
TBMM Genel Kurulu'nda
2022 bütçe görüşmeleri 

kapsamında konuşan CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ve bakanları
eleştirdi. Milletvekillerinin soru
önergelerinin cevaplanmadığını be-
lirten Kılıçdaroğlu, “Bunlar nasıl
bakan?” diye sordu. Erdoğan'ın
Meclis'e gelip bütçeyi anlatmasını

isteyen Kılıçdaroğlu,
“Erdoğan bütçesi-
nin arkasında dur-
malı, kaçarak bu 
iş olmaz. Bu süreç
böyle devam ederse;
TBMM vesayet 
altındadır” eleştiri-
sinde bulundu. 
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MECLİS’E GELİP ANLATSIN

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

DEĞİŞİM VURGUSU YAPTI

İYİ Parti li-
deri Meral

Akşener, Türkiye
Barolar Birliği’nde
(TBB) yaşanan
yönetim değişikli-
ğiyle ilgili, “İyi 
bir dönem olacak,
nefes alacağız. De-
mokrasiyi, hukukun üstünlüğünü,
adaleti, liyakati, şeffaflığı, hesap
verilebilir olmayı mecbur hale ge-
tirecek bir değişim” dedi. Akşener,
“Bu sistemde ittifaklar üzerinden
yürümeye mecburuz. İttifakların
birbiriyle olan rekabeti, kutuplaş-
tırma, şuculuk buculuk üzerinden
ayrışma yerine rekabeti; hizmet
üzerinden, proje üzerinden 
yapacağız” diye konuştu. 
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Günümüzde kadın erkek
hemen hemen herkes saç dö-

külme şikayeti yaşıyor.  Bir süredir
hayatımızda olan Kovid-19 enfek-
siyonu geçiren kişilerde dökülme
şikayetleri de artmaya başladı.
Ancak gelişen teknoloji ile birlikte
saç ekiminde oksijen terapi dönemi
başladı. Bu yöntem ile güçsüz olan
saç yapısı güçlü hale getiriliyor ve
dökülme şikayeti de
kısa sürede orta-
dan kalkıyor.
I SAYFA 2
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GÜÇSÜZ SAÇA
GÜÇLÜ YÖNTEM

Belediye Meclisi'nin aralık ayı ilk oturu-
munda konuşan Belediye Başkanı Hasan

Akgün,  kadına seçme ve seçilme hakkının verili-
şinin 87. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuş-
mada siyasi partileri hedef aldı. “Neden bu
Meclis'te sadece 5 kadın var?” diye soran ve
bunun nedeninin parti yöneticileri olduğunu be-

lirten Akgün, “Bunda kadınlarımızın da suçu var.
Onların da talep etmesi lazım” dedi. “Partilerin,
kadın kota uygulaması son derece yanlıştır”
diyen Akgün, “Kadına kota koyamazsınız. Kota
koymak kadını inkar etmektir. Kotayı insan hak-
larına aykırı görüyorum. İster CHP ister AK
Parti olsun ister MHP olsun” diye konuştu.

Katar merkezli Al Jazeera, organize suç örgütü
lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri 

yetkilileri tarafından gözaltına alındığı yönündeki 
haberde geçen "Peker'in yakalandığı ve iade edileceği
iddia edilmişti" cümlesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Katar ziyareti sonrası hazırlanan analizden kaldırdı.
Al Jazeera, "Bu cümle, Al Jazeera, bu iddiaları doğru-
layamadığı için makaleden çıkarılmıştır" ifadelerini
kullandı. Makalenin bir önceki versiyonu Türk mafya
lideri Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözal-
tına alındığına ilişkin iddiaya yer veriyordu. 
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KADIN KOTASI İNSAN HAKLARINA AYKIRIDIR

Tepecik halkının uzun süredir çıkma-
sını beklediği ancak İBB Meclisi’nden

çıkmayan imar planları konusunda da açıkla-
malarda bulunan Belediye Başkanı Hasan
Akgün, “2000 yılından beri Tepecik müstakil
belediyedir. Planların 2004’ten sonra İBB'nin
yapması gerekirdi. O günden bugüne tepine
tepine anlatamadık. Keşke 2005’te 2006’da

yapılsaydı. Keşke 15 yıl içerisinde yapılsaydı
da Tepecik depreme hazırlanmış olsaydı”
eleştirisinde bulundu. Tepecik planlarının
bitme noktasına geldiğini belirten Akgün,
“Ne AK Parti, ne CHP, ne İyi Parti, Ne MHP
hiç kimse vatandaşın dört gözle beklemiş ol-
duğu hizmeti engellemez” açıklamasını yaptı.
I SAYFA 9
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Erdoğan bütçenin
arkasında durmalı

Sancaktepe’de kadınlara
seçme ve seçilme hakkı veril-

mesinin 87’nci yılına özel program
yapıldı. ‘Demokraside Kadın İm-
zası’ başlığı ile gerçekleştirilen
programa katılan İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, “Siyasetin zor bir
iş olduğunu, erkeğe avantajlı ka-
dına dezavantajlı bir iş olduğunu
biliyoruz. Ama artık çok güçlü 
kadınlarımız var” dedi. I SAYFA 5
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SİYASET DÜNYASINDA;

Kadınlarımız
dezavantajlı

Avcılar'da boğazı kesilerek öl-
dürülen Esra Yıldız'ın annesi

Yasemen Dallı, aynı gün öldürülen
damadı Nurettin Yıldız'ın oğlu
Umut ile el ele vererek, suçlulara en
ağır ceza verilinceye kadar el ele da-
vacı olacaklarını söyledi. Dallı, “Biz
gerçekten yaşamıyoruz, ama onlar
yaşıyor. Benim yavrularım toprağın
altında şu an. Hak etmedi onlar;
gerçekten ikisi de dünya iyisiydi”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 5
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CHP Büyükçek-
mece Kadın

Kolları Başkanı Saime
Demirci, 5 Aralık Türk
Kadınının Seçme ve
Seçilme Hakkının
kabul edilmesinin 87.
yıl dönümü nedeniyle
yaptığı açıklamada,
“Türk inkılabı denildi-
ğinde bu kadının kur-
tuluş inkılabı olduğu
kesindir” dedi. I SAYFA 9
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BİR ANNENİN FERYADI...

Biz gerçekten 
yaşamıyoruz!

Yeni dönemde 
nefes alacağız

CHP VE İYİ PARTİ’Yİ YOK SAYDI

MHP'nin
uzun bir sü-

redir Türkiye ge-
nelinde organize
ettiği 'istişare top-
lantıları'nın Bey-
likdüzü ayağında
konuşan MHP
Milletvekili Hayati
Arkaz, “Zillet ittifakını yönlendi-
ren PKK’nın siyasi uzantısı
HDP’dir. HDP ne derse zillet itti-
fakı onu yapıyor” dedi. Milletve-
kili Arzu Erdem ise “Güçlü
Türkiye hedefine hep birlikte yü-
rüyeceğiz” diye konuştu. I SAYFA 9
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Millet İttifakı’nı 
HDP yönetiyor!

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Eyüpsultan'da
boşanma aşa-

masındaki eşini darp
edildiği sırada bıçak-
layarak öldüren şüp-
heli Nuran Özdemir
hakkında yürütülen
soruşturma tamam-
landı. Maktulün bı-
çaklandıktan sonra da şüpheliye
vurmaya devam ettiğinin anlatıl-
dığı iddianamede, şüphelinin ‘kas-
ten öldürme' suçundan haksız
tahrik indirimi uygulanarak 18 yıla
kadar hapisle cezalandırılması
talep edildi. I SAYFA 3
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Kocasını öldüren
kadına 18 yıl hapis

ç

Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Heykel Bö-

lümü mezunu Berkay Kahvecioğlu,
toplumsal farkındalık yaratmak için
bir yıl önce ‘Sokağın Yüzleri’ proje-
sini başlattı. 26 yaşındaki sanatçı,
sokaklardan kağıt toplayan işçilerin
çektikleri iki tekerlekli arabalarını,
devasa çuvallarına çizdiği portrele-
riyle kişiselleştiriyor. I SAYFA 5
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Otomotiv piyasasındaki fiyatlar yükselmeye
devam ediyor. İstanbul Erbaş Rami Açık Oto Pa-

zarı'nda önceki gün hareketlilik erken saatlerde başladı.
Sıfır araç bulunamaması nedeniyle vatandaşlar soluğu
ikinci el pazarında aldı. Ancak ikinci el araçlardaki fiyat-
lar alıcıyı korkuttu. Fiyatların her gün arttığını belirten
esnaf ise sattıkları aracın yerine başka bir araç koyama-
dıklarını söyledi. Dolayısıyla satışların da düştüğünü ve
ikinci el otomobil fiyatlarının bile 60-70 binden başladı-
ğını belirtti. Galerici Zeydin Melekoğlu, "Bu hafta sattı-
ğımız arabayı haftaya 20-30 bin lira farkla alabiliyoruz.
Biz fiyatlara yetişemiyoruz" diye konuştu. I SAYFA 4
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OTO SATIS 
KORKUSU!

BİZ FİYATLARA YETİŞEMİYORUZ

ESNAF SATTIĞININ YERİNE YENİSİNİ KOYAMIYOR

KAtAR ziyareti öncesi açık-
lamalarda bulunan Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, “Biz
kesinlikle asgari ücreti nokta-
sında işçimizi zora sokmayaca-
ğız. İnşallah en uygununu, en
ideal olanını gerek brüt gerek net
masaya yatırarak nihai kararı-

mızı vereceğiz” dedi. En çok ra-
hatsız olduğu konunun stokçuluk
olduğunu dile getiren Erdoğan,
“Bedelini ağır ödeyecekler.
Çünkü vatandaşımıza hele hele
gıdada bu tür zulmü yapanlara
biz buyur yoluna devam et diye-
meyiz” açıklamasını yaptı. I SAYFA 7
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STOKÇULUK YAPANLARA SERT MESAJ VERDİ

Meral Akşener

Hayati Arkaz

Nuran Özdemir

Kemal Kılıçdaroğlu

KADINA KOTA
KONULAMAZ!

BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN, SİYASİ 
PARTİLERİN KADIN KOTASINI SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde konuşan Hasan Akgün, kadına seçme 
ve seçilme hakkının verilişinin 87’inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıkla-
mada, partilerin kadın kotasını eleştirdi. “Partilerin, kadın kota uygulaması
son derece yanlıştır. Kadına kota koyamazsınız” diyen Akgün, “Kota koymak
kadını inkar etmek demektir. Kadın kotasını insan haklarına aykırı görüyo-
rum. İster CHP ister AK Parti olsun ister MHP olsun” ifadelerini kullandı

İstanbul'da oto pazarlarında büyük hareketlilik var. Esnaf, 
sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıkları için satışların
düştüğünü söyledi. Galerici Zeydin Melekoğlu "Ben esnafım 
araba satmak istiyorum ama korkudan araba satamıyorum" dedi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES) üyesi sağlık çalışanları

eylem yaparak, özlük hakları ve Kovid-19
pandemi sürecinde ödenen ek ödemelere
karşı iyileştirme talebinde bulundu. İstanbul
İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan grup
adına açıklama yapan Hatice Yayla, "Hizmet
üretenlerin ve halkın temsilcilerin içerisinde
yer almadığı bir sağlık siteminin başarı şansı-
nın olmadığını ifade ettik" dedi. 
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Sağlıkçılardan
özlük eylemi

Kadının kurtuluş 
inkılabı

Saime Demirci

Gözaltına mı alındı?
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Recep
Tayyip
Erdoğan

Sedat
Peker

TEPECİK 3 MAHALLE OLACAK
Tepecik’in iki mahallesini ve nüfusunu masaya
yatırdıklarını belirten Akgün, “Tepecik’i muhte-
melen 3 mahalleye çıkarıyoruz. Benim kanaa-
tim 3 mahalleye çıkarmaktır. İmar planlarından
sonra müthiş bir nüfus artışı olacak” dedi.



G öz kapağında yer alan kasların ani,
tekrarlayıcı ve istemsiz kasılmala-
rına (spazm) seğirme denildiğini

belirten İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir’den
Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr.
Hayrullah Karaağaç, “Kasılmalar genellikle
üst göz kapağında görülür. Bazı durum-
larda her iki göz kapağında veya yalnızca
alt kapakta da gerçekleşebilir. Tıbbi adı mi-
yokimidir. Göz seğirmesi, göz kapaklarını
kontrol eden kasların istemsiz spazmlardır”
diye konuştu.

Spazmlar sürebilir

Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, göz seğirme-
sinde spazmların göz kapağının bir bölü-
münde dalgalanmaya neden olabileceğini
veya göz kapağının defalarca kapanıp yeni-
den açılmasına yol açabileceğine dikkat
çekti. Göz seğirmesinde spazmların dakika-
lar ila saatler arasında sürebildiği gibi bir-
kaç gün aralıklarla devam edebileceğini
vurgulayan Op. Dr. Hayrullah Karaağaç,
“Hastalığın kesin sebebi bilinmemektedir.
Ancak araştırmalar yorgunluğun, stresin,
göz yorgunluğunun ve kafeinin göz seğir-
mesini tetikleyebileceğini gösteriyor. Göz
kapağının tamamen kapanmasına neden
olan daha uzun süreli ve şiddetli seğirme
ise göz yüzeyindeki (kornea) veya göz ka-
paklarını kaplayan dokulardaki tahrişten
kaynaklanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Göz seğirmesinin ipuçları

Kasılmaların genellikle üst göz kapağında
görüldüğüne değinen Op. Dr. Hayrullah
Karaağaç, göz seğirmesine neden olabile-
cek durumları şöyle sıraladı: “Aşırı alkol tü-

ketimi: Aşırı alkol tüketiminin göz seğirme-
sine neden olabileceğine ilişkin bazı çalış-
malar bulunmaktadır. Parlak ışıklar veya
hava kirliliği gibi dış tahriş kaynakları da
göz seğirmesine neden olabilir. Göz yor-
gunluğu: Özellikle bilgisayar başında uzun
süreli vakit geçirenler gözün yorulmasına
bağlı olarak göz seğirmesi şikâyeti yaşaya-
bilirler. Göz kuruluğu: Göz kuruluğu, göz-
lerdeki nem eksikliğinden kaynaklanan son
derece yaygın bir durumdur. Doğal gözyaşı
akışı, göz rahatlığını artırmak için gereken
kayganlığı sağlar. Gözyaşlarının aşırı bu-
harlaşması veya yetersiz gözyaşı akışı, göz
kuruluğuna ve buna bağlı tahrişe neden
olabilir. Göz kuruluğu göz seğirmesine yol
açabilir.”

Aşırı kafein tüketimi

Göz seğirmesine neden olan diğer faktörler
hakkında açıklamalarda bulunan Karaağaç
şu bilgileri verdi: “Aşırı kafein tüketimi: Bir-
çok bilim insanı alkol gibi, kafeinin de göz
seğirmesine neden olabileceğini belirtiyor.
Yorgunluk: Özellikle uykusuzluktan kay-
naklanabilecek yorgunluk göz seğirmesi
gibi çeşitli sorunlara neden olabilir. Göz yü-
zeyinde veya göz kapaklarının iç kısmında
tahriş: Korneanın yüzeyini veya iç göz ka-
pağını etkileyen küçük tahriş seğirmeye
neden olabilir. 
Gözleri ovalamak bu tahrişi şiddetlendirebi-
lir. Sigara içmek: Özellikle de sol göz mer-
ceği ve retina hücrelerini etkileyen sigara,
göz seğirmesine de yol açabilir. Stres: Stres
daha çok zihinsel veya duygusal bir sorun
da göz seğirmesi gibi şikâyetlere yol açabilir.
Stres, göz seğirmesinin doğrudan bir nedeni

olmasının yanı sıra uykusuzluğa da yol
açabilir. Bu durum da kronik göz se-
ğirmesine neden olabilir. Magnezyum
dengesizliği: Magnezyum dengesizliği
su kaybından kaynaklanabilir ve göz
seğirmesi dâhil çeşitli spazmlarına
yol açabilir. B12 vitamini veya D vi-
tamini eksikliği: B12 vitamini veya
D vitamini eksikliği de kemikleri ve
kasları etkileyebilir ve göz kapağı
seğirmesi gibi semptomlara neden
olabilir.”

Kendiliğinden geçebilir

Göz seğirmesinin çoğunlukla aşırı
yoğun geçen bir günün ardından
dinlemeyle, kafein tüketiminin
azaltılmasıyla birkaç gün veya
bir hafta içinde kendiliğinden
geçebileceğini dile getiren Op.
Dr. Hayrullah Karaağaç,
“Göz seğirmesinin en geç bir
hafta içinde geçmediği du-
rumlarda, göz kapağının her
seğirmede tamamen kapan-
dığı veya düştüğü durum-
larda, kapanan gözü
açmada zorluk yaşandı-
ğında, gözde kızarıklık,
şişlik veya akıntı oluştu-
ğunda, göz kapakları-
nın sarktığı
durumlarda vakit kay-
bedilmeden bir sağ-
lık kuruluşuna
başvurmak gerek-
mektedir” diye
konuştu. DHA
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GOZUNUZ 
SEGIRMESIN

sÜREKLi 
TEDaVi
gEREKTiREBiLiR

Göz ve nöroloji hekimle-
rine sık muayene olma-
nın önemli olduğunun
altını çizen Op. Dr. Hay-
rullah Karaağaç, “Göz
numaramız arttığında
gözlerimizi kısarak
bakma eğiliminde olu-
ruz, bu da kaslarda yor-
gunluk yapıp seğirmeye
neden olabilir. Göz seğir-
mesinin tedavisi sebebe
yöneliktir. İlerleyip kro-
nikleştiğinde ‘blefaros-
pazm’ denilen istemsiz
kapak kapanmasına dö-
nüşebilir. Gözlük tak-
mak, gözlük numarasını
değiştirmek, kuruluk
damlası kullanmak,
bazen yüz kasları eşlik
ediyorsa botoks enjeksi-
yonu gibi çözümler teda-
vide uygulanabilir. Göz
seğirmelerinin kronikleş-
tiği (sürekli hale geldiği)
vakalar ‘iyi huylu blefa-
rospazm’ olarak adlandı-
rılır. İyi huylu esansiyel
blefarospazm göz ka-
paklarının kısmen veya
tamamen kapanmasıyla
sonuçlanan sürekli, is-
temsiz kasılmaları içerir.
İyi huylu esansiyel blefa-
rospazmı olan hastalar,
önemli fonksiyonel bo-
zukluklara sahip olabilir
ve durum uzun süreli te-
davi gerektirebilir” ifade-
lerini kullandı.

