldi. Bazen bir araya geldiğimizde ya da top-
lantılarda 'Kilise ne oldu?' diye soruyor. Biraz
da sitem ediyor, 'Bitirmediniz mi? Bitirin
artık.' şeklinde. Bu bize güç vermiş oluyor.
Her şey onun iradesiyle, desteğiyle yapılmış
oldu." AA

irfandemir@gazetedamga.com.tr

TEKİRDAĞ NOTLARI

İrfan DEMİR

CUMHURIYET’IN
ILK KILISESI!

Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde inşasına başlanan
ilk kilise olan Yeşilköy'deki
Mor Efrem Süryani Kadim
Ortodoks Kilisesi'nin iki ay

içinde açılması planlanırken,
son eksiklerin giderilmesi 
için hummalı bir çalışma

yürütülüyor

Kilisenin cemaatin bağışlarıyla yapıldığını aktaran
Susin, bu konuda kurulan fon için de ibadethanelerde uy-

gulanan katma değer vergisi istisnasından yararlandıklarını
söyledi. Susin, yaklaşık 4 milyon dolara mal olan kiliseyi iki ay

içinde açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kilise 4 milyon
dolara mal oldu
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Ukrayna’nın yolu
oldukça uzun

ColonnA, çıktığı Fransız
LCI televizyonunda gaze-
teci ve sunucu Adrien Gin-

dre'in güncel konulara yönelik
sorularını yanıtladı. Fransa Cumhur-
başkanı Emmanuel Macron'un,
"Rusya'ya barış için güvenlik gerekçe-
lerinin sağlanması" yönündeki tepki
çeken sözlerine ilişkin Colonna, bu
sözlerin unutulmadığını ifade ederek,
savaştan sonra adil ve kalıcı barış
sağlanması için diyaloğun önemine
dikkati çekti. Colonna, bunun sağ-
lanmasının da Rusya'ya güvenlik ga-
rantisi verme yolundan geçtiğine ve
Macron'un sözlerinde haklı oldu-
ğuna işaret etti. Ukrayna'nın AB üye-
lik sürecinin 2022 Haziran'da
başladığını ve Avrupa Konseyinin bu
ülkeye aday statüsü verdiğini hatırla-
tan Fransa Dışişleri Bakanı, taahhüt-
ler verilse ve somut adımlar atılsa da
bu üyeliğin gerçekleşmesi için uzun
bir yol katedilmesi gerektiği değerlen-
dirmesinde bulundu. "Ukrayna ken-
dini savunma hakkına sahip ve biz
de kendisini savunmasında yardım
etmekle mükellefiz." diyen Colonna,
Fransa'nın Ukrayna'ya tekerlekli hafif
muharebe tankı sağlama adımının
süregelen desteklerinin devamı oldu-
ğunu aktardı. Colonna, ülkenin NA-
TO'ya ittifakına ilişkin ise "NATO
saldırı değil, bir savunma ittifakıdır."
diyerek, ittifaka dahil olma şartları-
nın belli bölge ve coğrafyalarla sınırlı
olmadığını ifade etti.

Putin ölüyor mu bilinmiyor

Colonna, Rusya'nın savaş yolunu

seçmekle yanıldığı ve çıkmaza girdiği
değerlendirmesinde bulunarak,
"Rusya acımasız bir savaş yürütüyor.
Ukrayna sivil tesislerini ve Ukraynalı
sivilleri savaşın her gününde defa-
larca bombalıyor." dedi. Gazetecinin,
Ukrayna kaynaklarınca Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin'in ölmekte
olduğuna yönelik iddiaları hatırlattığı
Fransa Dışişleri Bakanı, "Birlikte ça-
lıştığımız müttefiklerce ne teyit edilen
ne de paylaşılan bir durumdur." ifa-
desini kullandı. Colonna, Uluslar-
arası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ve

Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye
Rusya ile Ukrayna arasında nükleer
santraller için bir koruma bölgesi
oluşturma konusunda destek verdik-
lerini belirterek, henüz programlan-
masa da Putin ve Macron'un
Zaporijya Nükleer Santralinin gü-
venliği konusunda telefonla görüşe-
bileceklerini kaydetti. Kırım ve
Donbas bölgelerinin Ukrayna'nın
toprağı olduğunu dile getiren Co-
lonna, Rusya ile barış görüşmelerinin
Ukraynalı makamlara bağlı oldu-
ğunu söyledi.

Basın özgürlüğünü savundu

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine
Colonna, Burkina Faso'nun Fransız
Büyükelçisini "istenmeyen adam" ilan
etmesine ilişkin, Vagadugu makamla-
rından bu konuda resmi bir yazı al-
dıklarını teyit etti. Büyükelçilerine
desteklerini ilettiğini aktaran Co-
lonna, Rus paralı asker grubu Wag-
ner'in bu ülkede Fransa karşıtı
kampanya yürüttüğü ve Wagner'in
Burkina Faso'nun istikrarı için tehli-
keli olduğu yorumunu yaptı. Co-
lonna, Fransız dergisi Charlie
Hebdo'nun İran'ın lideri Ali Hama-
ney'e yönelik "hakaret" içerikli karika-
türler yayımlanmasına Tahran'ın
verdiği tepkilere ilişkin, İran'ın rehin
alma politikası yürüttüğünü ve
bunun şoke edici olduğunu savundu.
Fransa'da basın özgürlüğü olduğu
değerlendirmesinde bulunan Co-
lonna, Charlie Hebdo'nun ifade öz-
gürlüğü kapsamında yayınlarına
devam ettiğini savundu. AA
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K atolik Kilisesi tarihindeki
265. papa olarak tarihe
geçen, Alman vatandaşı

olan ve asıl adı Joseph Ratzinger'i
papa olduktan sonra 16. Benediktus
olarak değiştiren Emerit Papa, hasta-
lığından dolayı 10 yıl önce papalık
görevini bırakmıştı. Kilise tarihinde
yaklaşık 600 yıl sonra hayattayken
görevi bırakan ilk papa olan 16. Be-
nediktus, emerit olmasından dolayı
Vatikan'da resmi devlet töreni yerine
kendisinin de isteğiyle sade bir cenaze
töreniyle uğurlandı. Şimdiki Papa
Franciscus'un yönettiği cenaze ayi-
nine Almanya Cumhurbaşkanı
Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan
Olaf Scholz, İtalya Cumhurbaşkanı
Sergio Mattarella ve Başbakan Gior-
gia Meloni, Portekiz Cumhurbaşkanı
Marcelo Rebelo de Sousa, Belçika
Kralı Philippe, İspanya eski Kraliçesi
Sofia, Kolombiya Dışişleri Bakanı Al-
varo Leyva Duran'ın da bulunduğu

üst düzey devlet yetkilileri katıldı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı,
Vatikan hava sahasının geçici bir süre
kapatıldığı, 1000 kadar gazetecinin
akredite olduğu ve 65 bine yakın kişi-
nin takip ettiği San Pietro Meyda-
nı'ndaki cenaze törenine 120 kardinal,
400 piskopos ve 4 bin kadar rahip de
katıldı.

Mezarlar odasına götürüldü

Yaklaşık 1,5 saat süren cenaze töreni-
nin ardından 16. Benediktus'un naaşı
San Pietro Bazilikası'ndaki papalık
mezarlar odasına götürüldü. 16. Be-
nediktus'un, kendisinin talebiyle aziz
ilan edildikten sonra Mayıs 2021'de
bazilika içinde başka bir yere taşınan
eski Papa 2. Jean Paul'ün kalıntıları-
nın bulunduğu mezara defnedildiği
bildirildi. Cenazede görülen 16. Bene-
diktus'un naaşının olduğu ahşap ta-
butun daha sonrasında ahşap ve
Vatikan tarafından mühürlenmiş

çinko olan iki tabuta daha konularak
defnedildiği ayrıca papalığı sırasında
basılan madalyaların, madeni parala-
rın ve papalığını anlatan, metal bir si-
lindire yerleştirilen Latince metnin de
tabutun içine konulduğu belirtildi.
Eski Vatikan Devlet Başkanı ve Kato-
liklerin önceki ruhani lideri Emerit
Papa 16. Benediktus'un naaşı ölümü-
nün ardından 2, 3 ve 4 Ocak tarihle-
rinde San Pietro Bazilikası içinde
ziyarete açılmış ve üç günde yaklaşık
200 bin kişi tarafından ziyaret edil-
mişti.

Özel bir tören yapıldı

Vatikan, şimdiye kadar görevdeyken
ölen papalar için cenazede kullandığı
bazı sembolleri emerit olmasından
dolayı 16. Benediktus'ta kullanmaya-
rak haçlı baston, omuzlardaki haçlı
yün kurdele ve papalık sembolü ola-
rak bilinen bordo renkli ayakkabılar
naaş üzerine konulmadı. AA

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne
(AB) üye olması için taahhütler verilse ve somut adımlar atılsa da bu sürecin
tamamlanması için katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirtti

Vatikan'da 31 Aralık'ta vefat eden 95 yaşındaki Emerit Papa 16.
Benediktus, San Pietro Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin
ardından San Pietro Bazilikası'nın altında bulunan ve diğer eski
papaların gömülü olduğu mezarlar odasında defnedildi

İstifa eden ilk papa oldu
Vatikan'da 2005-2013 yıllarında papalık
görevini yürüten Joseph Ratzinger, Kato-
lik Kilisesinin modern tarihinde istifa eden
ilk papa olarak tarihe geçti. Teolojik çalış-
malarından dolayı Katolik dindarlar ara-
sında önemli bir yeri olan 16. Benediktus,

bunun yanı sıra Vatikan bankası IOR'daki
skandalların, kilise içinde gizlenen cinsel
istismar vakalarının ve "Vatileaks Skan-
dalı" olarak bilinen Vatikan içindeki yol-
suzluk ve eşcinsel piskoposlara karşı
şantaj iddialarının gölgesinde kalmıştı.

ingiliz The Guardian
gazetesi, Prens Harry’nin
10 Ocak’ta raflarda yer

alacak “Spare” adlı merakla bekle-
nen anı kitabının bir nüshasına
ulaştığını açıkladı. Gazeteye göre,
Prens Harry, 2019'da Londra'daki
evinde eşi Meghan Markle’la ilgili

ağabeyi Prens William’la tartıştı.
Prens Harry, kitabında, kavga sıra-
sında William'ın Meghan'ı "zor",
"kaba" ve “yıpratıcı" olarak nitelen-
dirdiğini ve basının eşi Meghan'la
ilgili söylediklerini papağan gibi
tekrarladığını anlattı.

Olanları anlattı

The Guardian'a göre, Prens Harry,
kitabında şu ifadeleri kullandı:
"Elindeki su bardağını bir yere bı-
raktı, bana başka bir şekilde ses-
lendi ve üzerime yürüdü. Her şey
çok hızlı gerçekleşti. Çok hızlı. Ya-
kamdan tuttu, kolyemi kopardı ve
beni yere fırlattı. Köpeğin mama

kabının üzerine düştüm ve kırılan
kabın parçaları sırtıma battı. Bir an
sersemlemiş halde öylece kaldım,
sonra ayağa kalktım ve ona gitme-
sini söyledim." Prens William'ın
daha sonra küçük erkek kardeşine
karşılık vermesi için meydan oku-
duğu ancak Harry’nin karşılık ver-
mediği belirtilen kitabın
nüshasında, William’ın daha sonra
olay yerine üzgün bir şekilde geri
dönerek özür dilediği ve kardeşin-
den Meghan'a kendisine saldırdı-
ğını söylememesini istediği ifade
edildi. Buckingham Sarayından ko-
nuya ilişkin herhangi bir açıklama
yapılmadı. DHA

Kraliyet ailesi karışacak!
İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak’ta yayımlanacak
kitabında ağabeyi Galler Prensi William’ın kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu öne sürdü

Soyu yerlilere kadar uzanıyor
ABD'li ünlü oyuncu Edward Norton'un soyunun
Amerika kıtasında 17. yüzyılda yaşamış bir yerli
kabileye dayandığı ortaya çıktıCNN'in haberine

göre, ünlülerin kökenlerini araştıran "Finding Your Roots"
adlı televizyon programı, ünlü oyuncu Norton'u konuk etti.
Tarihçi Henry Louis Gates Jr., Norton'un soyuyla ilgili son
dönemlerdeki tartışmalara değinerek ünlü oyuncunun so-
yunun Amerika kıtasında 17. yüzyılda yaşamış yerli kabile
lideri Şef Powhatan'ın kızı Pocahontas'e uzandığını söyledi.
Gates, Pocahontas'ın Norton'un babaannesi olduğunu vur-

gulayarak "Senin 12. göbekten babaannen ve deden John
Rolfe ve Pocahontas ile direkt bağlantın
var." dedi. Pocahontas'in John Rolfe ile 5
Nisan 1614'te Virginia'da evlendiğini kay-
deden Gates, resmi kayıtlara göre, Poca-
hontas'in bu evlilikten 3 yıl sonra 1617'de
öldüğünü ifade etti. Öte yandan, prog-
ram, Norton'un 3. göbekten dedesi John
Winstead'in ise 7 kişilik köle ailenin de
sahibi olduğunu tespit etti. AA

PaPa’ya veda!

Kilise tarihinde yaklaşık 600 yıl sonra hayattayken görevi bırakan ilk papa olan
16. Benediktus, emerit olmasından dolayı Vatikan'da resmi devlet töreni yerine

kendisinin de isteğiyle sade bir cenaze töreniyle uğurlandı.
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NEREDEN
NEREYE!
F atih Altaylı, dün akşamki

programında; oyuncu Aydan
Şener, müzisyen Tuna Kire-

mitçi, oyuncu Renan Bilek ve milli
jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı'yı ağır-
ladı. 1981'de düzenlenen güzellik ya-
rışmasında 18 yaşındayken Türkiye
Güzeli seçilen Aydan Şener, sözlerine
yarışma nasıl katıldığını anlatarak
başladı. Ünlü oyuncu, "Babam müzik
öğretmeniydi. Yarışmaya babamın bir
öğrencisinin teşvikiyle katıldım.
Babam da destekledi" dedi. 'Küçük
Ağa'nın ardından 'Çalıkuşu' dizisinde
rol alan Aydan Şener, oyunculuk hi-
kâyesini şöyle anlattı: “Aslında oyun-
culuk eğitimi almadım. 12 yaşında
Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 'Çalıku-
şu'nu izlemiştim. Oyunu izledikten

sonra 'ben oyuncu olacağım' dedim.
Güzellik yarışmasından sonra çok
teklif gelmeye başladı. Mankenliği
çok sevmedim. Bir reklam filminde
beni yönetmen Yücel Çakmaklı görü-
yor ve 'Küçük Ağa'nın Emine'si rolü
için beni istiyor. Ben de teklifi kabul
edince serüvenim başladı.”

Anne kız oynamak isterim

2008'de tiyatroya başlayan 59 yaşın-
daki Şener, "Tiyatro aşkım. İnsanlar
benim oyunculuğu bıraktığımı dü-
şündü ama uzun bir dönem tiyatro-
daydım. 6 oyun oynadım. Tiyatroda
seyirciyle olan alışverişi çok seviyo-
rum. Son olarak 'Kibarlık Budalası'
oyununda rol alıyorum. Ayda 10-12
oyun oynuyoruz." diye konuştu.
Ayhan Akbin ile evliliğinden dünyaya
gelen kızı Ecem Akbin'in de oyuncu-

luğu hakkında konuşan Şener, "Bir
aileye bir oyuncu yeter demiştim ama
armut dibine düştü. Çok seviyor ve
yetenekli de. Oyunculuk üzerine eği-
tim aldı. Çok ciddiye alıyor işini. Si-
nemayı seviyor. Bir projede anne-kız
beraber de oynamak isterim." dedi.
Şöhretli yıllarının sorulması üzerine
Şener, "Ben yine de aynı hayatımı
sürdürdüm. 'Vay ben neymişim' de-
medim. O günden bugüne de bunu
getirdim. Magazinin gündemi hiçbir
zaman olmadım. Biraz da dezavan-
taj oldu benim için. Ne kadar çok
magazinde görünürse o kadar işin
artıyordu. Sanki ne kadar görünür-
sen insanlar o kadar seni seviyor al-
gısı vardı ama yanlıştı. Ben o
ilişkilerle hiç uğraşmadım. Karakter
olarak da bana uyan şeyler değildi."
şeklinde sözlerini sürdürdü.

Büşra Develi'den
'Burak Deniz' sorusuna
yanıt: Aşk kesinlikle baş-

lamadı - Magazin haberleriHaber-
türk'ten Volkan Özdemir'in
haberine göre; Büşra Develi, Eti-
ler'deki bir mekandan çıkarken gö-
rüntülendi. Basın mensuplarıyla
sohbet eden oyuncu, yeni bir pro-
jeye başladığını dile getirdi.Develi,
"Bir süre İstanbul'da olamayaca-

ğım. Şehir dışında çekilecek bir
projede yer alacağım. Dijital bir
platformda yayınlanacak" dedi.