Genellikle ihmal 
edilen göz seğirmesinin 

ileride ciddi sorunlara yol 
açabileceği uyarısında
bulunan Göz Sağlığı ve

Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. Hayrullah 

Karaağaç, “Göz 
seğirmesinin kesin sebebi 

bilinmese de yapılan 
birçok araştırma 

yorgunluğun, stresin, göz
yorgunluğunun, uzun 
süre bilgisayar ekranı 

kullanmanın, sigara kullanımı ve
aşırı kafein tüketiminin göz

seğirmesini tetikleyebileceğini 
göstermektedir” dedi

Toplumda kadınlarda
daha sık görülen tiroid

kanserinin erken teşhisi
tedavinin başarı şansını

yükseltiyor. Doç. Dr.
Ethem Turgay Cerit, “Ses

kısıklığı, nefes almada
zorluk ve yutma güçlüğü

gibi belirtilerle şüphe
uyandıran tiroid

kanserinin en önemli
risk faktörleri arasında

aile öyküsü, boyun
kısmına alınan

radyasyon” dedi

'KELEBEK şeklinde olan ve boynun alt
kısmında bulunan tiroid bezindeki nor-
mal tiroid hücrelerinin, anormal hücre-
lere dönüşüp kontrol dışı büyümeleri ile
ortaya çıkan tümörlerine tiroid kanseri
denilmektedir' diyen Doç. Dr. Cerit,
“Toplumda görülen tüm tiroid nodülleri-
nin yaklaşık yüzde 5’i tiroid kanserine dö-
nüşürken, bu kanser kadınlarda
erkeklerden 4 kat daha fazla görülmekte-
dir. Boynun ön kısmında, tiroid bezinin
olduğu bölgede meydana gelen büyüme
ve şişlik hissi tiroid kanserinin en yaygın
belirtisi olmaktadır. Bunun dışında bazı
durumlarda yutkunma sırasında yaşanan
takılma hissi, yutma güçlüğü, nefes al-
mada zorluk, öksürük ve ses kısıklığı gibi

bası bulguları da ortaya çıkmaktadır.
Bazı vakalarda ise tiroid kanseri hiçbir
belirti oluşturmadan doktorun elle mua-
yenesi sırasında veya başka bir sebeple
yapılan görüntüleme tetkikleri ile tesadü-
fen tespit edilebilmektedir” ifadelerini
kullandı. 

Aile öyküsünün etkisi

Tiroid kanserlerinin ortaya çıkmasındaki
nedenlere değinen Cerit şöyle açıkladı“Ai-
lede tiroid kanseri öyküsünün olması,
başka hastalık ya da sebeplerden dolayı
boyun kısmına alınan radyasyon ve hüc-
resel düzeyde meydana gelen çeşitli mu-
tasyonlar tiroid nodüllerinden kanser
gelişimine sebep olabilmektedir. Tiroid

kanserinin teşhisi için öncelikle bir endok-
rinoloji uzmanına görünmek gerekmek-
tedir. Elle yapılan muayenelerde
farkedilen nodüllerin varlığı en önemli in-
celeme yöntemi olan ultrasonografi ile
kesinleştirilir. Yapılan ultrasonografide ti-
roid nodülü tespit edilirse ve nodül, kan-
ser yönünden şüpheli bulunursa iğne
aspirasyon biyopsisi uygulanır. Tüm
dünyada tiroid kanseri teşhisinde altın
standart yöntem olan iğne aspiras-
yon biyopsisi sonucunda
elde edilen örnek, sito-
loji uzmanı tarafın-
dan
değerlendirilir.
Kesin tanı ise

cerrahi yolla alınan tiroid dokusunun pa-
toloji konusunda uzman hekim tarafın-
dan incelenmesi sonucunda
konulmaktadır.”

Önlem alınmalı

Doç. Dr. Ethem Turgay Cerit, “Tiroid
kanserinin öncelikli tedavisi cerrahidir.
Ameliyatla tiroid bezinin tamamı veya et-
kilenen kısmı çıkartılmaktadır. Bununla
birlikte lenf bezlerine yayılım olduğu du-
rumlarda da, bu bölgeler cerrahi yolla
alınmaktadır. Bazı tiroid kanseri türle-
rinde atom tedavisi de denilen iyot teda-
visine ihtiyaç duyulabilmektedir. İyot
tedavisinin uygulanma kararı ise patoloji

sonucu ve hastalığın tekrarlama
riskine göre hastayı takip

eden doktor tarafından
verilmektedir. İyot te-

davisine başlama-
dan önce hastanın

tiroid ilaçlarını kesmesi ve özel bir diyet
uygulaması gerekir. Bu tedavi etrafa rad-
yasyon yayma olasılığı nedeni ile radyas-
yonu geçirmeyen bir ortamda uygulanır
ve tedaviden sonra hastadan çevresinde-
kileri etkilememesi için bir süre tedbir al-
ması istenir. Cerrahi sonrasında hem
hastanın vücudunun ömür boyu tiroid
hormonu ihtiyacının karşılanması hem
de hastalığın tekrar etmesini önlemek için
ağızdan tiroid hormonu tedavisi uygu-
lanmaktadır. Bunların dışında, tiroid kan-
seri izleminde radyoterapi ve kemoterapi
gibi başka tedavilere çok nadir ihtiyaç du-
yulmaktadır. Tüm kanserlerde olduğu
gibi tiroid kanserinde de sağlıklı beslenme
ve hareketli bir yaşam tarzı kanserden ko-
runmak için olmazsa olmazlar arasında
yer almaktadır. Bununla birlikte boyun
bölgesinin radyasyon maruziyetinden ko-
runması için de gerekli önlemler mutlaka
alınmalıdır” açıklamasında bulundu.

güçsüz saça 
güçlü yöntem

Günümüzde kadın erkek hemen hemen herkes saç dökülme
şikayeti yaşıyor.  Bir süredir hayatımızda olan Kovid-19

enfeksiyonu geçiren kişilerde dökülme şikayetleri de 
artmaya başladı. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte saç 
ekiminde oksijen terapi dönemi başladı. Bu yöntem ile
güçsüz olan saç yapısı güçlü hale getiriliyor ve dökülme

şikayeti de kısa sürede ortadan kalkıyor
VÜCUDUMUZUNmaruz kaldığı ateşli hastalıklar, stres,
travma, hormonal değişiklikler, demir, çinko, biyotin
eksikliği gibi beslenme yetersizliklerinden kaynakla-
nan faktörler saç sağlığının bozulmasına neden ola-
biliyor. Kan dolaşımını hızlandırmak ve daha sağlıklı
saçlara sahip olabilmek için oksijen tedavinin önemli
olduğunun altını çizen Dural, “Saç ekim uygulama-
sında ekilen saçların daha canlı ve sağlıklı olması
için geliştirilen Oksijen Terapi, saçların daha güçlü
olmasını sağlıyor. Bu yöntem yabancı hastaların da
ilgisini çekiyor’’ diye belirtti.  Saç ekiminde artık
Oksijen Terapi dönemi başladı. Koronavirüs nede-
niyle kişilerde saç dökülme problemi artış gösterdi.
Bu yöntemin saç ekiminde ekilen saçların daha
canlı olması için geliştirilen teknoloji ile uygulan-
dığının altını çizen Berkant Dural, “Saç ekimin-
den hemen önce 15 dakikalık bir seans olarak
uygulanıyor. Amaç kök alınacak donör bölge-
deki oksijen seviyesini arttırmak, köklerin canlı
kalma süresini uzatmaktır’’ dedi.

Süreci kısaltıyor

Yabancı hastalarda dahil olmak üzere birçok
kişinin ilgi gösterdiği oksijen terapi,

saç ekiminde ekilen saçların
daha canlı olması için ge-

liştirilen teknoloji ile
uygulanıyor. Bu

kapsamda oksijen
terapinin 10
günde iyileşme
sağladığını belir-
ten Berkant
Dural, ‘’Bu te-
davinin birçok
avantajı bulunu-

yor. En önemli
faydası oksijen ile

saç köklerinin beslen-
mesidir. Burada bir

diğer önemli nokta ise saç
köklerinin kan dolaşımı ile bu-

luşmasıdır. Kan dolaşımı ile buluşan kıl
kökü, beslenmeye de başlar. Beslenen saç kök-
leri daha çabuk toplanarak yeni yerine de uyum
sağlar. Saç ekiminden önce uygulanan oksijen
terapi ile saç köklerini güçlendiriyoruz’’ ifadele-
rini kullandı.

Ağrısız bir işlem

Teknolojinin gelişmesiyle saç ekiminde ekilen
saçların daha canlı olması için yeni bir yöntem
olan oksijen terapi avantajları ve acısız bir işlem
olmasından dolayı tercih ediliyor. Bu tedavinin
ağrısız bir acısız yöntem olduğunu belirten Dural,
‘’Saç ekim sırasında kanlı görüntüyü minimal sevi-
yeye indirmesi ve uygulama sırasında acı ve ağrıya
sebep olmayan oksijen terapi uygulandıktan 6 ay
sonra kaliteli saçların çıkmasını sağlıyor. Ayrıca bu
yöntem saç köklerinin hızlı bir şekilde tutunmasını
sağlıyor’’ şeklinde konuştu.

Şarkıcı Yonca Lodi, “Sizin için ideal
erkek maço mu, yoksa metro-

seksüel erkek mi?” sorusuna
şu ilginç yanıtı verdi: “Bana
sakın maço erkek demeyin!
Bugün yaşadığımız birçok

olumsuz şeyin nedeni bazı ka-
dınların maço erkek sevdası…

Benim lügatımda maço demek, kaba
erkek demek. Bence bu tanımı ve bu ta-
nıma uyan herkesi hayatımızdan çıkarma-
mız gerek. ‘Maço erkek seviyorum’ diyen
hiç bir kadına da saygı duymuyorum.’’

Maçoluğa 
saygı 

duymuyorum!

Erken teşhis çok önemli



kocaSını oldUren
kadına 18 yıl hapıS
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terAZİdere Mahallesi
Bahar Sokak'ta bulunan
bir 5 katlı binanın giriş

katında bulunan marangoz atölye-
sinde, saat 11.30 sıralarında henüz
belirlenmeyen bir nedenle yangın
çıktı. Atölyenin bacasında çıkan
yangında, alevler büyüyerek etrafa
dağıldı. Alevleri gören vatandaşlar,
bir yandan itfaiye ekiplerine haber
verirken bir yandan da yanan depo-
nun önünde bulunan otomobilin
sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Bir
kişi, yangında zarar görmemesi için

park halindeki otomobili itmeye ça-
lıştı. Daha sonra olay yerine gelen
sürücü otomobilini bulunduğu yer-
den kaldırdı. İtfaiye ekiplerin müda-
halesiyle söndürülen yangında
yaralanan olmazken, atölye kullanı-
lamaz hale geldi. Öte yandan ma-
rangoz atölyesinde çıkan yangın,
çevredeki vatandaşların cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. Görüntü-
lerde, atölyenin alevli şekilde
yandığı sırada bir kişinin sokak üze-
rine park halindeki bir otomobili it-
meye çalıştığı görülüyor. İtfaiye

ekiplerine haber veren Serdar
Üstün, "Yangın var dediler. Biz de
sesi duyunca çıktık. İtfaiyeyi aradık,
geldiler. Camlar patladı. Sanırım

soba bacasından olmuş. Atölye
önünde bir otomobil vardı, onu
çektirdik. İçeride kimse yok, mo-
bilya deposu" dedi.  DHA

Eyüpsultan'da boşanma aşamasındaki eşini darp edildiği sırada bıçaklayarak öldüren şüpheli Nuran Özdemir hakkında yürütülen
soruşturma tamamlandı. Maktulün bıçaklandıktan sonra da şüpheliye vurmaya devam ettiğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin
‘kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

E yüpsultan'da, 22 Eylül günü boşanma
aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir'i
darp edildiği esnada bıçaklayarak öldü-

ren ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüpheli
Nuran Özdemir hakkında yürütülen soruş-
turma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığınca hazırlanan iddianamede, olay
gecesi Ahmet Özdemir'in arkadaşı ile birlikte,
şüpheli Nuran Özdemir ve çocuklarının yaşa-
dığı evin önüne geldiği, arkadaşının arabada
beklediği ve maktul Özdemir'in arabadan ine-
rek şüphelinin evinin kapısına gidip bağırarak
ve hakaretlerde bulunarak kapıyı yumrukla-
maya başladığı belirtildi.Şüpheli Nuran Özde-
mir'in kapıyı açtığı ve Ahmet Özdemir ile
tartışmaya başladığının anlatıldığı iddiana-
mede, maktul Ahmet Özdemir'in şüpheliye
eliyle vurduğu ve hakaret etmeye devam ettiği
aktarıldı. İddianamede, tartışma esnasında
şüpheli Nuran Özdemir'in evin girişinde bulu-
nan mini buzdolabının üzerindeki bıçağı ala-
rak Ahmet Özdemir'i sol göğsünden yaraladığı
ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kal-
dırılan Ahmet Özdemir'in hayatını kaybettiği
kaydedildi.

Banyoya kilitledi polisi aradı

Şüpheli Nuran Özdemir'in tanık olan yeğeni
Elif A.'nın iddianamede yer alan ifadesinde,
teyzesi olan şüpheli Nuran Özdemir ve çocuk-
lara destek için şehir dışından geldiğini, olay
gecesi yatmak üzereyken maktul Ahmet Özde-
mir'in evin kapısına gelerek yumruklamaya
başladığını, hakaret ve küfürler eşliğinde bağır-
masının üzerine kendisini banyoya kilitleyerek
polisi aradığını, çocukların ‘yapma, vurma an-
neme' şeklinde bağırdığını duyduğunu ve bir
süre sonra seslerin kesilmesi üzerine şüpheli

Nuran Özdemir'in kendisine ‘Elif koş ambu-
lansı ara, polisi ara' dediğini söylediği belirtildi.
Tanık Elif A.'nın iddianamede yer alan ifade-
sinde, şüpheli Nuran Özdemir'in, sağlık ekip-
leri gelene kadar Ahmet Özdemir'in gömleğini
yırtıp, kanamayı engellemek amacıyla havluyla
tampon yaptığını, tampon yaptığı sırada
‘Ahmet, kendine gel' diye bağırdığını ve daha
sonra ambulansın gelerek Ahmet Özdemir'i
hastaneye kaldırdığını söylediği aktarıldı.

Çocuk araya girmeye çalıştı

Şüpheli Nuran Özdemir ile maktul Ahmet Öz-
demir'in 14 yaşındaki çocukları T. Ö.'nün ifa-
desinin de yer aldığı iddianamede, babasının
sürekli alkol alarak şüpheliye şiddet uyguladı-
ğını, olay günü de babasının kapı açılır açıl-
maz annesine saldırdığını ve hakaretler
eşliğinde vurmaya başladığını, kendisinin
araya girmeye çalıştığı esnada şüphelinin al-

dığı bıçağı babasına doğrultarak ‘uzak dur, git
buradan' dediğini ve çıkan arbede sonucu
Ahmet Özdemir'in bıçaklandığını anlattığı be-
lirtildi. Komşularının beyanlarının da yer aldığı
iddianamede, maktulün olay gecesi şüphelinin
kapısını yumrukladığını ve şüpheli iki-üç defa
‘sokarım' şeklinde bağırdığını duyduklarını
söyledikleri kaydedildi.Bıçaklandığı halde sal-
dırdıİddianamede, şüpheli Nuran Özdemir'in
ifadesinde ise maktulün kendisine vurması
üzerine kendini korumak için eğildiğini ve
maktulün başına vurduğunu, başından kan
aktığını fark etmesi üzerine bıçağı alarak
ondan kurtulmak amacıyla savurduğunu, bı-
çağın maktule geldiğini fark etmediğini ve
maktulün bıçağı savurmasından sonra bile
kendisine vurmaya devam ettiğini söylediği be-
lirtildi. Şüphelinin maktulün elinden kurtul-
mak için diğer odaya kaçtığını ifadesinde
söylediğinin yer verildiği iddianamede, yan

odadayken çocuğunun bağırması üzerine tek-
rar maktulün yanına geldiğinde maktulün
yerde yattığını gördüğünü ve hemen bir hav-
luyla tampon yaptığını ve amacının öldürmek
olmadığını anlattığı aktarıldı. DHA

Marangoz atölyesinde korkutan yangınBayrampaşa'da depo
olarak kullanılan

marangoz atölyesinde
yangın çıktı. Yangın, ihbar

üzerine gelen itfaiye 
ekiplerinin müdahalesi ile

söndürüldü. Yangının
çıktığı sırada bir kişinin 

deponun önünde bulunan
park halindeki aracı itmeye

çalışması da cep telefonu
kamerasına yansıdı

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüp-
heli Nuran Özdemir'in maktul Ahmet Öz-
demir'e bıçak doğrulttuğu, iki-üç kez
‘sokarım sokarım' şeklinde sözler söyle-
diği ancak maktul Ahmet Özdemir'in
şüpheli Nuran Özdemir'e vurmaya
devam ettiği ve bunun üzerine şüpheli-
nin haksız bir eylemin meydana getirdiği
şiddetli elemin etkisiyle elindeki bıçakla
maktulü yaraladığı, daha sonra hasta-
neye götürülen maktulün tüm müdahale-
lere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.
Şüpheli Nuran Özdemir'in ‘kasten öl-
dürme' suçundan haksız tahrik indirimi
uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar ha-
pisle cezalandırılmasının talep edildiği
iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır
Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüp-
heli Özdemir önümüzdeki günlerde
hakim karşısına çıkacak.

Şiddetin 
etkisiyle 
bıçakladı

Döner bıçaklı
satırlı saldırı
Zeytinburnu'nda, döner bıçaklı satırlı saldırı anı kameralar yansıdı.
Saldırıda bir şahıs ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı

OlAY, geçtiğimiz Cuma günü
saat 17.20 sıralarında Zeytin-
burnu Veliefendi Mahalle-

si'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre
tekstilde çalışan ve daha önce aralarında
husumet olduğu ileri sürülen yabancı
uyruklu iki şahıs, tartıştı. Tartışmanın
büyümesiyle iki kişi arasında kavga baş-
ladı. Taraflardan biri, arkadaşlarını ça-
ğırdı. Döner bıçağı, satırla ve sopayla

olay yerine gelen grup, karşı tarafa sal-
dırmaya başladı. Satır ve döner baca-
ğıyla boynu ile kafasından yaralanan
şahıs kanlar içinde yere yığıldı. Saldır-
ganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üze-
rine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardın-
dan yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis
ekipleri ise saldırganların yakalanması
için çalışma başlattı. Yaralanan yabancı

uyruklu tekstil işçisinin yoğun bakımda
tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaralanmaktan kurtuldu

Öte yandan olay bir iş yerinin güvenlik
kamerası tarafından kaydedildi. Kavgayı
gören bir kadın kavgayı ayırmaya çalışır-
ken arada kaldığı ve yaralanmaktan son
anda kurtulduğu görülüyor.Olayla ilgili
konuşan Hüseyin Haketis isimli vatan-
daş, “Cuma günü kavga oldu. Burada
çalışan iki tane yabancı uyruklu eleman
önceden tartışıyordu. Biz de burada
oturuyorduk. Bir anda tartışma çıktı.
Tartışmanın arasına girdiğimizde birbir-
lerine satırlarla saldırmaya başladılar,
adam yerde yatmaya başladı. Kafadan,
boynundan ve kolundan kesikler oluştu,
satırla kestiler. 4-5 kişi aynı anda bir ki-
şiye saldırınca, birbirlerinin kafalarını
yaraladılar. Yerde yatıyordu, ambulans
geldi adamı götürdüler. Duyduğumuza
göre durumu iyi ama tanımıyoruz. İn-
şallah önemli bir şeyi yoktur” diye be-
lirtti. Polisin olayla ilgili çalışması
sürüyor. DHA

Silahlı saldırı:
2 kİşİ yaralı
Beyoğlu'bda bir otomobilin
içinde bulunan 2 kişi silahlı
saldırı sonucu ağır yaralandı.
Yaralanan kişiler, otomobille 
2 kilometre kaçarak denetim
yapan trafik polislerine sığındı

OlAY sAAt 03.00 sıralarında
Beyoğlu, Yenişehir Mahallesi,
Irmak Caddesi üzerinde mey-

dana geldi. İddiaya göre, 34 COP 236
plakalı otomobil sürücüsüne ve yanın-
daki kişiye caddede trafik ışıklarında
kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da
kişilerce silahla ateş açıldı. Kurşunların
isabet ettiği Y.K ve M.A. olay yerinden
yaralı şekilde 2 kilometre kaçarak dene-
tim yapan trafik polislerine sığındı. Oto-
mobilde yaralı kişilerin olduğunu gören
trafik polisleri, hemen sağlık ekiplerine
haber verdi. Olay yerine gelen sağlık
ekipleri ilk müdahalelerini yaptıkları ya-
ralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin devam et-
tiği öğrenildi. Olay yeri inceleme polis-
leri, saldırının gerçekleştiği yerde ve
otomobilde detaylı inceleme yaptı. Saldı-
rıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yaka-
lama çalışması devam ediyor. 

Zehir tacirlerine
ağır darbe indi

İstAnbUl Emniyet Müdür-
lüğü, Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü

ekipleri tarafından torbacı olarak tabir
edilen sokak satıcılarına yönelik Esen-
yurt'ta daha önceden belirlenen 34 ad-
reste 38 kişiye yönelik sabaha karşı
operasyon düzenlendi. Operasyona
polis helikopteri havadan destek verirken,
çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri ve Büyükçekmece Cumhuriyet
Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma
Bürosu tarafından yürütülen soruşturma
kapsamında, torbacı olarak tabir edilen
sokak satıcılarına yönelik Esenyurt'ta
daha önceden belirlenen 34 adresteki 38
kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Sultaniye Ma-
hallesinde 4 katlı bir binanın ikinci katına
giren polis ekipleri içeride arama yaptı.
Operasyona özel harekat polislerinin
yanı sıra hassas burunlu 'Aspar' isimli
narkotik köpeğinin de eşlik ettiği gö-
rüldü. Operasyon sırasında polis heli-
kopterinin havadan destek verdiği
görülürken, baskın yapılan adreslerde
bulunan çok sayıda kişinin de gözaltına
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar
sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.

Virajı alamadı
kaza yaptı

KArtAl'dA virajı alamayarak
bariyerlere çarpan sürücü yara-
landı.  Kaza, Kartal Sahilinde

saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İd-
diaya göre, Esra Aydın yönetimindeki 41
EA 836 plakalı otomobil Sanayi Cadde-
si'nde seyir halindeyken viraja hızlı girdi.
Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği
otomobil bariyerlere çarptı. İhbar üzerine
olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Sürücü Esra Aydın'ın kendi
imkanlarıyla otomobilin içerisinde çıktı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdaha-
lesi yaptığı Aydın daha sonra ambulansla
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne
kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerin kaza ye-
rini incelemelerin ardından otomobil çe-
kici yardımıyla kaldırıldı.

Kasklı dehşet
KAdıKöY, Bağdat Caddesi'nde motosiklet sürü-
cüsü trafikte kendisini sıkıştıran sürücüye saldırdı.
O anlar ise başka sürücü tarafından cep telefon

kamerasıyla kaydetti.  Olay, Kadıköy Bağdat Caddesinde
meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen bir otomobil
sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsünü
sıkıştırdı. İki sürücü trafiğin ortasında tartışmaya başladı. Öf-
keli motosiklet sürücüsü hırsını alamayınca sürücünün ya-
nına giderek kapısını açtı. Daha sonra ise kendisini sıkıştıran
sürücünün arabasına kaskıyla defalarca vurdu. Trafikte deh-
şeti yaşayan otomobil sürücüsü, son
anda aracının kapısını kapatarak saldır-
gandan kurtuldu. Motosiklet sürücüsü
çevredeki vatandaşların araya girme-
siyle saldırıya son verdi.  O anları ise
başka sürücü cep telefon kamerasıyla
kaydetti. Görüntülerde ise motosiklet
sürücüsünün "Beni mi öldüreceksin,
Beni mi öldüreceksin" diyerek kaskıyla
otomobile vurduğu görülüyor. 

Felakete ramak kala
YAVUZ Sultan Köprüsü'nde iki kamyonet ve bir
kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1
kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza saat 10.00 sırala-

rında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Edirne istikametinde
meydana geldi. İddiaya göre, 34 DE 1689 plakalı kumaş
yüklü kamyonetin lastiği patladı. Sürücü kamyoneti sağ şe-
ritte aniden durdurdu. Bu sırada  44 BJ 064 plakalı kamyon
ve  01 BF 670 TIR kamyonete arkadan çarptı. Zincirleme
trafik kazasını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye,
jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kumaş yüklü

kamyonun sürücüsü hafif şe-
kilde yaralanırken, araçlarda ise
hasar oluştu. Yol bakım ekipleri
iki şeridi de kapattı. Etrafa saçı-
lan kumaşlar ile araçlar kaldırıl-
dıktan sonra köprü üzerinde
trafik normale döndü. 



O tomotiv piyasasındaki fiyatlar
yükselmeye devam ediyor. İs-
tanbul Erbaş Rami Açık Oto

Pazarı'nda dün hareketlilik erken saat-
lerde başladı. Sıfır araç bulunamaması
nedeniyle vatandaşlar soluğu ikinci el
pazarında aldı. Ancak ikinci el araçlar-
daki fiyatlar alıcıyı korkuttu. Fiyatların
her gün arttığını belirten esnaf ise, sat-
tıkları aracın yerine başka bir araç koya-
madıklarını söyledi. Dolayısıyla
satışların da düştüğünü ve ikinci el oto-
mobil fiyatlarının bile 60-70 binden baş-
ladığını söyledi.

Fiyatlara yetişemiyoruz

İkinci el otomobil satışı yapan galerici
Zeydin Melekoğlu, araç fiyatlarıyla ilgili
olarak, "Biz böyle bir şey görmedik. Az
önce bir arabayı ekspertize yolladım,
180 bin liraya ama düşündüm acaba
uygun mu verdim diye. Yarın öbür gün
bu paraya böyle bir araba alabilecek
miyim diye düşündüm. Esnaf olarak
çok zor durumdayız. Bu hafta sattığı-

mız arabayı haftaya 20-30 bin lira farkla
alabiliyoruz. Biz fiyatlara yetişemiyoruz.
Esnaf olarak bizim paramız pul oldu.
İkinci el araçlara bir talep var sıfır araç
bulunamadığı için ikinci el piyasası can-
landı. İkinci el fiyatları bu yüzden yük-
seldi bu hafta 116 bin liraya
alamadığımız araba haftaya 125 bin li-
raya yükseliyor. Araba sektöründe çok
sıkıntı var, araba gelmemesi, kurların
oynak olmasından dolayı millet araba-
larını stokluyor. Bu araçlara bir çare
bulun. 12 yıldır bu işi yapıyorum haya-
tımda ilk defa böyle bir şey görüyorum.
Araç satıyorum sonra düşünüyorum
acaba uygun mu verdim diye. Sizin bir
aracınız var örneğin 100 bin liraya aldı-
nız geçen yıl bu yıl 300 bin liraya inter-
nete koyduğunuzda bu araç talep
görüyor. 100 bin liraya aldığınız arabayı
300 bin liraya satıyorsunuz. 40 gün
önce 160 bin liraya sattığım araba şu an
240 bin lira. Ben esnafım araba satmak
istiyorum ama korkudan araba satamı-
yorum" diye konuştu. DHA
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Çalıştay sona erdi

GEnçlErin yerel yönetimlere daha çok
katılmasını sağlamayı ve karar alma
mekanizmalarında gençlere söz hakkı

verilmesini amaçlayan gençlik çalıştayının ikincisi
düzenlendi. Bu yıl, konusu “Yönetişim” olarak be-
lirlenen çalıştaya 120 genç katıldı. Çalıştay üyeleri
iki gün boyunca 10 farklı grupta veterinerlik, insan
kaynakları, kadın aile toplum, gençlik ve spor, stra-
teji geliştirme, sosyal destek, kültür sanat, şehir ve
yaşam alanları, sosyal medya ve başkanlık gibi ko-
nuları Türkiye ve dünyadaki belediyelerin çalışma-
ları üzerinden ele aldı. Yapılan karşılaştırma
sonucunda çalıştay üyeleri yaklaşık 35 soru cevap-
landırarak, bir rapor hazırladı ve sunumunu yaptı.
Bu raporlar, çalıştayın ardından detaylandırılarak
kitap haline gelecek.

Fikirleriniz önemli

Çalıştayın kapanış programına katılan Başkan
İsmet Yıldırım, tek tek masaları dolaşarak, genç-
lerle fikir alışverişinde bulundu ve çalıştay hak-
kında bilgi aldı. Ardından da bir konuşma
gerçekleştirdi. Yaptığı kapanış konuşmasında Baş-
kan Yıldırım, “İki gündür burada çok önemli çalış-
malara imza atıyorsunuz. Emeği geçen tüm
arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Çalıştayını-
zın teması olan “Yönetişim” kavramı aslında kar-
şımda duran bu manzarayı ifade ediyor.
Yönetişim yalnızca seçmek değil, yönetim aşama-
sına da fikir ve düşünler ile dahil olmaktır. Ümra-
niye Belediyesi olarak sadece seçim sürecinde
değil, seçim sonrasında da sizin fikirleriniz ile proje
üretip hizmet etmeye önem veriyoruz” dedi.

Gayretin neticesi

“Karşımızda, ihtiyaçları ve talepleri ile yepyeni bir
jenerasyon var” diyen Yıldırım “Teknolojiyi yakın-
dan takip eden bir gençliksiniz. Sosyal medya ha-
yatımızın ayrılmaz bir parçası oldu.
Araştırıyorsunuz, okuyorsunuz, gündemi sıkı sı-
kıya takip ediyorsunuz. Ulusal ve küresel gelişme-
lerden çok daha hızlı haberdar oluyorsunuz. Bu
durum, ihtiyaçlarınızın da hızla değişmesine sebep
oluyor. Burada bize düşen görev isedeğişen ihti-
yaçlarınıza, güncel çözümler üretmektir. Ümrani-
ye’de sizler için birçok projeye imza atıyoruz. Ama
tüm bu projelerden ziyade bu projelerin fikir aşa-
masından, hayata geçirilme aşamasına kadar
geçen süreçte sizlerin fikirlerine yer verilmesi ol-
dukça önemli. Mümkün mertebe bu durumu tesis
etmeye gayret gösteriyoruz. Dün ve bugün yaptığı-
nız çalışmalarda yine bu gayretimizin bir neticesi-
dir” ifadelerini kullandı. 

OTO PAZARINDA
SATIS KORKUSU!

İstanbul'da oto pazarlarında sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. 
Sıfır araç bulunamadığı için ikinci el piyasasının canlandığını belirten esnaf, sattıkları
aracın yerine başka bir araç koyamadıkları için satışların düştüğünü söyledi. Galerici
Zeydin Melekoğlu "Bu hafta sattığımız arabayı haftaya 20-30 bin lira farkla alabiliyoruz.
Ben esnafım araba satmak istiyorum ama korkudan araba satamıyorum" dedi

İkinci el otomobil satışı yapan
Taştan Işık ise "Gidişat kötü şu
an, önümüzü göremiyoruz. 
Yeni araç gelmemesi piyasayı bu
hale getiriyor. Piyasada kara-
borsa oluştu. Arabalar stoklanı-
yor. Belli bir kitle araçları
stokluyor. Şu an duygusal ve
sanal bir ortamda ticaret 
yaptığımızı sanıyoruz ama alım
gücü düşük. Eskiden 200 bin li-
raya 3 araba alırken şu an 2
araba alabiliyorsunuz" dedi. 
Otomobil satın almak için pazara
geldiğini belirten Ahmet Gündo-
ğan, "Araba almak için geldik
ama parası olan için iyi olmayan
için sürüm. Araba hayali için geli-
yoruz dostları görüp dönüyoruz"
diye konuştu. 

ARAÇLARI 
STOKLUYORLAR

Önce eşit yaşam
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kentte eşitlik idealiyle
sorunları tespit ediyor, mutlu ve sağlıklı bir yaşam motivasyonuyla ve
insani ölçütlerle ihtiyaçları önceliklendiriyoruz” dedi

KüçüKçEKmEcE Belediyesi, ilçede yaşayan en-
gelli vatandaşlar ve ailelerini 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü kapsamında düzenlenen yemekte

ağırladı. Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda gerçekleşen ye-
meğe, Belediye Başkanı Kemal Çebi ev sahipliği yaptı. Or-
ganizasyonda ilçede yaşayan özel gereksinimli vatandaşlar
ve aileleri gönüllerince eğlendi. Etkinliğe ilçe protokolü,
Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu, Engelli Hakları
Federasyonu, Ritim Atölyesi ve Kent Konseyi Engelli Ma-
sası Üyeleri katıldı.

365 gün çalışıyoruz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin konuş-
masıyla başlayan etkinlik, engelli vatandaşlardan oluşan
Ritim Atölyesi Orkestrası’nın birbirinden güzel şarkılarıyla
devam etti. Engelli çocukların performansı izleyenleri hem
coşturdu hem de duygulandırdı. Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, kentte her vatandaşın eşit olarak ya-
şayabilmesi amacıyla 2019 yılından beri düzenlenen
Dünya Engelliler Günü yemeğinde engelsiz bir toplumun

önemine değindi. Çebi, “Küçükçekmece Belediyesi olarak
bizler, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama tam
ve eşit katılımları için, yılın 365 günü çalışıyoruz. Kentte
eşitlik idealiyle sorunları tespit ediyor, mutlu ve sağlıklı bir
yaşam motivasyonuyla ve insani ölçütlerle ihtiyaçları ön-
celiklendiriyoruz” dedi.

Eğitimleri başlıyor

Engelliler Ritim Atölyesi Orkestra Şefi Nail Aksoy, Küçük-
çekmece Belediyesinin kendileri için gerekli desteği sağladı-
ğını belirtti. Aksoy: ‘’Küçükçekmece Belediyesiyle beraber
engelli çocuklarımız için Engelliler Ritim Atölyesi Eğitim-
leri projesini başlatıyoruz. Müzik dilimizi en güzel şekilde
çocuklarla ortaya çıkarıyoruz. Bu müzik dili bizi en üst dü-
zeye çıkaracaktır’’ dedi. Engelli vatandaşlar ve aileleri, En-
gelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikten memnun
kaldıklarını, pandemi döneminde çok uzun süre evde
kalan çocuklarının bu etkinlikle sosyalleştiklerini belirtirken
bu tarz etkinliklerin daha sık yapılmasını istediler. Organi-
zasyon Bilal Göregen konseri ile son buldu.

Ümraniye Belediyesi himayesinde, Kent Konseyi
Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen, “Yönetişim”
temalı çalıştay bugün sona erdi. Başkan İsmet
Yıldırım, “Çalıştaya katılarak bizlerle akıl birliği yapan
her bir gencimize teşekkür ediyorum” dedi

Teknelerin 
üzerine düştü

BüyüKçEKmEcE'dE, kıyıdaki teknele-
rin üzerine düşen paramotorun pilotu
Mutlu Kazım Özaslan hayatını kay-

betti. Kazayı gören Hikmet Toprak, "Çok alçak
uçuyordu. Hatta kendisine el salladım. 5 dakika
sonra düştü" dedi. Kaza, saat 17.00 sıralarında,
Büyükçekmece Sahili'nde meydana geldi. Mutlu
Kazım Özaslan'ın kullandığı paramotor, sahil kesi-
minde bilinmeyen nedenle irtifa kaybederek, kıyı-
daki teknelerin üzerine düştü. Paramotorun
düştüğünü gören vatandaşlar, pilotun yardımına
koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri geldi. Yaralı pilot Mutlu Kazım Özaslan,
sağlık ekipleri tarafından Büyükçekmece Mimar
Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özaslan, bu-
rada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti. Kazayı gören Hikmet
Toprak, "Sahilde iki arkadaş yürüyorduk. Çok
alçak uçuyordu, el salladım. Aradan 5 dakika geç-
medi, baktım millet koşuyor. Düşmüş. Polisi ve
ambulansı aramışlar. Paramotorun iplerini kestiler.
Yüzü simsiyah olmuştu. Öldü, buradayken bile
nefes almıyordu" dedi.