Aşk kesinlikle başlamadı

Geçtiğimiz günlerde 2018 yılında
ilişkisini sonlandırdığı Burak
Deniz ile birlikte görüntülenen
Büşra Develi'ye gazeteciler, "Aşk
tekrar mı başladı?" sorusunu yö-
neltti. Konuyla alakalı açıklamada

bulunan ünlü oyuncu, "Kesinlikle
başlamadı. Sadece yolda karşılaştık.
Zamanında ikimiz de birbirimizin
hayatında yer edinmiştik. Son de-
rece arkadaşça bir kahve içmeydi.
'Karşılaşma' diyebiliriz. 'Bir kahve
içelim' dedik ve o günleri yad ettik
ama söz konusu 'aşk' olayı tabii ki
yok. Ayrıca böyle haberler ile benim
kısmetimi de kapatmayın" diyerek,
güldü. HABER MERKEZİ

Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih
Altaylı ile Bire Bir' dün akşam izleyicile-
riyle buluştu. Programın yeni bölümün-
deki konuklarından biri de Aydan Şener
oldu. Sosyal medyada çok konuşulan biki-
nili pozları hakkında açıklama yapan ünlü
oyuncu, “Eskiden bikinili pozlar vermez-
dim. 'Helikopterle bikinili fotoğrafını 
çekeceğiz' diye teklifler gelirdi. Şimdi ise
kendim çekip paylaşıyorum” diye konuştu

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1761946)

ESAS NO : 2022/521
KARAR NO : 2022/555

İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/521 
E. - 2022/555 K. sayılı ve 10/11/2022 tarihli ilamı  ile,
43633121070 T.C. Kimlik no ile nüfusa kayıtlı davacı 
Salise Soran'ın Salise olan isminin ''Serap'' olarak düzeltil-
mesine karar verilmiş olup,  bu husus, Türk Medeni Kanu-
nu'nun 27/2. maddesi gereğince ilan olunur. 03/01/2023

İLAN
İSTANBUL 27. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1761999)

ESAS NO : 2022/756 Esas
KARAR NO : 2022/713
Mahkememizin 02/12/2022 tarihli, 2022/756 Esas,
2022/713 sayılı ilamı ile; Uşak ili, Sivaslı  ilçesi, Merkez
mahallesinde nüfusa kayıtlı, Sebahattin ve Sevim kızı
1992  doğumlu, 54***36  T.C. kimlik numaralı Hacer 
Türkoğlu'nun İsminin Talia Olarak Değiştirilmesine ve
Talia Türkoğlu Olarak  Nüfusa Tesciline karar verilmiştir.
İlan olunur. 27/12/2022

İLAN
İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk 

Mahkemesi'nden

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1762114)

Sayı: 2020/13 Tereke           04/01/2023
İLAN 

Mahkememide görülmekte olan vesayet davası 
nedeniyle;
Müteveffa  GİRESUN ili, GÖRELE ilçesi, MAKSUTLU
mah/köy, 62 Cilt, 50 Aile sıra no, 36 sırada nüfusa kayıtlı,
AHMET ve EMİNE oğlu/kızı, 01/03/1951 doğumlu,
23035893430 T.C. Kimlik numaralı, FAHREDDİN
GÖR'ün mirasçılarının tamamı tarafından mirası redde-
dildiği, mahkememiz yukarıda yazılı tereke esas num-
arası ile tasfiyesine karar verildiği, tasfiye işlemlerinin
devam ettiği ilan olunur. 

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

HABER MERKEZİ Kiloma çok
dikkat ederim

Sosyal medyada paylaştığı 
bikinili fotoğrafları hakkında da
konuşan ünlü oyuncu, "Eskiden
bikinili pozlar vermezdim. 'Heli-
kopterle bikinili fotoğrafını çe-
keceğiz' diye teklifler gelirdi .
Şimdi ise kendim çekip paylaşı-
yorum." dedi.Güzellik sırrını da
paylaşan Şener, "Kiloma çok
dikkat ediyorum. Senelerdir
aynı beden giyiyorum. Beslen-
meme dikkat edip, düzenli yaşı-
yorum." açıklamasında bulundu.

Kısmetimi kapatmayın!
Geçtiğimiz günlerde 2018 yılında ilişkisini sonlandırdığı
Burak Deniz ile birlikte görüntülenen Büşra Develi'ye, "Aşk
tekrar mı başladı?" sorusu yöneltildi. Basın mensuplarına ko-
nuyla alakalı açıklama yapan oyuncu, "Kesinlikle başlamadı.
Son derece arkadaşça bir kahve içmeydi. Ayrıca böyle haber-
lerle benim kısmetimi de kapatmayın" diyerek, kahkaha attı

Düşeş Mafya Sızıntısı gala yaptı
Senaryosu Bilal Kalyoncu'ya ait olan, aynı zamanda yönetmenliğini ve yapımcılığını
da üstlendiği 'Düşeş Mafya Sızıntısı' adlı komedi filminin galası gerçekleşti
HaBertürk'ten Volkan Özdemir'in
haberine göre; 'Düşeş Mafya Sızıntısı'
adlı filmde Ufuk Özkan, Bülend Çolak,
Ceyda Ateş, Hayrettin, Korhan Erdu-
ran, Esma Soysal, Gökhan Güneş ve
Caner Kurtaran gibi isimler rol aldı.
Ceyda Ateş, Amerika'da olması nede-
niyle galaya katılmazken, filmin iki
kadın oyuncusundan Esma Soysal'ın şık
kıyafeti gözlerinden kaçmadı. Geceyle
alakalı basın mensuplarının sorularını
da yanıtlayan oyunculardan Hayrettin,
"Eğlenerek çektik ama gülerek çekeme-
dik. Hayatımızdan olan karakterler film-
dekiler. Ben genç birini
canlandırıyorum. Acayip fırlamayım.
Mafyamız var, komiserimiz var ve başka
fırlamalar da var... Çekimleri 15 günde
gerçekleştirdik. Harika zaman geçirdik"
dedi.

Komik olmayan bir karakter 

Genelde drama projelerinde yer alan
oyuncu Caner Kurtaran, "Bir kere

filmde komik olmayan karaktere sahi-
bim. Oldukça ciddi bir karakterim ama
komik tüm komediseverleri sinemaya
bekliyor" şeklinde konuştu.

İçerik üretmeye devam edeceğiz

Filmin her etabında yer alan Bilal Kal-

yoncu, "Şahsım olarak ben sinemanın
büyüsüne inanan bir insanım. Beyaz-
perdedeki heyecan hiçbir yerde bulun-
muyor bence. O yüzden de sinemaya
içerik üretmeye devam edeceğiz. Sine-
mada zor olan ikili karakterleri oturt-
maktır. Hayrettin ve Korhan, bu konuda

çok iyi anlaştı. Benim de işimi çok ko-
laylaştılar. Caner ağabey, 'Ben komik bir
rolde değilim' diyor ama kendisi çok
komik bir rolde. Aynı zamanda çok iyi
bir komedyen... Sadece hep ağır drama-
larda çalıştı" ifadelerini kullandı.

Yeni yılda film çekeceğim

Gecenin konukları arasında yer alan
Sermiyan Midyat da basın mensupları-
nın sorularını yanıtladı. Midyat, "Her-
kese güzel, önyargısız, vicdanlı, sağlıklı,
şanlı ve neşeli bir yıl diliyorum öncelikle.
Umarım sinema salonları önceki za-
manlardaki gibi yine dolar çünkü çok
fazla dijital platforma kayma oldu. Ben
sinemayı sinemada seyretmeyi seven bi-
riyim" dedi. Basın mensuplarının "2022
yılı sizin için nasıl geçti?" şeklinde soru-
suna da yanıt veren Sermiyan Midyat,
"Çok heyecanlı olacak, şimdiden belli.
Ben de dört, beş yıldır film çekmiyorum.
Bu yıl yeni bir film çekeceğim" açıklama-
sını yaptı. HABER MERKEZİ

Barcelona'nın İspanyol
yıldızı Gerard Pique ve 2010
yılından beri aşk yaşadığı

ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı maga-
zin dünyasının gündemine bomba gibi
düşmüştü. İlişkileri süresince dünyaya
gelen iki çocukları bile çiftin birlikteli-
ğini ayakta tutamadı. İspanya basının-
dan yer alan haberlere göre; Shakira,
kendisini aldatan Gerard Pique'yi suç-
üstü yakalamıştı. Uzun süredir maga-
zin gündemini meşgul eden olaylı
ayrılık sornası Shakira yeni yıl mesa-
jında manidar bir mesaj paylaştı. Şar-
kıcı, "Bu yeni yılda yaralarımız hala
açık olsa da, zamanın cerrah elleri var.
Birisi bize ihanet etmiş olsa bile gü-
venmeye devam etmeliyiz. Küçüm-
seme karşısında, kendine değer

vermeye devam et. Çünkü iyi insanlar
edepsizden çok daha fazla. Gidenler
daha az, yanımızda kalanlar çoktur.
Gözyaşlarımız israf değildir, geleceğin
doğacağı toprağı sular ve bizi daha
fazla insan yapar, böylece kalp kırıklı-
ğının ortasında sevmeye devam edebi-
lirsin." dedi.