Yollar yenileniyor

EsEnyurt Belediyesi, ilçe genelindeki
cadde ve sokakların bakım ve onarım
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışmasını ta-
mamladığı Akçaburgaz Mahallesi 1566 Sokak ve
3079. Sokak’ta yeni asfalt serimi gerçekleştirdi.
Ekipler, Esenyurt’un yollarını yenilemek için bir-
çok mahallede eş zamanlı olarak çalışmalarına
devam ediyor.

Zor’un 35 eseri
görücüye çıktı

Kartal Belediyesi’nin Aralık ayı kül-
tür sanat etkinlikleri kapsamında,
yazar ve ressam Raif Zor, ‘İmza,

Söyleşi ve Resim Sergisi’ etkinliği ile Kartallı se-
venleriyle bir araya geldi. Kartal Belediyesi Kül-
tür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından
hazırlanan etkinlik, Kartal Hasan Ali Yücel
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte ilk
olarak, sanatçı Raif Zor’un çini mürekkebi ta-
rama yöntemi ile oluşturduğu ve 35 eserinin yer
aldığı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Et-
kinliklere sanatseverlerin ilgisi yoğun olurken
sanatçının torunları olan Arya ve Asya Berrak
Zor’un eserleri de sergi kapsamında beğeniye
sunuldu. Sanatçı Raif Zor, söyleşinin sonunda
yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür
ederek; “Sanat, hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası. İyi ki sanat var. Bugün sizlerle buluş-
manın mutluluğunu yaşıyorum. Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel’e, tüm dostlarıma ve
tüm sanatseverlere sonsuz teşekkürlerimi sunu-
yorum” ifadelerini kullandı.



osmankose@hotmail.fr

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE
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Kadınlarımız dezavantajlı

sancaktepe’de 5 Aralık
1934’te kadınlara seçme ve
seçilme hakkı verilmesinin

87’nci yılına özel program gerçekleş-
tirildi. Programa İstanbul’un her kö-
şesinden katılan kadın muhtarlar,
kaymakamlar ve ilçe kadın kolları
başkanları, milletvekilleri bir araya
geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu’nun da katıldığı programda duygu
ve gurur dolu anlar yaşandı. Türki-
ye’de çalışan kadınların yaptıkları
çalışmalar ve çıkarılan kanunlarla
her geçen gün arttığını belirten
Bakan Soylu, bunun daha da arta-
cağını ifade etti ve “Siyasetin zor bir
iş olduğunu, erkeğe avantajlı kadına
dezavantajlı bir iş olduğunu biliyo-
ruz. Ama buna rağmen insanı, hiç
tanıdığı tanımadığı dünya mazlum-
larını, aileleri, toplumun tüm kesim-
lerini temsil etmek için çaba sarf
eden kadınlarımızı tebrik ediyor on-
larla gurur duyuyorum. Çok güçlü
kadınlarımız var” şeklinde konuştu.
Kadınlar bir arada

Seçme ve seçilme hakkını kadınlara
sağladığı için başta Gazi Mustafa

Kemal Atatürk’e teşekkürlerini
sunan Bakan Soylu, kadınların seçil-
mesinde aktif rol oynadığı için Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
da teşekkürlerini iletti. Geçmişte çalı-
şan kadınlarda kılık kıyafet ayrımı
yapıldığını ifade eden Bakan Soylu,
“Artık hiçbir kadın kıyafetine göre
yargılanmadan çalışma hayatına gi-
rebiliyor. Türkiye’de kadınlarımız
kim olursa nasıl olursa olsun güçlü
şekilde bir arada” dedi.
2013'te kemale erdi

Kadınlara seçme ve seçilme hakkını
Türklere, Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün Avrupa’dan önce getirdiğini
vurgulayan Sancaktepe Belediye
Başkanı Şeyma Döğücü, “Çünkü
Kurtuluş Savaşı zaferleri kahraman
kadınlarımızla kazandık. Ve onlara
bir vefa borcu olarak seçme seçilme
hakkını herkesten önce verdi” açıkla-
masını yaptı. Seçme ve seçilme hak-
kının zamanla uygulamaya geçtiğini
ifade eden Başkan Döğücü, “Sayın
Cumhurbaşkanımızla bu sistem
Türkiye’de yerleşti ve oturdu.
2013’ten sonra seçme ve seçilme

hakkı kemale erdi diyebilirim. Çünkü
bir kısım kadınlarımız, seçme hak-
kına sahipti ama seçilme hakkını
kullanamıyordu. Bunun da tamam-
lanmasıyla siyasette kadınlarımız
gerçekten hak ettikleri yeri buldular.
Bugün de siyasetin her alanında ba-
şarılı, güçlü kadınlarımız bu memle-
kete hizmet ediyor, görev yapıyor.
Bugün burada bunun gururunu ya-
şıyoruz. Biz de bu akşam İstanbul'da
seçilmiş olan bütün kadınlarımızı
davet ettik. Çünkü Sancaktepe'nin
de seçilmiş bir belediye kadın bele-
diye başkanı var” dedi.
Hizmet binası yapılacak

Türkiye’de bin yüz yirmi beş kadın
muhtar olduğunu vurgulayan Bakan
Soylu, “Annelik ve yıllık izin tale-
binde bulunan muhtarlarımız var.
Bunun için çalışmalar gerçekleştire-
ceğiz” dedi. Ayrıca muhtarlara hiz-
met binası ve Ankara’da muhtarlar
evi de inşa edileceğini belirten Bakan
Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan,
'ilk önce kadınların hizmet binasın-
dan başlayın' dedi" şeklinde konuştu.
DHA

Sancaktepe’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 87’nci yılına özel program yapıldı. ‘Demokra-
side Kadın İmzası’ başlığı ile gerçekleştirilen programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Siyasetin
zor bir iş olduğunu, erkeğe avantajlı kadına dezavantajlı bir iş olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı

S anat galerileri ve sergi salonlarına
çok sıcak bakmayan Berkay Kah-
vecioğlu, resim konusundaki yara-

tıcılığını sokaklardan besliyor. “Sokakların
Yüzleri Serisi” ilhamını, sokaklardan kağıt
toplayan, geri dönüşüm sektörünün isim-
siz işçilerinden almış. Kağıt dolu jüt çuval-
lara ilk portresini de bir yıl önce
Fikirtepe’de yapmış. “Atık kağıt toplayıcısı-
nın, İstanbul’un geçtiği her sokağında ye-
niden açılan bir sergi fikri gibi doğdu.
Önce arabanın sahibinin bir fotoğrafını
çekiyorum. Sonra da o fotoğrafa bakarak

portreyi çuvalın görünen yüzüne çiziyo-
rum” diyor. Projeyi, Sürdürülebilir” ve
“Sürülebilir” diye tanımlıyor.

Birbirleriyle bağlantılı

Kahvecioğlu, “Ben de geçtiğim her so-
kakta orada gördüğüm, gözüme takılan
her ne ne varsa onları kendimce düzenli-
yorum. Mesela 'Mor ve Ötedesi'nin bir
konser afişini gördüm. Başlığını 'Zor ve
Ötesi' yaptım. Gruptakilerin yüzlerini ken-
dimce yorumladım. O afişin yanına çizdi-
ğim afişi astım. Bu da benden sonra o

sokaktan geçenlere selam vermek gibi. Ça-
lıştığım eserlerin hepsi birbiriyle bağlantılı
aslında. Fakat bu, o an oradaysanız karşı-
laşabileceğiniz bir seri. Bu bağlamda alter-
natif karşılaşma alanları kurmakla
ilgileniyorum diyebilirim. Galeri, atölye ya
da sergi salonundan ziyade her an herke-
sin denk gelebileceği sürpriz bir karşı-
laşma sağlaması oluşturuyorum” dedi.

Çok mutlu oluyoruz

Çuvalına portresi çizilen Atık kağıt top-
lama işçisi Emin Kepeci, “Berkay, resmi-

mizi arabamızın çuvallarına çiziyor. Biz de
o şekilde gezip, karton topluyoruz. Hem
daha güzel görünüyor hem de insanların
hoşuna gittikçe geri dönüştürmek için
daha fazla kağıt toplamış oluyoruz” diye
konuştu. İsmail Kırti ise “Berkay ağabey,
fotoğraflarımızı çektikten sonra çuvalları-
mıza portremizi çiziyor. Sokaklarda port-
relerimizin olduğu çuvallarla atık kağıtları
topluyoruz. Vatandaşların da ilgisini çeki-
yor, kimin yaptığını soruyorlar. Biz de çok
mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.
DHA

yasemen Dallı, Beylikdü-
zü'nde başına ateş edilerek
öldürülen damadı Nurettin

Yıldız ile birlikte aynı gün Avcı-
lar'daki Denizköşkler Mahallesi'nde
kızı Esra Yıldız'ın öldürülmesinin
52'nci günü nedeniyle evinin önünde
lokma dağıttı. Yasemen Dallı'nın
Merkez Mahallesi'ndeki evinin
önünde üzerinde 'Esra'lar ölmesin'
yazılı afişler yapıştırılan yaklaşık 40
araçlık konvoy oluşturuldu. Öldürü-
len Nurettin Yıldız'ın üç çocuğun-
dan kızı ve oğlu Umut bazı yakınları
ile gelerek Yasemen Dallı'ya başsağ-
lığı dileğinde bulundu. Oluşturulan
konvoy, Yıldız çiftinin oturduğu
Sevgi Sokağı'ndaki binanın önüne
geldi. Kızı öldürülen DEVA Partisi

İlçe Başkanı Yardımcısı Yasemen
Dallı yanına damadı Nurettin Yıl-
dız'ın oğlu Umut'u alırken yaptığı
açıklamada şiddete, özellikle de ka-
dına şiddete 'Hayır' dediğini belirte-
rek, “Ben yavrumu bu eve gelinliği
ile verdim. Canice katledilince ölü-
sünü aldım. Bakın burada iki insan
günahsız bir şekilde öldürüldü. İkisi
de benim evladımdı. Ben evladımı
ona emanet etmiştim. Ama ikisi de
kendilerini koruyamadı. Ben adaleti-
mize güveniyorum. Bunların ders
olması açısından ağırlaştırılmış mü-
ebbet istiyoruz” dedi. 
Evladım toprağın altında

“Biz gerçekten yaşamıyoruz, ama
onlar yaşıyor. Benim yavrularım

toprağın altında şu an” diyen Dallı,
“Hak etmedi onlar; gerçekten ikisi
de dünya iyisiydi. Onlar, onları
(Şüphelileri) sadece kanatları altına
aldılar. Bunun şeyi bu değildi.
Benim damadım diye söylemiyo-
rum. O da insan evladıydı, bunu hak
etmemişti. 'Yeğenim, kardeşim' dedi.
Bakın evine aldığı insanlar canına
kıyıyor. Benim yavrumun evine gire-
rek onu öldürdüler. 'Bu şiddete son'
diyorum ağırlaştırılmış müebbet isti-
yorum. Adaletime güveniyorum.
Sonuna kadar da bu olayın davacı-
sıyız. Beraber olarak. Nurettin'in ev-
ladı burada. Biz sonuna kadar
davacıyız el ele. Kesinlikle onların
dışarıya çıkmalarına izin vermeyece-
ğiz” ifadelerini kullandı. DHA

MANSUR BAŞKAN

“ Kim neyi yakıştırırsa yakıştırsın. Görev
sürem bittiğinde başım dik, alnım açık bir
şekilde Ankara caddelerinde korumasız ve

halkla gezmek en büyük makamım olacaktır." 
Bu sözler Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’a ait.

Bir Belediye Başkanı düşünün;
2,5 yılda 11 adet köprülü kavşak tamamlıyor.

Bağlantı yolları, alternatif bulvarlar ve yol geniş-
letme çalışmaları son sürat devam ediyor. Anka-
ra’da Projesi bile olmayan metro hattını hayata
geçiriyor. 13 yıldır bekleyen kentsel dönüşüm
mağdurları için temeller atılıyor.

Sosyal yardım alan ailelerin çocukları için
YKS ve KPSS ücretleri ödeniyor. Teknoloji ve
eğitimde fırsat eşitliği sağlansın diye 918 köye
internet bağlatılıyor. 35 meydanda yüksek hızlı
internet hizmeti veriliyor. Teknoloji merkezleri
açılıyor. Başkent kartla Vatandaş ihtiyacı olanı
alıyor. Kırtasiye, kıyafet, yiyecek, içecek neye
ihtiyacı varsa. Esnaf her ay nakdi destek alıyor.
Kartı tüm vatandaşlar kullanabiliyor. Tüm dün-
yada geçerli ve harcadıkça komisyonlar yine 
ihtiyaç sahiplerine gidiyor.

Yeşil alanlar katılıyor kente. Bisiklet yolları
yapılıyor. Her sabah 20 parkta spor eğitmenleri
vatandaşa spor yaptırıyor. Parklara yağmur suyu
depolama sistemleri kuruyor, atık çimlerden or-
ganik gübre üretiyor, sıvı gübre üretiyor. Kent 
gezileri ile hem kültürü hem yerel esnafı canlan-
dırıyor. Çubuk 1 Barajı, 30 Ağustos Zafer Parkı,
Gazi Park, Batıkent Rekreasyon Alanı, Hayvanat
Bahçesi, 7 vizyon park, onlarca semt parkı. Her
hafta bir sergi, parklarda müzik ve konserler. Gri
duvarları rengarenke boyuyor. Ankara 
renkleniyor.

550 milyon liralık proje ile İvedik'ten Polatlı'ya
30 yıl sonra temiz su hattı çekiliyor, 1.5 milyon 
vatandaşı etkileyecek hat. Mamak-Gölbaşı içme
suyu hattı, Çubuk-Akyurt içme suyu hattı yapılıyor.

Deposunda jet ski bulunan bir belediyeye
2013'ten beri yeni otobüs alınmamış. 355 yeni
otobüsün ilk partileri teslim alınmaya başlanıyor,
2022’de de alım sürecinin devam edeceğini bildiri-
yor. Bir belediye, dizelden %100 elektrikliye otobüs
dönüştürüyor. Bunların hepsi 2,5 yılda oluyor.

Kooperatif marketleri furyası başlamadan
önce Başkent Market açıyor Ankara’ya. Kadın
kooperatifleri ve yerli birlikler kuruyor. 45 mil-
yonluk bir yerel ürün pazarı oluşturuyor. Bir an-
lamda yerli kalkınma modelini yaratıyor. Kırsal
kalkınma ve çiftçilere destek vermeye başlıyor.
ÇKS'ye kayıtlı 40 bin çiftçi var. Bunun net 20 
binine Belediye olarak destek oluyor. Sözleşmeli
üreticilik, hibe destekler, tarımsal sulama 
boruları hepsi Belediyeden.

Mansur Yavaş, başlangıçta söz verdiği gibi her-
kese, toplumun tüm kesimlerine eşit davrandığını
özellikle vurguluyor. “Bu şehrin insanı, ödediği 
vergilerden oluşan bütçenin nereye gittiğini bilecek.
Bir bölgenin aldığı hizmeti öteki de alacak” diyor.

Ve…
Bizim ülkemizde; “Meyve veren ağaç taşla-

nır”misali tehditler havada uçuşuyor. Uzun yıllar
siyaset yaptığı ülkücü camiada, “ülkücülerin ne-
fesi ensesinde dikkat etsin” sözleriyle tehdit edili-
yor. Kabadayılık siyasetinin hüküm sürdüğü şu
arenada halkına gerektiği gibi hizmet eden 
Mansur Yavaş gibi başkanlar hep var olsun.

Sağlıcakla… 
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Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Heykel Bölümü mezunu Ber-

kay Kahvecioğlu, toplumsal farkındalık
yaratmak için bir yıl önce ‘Sokağın

Yüzleri’ projesini başlattı. 26 yaşındaki
sanatçı, sokaklardan kağıt toplayan 

işçilerin çektikleri iki tekerlekli araba-
larını, devasa çuvallarına çizdiği 

portreleriyle kişiselleştiriyor. 
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Avcılar'da boğazı
kesilerek öldürü-
len Esra Yıldız'ın
annesi Yasemen

Dallı, aynı gün öl-
dürülen damadı
Nurettin Yıldız'ın
oğlu Umut ile el

ele vererek, suçlu-
lara en ağır ceza
verilinceye kadar
el ele davacı ola-
caklarını söyledi

Esralar ölmesin!
Açıklamayı din-
leyenler 'Esra'ya

uzanan eller 
kırılsın' diye
slogan attı.

Oluşturulan
konvoyda bulu-

nanlar daha
sonra Büyük-

çekmece'ye 
hareket ederek

Esra Yıldız'ın
mezarının 

başına gitti. 