Mahkemede karşılaştılar

Shakira ve Pique ayrılık davası ve ço-
cuklarının velayeti için İspanyanın
Barselona kentindeki 18. Asliye ve Aile
Mahkemesi'ne geldi. Basının görüntü
almak için yoğun ilgisinin altında ayrı
ayrı mahkemeye giren Pique ve Sha-
kira, çıkışta gazetecilerin ısrarlı sorula-
rına karşın herhangi bir açıklama
yapmadı. DHA

İhanet göndermesi!
Shakira, 12 yıldır birlikte olduğu
ve iki çocuğunun babası futbolcu
Gerard Pique tarafından
aldatılmıştı. Ünlü şarkıcı, yeni yıl
mesajında eski sevgilisine gön-
dermede bulundu. Shakira, 
"Biri bize ihanet etmiş olsa bile
diğerlerine güvenmeye devam 
etmeliyiz. Sizi küçümseseler bile,
kendinize değer vermeye devam
edin. Çünkü iyi insanların sayısı
edepsizlerden daha fazla." dedi

"Müze zengini" kentler
arasında yer alan Edirne'de, 4
farklı temayı yansıtan "Ek-

mekçizade Kervansarayı Müzeleri" 7
Ocak'ta açılacak. Arkeoloji ve Etnogra-
fya, Türk İslam Eserleri, Hıdırlık Balkan
Tarihi, Necmi İğe Evi Etnografya, Fatih
Sultan Mehmet, Selimiye Vakıf, Beyazıt
Külliyesi Sağlık, İmaret, İlhan Koman
Heykel ve Resim, Milli Mücadele ve
Lozan, Edirne Belediyesi Kent, Edirne
Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk,
Osman İnci müzelerinin bulunduğu Edirne, yeni müzelere ev
sahipliğine hazırlanıyor. Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde, geçmişte
han olarak kullanılan ve Sedefkar Mehmet Efendi tarafından
yaptırılan 17. yüzyıl eseri Tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa
Kervansarayı'nda "Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri", "Osmanlı
Padişahları", "Padişah Çadırı" ve "Balkanlar'da Osmanlı Eser-
leri" temasıyla oluşturulan Ekmekçizade Kervansarayı Müzele-
ri'nin açılışı 7 Ocak Cumartesi yapılacak. AA

Edirne’ye 4 yeni müze
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE
Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle birlikte,
pazar günü oynanacak derbi öncesi liderliğini korumayı başardı

SPOR

G alatasaray, Spor Toto Süper
Lig'in 17. haftasında MKE
Ankaragücü'nü konuk etti.

Maçın 3. dakikasında, Mertens'in
ceza sahası dışından şutunda top
üstten auta çıktı. 5. dakikada Ber-
kan Kutlu'nun ceza sahası dışı hafif
sağ çaprazdan şutunda kaleci Ba-
hadır Han Güngördü yakın direk
dibine uzanarak topu kornere çeldi.
7. dakikada konuk takım öne geçti.
Sağdan Zahid'in kullandığı kor-
nerde Galatasaray savunmasının
uzaklaştırmak istediği meşin yuvar-
lak ceza sahası yayı gerisindeki
Emre Kılınç'ta kaldı. Bu oyuncu-
nun bekletmeden yaptığı vuruş etki-
siz giderken top altıpas gerisindeki
Taylan Antalyalı'ya geldi. Kaleye
sırtı dönük olan Taylan, kontrolün-
den sonra röveşata yaptı. Üst di-
reğe çarpan top yerden sektikten
sonra ağlarla buluştu: 0-1. 16. da-
kikada sarı-kırmızılılar beraberliği
sağladı. Rashica'nın sağdan orta-
sında altıpas üzerinde uygun du-
rumda kafa vuruşunu yapan Barış
Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı file-
lere gönderdi: 1-1. 21. dakikada
Rashica'nın soldan ortasında sa-
vunma arkasına sarkan Abdülkerim
Bardakcı'nın uygun durumda ka-
fayla vurduğu top yandan auta
gitti. 30. dakikada Galatasaray öne
geçti. Mertens'in pasıyla ceza sa-
hası içinde sırtı kaleye dönükken
buluşan Gomis, arkasındaki Muja-
kic ile bir süre mücadele etti. Fran-
sız golcü, rakibine rağmen sol
çaprazdan dönerek şutunu çekti.
Kaleci Bahadır Han'ın müdahale
ettiği top uzak direğe de çarparak
ağlarla buluştu: 2-1.

İkinci yarı da skor değişmedi

Kırkıncı dakikada Malcuit'nin sağ-
dan ortasında penaltı noktası üze-
rindeki Zahid'in gelişine vurduğu
topu kaleci Muslera son anda direk
dibinde önledi. Ceza sahasına
düşen meşin yuvarlak kornere gitti.
45. dakikada Berkan Kutlu'nun
ceza sahası yayının solundan çek-
tiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısını Galatasa-
ray 2-1 önde tamamladı. 53. daki-
kada Emre Kılınç'ın pasıyla
savunma arkasına sarkan Chatzi-
giovanis'in ceza sahası içi sağ çap-
razdan vurduğu top üstten auta
gitti. 62. dakikada Rashica'nın ceza
sahası dışından şutunda top kale-
nin yanından oyun alanını terk etti.
69. dakikada hızlı gelişen konuk
takım atağında Malcuit sağdan
hızla bindirdi. Bu oyuncunun orta-
ladığı top Galatasaray savunması
ve kaleci Muslera'yı geçerek arka
direkte uygun durumdaki Emre Kı-
lınç'a geldi. Emre'nin kafayla vur-
duğu meşin yuvarlak geldiği
taraftan auta çıktı. 87. dakikada
Yunus Akgün'ün pasıyla sağ çap-
razdan ceza sahasına giren Kerem
Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya
vuruşunu yaptı ancak meşin yuvar-
lak Bahadır Han'dan döndü. Mü-
sabaka 2-1 sarı-kırmızılı ekibin
üstünlüğüyle sona erdi.

Zirveyi korudu

Galatasaray bu sonuçla puanını
36'ya çıkartarak zirvedeki yerini ko-
rurken, MKE Ankaragücü ise 16
puanda kaldı. Galatasaraylı futbol-
cular, karşılaşmanın ardından tri-
bünlere giderek galibiyet sevincini
taraftarlarıyla paylaştı. Galatasaray,
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta-
sında deplasmanda Fenerbahçe ile
yapacağı derbi maça liderlik mora-
liyle çıkacak. Ülker Stadı'nda 8
Ocak Pazar günü oynanacak derbi
saat 19.00'da başlayacak. Derbi ön-
cesinde lider Galatasaray'ın 36,
ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 35
puanı bulunuyor.

Son 6 maçını kazandı

Süper Lig'deki son 7 maçında mağ-
lubiyet yaşamayan Galatasaray,
son 6 karşılaşmasından da galibi-
yetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini
10. haftada Yukatel Kayserispor
karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar,
bir sonraki hafta Corendon Alan-

yaspor ile berabere kaldı. Galatasa-
ray daha sonraki 6 maçında ise sı-
rasıyla VavaCars Fatih
Karagümrük, Beşiktaş, Medipol
Başakşehir, İstanbulspor, Demir
Grup Sivasspor ve MKE Ankara-
gücü'nü mağlup etti.Galatasaray
galip geldiği son 6 maçında 17 kez
rakip fileleri havalandırırken, kale-
sinde ise 4 gol gördü.

Gomis'ten gollere devam

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu
Bafetimbi Gomis, skorer perfor-
mansını MKE Ankaragücü ma-
çında da sergiledi. Bu sezon
sarı-kırmızılıların gol yollarındaki
en etkili ismi olan Fransız futbolcu,
MKE Ankaragücü maçında takı-
mının ikinci golünü kaydetti. Süper
Lig'de bu sezon gol sayısını 7'ye çı-
karan 37 yaşındaki futbolcu, top-
lamda ise 9 gole ulaştı. Öte yandan
Gomis, Türkiye kariyerinde karşı-
laştığı 27 takımın 22'sine gol atma
başarısı gösterdi.

Barış Alper Yılmaz'ın 3. golü

Son haftalardaki başarılı perfor-
mansıyla dikkati çeken Galatasa-
raylı futbolcu Barış Alper Yılmaz,
MKE Ankaragücü maçında takı-
mının ilk golünü attı. Sarı-kırmızılı
futbolcu, bu sezon ligde 3. kez ağ-
ları havalandırdı. Barış Alper Yıl-
maz, geçen haftaki Demir Grup
Sivasspor ile 11. haftadaki Yukatel
Kayserispor maçlarında da birer
kez topu filelerle buluşturmuştu.

Kerem 100. maçına çıktı

Karşılaşmanın ikinci yarısında
oyuna dahil olan Kerem Aktür-
koğlu, Galatasaray'daki 100. resmi
maçına çıktı. Galatasaray'ın 2022-
2021 sezonu öncesinde, TFF 3.
Lig'de mücadele eden Anagold
24Erzincanspor'dan renklerine
dahil ettiği 24 yaşındaki hücum
oyuncusu, 3. sezonunu geçirdiği
sarı-kırmızılı ekipte daha önce
forma giydiği 99 karşılaşmada 25
gol attı.

Baran Aksaka ilk kez 
forma giydi

Galatasaray'da ikinci yarıda oyuna
dahil olan genç futbolcu Baran Ak-
saka, Süper Lig'deki ilk maçına
çıktı. Sarı-kırmızılı takımın altyapı-
sında yetişen 19 yaşındaki Baran
Aksaka, 90+4. dakikada Barış
Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.

Ankaragücü'nün golünü 
Taylan attı

Karşılaşmada MKE Ankaragü-
cü'nün golünü, sezon başında Ga-
latasaray'dan kiralık olarak alınan
Taylan Antalyalı kaydetti. Eski ta-
kımı Galatasaray'a karşı çıktığı ilk
maçta ağlarını havalandıran Taylan
Antalyalı, attığı golün ardından se-
vinç yaşamadı. Bu arada karşılaş-
mayı 42 bin 124 biletli seyircinin
statta takip ettiği açıklandı.

Hedefe ulaştık

Galatasaray Teknik Direktörü
Okan Buruk, maçın ardından dü-
zenlenen basın toplantısında açık-
lamalarda bulundu. Maça ön alan
baskısıyla başladıklarını aktaran
Buruk, "Çok erken bir gol yedik ve
sarsıldık. Sonrasında baskılı oyu-
numuzu devam ettirdik. 2-1 öne
geçtikten sonra ilk yarının son 5 da-
kikası ile ikinci yarının ortalarından
itibaren rakibimize çok fazla topa
sahip olma şansı ve pozisyonlar
verdik. Bugün kadro yapımızla ilgili
eksiklerimiz vardı. Bunun farkında-
yız. İç sahada kazanma ve liderliği
tekrar almanın stres ve baskısını
hissettik. En büyük sıkıntımız, po-
zisyonları sonlandıramama.
Üçüncü gol şansı birkaç kez geldi
ama yanlış tercihler yaptık. Üçüncü
golü atamayınca rakibi oyuna ortak
ettik. Bugün hedefimiz kazanmaktı.
Üst üste 6. galibiyetimiz oldu. İste-
diğimiz bunu devam ettirmek." diye
konuştu.

Sivasspor serzenişinde haklı

Sarı-kırmızılı takımın teknik direk-

törü, Demir Grup Sivasspor ma-
çında rakiplerinin iptal edilen golü
ve sonrasında Video Yardımcı
Hakem (VAR) kayıtlarının açıklan-
masıyla ilgili gelişmeleri değerlen-
dirdi. İptal edilen golle ilgili
Sivasspor'un serzenişlerinin haklı
olduğunu aktaran Buruk, sezon
boyunca aleyhlerine yapılan hata-
lara dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Sivasspor maçına kadar aleyhine
en çok hata yapılan takım Galata-
saray'dı. Alanyaspor maçındaki bir
rezaletti. O hakem bile o kadar
büyük bir şeye imza attıktan 3-4
hafta sonra sahalara döndü. Orada
ne konuşulduğunu da bilmiyoruz.
Yakın zamanda Türkiye Futbol Fe-
derasyonu (TFF) belki geçmişe
dönük de hakem konuşmalarını ya-
yımlayabilir. Sivasspor takımının
serzenişleri, söylemleri çok haklı.
Kim olsa aynı şeyi söylerdi. Pozis-
yonla ilgili biz de rahatsızız. Maçın
50. dakikasında maç 1-1 olsun. Bu
Galatasaray için hiçbir şey değil.
Maç devam edecek, belki Galatasa-
ray belki de Sivasspor kazanacak.
Bu yapılan hatadan en çok rahatsız
olan biziz. Galatasaray Kulübü,
sezon başından beri adalet istiyor.
Bununla ilgili çalışmaları ve başvu-
ruları var. Türkiye'de ilk defa bir
takım lehine yapılan hatadan sonra
çıkıp açıklama yaptı. Ancak bu
sezon lehimize yapılan tek hataydı.
Aleyhimize 6-7 net hata görülmez-
ken lehimize yapılan 1 hata üzerin-
den konuşuldu. Aleyhimize yapılan
hatalarda kimsenin sesi çıkmadı."

VAR görüntüleri 
ortaya çıkacak

Yayıncı kuruluşa aleyhlerine olan
kritik pozisyonları ekrana getirme-
diği eleştirisinde bulunan Buruk,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Sivasspor
maçındaki pozisyonun gündem ol-
ması haklı. Biz de bundan rahatsı-
zız. Kendi lehimize hiçbir şey
istemiyoruz ama Galatasaray üze-
rine oynanan oyunların karşısında-
yız. Hakemin hata yaptığını ilk
kabul eden Galatasaray Kulübüdür.
Sadece oyuna odaklanmak istiyo-
ruz. Herkes oyuna odaklansın. İn-
sanlar arasında zorluk çıkarmaya,
insanları birbirine düşürmeye gerek
olmadığını düşünüyorum. Ben de
Alanyaspor maçından sonra fazla
tepki göstermiştim. Benim yaptığım
da yanlıştı. Fazla tepki göstermek
insanları da geriyor. Her ayağına
basılan takım rahatsız. VAR konuş-
malarının açıklanması bir milat
oldu. Bundan sonra her hafta fede-
rasyonumuz maçlarla ilgili görün-
tüleri ortaya koyacaktır." AA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1762354)

İl Müdürlüğümüz tesislerinden Beylikdüzü İlçesi, Beylikdüzü Spor Kompleksinde bulunan 191 araç kapasiteli oto-
park, Sarıyer İlçesi, Yusuf Ziya Öniş Stadında bulunan 40,00 m² alanlı büfe, Çatalca İlçesi, Çanakça Futbol Saha-
sında bulunan 84,00 m² alanlı (konteyner) büfe ve Kestanelik Spor Salonunda bulunan 16,00 m² alanlı büfe,
Maltepe Hasan Polat Stadında bulunan 28,56 m2 alanlı (8)  nolu  dükkan, 28,56 m2 alanlı (9)  nolu  dükkan, Kü-
çükçekmece İFA Spor Salonunda bulunan 15 m2  alanlı büfe ve Üsküdar Burhan Felek Yüzme Havuzunda bulu-
nan 35,00 m² alanlı büfe açık teklif usulü  ihale ile 1 (bir) yıl süreli kiraya verilecektir.

1-İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
ŞİRKETLER İÇİN;
a) Ticaret Belgesi(2023 yılına ait)
b) İmza sirküleri   (Aslı ya da noter tasdikli sureti)
c) Yetki Belgesi    (Aslı ya da noter tasdikli sureti)
ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık
sözleşmesi.
d) Ticaret Sicil Gazetesi
e) Geçici teminat bedeli belgesi
f) Şartname alındı belgesi
g) İhaleye katılmak istediğini belirtir dilekçe
ğ) İlgili Vergi Dairesinden ya da internet üzerinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge (İhale tarihinden 
önceki 15 gün içinde alınmış olması)
h) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ya da internet üzerinden alınacak Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadı-
ğına dair belge (İhalenin yapılacağı ay içerisinde alınmış olması)
ŞAHISLAR İÇİN;
a) İkametgâh belgesi     
b) Nüfus cüzdanı sureti
c) İmza sirküleri
ç) Geçici teminat bedeli belgesi
d) Şartname alındı belgesi
e) İhaleye katılmak istediğini belirtir dilekçe
f) Sabıka kaydı
g) İlgili Vergi Dairesinden ya da internet üzerinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge (İhale tarihinden 
önceki 15 gün içinde alınmış olması)
ğ) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge (İhalenin yapılacağı ay içerisinde 
alınmış olması)
KULÜPLER İÇİN;
a) Yetki belgesi (İhaleye katılacak kişinin Kulüp tarafından yetkilendirildiğine dair)
b) Yönetim Kurulu Kararı ( Karar defteri fotokopisi)
c) Geçici teminat bedeli belgesi
ç) Şartname alındı belgesi
d) İhaleye katılmak istediğini belirtir dilekçe
e) İlgili Vergi Dairesinden ya da internet üzerinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge (İhale tarihinden 
önceki 15 gün içinde alınmış olması)
f) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge (İhalenin yapılacağı ay içerisinde alınmış olması)
2- İstenen belgeler son üç ay tarihli olacaktır. (Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair belgeler hariç)
3- İhale evraklarını evrak teslim saatinden sonra getirenler kabul edilmeyecektir.
4-Şartnameler; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ziraat Bankası Şehremini Şubesinde bulunan
TR050001000866882580445025 no.lu IBAN hesabına 100,00 TL yatırıldıktan sonra, Zuhuratbaba Mahallesi Mus-
tafa Sarıçiçek Bulvarı No: 34/1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden temin edilir.
5-İhalenin yapılacağı yer; Zuhuratbaba Mah. Mustafa Sarıçiçek Bul. No: 34/1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 1. Kat İşletmeler Şube Müdürü Odasıdır.