3 bin engelli 
işe alınacak

Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi
ve Engelliler Rehabilitasyon Merke-
zi’nin yeni hizmet binası Aile ve Sosyal

Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da katılımıyla
törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Bakan
Yanık, “2022’nin Ocak ayı itibariyle 3 binden
fazla engelli kamu personelinin atamasını bakan-
lık olarak yapacağız” dedi. Bayrampaşa Beledi-
yesi, son olarak Fizik Tedavi ve Engelliler
Rehabilitasyon Merkezi için Yenidoğan Mahal-
lesi Ulus Sokak’ta yeni bir bina inşa etti. Bayram-
paşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in ev
sahipliği yaptığı, Fizik Tedavi ve Engelliler Reha-
bilitasyon Merkezi yeni hizmet binasının açılış
törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
Yanık, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel,
AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile
çok sayıda davetli ve engelli vatandaşlar katıldı.
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E MYD Yazılım Kurucusu ve Elek-
tronik Ticaret Derneği’nin (Eli-
der) Yönetim Kurulu Başkanı

Fehmi Darbay, global e-ticaret ekosiste-
mine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Statista’nın verilerine göre, 2021 yılı sonu
itibariyle dünya çapında yaklaşık 2,2 mil-
yar insanın online kanallar aracılığı ile
mal ve hizmet satın almasının beklendi-
ğini ifade eden Darbay, “Küresel pera-
kende e-ticaret pazarı her geçen gün
büyüyor. 2023 yılında 6,5 trilyon doları
aşması beklenen bir pazardan bahsedi-
yoruz. 2040 yılına kadar perakende alış-
verişlerin yüzde 95'inin online olarak
yapılması bekleniyor. E-ticaret ve e-ihra-
cat ekosistemi bu rakamlara çok daha
erken bir tarihte ulaşabilir. Önümüzdeki
10-15 yıl içinde e-ticaret hacminin, gele-
neksel perakende satış kanallarının hac-
mini geçeceğini tahmin ediyorum” diye
konuştu.

E-ticaret olacak

Sınır ötesi e-ticaret ya da e-ihracat yap-
mak isteyen firmalara tavsiyelerde bulu-
nan Darbay, şu ifadeleri kullandı:
“Geleneksel ticaret kanallarındaki alışve-
riş alışkanlıkları hızla online alışveriş ka-
nallarına doğru evriliyor. 2022 yılında
tüm e-ticaret satışlarının neredeyse
1/4'ünün sınır ötesi e-ticaret olacağı tah-
min ediliyor. Dev e-ticaret pazaryeri
Amazon, bu noktada yurt dışı pazarlara
açılmak isteyen üreticiler eve KOBİ’lere
eşsiz fırsatlar sunuyor. İşini global pazar-
lara taşımak isteyen firmaların Ama-
zon’un sunduğu fırsatları
değerlendirmeleri gerekir. Özellikle niş
ürünleri olan firmalar, bu pazaryerinde
öne çıkabilir. Bu noktada Amazon yolcu-
luğunda firmalara rehberlik ediyoruz.”

Her yere imkan var

Dünyanın en büyük online pazaryeri
Amazon’un Türkiye’deki ilk Servis Ağ
Sağlayıcı (SPN) unvanı ile partneri ol-
duklarını vurgulayan Elider Başkanı
Darbay, firmalar için Amazon’da satış-
ları artıracak ipuçlarını ve önerileri sun-
duklarını kaydetti. Darbay, “Sistemimize
dahil olan firmaların ürünlerini 300 mil-
yondan fazla Amazon müşterisine ko-
layca ulaştırıyoruz” dedi. Amazon
Türkiye resmî servis sağlayıcısı olan
EMYD Yazılım’ın bu hizmetleri üretici-
lere ve KOBİ’lere ücretsiz olarak sundu-
ğunu vurgulayan Darbay, firmaları bir an
önce bu fırsattan faydalanmaya davet
etti. Darbay, bu hizmetin yılda bir kez su-
nulduğuna dikkat çekerek “Amazon Tür

kiye’de yer almak isteyen firmalar, 15
Aralık’a kadar bu hizmetten yararlanabi-
lir. Dünyanın en büyük e-ticaret platfor-
munda ürün listelemek için firmalara çok
büyük bir fırsat sunuyoruz. Böylece glo-
bal pazarlara açılma fırsatı da elde edebi-
lecekler” sözlerini kaydetti. EMYD
Yazılım’ın global pazaryerlerindeki tecrü-
belerine işaret eden Fehmi Darbay, pa-
zaryerlerinde mağaza açılışından ürün
listelemeye, dijital pazarlamadan kam-
panya planlamaya kadar tüm süreci pro-
fesyonel bir ekiple yönettiklerini söyledi.
Darbay, Amazon’da satışları artırmaya
yönelik, fiyat ve stok güncellemeleri, kata-
log oluşturma ve geliştirme gibi günlük
Seller Central işlemlerinde de destek 
sağladıklarını ifade etti. DHA

eleKtriKli ürünlerde son dönemlerde
yüksek oranlarda artış yaşandığını belirten
UFO Pazarlama ve Satış Direktörü Erhan

Sarı, “Hammaddeye ulaşmak döviz bazında zam-
landı. Ülkemizdeki döviz kurundaki değişimler bu
zamları daha da büyüttü. Bu durum üretici firmalar
ile tüketicileri zor duruma soktu. Bilindiği gibi çok sa-
yıda üretici firma artan maliyetler karşısında ürünle-
rinde fiyat artışına gitti. Tüketici alım gücünün
düşmesi ile ihtiyaç ürünlerinde sağlığından ve güven-
liğinden ödün vererek kalitesiz ürünleri satın alıyor.
Böylesi zorlu bir dönemde fiyatlarımızda artışa git-
mek yerine, yüksek oranlarda indirimler yaparak tü-
keticilerimizin yanında olacağız. Zorlayıcı koşullara
rağmen ürünlerimizi erişilebilir fiyatlarla tüketicilerle
buluşturmayı sürdüreceğiz. Güvenliği ve kalitesinden
ödün vermeyen ürünlerimizle tüketicilerin yüksek
miktarlarda elektrik tasarrufu elde etmelerini de sağ-
layacağız. Böylece bütçelerini sarsmadan sıcak bir kış
geçirmelerine imkan sunacağız” diye konuştu.

Artışlara direneceğiz

Açıklamasında ısıtıcı ürünlerinde kullanılan ham-
madde ve parçaların maliyetinin dövize endeksli oldu-
ğunu vurgulayan Sarı, “Yurt dışında hammaddelerin
döviz bazında artışı ve yurt içinde döviz kurundaki
yükselmeler maliyetlerimizi çok artırdı. Stoklarda
ciddi zarara uğruyoruz. Fakat tüketicilerin giderek
azalan alım gücü karşısında sorumluluk bilinciyle ha-
reket ederek fiyat artışlarına karşı indirimle direnme
kararı aldık” ifadelerini kullandı.

türKiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
açıkladığı enflasyon verilerinde et ve tavuk
fiyatlarındaki artış da dikkat çekti. Beyaz

etteki yüksek artış nedeniyle kırmızı et ve beyaz et
arasındaki makas iyice kapanırken, kuzu eti ve dana
etinin yanında, sakatat, sucuk, sosis gibi işlenmiş
ürünler de son hızda artmaya devam ediyor. TÜİK
verilerine göre dana eti kasım ayında önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 33,4, kuzu eti yüzde 14,2, saka-
tat yüzde 24,2, sucuk yüzde 37,3, sosis yüzde 43,3,
salam yüzde 41,3 zamlandı. Hayvansal ürünlerdeki
zam şampiyonu ise kasımda tavuk oldu. Tavuk etinin
fiyatı önceki yılın aynı dönemine göre, 57,3 arttı.
TÜİK verilerine göre ortalama dana eti fiyatları 68,3
TL olurken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
verilerine göre marketlerde satılan dana etinin orta-
lama fiyatı 76,63 oldu. Kuzu eti fiyatı ise TÜİK’e
göre ortalama 73 TL, TZOB’a göre 97,40 oldu.

2022 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ve 2020 Yılı
Merkezi Yönetim Kesin Hesap

Kanunu Tekliflerine ilişkin Genel Kurul
Sunuş konuşmasını gerçekleştiren Cum-
hurbaşkanı Fuat Oktay, "Türkiye ekono-
misi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık
yüzde 7,4 büyümeyi başarmıştır. Böylece
yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,7 ora-
nında büyüyerek oldukça güçlü bir görü-
nüm sergilemiştir. Bu yılın tamamında
büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyo-
ruz" dedi.

Yüzde 10 aşılacak

Oktay sözlerini şöyle sürdürdü, “Türkiye
ekonomisi, 2021 yılının üçüncü çeyre-

ğinde yıllık yüzde 7,4 büyümeyi başar-
mıştır. Böylece yılın ilk dokuz ayında
yüzde 11,7 oranında büyüyerek oldukça
güçlü bir görünüm sergilemiştir. Haliha-
zırda ekonomik aktivitedeki dinamik ve
canlı gidişat ile artan ihracat desteğiyle,
yılın son çeyreğinde de yüksek bir bü-
yüme performansı öngörülmektedir. 2021
yılının tamamında yüzde 10'u aşabilecek
düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi
bekliyoruz. Orta Vadeli Program tahmin-
lerine dayalı olarak, 2022 yılında istihda-
mın 2021 yılına göre 1 milyon 277 bin
kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde
12'ye gerilemesi beklenmektedir. Merkez
Bankasının rezervleri de son dönemde 35
milyar doların üzerinde bir artışla 126

milyar doları aşmıştır." Son günlerdeki
kur hareketlerinin, ekonominin gerçekle-
rine uygun olmadığını belirten Oktay,
“Bu manipülasyon girişimlerinin bize ol-
duğu kadar, bunu yönlendirenlere de gi-
derek artan bir maliyeti vardır ve bu
sınama, ekonomi üzerinden ülkemize
sözde diz çöktürmek isteyenler için de
sürdürülebilir değildir. Ülkemizin döviz
ihtiyacını en aza indirecek ve bu saldırı-
lara karşı çok daha dayanıklı bir yapıyı
hızlı bir şekilde oluşturacağız. 2021 yılı
bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı
öngörmüşken, OVP'de (orta vadeli plan)
yüzde 3 buçuk olarak revize ettiğimiz bu
yılı bu oranın altında bir bütçe açığıyla
kapatacağız” dedi. 

Isıtıcı ürünlerine
zam yok

Etin fiyatı cep yakıyor

2021 YILINDA 7.4 BÜYÜME
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde
7,4 büyümeyi başarmıştır. Böylece yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,7 oranında büyüyerek oldukça güçlü
bir görünüm sergilemiştir. Bu yılın tamamında büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz" dedi

TOKİ 307 arsayı satışa çıkardı
Konut, ticaret, sanayi, turizm
tesis alanı, özel okul alanı, ter-
minal alanı, sanayi tesisi ve

akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki
arsalara, yüzde 25 peşinat 60 ay vadeyle
sahip olunabilecek. TOKİ tarafından ko-
nuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada,
“Muhammen bedeli 2.882.791.098-TL
olan yaklaşık 2.454.735 metrekare büyük-
lüğündeki; Adana, Afyonkarahisar, An-
kara, Antalya, Artvin Aydın, Batman,
Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan,
Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstan-
bul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli,
Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mer-
sin,  Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ

ve Trabzon’da bulunan 307 arsa, açık ar-
tırmayla satılacak” denildi. Alıcıların,
konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı,
sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları
niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60
ay vade ile sahip olabilecekleri belirtildi.
Ayrıca arsaların KDV’den muaf şekilde
satılacağı açıklandı. 22 Aralık’ta saat
10.30’da yapılacak açık artırmada Ko-
caeli, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır,
Muğla ve İzmir’de bulunan arsalar, 23
Aralık 2021 Perşembe 10.30 ‘da açık artır-
mada ise Aydın, Antalya, Ankara, Mar-
din, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin,
Manisa, Artvin, Samsun, Trabzon, Ela-
zığ, Adana, Afyonkarahisar, Batman,

Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane,
Kayseri, Kırşehir, Konya ve Malatya’da
bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.
Satışa sunulan arsalar arasında Adana
konut, Anakara Etimesgut’ta ticaret, An-
talya’da konut, turizm tesis alanı, Ay-
dın’da konut, otopark, Elazığ’da köy
yerleşik alanları, Giresun’da ise kreş alanı
bulunuyor.

İlk oturumda satılacak

İzmir’de satışa sunulacak arsalar ara-
sında sanayi depolama, küçük sanayi si-
tesi, konut alanları da bulunuyor.
Konya’da et ve süt ürünleri entegre tesis
alanları, Manisa’da tarımsal nitelikli alan-

lar, Muğla’da konut alanları bulunuyor.
Ayrıca Konya Karapınar ve Trabzon Be-
şikdüzü’nde ise Akaryakıt istasyon alan-
ları da satışa sunuldu.  Açık artırma, 22
Aralık 2021 Çarşamba 10.30 ve 23 Aralık
2021 Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı
oturum halinde yapılacak. Oturumlar,
Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ
İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştiri-
lecek. Ayrıca internetten de "www.emlak-
muzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu
29 ildeki 307 arsayı açık artırmayla satışa sunduğunu duyurdu

GLOBAL ADIMI
SAĞLIYORUZ
Amazon Türkiye’den dünyanın her
yerine ürün online satış imkanı oldu-
ğuna işaret eden Elider Başkanı, şu
bilgileri paylaştı: “Amazon Türkiye’de
ücretsiz mağaza açılışı ile firmaların
global pazarlara adım atmasını sağlı-
yoruz. Ayrıca, firmalar Amazon Prime
ayrıcalığına sahip olabiliyor. Amazon
Türkiye’de mağazası olan firmalar
için de ücretsiz ürün optimizasyonu
sağlıyoruz. Bunlarla birlikte programı-
mıza katılan firmaların 15 adet ürü-
nünü ücretsiz olarak Amazon Türkiye
platformuna yüklüyoruz. Firmalar;
ayrıca, yüzde 6 ila yüzde 10 arası ko-
misyon oranları ve 4,19 TL’den başla-
yan kargo fiyatları gibi avantajlara da
sahip olabiliyor. Ücretsiz depolama 
fırsatı da elde edebiliyorlar.”

EMYD Yazılım Kurucusu Fehmi Darbay, geleneksel ticaret kanallarındaki
alışveriş alışkanlıklarının hızla online alışveriş kanallarına evrildiğini
vurgulayarak, “2040 yılına kadar perakende alışverişlerin yüzde 95'inin
online olarak yapılması bekleniyor” açıklamalarında bulundu

PERAKENDE DE
ONLINE DONEM!
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İktidara
geliyoruz!

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, partisinin Ankara'daki üye katılım
toplantısında konuştu.Gündeme iliş-

kin açıklamalarda bulunan Akşener, "İktidara ge-
liyor olduğumuz gerçektir ve son olarak, birlikte
makulü bu ülkede inşa ettiğimiz doğrudur ve ger-
çektir" diye belirtti. Akşener konuşmasının deva-
mında, "Gerçekten niçin kavga ettiğimiz, niçin
birbirimize kötü baktığımız, niçin değerler üzerin-
den birbirimize saldırdığımız, niçin birbirimize
küstüğümüzün belli olmadığı, ama buna karşılık
muhteremlerin hiç rahatlarını bozmadan seçim
zamanı oy aldığı bir düzeni yıktınız. Hep beraber
yıktık" ifadelerini kullandı.

Millet bizi çağırıyor

Milletin İYİ Parti'yi çağırdığını anlatan Akşener,
“Bu milletin bizi çağırdığı gerçektir. İktidara geli-
yor olduğumuz gerçektir ve son olarak, birlikte
makulü bu ülkede inşa ettiğimiz doğrudur ve ger-
çektir. Milletimizin bu makulü anlayıp, özlediği ve
kavgadan bıktığı, huzur istediği ve makulün çev-
resinde toplandığı da gerçektir. Bu, rahatı kaçan-
ların sinirlerini bozdu. Her birimizin, bu sinir
bozukluğu karşısında karşılaşacağımız pek çok
şeyler olacak ama biz şerbetliyiz. Türkiye’yi aşağı
doğru çeken, Bangladeş yapma üzerinde hızla
ilerleyen, vatandaşın vatandaşa düşman edilme
yolculuğunun sebep olduğu bu ucube sistemin,
bu salonu dolduran sizlerin iradesiyle ortadan
kalkacağı; demokrasinin, adaletin, eşitliğin, hürri-
yetin, liyakatin hüküm süreceği, ekonominin de
düzeldiği, tek adam düzenin oylarımızla değişti-
rildiği ve yeniden hukukun, demokrasinin tesis
edildiği bir güçlendirilmiş parlamenter sistemi
gerçekleştirecek kadro burada” dedi.

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik
Komite 7. Toplantısı'na katılmak

üzere resmi ziyarette bulunacağı Katar'a git-
meden önce Atatürk Havalimanı'nda basın
mensuplarına açıklama yaptı. Katar Emiri
Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine
icabetle Yüksek Stratejik Komitesinin 7. Top-
lantısı için Katar'a hareket edeceğini hatırla-
tan Erdoğan, Şeyh Temim ile ikili ve heyetler
arası olmak üzere son derece başarılı görüş-
meler gerçekleştireceklerine inandığını dile
getirdi. Erdoğan, "İkili ilişkilerimizde son yıl-
larda kaydedilen mesafeden inşallah bundan
sonrası çok daha verimli bir şekilde devam
edecektir. Bugün kardeşim Şeyh Temim'in
anne ve babasıyla ailece akşam bir arada
olacağız. Onlarla bir yemeğimiz olacak.
Yarın da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey
toplantımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.
Bu toplantıda heyetler arası görüşmeler ola-
cağını ve en geniş manada bu toplantının
gerçekleştirileceğini vurgulayan Erdoğan,
şöyle devam etti: "Bildiğiniz gibi Türk-Katar
savunma noktasında askerlerimizin oradaki
üssü söz konusu ve bu üssümüzle oradaki
çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da
ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle
orada bir arada olacağız. 2014 yılında Stra-
tejik Komitenin ilk toplantısını gerçekleştir-
mek üzere adımlarımızı attık. 2015 yılında da
Doha'da ilk toplantıyı yaptık. Türkiye Katar
ilişkileri iki ülkenin tarihine dostluğuyla ve
potansiyeliyle mütenasip bir şekilde stratejik
perspektifle günden güne güçlenmeye başla-
mıştır. Yüksek Stratejik Komite mekanizması
çerçevesinde Katar'la bugüne kadar siyasi,
askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69

belge imzaladık. Yapılan anlaşmalar saye-
sinde işbirliğimizi daha da ileri noktalara ta-
şıdık."

Mehmetçiğimizle hasbihal edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak 7.
toplantı vesilesiyle imzalanacak yeni anlaşma-
larla dayanışmayı daha da perçinleyeceklerini
dile getirerek, Şeyh Temim ile ikili görüşmenin
ardından komite toplantısına başkanlık ede-
ceklerini anlattı. Görüşmelerde ikili ilişkileri
tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı olacağını be-
lirten Erdoğan, ortak gündemlerinde yer alan
önemli bölgesel ve uluslararası konularda da
fikir teatisinde bulunacaklarını kaydetti. Erdo-
ğan, görüşmelerin sonunda Türk Katar Birle-
şik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret
edeceğini dile getirerek, "Türk Katar dostluğu-
nun nişanelerinden kuvvet komutanlığımızda
görev yapan Mehmetçiğimizle ve komutan-
larla hasbihal edeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Türkiye ve Katar'ın son yıllarda kar-
şılaştıkları bölgesel zorluklar karşısında güçlü
duruşlarını özellikle koruyan iki devlet oldu-
ğunu kaydetti.

İş birliğimizi geliştireceğiz

Erdoğan, Türk iş adamlarına Katar'da veri-
len işlerin tutarının 15 milyar dolar civarında
olduğunu belirtti. "Katar'ın yanı sıra Kör-
fez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliş-
tirmeye çalışıyoruz." diyen Erdoğan, şöyle
devam etti: "Körfez bölgesinde diyalog kapı-
larının tekrar açılması ve yanlış anlamaların
giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik
çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye
olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteli-
ğimizi, dayanışmamızı, bundan sonraki iliş-
kileri çok daha güçlenerek devam
ettirmekten yanayız."

MHP ters köşe yapacak

MHP Genel Başkan
Yardımcısı Semih Yal-
çın, yaptığı yazılı açıkla-

mada, partisinin 30 Ekim
2021'den itibaren 'Adım Adım
2023- İl İl Anadolu' temasıyla
başlattığı siyasi çalışmaların
hafta sonu itibarıyla sona erdi-
ğini bildirdi. 81 ilde gerçekleştiri-
len çalışmalardan hem partisi
hem de Cumhur İttifakı açısın-
dan verimli ve faydalı neticeler
alındığını belirten Yalçın, "Siyasi
çalışmalara katılan MHP Genel
Merkez temsilcileriyle kurul ve
teşkilat üyelerimizin bütün illeri-
mizde vatandaşlarımızla kucak-
laşıp halleşmesi, bayram ve
demokrasi şöleni havasında ya-
şanmıştır. Zillet ittifakının iddia-
larının aksine, Cumhur
İttifakının güven veren siyasi
duruş ve tutarlılığının; milletimi-
zin geleceğe dair umutlarını artır-
dığı, beklentilerine yegane çare
olarak görüldüğü anlaşılmıştır.
Zillet ittifakının güven vermeyen,
kavgacı ve şedit siyaset tarzının
ise Anadolu'da karşılığının olma-
dığı müşahede edilmiştir" dedi.

CHP kaos çıkarmak istiyor

Yalçın, 'İl İl Anadolu' teması kap-
samındaki faaliyetler sırasında
CHP'nin politikaları üzerinde de
durulduğunu belirterek, "Son yıl-
larda yeryüzünü kasıp kavuran
küresel salgınlara, ekonomik
krizlere, doğal afetlere ve dünya
barışını tehdit eden yaygın veka-
let savaşlarına rağmen; büyüyüp
gelişerek hem bölgesinde hem de
yeryüzünde başat bir aktör konu-
muna yükselen Türkiye'yi dur-
durmak isteyen odakların,
CHP'yi nasıl taşeronlaştırıp ku-
ruluş amaçlarından saptırdığı
anlatılmıştır. Milli değerlerimize
muarız duruşuna 'helalleşme' ya-
lanını dolamak isteyen CHP'nin;

bir yandan PKK'nın politik acen-
tesi bir partinin ihanetini nasıl
pamuklara sarmaya çabaladığı,
bir yandan da küçük partiler ha-
linde siyaset sahnesini dolduran
fitne kuluçkalarına nasıl yumurta
bıraktığı bütün ayrıntılarıyla dile
getirilmiştir. CHP'nin; ülkeyi bir
kaos coğrafyasına çevirerek
Cumhur İttifakını bundan so-
rumlu göstermek için harcadığı
beyhude mesainin, demokrasimi-
zin temel mefhumlarından mu-
halefetin içini boşaltarak yerine
kavga, husumet ve düşmanlık
doldurduğu gerçeği, milletimizle
paylaşılmıştır" diye konuştu.

2023'de gerçeği görecekler

Toplantılar ve halkla bire bir te-
maslar vesilesiyle kamuoyunun
nabzının yoklandığını, çok fay-
dalı ve somut sonuçlar elde edil-
diğini belirten Yalçın, "Toplum
mühendisliğiyle MHP'nin oyla-
rını gerçek rakamların çok al-
tında göstererek seçmen
eğilimlerini başka partilere akıt-
mak isteyen fonlanmış ve ideolo-
jik bazı anketlerin aksine,
partimize yönelik teveccühün be-
lirgin surette arttığı tespit edil-
miştir. Şüphe yok ki MHP;
önceki seçimlerde olduğu gibi,
umutlarını partimizin oy kaybına
bağlayanları hayal kırıklığına uğ-
ratacak, CHP ve yancılarını des-
tekleyen kamuoyu araştırma
şirketlerini 2023 Haziran'ında da
ters köşeye yatıracaktır. Elbette
MHP'nin bir ayı aşkın süredir
sürdürdüğü siyasi faaliyetler do-
layısıyla yalnızca arızalı muhale-
fet cephesinin demokrasimizin
işleyişiyle bağdaşmayan politika-
ları üzerinde durulmamış, Cum-
hur İttifakı olarak Türkiye
yararına atılan ve gelecekte atıla-
cak adımlar da dile getirilmiştir"
ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yapılan anketlerde partisinin oy oranının
gerçek rakamların çok altında gösterildiğini öne sürerek "MHP; önceki seçimlerde
olduğu gibi, umutlarını partimizin oy kaybına bağlayanları hayal kırıklığına uğratacak,
CHP ve yancılarını destekleyen araştırma şirketlerini ters köşeye yatıracaktır" dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener, "İktidara geliyor olduğu-
muz gerçektir ve son olarak, birlikte
makulü bu ülkede inşa ettiğimiz
doğrudur ve gerçektir" dedi

ISCIMIZI ZORA
SOKMAYACAGIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz kesinlikle asgari ücreti noktasında işçimizi zora sokmayacağız. İnşallah
en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz” dedi

Stokçuluk yapan bedel ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları-
nın ardından gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Erdoğan, asgari ücret ile ilgili
bir soru üzerine, şunları kaydetti: "Biz
kesinlikle bu noktada işçimizi zora sok-
mayacağız. Asgari ücret noktasında da
inşallah en uygununu, en ideal olanını
gerek brüt gerek net masaya yatırarak
nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi
kesiminin memnuniyeti değil, işveren
kesiminin de alınan karardan memnun

olması gerekiyor." dedi.  En çok rahat-
sız olduğu konunun stokçuluk oldu-
ğunu dile getiren Erdoğan, şöyle
devam etti. (Stokçuluk) Şu anki cezai
müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş)
Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu
müeyyideyi onları rahatsız edici bir
noktaya çıkaralım. Bedelini ağır öde-
yecekler. Çünkü vatandaşımıza hele
hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz
'Buyur yoluna devam et diyemeyiz." 



8 7 ARALIK 2021 SALI GÜNDEMwww.gazetedamga.com.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1505900)

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALÇAK GERİLİM (A.G.) VE ORTA GERİLİM (O.G.) KONDANSATÖR SATIN ALINACAKTIR

Alçak Gerilim (A.G.) ve Orta Gerilim (O.G.) Kondansatör Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/734884
1-İdarenin
a) Adı :İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 

Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :0(212) 301 11 40 - 0(212) 321 77 19
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Alçak Gerilim (A.G.) ve Orta Gerilim (O.G.) Kondansatör Temini
b) Niteliği, türü ve miktarı :13 Kalemden oluşan Alçak Gerilim (A.G.) ve Orta Gerilim 

(O.G.) Kondansatör Temini(Mal Alımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Asya Terfi Merkezleri 
Şube Müdürlüğüne Bağlı Asya 1. Bölge (Çamlıca) Terfi Merkezleri 
Şefliği Elmalı Tesisleri Beykoz/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi :-Malların teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren toplam 180 
(yüzseksen) takvim günüdür. -Bu işte kısmi kabul yapılacaktır. 
Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir kalemin İdare'ye teslimi 
kısmi kabule esas bir kısım olarak sayılacaktır. -Son teslim tarihinin
tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü 
mesai bitimidir.

d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :22.12.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı 
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. 

No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 nolu oda 34060 
Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belge-
lere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet
belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik
bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
- Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
- Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
- Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli
malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
- Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu göste-
ren belgeler.
İsteklilerin bu belgelerden birini beyan etmesi yeterlidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

B aşakşehir Belediyesi, 5 Aralık
Dünya Mühendisler Günü’ne
özel bir video çalışması gerçekleş-

tirdi. Ziraat mühendisi olan Park ve Bah-
çeler Müdürü Kazım Gülüm, 34 yıllık
mesleki tecrübesiyle Başakşehir’de yap-
tığı çalışmalardan bahsetti. Genç mühen-
dislere altın değerinde öğütler verdi.
Hayatın her alanının mühendisler tara-
fından tasarlandığını söyleyen Gülüm,
“Mühendislik duyduğumuz, gördüğü-
müz, yazdığımız, yaşadığımız her şeyi,
aslında hayatımızın her alanını tasarla-
yan ve uygulayan kişidir. Çok önemli bir
meslek grubu mühendislerin, okuldan
mezun olduğu bilgilerle kalmamaları ge-
rekir. Her meslekte olduğu gibi kendile-
rini geliştirmeleri, teknolojiyi takip
etmeleri gerekir. Kendini geliştirmek tec-
rübeyle olur. Tecrübe ise Peyami Safa’nın
dediği gibi; ‘Tecrübe yaşlanarak değil, ya-
şayarak kazanılan bir kavramdır’. Genç
arkadaşların bunu deneyimleyerek, yaşa-
yarak kazanması gerekiyor” dedi.

İstanbul'un en yeşil ilçesi

Yaklaşık 10 milyon metrekare yeşil alana
sahip, İstanbul’un en yeşil ilçesinde görev
yaptığını hatırlatan Gülüm, “Beraber ça-
lıştığım mühendis arkadaşlarımla birlikte
İstanbul’un en yeşil ilçesi Başakşehir’de
görev yapıyoruz. İlçemizde yaklaşık 10
milyon metrekareye yakın yeşil alan var.
Bu alanlar içerisinde 4 millet bahçemiz
var. İlçemiz İstanbul’da kişi başına yeşil
alanın en çok düştüğü bir yer. Avrupa
standartları 10 metrekare olmasına rağ-
men ilçemiz, 21 metrekare ile İstanbul’un
en yeşil ilçesi. En iddialı olduğumuz 
konudur” şeklinde konuştu.

Başakşehirli’nin
40 yıl hatırı var

Çekmeköy
için engel yok

Başakşehir Belediyesi, 5 Aralık Dünya
Türk Kahvesi Günü’nde “bir fincan kahve-
nin 40 yıl hatırı var” diyerek Başakşehir

Millet Kıraathanesi ziyaretçilerine Türk kahvesi ikra-
mında bulundu. Öte yandan kahvelerini içen ziyaret-
çiler, Başakşehirli uygulaması üzerinden QR
kodlarını okutarak çekilişe katıldı. Pazartesi günü
açıklanacak olan çekiliş sonucunca 20 Başakşehirliye
kahve seti hediye edilecek. Kahve ikramı yapılırken
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun
mesajının olduğu kartlar ziyaretçilere iletildi. Başkan
Kartoğlu’nun mesajında şu ifadeler yer aldı; “Bu an-
lamlı günde bir fincan kahveyi birlikte paylaşarak
bizleri mutlu ettiniz. 40 yıllık hatırımız olsun, Dünya
Türk Kahvesi Günü’nüz kutlu olsun.”

Çekmeköy Belediyesi’nin Dünya Engelliler Günü’nde
düzenlediği etkinlikte yüzlerce özel gereksinimli çocuk
ve ailelerini doyasıya eğlendi. Yüz boyama etkinlikleri,
oyunlar, palyaçolar, sürpriz hediyeler, patlamış mısır,
pamuk şeker, geleneksel Osmanlı macunu gibi ikram-
lar ve doyasıya eğlencenin yer aldığı program Merkez
Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde
yapıldı. Programa Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Akın  İlhan, Çekmeköy İlçe
Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak özel gereksinimli
çocuklar ve aileleri katıldı. Programda selamlama ko-
nuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz,   engelli vatandaşlarımızın hayatın her ala-
nında yanlarında olmaya çalışıyoruz diyerek sözlerine
başladı. Başkan Poyraz;  “Bugün 3 Aralık Dünya En-
gelliler Günü. Sadece bugün değil her zaman sizlerin
yanındayız. 13 yıldır bu şehrin özel gereksinimli birey-
lerine, ailelerine nasıl yardımcı olabiliriz, bunun müca-
delesini veriyoruz” dedi.

Dünya Türk Kahvesi Günü’nde Başak-
şehir Millet Kıraathanesi, ziyaretçilerini
anlamlı bir sürprizle karşıladı. Türk
kahvesi ikram edilen kitapseverlere Ba-
şakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğ-
lu’nun mesajı da iletildi. Kartoğlu, “40
yıllık hatırımız olsun, Dünya Türk Kah-
vesi Günü’nüz kutlu olsun” dedi

YAKUP TEZCAN

Başakşehir Belediyesi, Dünya Mühendisler Günü’nü anlamlı bir video çalışmasıyla kutladı.  Aynı zamanda 
ziraat mühendisi olan Park ve Bahçeler Müdürü Kazım Gülüm, hem 34 yıllık tecrübesiyle yeşilin şehri Başak-
şehir’de gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı hem de genç mühendislere çok değerli tavsiyelerde bulundu

YeSile dokunan
34 Yillik tecrube

Projeler kullanılabilir olmalı
Yaptıkları işlerin görselliğin yanında kullanılabi-
lir de olduğunu belirten Gülüm, “Bir proje kâğıt
üzerinde güzel olabilir. Ama sahada bunu uygu-
ladığın zaman vatandaş bundan ne kadar isti-
fade edecek. Bu çok önemli. Dolayısıyla
mühendis, mimar arkadaşlarımızla projelerimizi
hazırlarken sadece peyzaj ve görsel olarak değil
ulaşılabilir ve kullanılabilir olması yönünde çalı-

şıyoruz. Tasarladığımız yeşil alanlarda her yaş-
tan vatandaşımızın kullanabileceği şekilde ha-
yata geçiriyoruz. Engelli, yaşlı ve çocuklar için
kullanışlı alanlar, kaykay parkları, macera park-
ları, kafeler, bisiklet yolları gibi herkesin ilgi
alanlarına göre planlamalar yaparak hareket
ediyoruz. Bu vesileyle 5 Aralık Dünya Mühen-
disler Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan
Koç

coşturdu

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinliklerine
doludizgin devam ediyor. Pop müziğin sevilen isimlerinden
Oğuzhan Koç, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde

Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Katılımın yoğun ol-
duğu konserde Oğuzhan Koç, dillerden düşmeyen ‘Bulutlara Esir
Olduk’, ‘Kendime Sardım’ ve ‘Küsme Aşka’ gibi şarkılarını Başakşe-
hirliler için söyledi. Başakşehirliler, sanatçının bütün şarkılarına hep
bir ağızdan coşkuyla eşlik etti.Kovid-19 tedbirleri kapsamında sanat-
severler salona maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek
alındı. Konser boyunca sanatseverlerin maskelerini çıkarmamaları ve
hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat
etkinlikleri kapsamında pop müzi-
ğin sevilen ismi Oğuzhan Koç’u
ağırladı. Başakşehirliler, Bahçeşe-
hir Kültür ve Sanat Merkezi’nde
sahne alan Oğuzhan Koç’un şarkı-
larına hep bir ağızdan eşlik etti



Tülay HERGÜNLÜ
GÜNDEME BAKIŞ

hergunlu@ttnet.net.tr

Y üce Allah kitabında insana bilmediklerini öğre-
tirken ısrarla aklı işletmeye ve bilime gönderme
yapar. Ne yazık ki Müslüman dünya, kitabın

içinden cımbızla çekip beş maddeyi alır ve dini, na-
maza, oruca, hacca, zekâta ve kelime-i şehadete indir-
ger. Zekâtı kendine göre yorumlar, anlamını bilmediği,
okumadığı kâinat ve insan kitabına, dolayısıyla da gör-
mediği Allah’a ve ahlâkı ile ahlâklanmadığı Resul’e şe-
hadet eder...

İlmini kuşanmadığı ve ölülere üfürdüğü Kur’an’ı bir
tarafa bırakarak, bilmem kaç kere tespih çekerek,
yatır ziyaret ederek sevap kazanmanın, isteklerinin ye-
rine gelmesinin kolaycılığına kaçar.

Çalışıp çabalamadan kazanç elde etmenin binbir
yollarını bilir de insan olmanın yolunu bilemez. Ödediği
verginin, verdiği oyun hesabını sormadığı için ülkenin
soyulmasına ses çıkarmaz, fakirliği için şükretmesini
telkin edenlerin ardında namaza durur.

İlim tahsil edeceğine, hurafe tahsil eder, cahilliğin
nirvanasından kendisi gibi düşünmeyenleri cehenneme
postalar.

Müslüman olmayı cennete gitmek için garanti gö-
rürken, kendisi dışındaki tüm dinlerin mensuplarını ce-
hennemlik ilan eder.

E, sormak gerekmez mi?
Sen sabaha kadar tespih çekerken, öbürü laboratu-

varda sabahlar ama sen cennete o cehenneme öyle mi?
O, maden ocaklarında hayatını tehlikeye atıp bir

lokma ekmek parası kazanmaya çalışırken, sen kolay
yoldan iş bitir, köşeyi dön, bu arada da camiden çıkma;
o cehenneme, sen cennete öyle mi?