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İHALE İLAN DUYURUSU

İLÇE/TESİS
ADI

EVRAK TESLİM SON
TARİHİ VE SAATİ

İHALE TARİHİ
VE SAATİ

MUHAMMEN BEDEL
(KDV- PAY HARİÇ)

GEÇİCİ
TEMİNAT

Çatalca Kestanelik Spor
Salonunda bulunan 16,00
m² alanlı büfe 

17.01.2023
Saat:10.00

17.01.2023
Saat:11.00

4.500,00 TL 450,00 TL 

Çatalca Çanakça Futbol
Sahasında bulunan 84,00
m² alanlı (konteyner) büfe 

17.01.2023
Saat:13.00

17.01.2023
Saat:14.00

4.000,00 TL 400,00 TL 

Beylikdüzü Spor Kom-
pleksinde bulunan 191
araç kapasiteli otopark 

18.01.2023
Saat:10.00

18.01.2023
Saat:11.00

300.000,00 TL 30.000,00 TL

Sarıyer Yusuf Ziya Öniş
Stadında bulunan 40,00
m² alanlı büfe 

18.01.2023
Saat:13.00

18.01.2023
Saat:14.00

12.000,00 TL 1.200,00 TL

Maltepe Hasan Polat 
Stadında bulunan 28,56 m2
alanlı (8)  nolu dükkan

19.01.2023
Saat:10.00

19.01.2023
Saat:11.00

17.000,00 TL 1.700,00 TL

Maltepe Hasan Polat 
Stadında bulunan 28,56 m2
alanlı (9)  nolu dükkan

19.01.2023
Saat:13.00

19.01.2023
Saat:14.00

25.000,00 TL 2.500,00 TL

Küçükçekmece İFA Spor
Salonunda bulunan 15
m2 alanlı büfe

20.01.2023
Saat:10.00

20.01.2023
Saat:11.00

35.000,00 TL 3.500,00 TL

Üsküdar Burhan Felek
Yüzme Havuzunda bulunan
35,00 m² alanlı büfe

20.01.2023
Saat:13.00

20.01.2023
Saat:14.00

35.000,00 TL 3.500,00 TL

Icardi
derbiye
yetişecek
Okan Buruk, anneannesi vefat
ettiği için Uruguay'a giden
Lucas Torreira ile sakatlığı
geçen Mauro İcardi'nin Fener-
bahçe derbisine yetişeceğini
söyledi. Uzun süredir sahalar-
dan uzak kalan Icardi'nin du-
rumuyla ilgili soru üzerine
Buruk, "Icardi bugün bir grup
çalışmasına katıldı. Yarın ta-
kımla birlikte yüzde 100 an-
trenmanını yapacak.
Fenerbahçe maçına kadroda
olacak şekilde hazır hale getir-
meye çalışacağız. Torreira'nın
cuma akşamı antrenmana ka-
tılmasını bekliyoruz." ifadele-
rini kullandı. Sarı-kırmızılı
takımın teknik direktörü, Leo
Dubois'in Fenerbahçe derbi-
sinde sol bek oynayıp oyna-
mayacağıyla ilgili soru üzerine,
"Zaman zaman sol bek olarak
kullandık. O da bizim için her
zaman sol bek opsiyonu. Dü-
şünebileceğimiz oyunculardan
biri." diye konuştu.

Okan Buruk, TFF'nin 2 müsabakayla il-
gili VAR kayıtlarının açıklanmasından
sonra itirazların ve tartışmaların artaca-
ğını düşünüp düşünmediğinin sorul-
ması üzerine şöyle konuştu: "Böyle bir
açıklama yapıldıktan sonra artık takım-
ların istemesine gerek yok. Bunu hafta
hafta devam ettirmeliler. Ümraniyes-
por-Kayserispor maçında penaltı pozis-

yonu var. Adamın sırtına çarptı ama
penaltı verildi. Acaba VAR'da ne konu-
şuldu. Çok merak ediyoruz. Geçmişteki
pozisyonların da açıklanması gerek.
Bunun önünün açıldığı için bundan ön-
cesi ve sonrasındaki kayıtların otomatik
olarak TFF'nin sitesinde yer almalı.
Böyle bir karar verildiğine göre artısı
veya eksisini düşünecek olan TFF'nin

kendisi. Bunun zararının mı, faydasının
mı olacağını önümüzdeki günlerde net
bir şekilde göreceğiz. Buna karşı deği-
lim. Galatasaray Kulübü de bunu isti-
yordu. Bütün kulüpler için VAR
kayıtlarının açıklanması şart oldu."
Buruk, müsabakanın ilk yarısında Dries
Mertens'in penaltı beklediği pozisyonla
ilgili, "Pozisyon bana penaltı gibi geldi
ama net bir şekilde izleyemedik. Yayın-
cının 3 görüntüsünde de net bir şekilde
veremediler." şeklinde görüş belirtti.

VAR kayıtları açıklanmalı

KADIKOY’E 
LIDER GIDECEK!
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T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı
Meclis Müdürlüğü

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1762178)

6 OCAK 2023 CUMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24 Kasım 2021 tarihli 1181 Sayılı kararı
ve Cumhurbaşkanlığı’nın 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan
2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Doğrultusunda Aşağıdaki Duyuru 
Yapılmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Aralık Ayı Toplantıları 12 - 13 - 14 - 15
Aralık Birleşimlerine Ait Meclis Karar Özetleri.

1585 – 1598 – 1602 – 1605 – 1608 – 1609 – 1614 sayılı meclis kararlarının
oyçokluğu ile kabulü; 

1532 - 1584 arası; 1586 – 1597 arası; 1599 – 1601 arası; 1603, 1604, 1606,
1607, 1610 - 1613 arası; ile 1615 sayılı meclis kararları oybirliği ile kabulü 
kararlaştırılmıştır.

Aralık ayı Meclis Kararlarının ayrıntılarına https://www.ibb.istanbul web
sayfasından ulaşılabilir.   

Spor Toto Süper
Lig'in 17. haftasında
konuk olduğu 
Yukatel 
Kayserispor'u 
4-2 yenen
VavaCars 
Fatih Karagümrük,
üst üste ikinci 
galibiyetini alırken,
bu sezon İstanbul
dışında ilk kez
kazandı

B u sezon İstanbul dışında oynadığı kar-
şılaşmalarda yalnızca Sivasspor'la be-
rabere kalarak 1 puan alan Fatih

Karagümrük, Kayseri deplasmanında elde et-
tiği 4-2'lik galibiyetle ilk kez kazanmış
oldu.Deplasmanda oynadığı müsabakalarda
daha önce yalnızca bir diğer İstanbul ekibi Üm-
raniyespor'u mağlup edebilen kırmızı-siyahlı
ekip, Kayseri deplasmanında aldığı 3 puanla,
tehlikeli bölgeyle arasındaki puan farkını da
açtı.

Galatasaray'dan fazla gol attı

Kayserispor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle
puanını 19'a yükselten Fatih Karagümrük, lig-
deki gol sayısını da 33'e çıkarttı. Fenerbahçe'nin
ardından ligde en çok gol atan ikinci takım ko-
numunda bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 29 golü
bulunan lider Galatasaray'dan daha fazla skor

üretti. Ancak Andrea Pirlo'nun ekibi, kale-
sinde gördüğü 32 golle ligin en kötü sa-

vunma performansına sahip.

Diagne ligde 18 gol attı

Fatih Karagümrük'ün bu sezon en
önemli isimleri olarak öne çıkan

Fabio Borini ve Mbaye Di-
agne, attıkları gollerle takımı

sırtladı. Borini ve Diagne,
ligin geride bölümünde

9'er gole imza atarak ta-
kımın en skorer isim-

leri olmayı başardı.
Ligde Fatih Kara-
gümrük'ün 18 go-
lüne adlarını
yazdıran ikili,
Ziraat Türkiye
Kupası'nda
1'er kez rakip
fileleri ha-
valandırdı.
AA
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KaragümrüK
ilKi başardı

KaragümrüK
ilKi başardı

KaragümrüK
ilKi başardı

KaragümrüK
ilKi başardı

KaragümrüK
ilKi başardı

KaragümrüK
ilKi başardı

KaragümrüK
ilKi başardı

KaragümrüK
ilKi başardı

Gomis varsa sorun yok
Galatasaray'ın 37 yaşındaki forveti, kükremeye devam ediyor. Dünya Kupası arasından
sonra müthiş bir form yakalayan Bafetimbi Gomis, dün Ankaragücü filelerini havalandırarak
ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Fransız oyuncu son 4 resmi maçta 4 kez ağları sarstı

SEZON başında Mauro
Icardi ve Haris Seferovic
transferleri sonrası Gomis, 3.
forvet konumuna düşmüştü.
Ancak Seferovic'in form tutama-
ması, Icardi'nin ise sakatlanmasıyla
işler değişti. Bir anda as forvet konu-
muna gelen 37 yaşındaki yıldız, tam
anlamıyla Aslan'ı sırtladı. Fransız
oyuncu özellikle Dünya Kupası arasın-
dan müthiş döndü. Kupada Keçiören-
gücü'nü boş geçmeyen, ligde
İstanbulspor maçında 2 kez ağları sarsan
Bafetimbi Gomis, Sivas'ta tabela katkısı ya-
pamadı. Tecrübeli forvet, dünkü Ankara-
gücü mücadelesinde ise bir kez daha sahne
aldı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Parçalı'yla 50. gol