Zalime sessiz kal, boyun eğ, diğeri karşı çıksın hatta
bu uğurda ceza alsın, sen cennete o cehenneme 
öyle mi?

Sen Cuma’ları, gösteriş ve birileri görsün diye cami
aşındır, öbürü fakir fukara gezip, onların ihtiyaçlarını
gidersin; sen cennete o cehenneme öyle mi?

Aşı üretim merkezi kapatılırken seyret, sonra da o
“gâvur” ya da “kâfir” dediğin ülkelerden, namazda
dua ede ede, dört gözle aşı gelsin diye bekle; sen cen-
nete, onlar cehenneme öyle mi?

Elin ürettiği arabaya bin, telefonunu kullan; sen
cennete, o cehenneme öyle mi?

Ormanı katlet, yeşili yok et, ırmakları, gölleri kim-
yasal atıklarla kurut, balıkları öldür, her yeri betona
çevir sonra da yağmur yağsın diye dua et; elin yaban-
cısı bahçesindeki ağacı kesmek için bile devletinden
izin alsın, ama o cehenneme sen cennete öyle mi?

Kendi yazılımını yapamayıp, elin yazılımını kullan,
uydunu bile Çin fırlatsın, sonra da WhatsApp bizi gö-
zetleyecek diye feryat et, o cehenneme sen cennete 
öyle mi?

Onun parası füze gibi uçarken senin paran yerlerde
sürünsün; sen cennete o cehenneme öyle mi?

O, kurduğu tesislerle uzayı araştırsın, aya gitsin,
Mars’ta hayat araştırsın, sen televizyon karşısında
vakit öldür, sonra da o cehenneme sen cennete öyle mi?

Sen kadınların bedeniyle uğraşırken o, senin vücu-
dundaki kodları çözsün, DNA’nı araştırsın, sen cennete
o cehenneme öyle mi?

Sen hâlâ hocalardan, cincilerden medet umarken, o
hastalıkların ilacını bulsun, sen o ilaçla derdine deva
bul, sen Müslümansın cennete, o Gayrimüslim cehen-
neme öyle mi?

Elin Batılısı, sanayi devrimi yaparken, sen borç aldı-
ğın paralarla saray yaptırıp, saltanat sür sonra da o
cehenneme sen cennete öyle mi?

Senin üniversite mezunu gençlerin iş bulamayıp,
marketlerde kasiyerlik-tezgâhtarlık yaparken onların
gençleri alanlarında uzmanlık sağlayan imkânlarla do-
natılsın, sen cennete o cehenneme öyle mi?

Kur’an’ın ilk emri olan “Oku” dan haberin olmasın,
kız çocuklarını okula gönderme, öbürü kızını okutmak
için varın yoğunu ortaya sersin, sen cennete o cehen-
nem öyle mi?

Kaç yüz yıldır ilim adına hiçbir şey üretme, elek-
triği, telefonu hatta çamaşır-bulaşık makineni, buzdo-
labını bile elin Gayrimüslimi bulsun, sen dünyada
asalak gibi yaşa, sonra da o cehenneme sen cennete
öyle mi?

Yok, öyle yağma!
Müslümanlık bu kadar ucuz ve kolay değildir...
Hiç kendini kandırma!
Cennet, senin tapulu malın değil!
Kim cennete kim cehenneme…
Ne diyor İslam’ın muazzez Nebisi Hz. Muhammed

Mustafa;
“İlim Çin’de de olsa ona talip olun. Çünkü ilim her

Müslüman’a farzdır.”
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal

Atatürk;
“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için,

başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.”
Son sözü Kur’an söylesin:
“Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu?” 

(Zümer, 9)
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B üyükçekmece Belediye Meclisi’nin
Aralık ayı birinci oturumu Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün

başkanlığında yapıldı. Başkan Akgün, Te-
pecik halkının uzun zamandır beklediği
imar planlarında sona gelindiğini açıkladı.
Gündem maddelerine geçilmeden önce
mecliste grubu bulunan siyasi partilerin
sözcüleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü,
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü başta
olmak üzere ay içindeki önemli gün ve haf-
talara yönelik olarak görüş ve düşüncele-
rini dile getirdi. Yapılan konuşmaların
ardından gündem ve ek gündem maddeleri
görüşülerek karara bağlandı.

Keşke 2005'te yapılsaydı

Tepecik halkının uzun süredir çıkmasını
beklediği ancak İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Meclisi’nden çıkmayan imar planları
konusunda konuşan Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Tepecik planları uzun
zaman gündemi meşgul etmiştir. 2000’den

bu tarafa orası müstakil belediyedir.
2004’den bu yana Büyükşehir Belediye-
si’nin yapması gereken bir işti. Beş binliğini
yapacak binliğini de o günkü belde beledi-
yesi yapacaktı. O günden bugüne tepine te-
pine anlatamadık. Keşke 2005’te 2006’da
yapılsaydı. Keşke 15 yıl içerisinde yapıl-
saydı da Tepecik depreme hazırlanmış ol-
saydı. Ben de bu yönden düşünüyorum”
dedi. 

Kimse hizmeti engellemez

“Biz belediye meclis üyeleri burayı yöneten
seçilmiş insanlarız. Kahvedeki siyaset, kah-
vedeki dedikoduyu kim yaparsa yapsın”
diyen Akgün, “Bizim görevimiz artık çok
gecikmiş olan Tepecik, Türkoba ve diğer
planlarımızı bir an önce bitirmenin yolla-
rını bulmak. Tepecik planları bitme nokta-
sına gelmiştir. Kısa bir zamanda
Büyükşehir Meclisi’nden çıkıp buraya gele-
cek ve çok süratli çıkartacağız. Bunun için
bu hafta içeresinde gelmek isteyen arka-

daşlarımız ile beraber imar komisyonuna
gideceğiz. Bakacağız bizi rahatsız eden,
halkımızı, şehrimizi rahatsız edecek bir şey
var mı? Yoksa buyurun kardeşim meclise.
Meclisten de ne Ak Parti, Ne CHP, ne İyi
Parti, Ne MHP hiç kimse vatandaşın dört
gözle beklemiş olduğu hizmeti engellemez”
ifadelerini kulllandı. 

Tepecik 3 mahalle olacak

Ak Parti Grubu'nun, Tepecik isminin bel-
dedeki diğer mahallerin isminin önüne ve-
rilmesi yönündeki önerisine de cevap veren
Başkan Akgün; “Bizim meclis üyesi arka-
daşımız Nevzat Sezen dedi ki, Tepecik’in
ismi kayboluyor. Bunun üzerine biz bir ça-
lışma başlattık. Tepecik’in iki mahallesini ve
nüfusunu masaya yatırdık. Tepecik’i muh-
temelen 3 mahalleye çıkartıyoruz. Aynen
diğer yerlerde olduğu gibi bir tanesi Tepe-
cik Mahallesi, bir tanesi Ulus Mahallesi,
bir tanesi de Hürriyet Mahallesi. İki ma-
hallede kalacaksak önlerine Tepecik ismi

konmayacak. Bir tanesi Tepecik’e dönüşe-
cek. Benim kanaatim 3 mahalleye çıkar-
maktır. İmar planlarından sonra müthiş bir
nüfus artışı olacak. Tepecik merkezini biraz
yukarı biraz aşağı yönlendirerek tepecik
merkezini mahalle olarak korumak doğru
olur. Çalışmada çıkacak olan imar pla-
nında nüfusun ne olacağına göre burası
karar verecek. Bu çalışmanın nihai sona er-
mesi için planın önümüze gelmesi lazım”
diye konuştu. 

1 yıl daha hizmet verecek

Mecliste görüşülen bir diğer önemli gün-
dem maddesi ise Tepecik Ulus Mahalle-
si’nde geçici olarak hizmet veren
Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürlü-
ğü’ne yönelik alınan karardı. Mülkiyeti Bü-
yükçekmece Belediyesi’ne ait olan ve
Gelirler İdaresi İstanbul Vergi Dairesi Baş-
kanlığı’na tahsis edilen Büyükçekmece
Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün tahsis süre-
sinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Sen cennete o 
cehenneme öyle mi?

TEPINE TEPINE
ANLATAMADIK!

Meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Hasan
Akgün, Tepecik planları hakkında, “2004’den bu yana
Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken bir işti. 
Beş binliğini yapacak binliğini de o günkü belde belediyesi
yapacaktı. O günden bugüne tepine tepine anlatamadık.
Keşke 2005’te 2006’da yapılsaydı” dedi

Millet İttifakı’nı
HDP yönetiyor!
MHP'nin uzun bir süredir Türkiye genelinde organize ettiği 'istişare toplantıları'nın 
Beylikdüzü ayağında konuşan MHP Milletvekili Hayati Arkaz, “Zillet ittifakını yönlendiren
PKK’nın siyasi uzantısı HDP’dir. HDP ne derse zillet ittifakı onu yapıyor” dedi

Mİllİyetçİ Hareket Partisi'nin "Adım Adım
2023, İl İl Anadolu Programı" kapsamında dü-
zenlediği 3. Bölge Sivil Toplum Kuruluşları ve

Muhtarlar İstişare Toplantısı Beylikdüzü'nde gerçekleşti.
MHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Ali Aydın, 2023 seçimlerinin
Cumhur İttifakı açısından sorunsuz geçeceğine inançlarının
tam olduğuna temas ederken, konuşmacılar yaşanan eko-
nomik sıkıntıların, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik
yapılan saldırılarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vur-
guladı. Programda konuşan  Genel Başkan Yardımcısı ve
İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, “MHP olarak va-
tandaşımızın hayrına olmayan hiçbir işin yanında olmadık,
bundan sonra da olmayacağız” ifadelerini kullandı. 

Kapsamlı bir toplantı

Maya Marin Restaurant'ta yapılan toplantıya MHP Hukuk
ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti
Yıldız, Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel

Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, İstanbul 3. Bölge
milletvekilleri Arzu Erdem ile Dr. Hayati Arkaz, MYK Üye-
leri Gökhan Türkeş Öngel ile Ahmet Savaş Çolak, il yöneti-
cileri, ilçe başkanları, iş insanları ve muhtarlar katıldı. MHP
Beylikdüzü İlçe Başkanı Ali Aydın, son bir ayda Beylikdü-
zü'ndeki sanayicilerle dört toplantı yaptıklarını belirterek,
“Bu toplantıyı daha kapsamlı düşündük. 2023 seçimlerinde
Türkiye'nin yedi tepesine üç hilalli bayrağı dikeceğiz” dedi.    

Terör örgütü bitmiştir

MHP Milletvekili Hayati Arkaz ise “Kadınlarımızın katledil-
mesine şiddetle karşıyız. Kadın, çocuk katillerinin ve vatana
ihanet edenlerin mutlaka meclise getirilip, idam edilmesi
lazım. Bunun başka bir alternatifi yok” ifadelerini kullandı.
Millet İttifakını HDP’nin yönlendirdiğini iddia eden Arkaz
“Zillet ittifakını yönlendiren PKK’nın siyasi uzantısı
HDP’dir. HDP ne derse zillet ittifakı onu yapıyor” sözlerini
sarf etti. Terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonları da
değerlendiren Arkaz, “Kısa sürede PKK terör örgütü gün-
demden düşecektir çünkü terör örgütü bitmiştir, bitmek üze-
redir”  diye konuştu. 

Emperyalizme karşı savaş

Cumhur İttifakı'nın ekonomik kurtuluş savaşı verdiğine
temas eden MHP MYK Üyesi Gökhan Türkeş Öngel de
“Bu süreçte birçoğumuzun yaşadığı ve atlattığı ekonomik sı-
kıntıları bizde bire bir aynı etkiyle yaşıyor, bu sorunları hisse-
diyoruz. Eminim ki bu sorunlarla mücadele etme şeklimiz
bire bir örtüşüyor. Türkiye finans ekonomisinden çıkıp üre-
tim ekonomisine geçmek istemektedir. Emperyalistler üre-
tim ekonomisine geçmek isteyen Türkiye’ye karşı bir savaş
başlatmıştır çünkü emperyalizmin istediği tek şey kendine
bağlı hareket eden yönetim ve sistemlerdir. Türkiye’nin em-
peryalizme karşı açmış olduğu çok ciddi bir savaş var-
dır” ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İstanbul ve Beylikdüzü'nü
'bizim şerefimiz' olarak tanımladığı konuşmasında, bu açıdan
bütün MHP'lilere görev düştüğünü söyledi. Erdem “Görevimizin
başında zillet ittifakının ortaya koymuş olduğu kirli stratejiyi gör-
mek olmalı. Bizler 10 Kasım'da Atatürk poster-
leri önünde durup fotoğraf çektiren ve
oradan Tunceli’ye geçip terör örgütü
propagandası yapanların önünde tek-
rar durup selam verenlerin yanında
elbette ki olmayacağız. Bizler 'PYD bir
terör örgütü değildir' diyenlerin ya-
nında elbette ki asla ve asla olmaya-
cağız. Bizler güçlü Türkiye hedefine
hep birlikte yürüyeceğiz” dedi. 

BEYLİKDÜZÜ 
BİZİM ŞEREFİMİZ

Bu bir vefa örneği
İBB, 5 Aralık 2020’de Kovid-19 nedeniyle yaşamını
yitiren 30 yıllık çalışanı Dr. Ümit Erdem’in adını, 
Aksaray’daki İSGEM binasında yaşattı. Binada 
incelemede bulunan Ekrem İmamoğlu, “İBB’nin 
asaleti çok büyük. Bu da bir vefa örneğidir” dedi.

İstAnbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 Ara-
lık 2020’de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren
30 yıllık çalışanı Dr. Ümit Erdem’in adını ya-

şattı. Aksaray’daki İş Sağlığı Güvenliği ve Meslek Hasta-
lıkları Araştırma Merkezi (İSGEM) Ek Hizmet Binası’na,
merhum Dr. Erdem’in adı verildi. Adı verilen binada Dr.
Erdem’in yakınlarıyla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, pandemi sürecinin kurumun çok değerli in-
sanlarını da aramızdan aldığını belirtti. Merhum Dr. Er-
dem’in de bu değerli insanlardan biri olduğunu
vurgulayan İmamoğlu, “Sağlıkçılar, bu işten en fazla etki-
lenen insanlar oldu. Ve ne yazık ki can kayıpları yaşadık.
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.
Erdem’in adının kurum içinde yaşatılacağını daha önce-
den beyan ettiğini hatırlatan İmamoğlu, “İş sağlığı ve gü-
venliği noktasında bir merkez kurma düşüncemiz, zaten
bizim seçimde taahhüt ettiğimiz bir meseleydi. Burada sa-
dece kurumumuz da faydalanmayacak. Dışarıdan da fay-
dalanma imkanlarını sunacağız. Dolayısıyla Ümit
Hoca’nın ismi, sadece kurum içindeki hizmette yaşama-
yacak, dışa dönük de bir hizmetle anılacak” diye konuştu.

Kadının kurtuluş inkılabı
CHP Büyükçekmece Kadın

Kolları Başkanı Saime Demirci,
5 Aralık Türk Kadınının Seçme

ve Seçilme Hakkının kabul
edilmesinin 87. yıl dönümü

nedeniyle yaptığı açıklamada,
“Türk inkılabı denildiğinde bu

kadının kurtuluş inkılabı
olduğu kesindir” dedi

5 ArAlık Türk Kadınının
Seçme ve Seçilme Hakkının
kabul edilmesinin 87. yıl dö-

nümü münasebetiyle CHP Büyükçekmece
Kadın Kolları Başkanı Saime Demirci bir
açıklama yaptı. İlçe binasının önünde yapı-
lan basın açıklamasına ilçe yöneticileri, Be-
lediye Meclis Üyesi Gülcan Tekdemir,
partililer ve İlçe Başkanı Hüseyin Remzi
Gökbulak da katıldı. 

Büyük bir devrimdi

“Kadınlara seçme ve seçilme hakkının veri-
lişinin 87. yılını kutluyoruz” diyen Saime
Demirci, “Bizler Atatürk'ün öncülüğünde

seçme ve seçilme hakkına kavuştuk. 1935
yılında gerçekleşen seçimlerde kadınlarımız
sandıklara koşup oy kullandılar. Seçim so-
nunda 17 kadın milletvekili Meclis'e girdi.
1936 yılında yapılan ara seçimlerde kadın
milletvekili sayısı 18'e yükseldi. O zamanki
sandalye sayısına bakıldığında bu oran
yüzde 4.6'ya denk geliyordu. Parlamen-
toda kadın temsil oranı açısından dünyada
2. sırada yer alıyorduk. Bu bir devrimdi.
Afganlı bir aktivist, “Atatürk bizim liderimiz
olsaydı, Afganistan'da neler olurdu? Biz
Afganlı kadınlar nelere sahip olurduk.
Bunun hayali bile çok güzel” 
açıklamasını yaptı.

Belediye
Başkanı
Hasan
Akgün



Üniversitelilere
Üsküdar desteği
Üsküdar Belediyesi, üniversite
öğrencileri için büyük bir destek
kampanyası başlattı. Kampanyaya
göre belediye, Üsküdar'da yaşayan
üniversite öğrencilerinin doğalgaz
faturasını kış boyunca ödeyecek

Gençlere yönelik
etkinlik ve hizmet-
lere önem veren

Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen, üniversite
öğrencilerine müjdesine 
sosyal medyadan duyurdu.
Hilmi Türkmen, bu kış 

boyunca Üsküdar'da
yaşayan öğrenci-

lerin evlerin-
deki

do-

ğalgaz faturasının Üsküdar
Belediyesi tarafından karşıla-
nacağını duyurdu. Sık sık öğ-
renci evlerinin ziyaretiyle
bilinen Hilmi Türkmen, müj-
desini yine bir üniversite öğ-
renci evinden yaptı. Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen, sosyal medya du-
yurusunda, “Üniversite eği-
timi için İstanbul'a gelen ve
Üsküdar'ımızda ikamet eden
öğrencilere sıcacık bir müjde-
miz var demiştim. Öğrenci
evinde kalıyorsanız hemen

belediyenize başvurun.
Çünkü kış boyunca

doğal gaz faturaları-
nızı biz ödeyece-

ğiz” sözlerine yer
verdi.
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B eyoğlu'nda 5 Aralık Dünya Türk
Kahve Günü dolayısıyla Galata Mey-
danı'nı kahve kokusu sardı. Beyoğlu

Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 5 Aralık
Dünya Türk Kahve Günü kapsamında 40 yıl
hatırı bulunan kahvesini Galata Kulesi'nin
önünde yudumladı. Başkan Yıldız, 5 Aralık'ın
aynı zamanda kadınlara seçme ve seçilme hak-
kının verildiği gün olmasını da hatırlatarak bu
iki önemli günün birleştirilmesine ve daha
güzel şekilde kutlanması gerektiğine vurgu
yaptı.