Gomis böylece son 4 resmi maçta 4 kez ağları
sarsmış oldu. Ligde 7, kupada 2 olmak üzere
toplamda 9 golü bulunan 37 yaşındaki forvet şu
anda Galatasaray'ın en skorer ismi konumunda.
Fransız oyuncu için dünkü sayısının özel bir
önemi de vardı. Deneyimli futbolcu, Galatasaray
formasıyla 74. maçında 50. kez ağları sarsarak
yarım dalya yaptı. Gomis ayrıca ilk kez karşılaştığı
Ankaragücü'nün filelerini havalandırarak, Türki-
ye'de rakip olduğu 27 takımın 22'si karşısında gol
sevinci yaşamış oldu. AA

Fenerbahçe’de
derbi hazırlığı
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper
Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü
sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin
hazırlıklarına ara vermeden başladı
SÜPER Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Fraport TAV An-
talyaspor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli takımda gözler Ga-
latasaray derbisine çevrildi. Kulüpten yapılan açıklamaya
göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge
Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core
çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon
hareketleriyle devam eden idmanda pas ve şut organizasyon-
ları üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale
maçlarla tamamlandı. Antalyaspor ile yapılan maça ilk 11'de
başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Sa-
katlığı geçen Enner Valencia da takımla çalıştı. Fenerbahçe,
derbi hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.
Norveçli futbolcu Joshua King, idmandan önce basın men-
suplarının sorularını yanıtlayacak. AA

Hazard'ı ikna
etmek ona düştü
Fenerbahçe, transferde bombayı patlamaya
hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, kulübüyle
yaptığı görüşmelerde önemli aşama
kaydettiği yıldız oyuncunun transferini Michy
Batshuayi aracılığıyla bitirmeyi planlıyor
SÜPER Lig'de kritik Galatasaray derbisine hazırlanan Fenerbahçe ,
transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirecek al-
ternatifler için temaslarda bulunan Fenerbahçe, büyük bir bombayı
patlatmayı planlıyor. Batshuayi, Antalya deplasmanında galibiyeti
getiren isim oldu. Belçikalı yıldız; daha önce de Dinamo Kiev, Lar-
naka ve Karagümrük maçlarında kaydettiği kritik gollerle Fener-
bahçe'yi zafere taşımıştı.  İspanyol basını Fenerbahçe'nin Belçikalı
süperstarı kiralamak için Real Madrid’le görüştüğünü ve kulübün,
kararı Eden Hazard’a bıraktığını yazmıştı. Sarı-Lacivertliler, tecrü-
beli oyuncuyu vatandaşı Batshuayi ile ikna etmeyi planlıyor.

Sezon sonuna kadar kiralık

İspanya’nın önde gelen internet sitelerinden Fichajes, bomba bir
iddia ortaya atmıştı. Buna göre Fenerbahçe, Eden Hazard’ı sezon
sonuna kiralamak için Real Madrid ile görüştü. İspanyol devi de
kararı oyuncuya bıraktı. Haberde, tarafların anlaşma sağlaması ha-
linde Hazard’ın kalan maaşının bir bölümünün Real Madrid tara-
fından ödenmeye devam edeceği de kaydedildi.Yeniden parlaması
için bir fırsat31 yaşındaki süperstar, 2019’da 115 milyon Euro’ya
imza attığı Real Madrid’de, sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni
veremedi. Hazard, bu sezon da istediği forma şansını bulamadı, 13
resmi maçta sadece 621 dakika süre alabildi. Fenerbahçe, Belçikalı
yıldızın kariyerini yeniden çıkışa geçirmesi için yeni bir fırsat olabilir.

Bonservisi alınabilir

Sarı-Lacivertliler, Hazard’ı ikna
etmek için Michy Batshuayi ko-
zunu kullanmayı planlıyor. Golcü
oyuncu, Belçika Milli Takımı’ndan
arkadaşı olan ve son olarak Dünya
Kupası’nda birlikte mücadele ettiği
Eden Hazard için kolları sıvamaya
hazır. Yıldız futbolcunun Real
Madrid ile olan sözleşmesi önü-
müzdeki sezonun sonunda bitecek.
Fenerbahçe eğer Hazard’ı kiralar ve
performansından memnun kalırsa,
bu sezonun sonunda uygun bir be-
delle bonservisini de alabilir.
BARIŞ KIŞ

Antalyaspor isyan etti!
Antalyaspor Kulübü Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1
yenildikleri maç ile ilgili Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanmasını talep etti
ANTALYASPOR AŞ Yönetim Kurulu
adına "Karanlığımsı Gece" başlığıyla ku-
lübün internet sitesi ile sosyal medya he-
saplarından paylaşılan yazılı
açıklamada, hakem kararlarına tepki
gösterildi.Corendon Airlines Park An-
talya Stadı'nda dün gerçekleşen Fraport
TAV Antalyaspor-Fenerbahçe mücade-
lesine ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer
verildi: "Türk futbolunda dün Sivas ve
Gaziantep, bugün Antalya, yarın karan-
lık bir gecenin yaşanacağı bir başka şehir.
Biz Kadir Sağlam'ı daha önceden tanı-

yorduk. Hatırlatalım, bu sezon 5. haf-
tada oynadığımız Kasımpaşa maçında
Larsson'un yüzüne atılan tekmeye kır-
mızı kart çıkartmayan da auta giden po-
zisyonda penaltı uyduran da bu maçtan
sonra 4 hafta ceza alan da işte bu geceki
hakem Kadir Sağlam'ın ta kendisiydi."

Acemi hakem istemiyoruz

"Acemi hakem istemiyoruz dedik." ifa-
desi kullanılan açıklamaya, şöyle devam
edildi: "Bugünkü maçta 1-0 öndeyken
Bünyamin ile atağa çıkarken faulle dur-

durulmasına rağmen Fenerbahçe'nin ilk
golüne adeta asist yapan, penaltıyı ara-
yan, ofsaydı uyduran da aynı hakem.
VAR kayıtlarında ofsaytımsı bir ko-
nuşma var mı merak ediyoruz. Açıklan-
masını talep ediyoruz, TFF'nin şeffaflık
anlayışının bunu gerektirdiğine inanıyo-
ruz. Ortada bir hak varsa helal etmediği-
mizin bilinmesini isteriz. Anadolu
kulüplerini şampiyonluk yarışına meze
eden düzene karşıyız. Adaleti sadece ca-
miamız için değil, tüm Anadolu kulüp-
leri adına istiyoruz." AA



GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Pazartesi günleri FOX’ta yayınlanan
ve 6 sezonuyla izleyiciyi ekran

başına kilitlemeye devam eden
“Yasak Elma” dizisinin kadrosuna

yeni bir isim dahil oluyor

Yasak Elma’Ya
dahİl oluYor

B eylikdüzü’nde kültür sanat etkin-
likleri yeni yılda da hız kesmeden
devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk

Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Beylik-
düzü Sahnesi’nde, ocak ayı boyunca
sanat dünyasının usta isimleri, sanatse-
verlere unutulmaz anlar yaşatacak. Yüz-
süz Kabare, Bir Delinin Hatıra Defteri,

Bayağı Komik, On iki Numaralı Adam, Kibarlık Buda-
lası, Kundakçı, Hastalık Hastası, Fırat Tanış ile Gelin
Tanış Olalım, Tamamla Bizi Ey Aşk ve Güneyli Bayan
isimli tiyatro oyunları Beylikdüzü Sahnesi’nde izleyi-
ciyle buluşacak.

Çocuklara özel tiyatro oyunları

Kültür ve sanat etkinliklerinde minik izleyicileri de
unutmayan Beylikdüzü Belediyesi; Çok Şeker Müzi-
kali, Pamuk Dede Masalı, Kukuli Müzikali, Baby
Shark, Kral Şakir, Mila ve Müziğin Dahi Bestecileri,
Pal Sokağı Çocukları, Charlie’nin Çikolata Fabrikası ile
Türkiye’de 2 bin 500’den fazla sahne alan “Sermet
Erkin İnteraktif İllüzyon Gösterisi” Beylikdüzü Sah-
nesi’nde olacak. Ayrıca BAKSM Şener Şen Sahne-
si’nde 03- 15 Ocak tarihleri arasında pazartesi günleri
hariç haftanın her günü “Prenses Arwen” 17-30 Ocak
tarihleri arasında ise “Kayıp Köyün Kavalcısı” isimli
çocuk tiyatro oyunları miniklerle buluşacak. 

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönet-
men koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun otur-
duğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep
Gür’ün kaleme aldığı diziye sevilen oyuncu
Nehir Erdoğan katılıyor. Erdoğan; Çok güzel,
entelektüel, yardımseverliği ve mütevazılığı
ile hem sevilen hem de saygı duyulan Julia
Moran karakterine hayat verecek.  Julia’nın,
Doğan’la (Murat Aygen) yıllardan beri süren
ve gözlerden uzak yaşadığı uzun bir ilişkisi
vardır. Doğan’ın hayatında en çok saygı duy-
duğu kadındır. Bundan sonra Ender ve Yıl-

dız’ın yepyeni ve üstün vasıflara sahip
yeni bir düşmanı olacaktır. Oyuncu

kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam,
Biran Damla Yılmaz, Murat
Aygen, Sevda Erginci, Şebnem
Dönmez, Melisa Doğu, Barış
Aytaç ve Serkan Rutkay Ayıköz
gibi birbirinden başarılı isimleri
barındıran “Yasak Elma”, her

pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.
HABER MERKEZİ

www.gazetedamga.com.tr

Beylikdüzü Belediyesi kültür sanat etkinliklerine yeni yılda da
doludizgin devam ediyor. 

Düzenlediği birbirinden keyifli 
etkinliklerle sanatseverlerin 

buluşma noktası olan 
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, ocak ayında da 

birçok konser ve tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak

KULTUR
SANATA 

BEYLIKDUZU

DOYACAK

6 OCAK 2023 CUmA

2023 yılı ocak ayı kültür ve sanat etkinlikleri
kapsamında düzenlenecek konserlerde ise
10 Ocak Salı günü şef İskender Ozan Toprak
yönetiminde, solist Şansın Tüzün (ChanCé)
ve 15 kişilik senfoni orkestrasının eşlik ede-
ceği “Yüzyıllık Sevda” Beylikdüzü Sahne-
si’nde seyirciyle buluşacak. 13 Ocak Cuma
günü Beylikdüzü Halk Eğitimi Merkezi TSM
Korosu, 14 Ocak Cumartesi günü Umudun
Melodisi korosu “İyi ki Doğdun Nazım”, 25
Ocak Çarşamba Bizimkent Türk Sanat Mü-
ziği Korosu ve 27 Ocak Cuma günü ise pop
ve caz müziğinin sevilen ismi Fatih Erkoç
Beylikdüzü Sahnesi’nde sevenleriyle bulu-
şacak. BAKSM’de düzenlenecek kültür
sanat etkinliklerine katılmak isteyen vatan-
daşlar, Beylikdüzü Belediyesi’nin kurumsal
web sitesi olan www.beylikduzu.istanbul ad-
resindeki etkinlik takvimi üzerinden detaylı
bilgilere ulaşabilirler. 

BARIŞ 
KIŞ

HABER

BAKSM’de
müzik şöleni SÖZLERImIn

arkasındayım!
Çırpıcı Mahallesi sakinleriyle buluşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy,
Rezerv Konutları'nın satışı hakkındaki sorulara cevap verdi. Arısoy, “Verdiğim her
sözün arkasındayım. 15 Temmuz Meydanı’nda yer alan Rezerv Konutları'nın
satılması gibi bir durum söz konusu değildir. Belediyeye tahsis edilen o konutlar
kentsel dönüşüm projelerinde takas yöntemiyle devredilecektir” dedi

Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy, ‘Başkanla Akşam
Çayı’ programında bu hafta Çırpıcı
Mahallesi’ne konuk oldu. Zeytinbur-
nu’ndaki Rezerv Konutları'nın satışı
söylentilerine bir kez daha cevap
veren Başkan Arısoy, Çevre, Şehirci-
lik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ta-

rafından, Zeytinburnu’na inşa edilen Rezerv
Konutlar'dan Zeytinburnu Belediyesi’ne tahsis
edilen dairelerin satışı gibi bir durumun söz ko-
nusu olmadığını, bu mülklerin ilçedeki kentsel
dönüşüm projelerinde takas usulüyle el değişti-
receğini üzerine basa basa belirtti. 

Kira konusunda
destek oluyoruz

Konuya kentsel dönüşüm
sorularıyla devam eden
Başkan Arısoy, Çırpıcı
Mahallesi’nde
2019 yılın-
dan önce
özel sek-
tör girişi-
miyle
başlayan
ve bir
türlü yürü-
tülemeyen

projeyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Arısoy,
“Çırpıcı Mahalle’mizdeki kentsel dönüşüm so-
rununu belediye olarak biz ele aldık. Yeniden
projelendirdik, oradaki alanı ikiye böldük. 1.
Etap için belgeler tamamlanırsa ruhsatı verip in-
şaata başlıyoruz. Anlaşma sağlanırsa bugün iti-
bariyle 2. Etap’a da başlayabiliriz. Burada da
maalesef hak sahipleri zamanında imza atma-
dıkları için proje yavaş yürüyor. Kira yardımı ko-
nusunda da destek veriyoruz. En kısa zamanda
1. Etaba ruhsat vermeyi arzu ediyoruz. “ diye
konuştu.

Temizlik bizim işimiz

Okul, cami bakım ve tuvalet temizliği gibi hiz-
metlerin Zeytinburnu Belediyesi’ne has bir hiz-
met olduğunu vurgulayan Arısoy, bu bayrağı
gururla taşımaya devam ettiklerini belirterek,
“Bazı hemşehrilerimiz cami ve umumi tuvaletle-
rin temizlik hizmetlerinin başka belediyelerde de
verildiğini zannediyor, ancak oraları gidip gör-

dükleri zaman bizleri arayıp teşekkür ediyor-
lar.” dedi. Aynı şekilde ilçe sınırları içerisinde
eğitim veren devlet okullarında tamir, tadi-
lat, teknik ve temizlik işlerine de destek ver-
diklerini belirten Başkan Arısoy,
Zeytinburnu Belediyesi tarafından kurulan
Mobil Okul Temizlik Timi’nin bütün okul-

ları sırayla ziyaret ederek detaylı temizlik yap-
tığını ve aynı zamanda temizlik malzemesi

desteği verdiğini de sözlerine ekledi. Öte
yandan yaz dönemi boyunca zayıfı

olmayan ve 65 puanı topla-
yan yaklaşık 20 bin lise öğ-
rencisini Çanakkale Doğa
ve Tarih Kampı’nda ağırla-
dıklarını söyleyen Başkan
Arısoy, talep olursa bu
uygulamayı sömestr tati-
linde de sürdürmeye
devam edecekleri bilgi-
sini verdi.

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

Semt pazarlarının kapalı alanlara
taşınması noktasında gelen talep-
lere de, “Var bir hayalimiz” diyerek
cevap veren Arısoy, semt pazarları-
nın mahalle kültürünü yaşatan
alanlar olduğunu ve her ne kadar
şikayet edilse de eve yürüme mesa-
fesinde olmasının istendiğini söyle-
yerek, Tabi bir de pazarcı esnafımız
var. Onlar da bizim hemşehrimiz
ve onların da ekmek davası var”
dedi. Zeytinburnu Beştelsiz Mahal-
lesi’nde içinde halı saha, pazar
yeri, dükkânlar ve kapalı oto-
parkın yer aldığı Semt Pazarı ve
Spor Merkezi inşasına başlan-
dığını hatırlatan Başkan
Ömer Arısoy, belediyeye
herhangi bir yükü olmadan
yapacakları merkezi 30
Ağustos 2023’te açacak-
larını ifade etti.  

Var bir hayalimiz!

Ümraniye'de 2 etkinlik birden

Ümraniye Belediyesi kültür ve sanat alanında yeni
yılda da dikkat çeken programlar düzenlemeye devam
ediyor. Ocak ayı kültür ve sanat ajandası her zaman ol-
duğu gibi birçok farklı türde programdan oluşuyor. Se-
minerlerden
söyleşilere, kon-
serlerden tiyatro
oyunlarına kadar
her yaş ve kesim-
den sanatsevere
hitap eden prog-
ramlar büyük ilgi
görüyor. Ümra-
niye Belediyesi
kültür ve sanat
programları kap-
samında bu kez
de aile kurumuyla
ilgi iki önemli
program düzen-
ledi. Etkinlikler-
den ilki Kültür

İşleri Müdürlüğü tarafından Ümraniye Kültür ve Sanat
Merkezi’nde yapıldı. Türk edebiyatının önemli isimle-
rinden biri olan Şair ve Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç,
“Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler” adlı bir söyleşi ger-

çekleştirdi. Etkinlik-
lerden ikincisi ise
Kadın ve Aile Hiz-
metleri Müdürlüğü
tarafından Nikâh
Sarayı’nda yapıldı.
Nefs Psikolojisi
Ekolü’nün kuru-
cusu olan Prof. Dr.
Mustafa Merter,
“Aileyi Tehdit Eden
Yeni Tehlike” adlı
bir seminer verdi.
Düzenlenen her iki
programa, Başkan
İsmet Yıldırım da
katıldı. HABER
MERKEZİ

Ümraniye Belediyesi, aile kurumuyla ilgili iki önemli etkinliğe imza attı. “Aileyi Tehdit Eden Yeni
Tehlike” ve “Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler” adlı programlar izleyicilerden büyük ilgi gördü

Zeytinburnu
Belediye 
Başkanı

Ömer Arısoy