Türk kahvesi değerlidir

5 Aralık Dünya Türk Kahve Günü'nde konu-
şan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıl-
dız, “Tarihi Galata Kulesi'nde tarihi Türk
kahvemizi tanıtmak üzere kahvenin 40 yıl ha-
tırı var bu bilinsin istiyoruz. Biz elimizden gel-
diği kadar tabii Beyoğlu Belediyesi olarak da
şahsım olarak da bu kahvenin tanıtılması ve
bugünün Dünya Türk Kahve Günü olarak bi-
linmesi için yoğun bir gayret var. Hep birlikte
aslında buna ön ayak olmalı ve destek vermeli-
yiz. Bugün Galata Kulesi'nin önünden Türk
kahvemiz elimizde ve bütün dünyaya Türk
kahvesinin barış, esenlik, huzur ve sağlık geti-
ren yönünü anlatmak üzere ve hatıra olan yö-
nünü işaret etmek üzere buradayız. Elbette
Türk kültürünün önemli bir parçası kahvemiz.
Tabii dünyada önemli de bir gün aslında. Türk
kadınına seçme ve seçilme hakkının da veril-
diği bir gün. Belki birleştirilirse çokça farklı
olabilir, aynı gün iki kutlamayla, hanımefendi-
lerle birlikte, tüm kadınlarla beraber. Kutlu
olsun diyorum” açıklamasında bulundu.

GALATA’YI KAHVE
KOKUSU SARDI
Beyoğlu'nda 5 Aralık Dünya Türk
Kahve Günü dolayısıyla Galata
Meydanı'nı kahve kokusu sardı

FotoğraFçılığa 33
yıl önce başlayan Cemil
Şahin, 2009 yılından bu

yana Türkiye'nin en görkemli cami-
lerinin kubbelerinin fotoğraflarını
çekiyor. Kubbeye çıkmadan önce
hazırlıklarını yapan Şahin, çekimle-
rini açık ve yağışsız havalarda ger-
çekleştiriyor. Kurşun kaplamaların
üzerinde yürümek için uygun ta-
banlı ayakkabı tercih eden Şahin,
merdiven yardımıyla çıktığı kubbe-
leri fotoğraflıyor.Şahin, iç mekan
çekimlerinde de camilerin ana kub-
belerinin ihtişamını fotoğraflarına
yansıtıyor.

Tarihe yolculuk Fatih 
Camisi ile başladı

Şahin, kubbe fotoğrafçılığına baş-

lama hikayesinin ortaokul yıllarına
dayandığını söyledi. 1983 yılında
ortaokul 3. sınıftayken tarih der-
sinde Selimiye Camisi'ni okudukla-
rını belirten Şahin, "Selimiye
Camisi'nin tek bir fotoğrafı vardı.
Hocama sormuştum, 'Başka bir fo-
toğrafı yok mu diye?' Hocam da
bana 'Evladım bu zamanki tekno-
lojide elimizdeki imkan bu' demişti.
Bu, beni o günden bugünlere geti-
ren bir zaman yolculuğu oldu."
dedi. Şahin, tarihe olan merakın-
dan dolayı kubbeleri fotoğrafla-
mayı çok istediğini, Fatih
Camisi'yle başlayan yolculuğunun
bugünlere geldiğini ifade etti. Sela-
tin camiler içinde kendisini en çok
etkileyen caminin Selimiye oldu-
ğunu anlatan Şahin, şöyle devam

etti: "Mimar Sinan, 'Tezkiretü'l
Bünyan' kitabında 2. Selim'e, 'Padi-
şahım Hristiyanlar biz Müslüman-
lara 'garabe' derler, Ayasofya'nın
kubbesinden daha büyük bir kubbe
yoktur diyerek böbürlenirler. Biz de
bir kubbe yapalım ki Ayasofya'dan
büyük olsun.' der. Mimar Sinan, 2.
Selim'in desteğiyle bugün içinde
bulunmuş olduğumuz bu dünya
şaheserini meydana getirir. Hakika-
ten buranın kubbesi, Ayasofya'nın
kubbesinden yarım metre daha bü-
yüktür. Ben bizzat ölçmüş bir kişi
olarak da bunu söylüyorum. Seli-
miye Camisi bir dünya mirası. Os-
manlının baş yapıtı ve bizim de
hala içinde bulunmuş olduğumuz
tarihe ışık tutan ve kubbesinin bir
eşi daha olmayan bir yapı."

Osmanlı mirası
kadraja giriyOr
Türkiye'nin Osmanlı mirası camilerinin kubbelerini içerden ve dışarıdan fotoğraflayarak farklı bir bakış açısı sunan
fotoğrafçı Cemil Şahin, en çok Mimar Sinan'ın başyapıtı Selimiye Camisi'nin kubbesini fotoğraflamayı seviyor



T ürkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite
Yedinci Toplantısı'nın dışişleri bakan-
ları düzeyindeki hazırlık toplantısı

kapsamında Doha'da bulunan Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muham-
med bin Abdurrahman Al Sani ortak basın
toplantısı düzenledi. Burada yapılan ortak
basın toplantısında gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Çavuşoğlu'na Katarlı bir gazeteci,
"Acaba, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik ka-
busu aşması için Katar'a mali destek talep
etmek için mi geldiniz?" diye sordu. 

Sıkıntı dalgalanma

Çavuşoğlu, “Afganistan’daki havaalanlarının
işletilmesi konusunda görüşüyoruz ancak
Afganistan’a katkımızda Taliban’ın da fikri-
nin net olması gerekiyor” derken, Türk Lira-
sı’nın son dönemde değer kaybetmesiyle ilgili
de konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
“Kurdaki dalgalanma geçicidir, istikrara ka-
vuşacaktır, enflasyon ve faizler konusunda
uzmanlarımız çalışıyor. Türkiye ekonomisi
‘bitmiş, tükenmiş değildir’, bu doğru değil,
sıkıntı kurdaki dalgalanmadır, TL’nin değer
kaybı var evet, bu realitedir. Biz Katar’a her-
hangi spesifik olarak Türkiye’ye para gön-
dermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda
geliştirmek için geldik. Zaten swap anlaş-
ması da kendi aramızda var, daha önceki yıl-
larda bu anlaşmaya varmıştık” ifadesini
kullandı.

Katar'dan açıklama 

Düzenlenen basın toplantısında Es-Sani,
Türkiye ekonomisi ile ilgili konuştu. Katar
Dışişleri Bakanı, “Türkiye’deki ekonomik du-
rumu yakından izliyoruz. Türkiye’deki eko-
nomik sorunlardan ortaya çıkacak fırsatları
dört gözle bekliyoruz” dedi. Ankara ve Doha
birçok anlaşma ve iş birliğine imza atmaya
hazırlanırken Çavuşoğlu da açıklamalarda
bulundu. Çavuşoğlu, Ankara’nın Doha’dan
finansal destek isteme planları olmadığını
vurguladı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Dohada Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Şeyh Muhammed Abdulrahman Al Sani ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, “Biz Katar’a herhangi spesifik olarak
Türkiye’ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik” dedi

İHALE İPTAL İLANI
SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE
BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1507371)

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası : 2021/726437
1- İdarenin
a) Adresi : Başak Mah. 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin 

Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL 
Başakşehir BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124440669 - 2126694704
c) Elektronik posta adresi : parkvebahceler.ihale@basaksehir.bel.tr
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

: 12.11.2021 - 4483
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

DAMGA GAZETESİ - 06.12.2021
3- İhale İptal Tarihi : 03.12.2021
4- İptal nedeni veya nedenleri
BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE PARK YAPIMI İLE MEVCUT PARKLARIN 
ONARIMI YAPIM İŞİ işin niteliği ve miktarında değişiklikler olmasından dolayı
iptal edilmiştir.

GENEL KURUL İLANI 
BEYLİKDÜZÜ FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ
KUR'AN KURSLARI İSLAMİ ESERLER YAPTIRMA VE
YAŞATMA DERNEĞİ 
Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.12.2021
Pazar günü saat 15:30'da Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet
Camii sohbethanesi'nde yapılacaktır. Ekseriyet sağlanamazsa
bir hafta sonra 02.01.2020 Pazar günü ekseriyet aranmaksızın
aynı yered ve aynı saatte yapılacaktır.

GÜNDEM
1.Açılış ve Yoklama
2.Divan Heyetinin Teşekkülü,Saygı Duruşu
3.Yönetim Kurulunun faaliyet ve Hesap Raporlarının okun-
ması,Raporların Müzaklere Edilmesi,Yönetim Kurulunun Tek
Tek İbrası,
4.Denetim Kurulu Raporunun Okunması,Raporun Müzakere
edilmesi,Denetim Kurulunun İbrası,
5.Yönetim Kurulu adına Cevabi Konuşma,
6.Tahmini Bütçenin Okunarak Oylanması,
7.Yönetim ve Denetim Kurullarının Asil ve Yedek Üyelerinin
Seçilmesi,
Dilek ve Temenniler,
8.Kapanış. 

BÜYÜKÇEKMECE ŞOFÖRLER OTOMOBİLCİLER
MİNİBÜSÇÜLER KAMYONETÇİLER VE 

KAMYONCULAR ESNAF ODASI 
GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

Büyükçekmece Şoförler Otomobilciler Minibüsçüler Kamyonetçi-
ler ve Kamyoncular Esnaf Odası’nın Olağan Genel Kurul toplan-
tısı, aşağıdaki gündem maddeleriyle 03/01/2022 tarihinde saat
10:00’ da Kristal Davet Salonu Mimarsinan Mah. D-100 Karayolu
Cad. Tuna Plaza No:10/12 K:1-3 Büyükçekmece/İSTANBUL ad-
resinde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci
toplantı aynı gündem maddeleriyle 10/01/2022 tarihinde saat
11:00’ da aynı adreste yasal nisapla yapılacaktır.
Odamızın Üyelerinin toplantıya bizzat katılımları önemle 
duyurulur.

BÜYÜKÇEKMECE ŞOFÖRLER OTOMOBİLCİLER 
MİNİBÜSÇÜLER KAMYONETÇİLER VE 

KAMYONCULAR ESNAF ODASI 
YÖNETİM KURULU
01- Yoklama ve açılış.
02- Başkanlık Divanının teşekkülü ve Divana tutanakları imzalama
yetkisi verilmesi.
03- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Okunması.
04- 2018/2019/2020/2021 Yılları dönemine ait Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço Gelir ve Gider
Hesaplarının okunması, müzakeresi kabul veya reddi.
05- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.
06- 2022/2023/2024/2025 Yılları Çalışma Programı ile bu program
içinde yer alan Eğitim Teorik ve Pratik Kurs Programları ve Tah-
mini Bütçenin okunması, görüşülmesi kabul veya reddi.
07- Oda Başkanı, Başkan Vekili ve Denetim Kurulu üyelerinin aylık
ücretleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, yolluk ve ko-
naklama (Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırahların) ücretlerinin tespit edil-
mesi ve personele verilecek ikramiye konusunda yönetime yetki
verilmesi.
08- Uyulması zorunlu mesleki karar alınması.
09- Oda’ nın imkanları nispetinde öncelikle odanın faaliyet alanı ile
ilgili branşta olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gay-
risafi gelirin % 10’unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet
gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak
kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulma-
sına konusunda yönetime yetki verilmesi.
10- Birliğin muvafakatı alınmak şartıyla, odanın kuruluş amacını
gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım satımı
ile gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar verilmesi. 
11- Odamızın 216/412 paya sahip olduğu Büyükçekmece Tapu
Müdürlüğünün 29 pafta 1458 parselde kayıtlı gayrimenkul üze-
rinde kentsel dönüşüm yasası kapsamında yapılacak her türlü in-
şaat işi için yönetim kurulunun yetkili kılınması. 
12- Birliğin muvafakatı alınmak kaydıyla oda üyelerinin müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak
amacıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve koope-
ratiflere iştirak etmek ve amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim
kurumları kurmak üzere vakıf kurulmasına karar vermek ve bu ko-
nudaki işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunun yetkili
kılınması.
13- Dilek ve temenniler.
14- Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üye-
lerinin seçimi.
15- Kapanış.

PARA ıcıN GELMEDıK!

Lavrov’dan ABD’ye 
S-400 eleştirisi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, S-400 füze savunma sistemleri üzerine
ABD'nin Rusya-Hindistan işbirliğini baltalamaya çalıştığını iddia etti

RUSYADışişleri Bakanı
Sergey Lavrov, ABD'nin
Rusya ve Hindistan arasın-

daki S-400 füze savunma sistemleriyle
ilgili işbirliğini baltalamak için girişim-
lerde bulunduğunu söyledi. Sputnik'in
haberine göre; Rusya ile Hindistan'ın

dışişleri ve
sa-

vunma bakanları, 2+2 formatındaki
toplantılar için başkent Yeni Delhi'de
bir araya geldi.

Kendisi karar verecek

Görüşmelerin ardından düzenlenen
basın toplantısında konuşan Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
ABD'nin Rusya ile Hindistan arasın-
daki S-400 füze savunma sistemleri te-
darik anlaşmasını engellemeye

çalıştığını ancak Hindistan'ın bağım-
sız bir ülke olduğunu ve kimden

silah alacağına kendisinin karar
vereceğini gösterdiğini vurgu-
ladı. Rusya ve Hindistan, Ekim
2018'de S-400 anlaşması im-
zalamıştı. 5.43 milyar dolar
değerindeki anlaşma uya-
rınca Hindistan, Rusya'dan 5
S-400 sistemi alacak. Sis-

temlerin sevkiyatına ekim ayında baş-
landığı açıklanırken tüm sistemlerin
2024 yılına kadar teslim edilmesi
planlanıyor.

Net şekilde gösterdi

Lavrov, "Anlaşma uygulanıyor.
ABD'nin bu işbirliğini baltalama ve
Hindistan'ı Washington'un talimatlarını
yerine getirmeye zorlama girişimlerini
gördük. Ancak Hint dostlarımız, ege-
men bir ülke olduklarını ve kimden
silah alacaklarına ve kimleri partner
olacak seçeceklerine kendilerinin karar
vereceğini kararlılıkla belirtti ve net şe-
kilde gösterdi" dedi. Bu anlaşmanın
Hindistan için sadece sembolik bir
önem taşımadığını, ülkenin bağımsız
savunma kapasitesi açısından da çok
büyük bir önem taşıdığını kaydeden
Lavrov, bugünkü görüşmelerde Rusya

ile Hindistan ilişkilerinin imtiyazlı stra-
tejik partnerlik niteliğine sahip olduğu-
nun vurgulandığını anlattı.

İstikrarı pekiştirmeyecek

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın kur-
duğu üçlü savunma ittifakına
(AUKUS) ilişkin bir soru karşısında
Lavrov, bunun Asya-Pasifik bölgesinde
barış ve istikrarı pekiştirmeyeceğini be-
lirtti. Hindistan'ın AUKUS bloğuyla
arasına net şekilde mesafe koyduğunu
ve bu yaklaşımla Amerikan stratejileri-
nin askeri bileşeninin AUKUS forma-
tına kaydırıldığı mesajını verdiğini
söyleyen Lavrov, Moskova ve Yeni Del-
hi'nin Asya-Pasifik stratejisiyle ilgili
planların, AUKUS'un ve diğer format-
ların Güneydoğu Asya Uluslar Birli-
ği'nin (ASEAN) yerini almasına birlikte
karşı koyacağının altını çizdi.

İlk vaka
Türkiye’den 
Omicron varyantı tüm dünyada
endişelere neden olurken, Kuzey
Afrika ülkesi Tunus ilk vakayı bildirdi.
Yetkililer, ülkedeki ilk Omicron
vakasının Türkiye'den ülkeye seyahat
eden bir yolcuda görüldüğünü açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı
açıklamada Türkiye’de Omicron var-
yantına rastlanmadığını belirtirken,

Kuzey Afrika’dan gelen yeni raporlar aksine işaret
ediyor. ABD merkezli Associated Press haber
ajansı, Tunusta’ki ilk Omicron vakasının Türki-
ye’den ülkeye seyahat eden bir yolcuda görüldü-
ğünü açıkladı. Kuzey Afrika ülkesi Tunus’un
koronavirüs ile mücadele kurulunda görevli Dr.
Hachemi Louzer Pazar günü yaptığı açıklamada,
ülkedeki ilk Omicron vakasının 3 Aralık Cuma
günü başkentteki Tunus-Kartaca Uluslararası Ha-
valimanına İstanbul’dan gelen Kongo Cumhuriyeti
vatandaşı bir erkekte tespit edildiğini söyledi.

Karantinaya alındılar

Sözcü'nün aktardıklarına göre Louzer, Kongolu yol-
cuya yapılan testin pozitif çıktığı, yapılan laboratu-
var incelemeleri sonucu ise Omicron varyantına
rastladıklarını bildirdi. Yetkililer, Omicron vakası
tespit edilen hastanın koronavirüs testi negatif
çıkan kardeşi de dahil olmak üzere uçaktaki birçok
kişinin karantinaya alındığını bildirdi. Tunus’ta
Omicron varyantının yayılması nedeniyle bazı ül-
kelere seyahatler kısıtlandı. Ülkede pandeminin
başından bu yana yaklaşık 25 bin kişinin corona
virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Sağ-
lık uzmanları, Tunus’taki genel epidemiyolojik du-
rumun, ülkenin ABD de dahil olmak üzere birçok
ülkeden aşı sevkiyatı almasından sonra son iki
ayda iyileşmeye başladığını bildirdi.

Açlık gözle görünüyorBirleşmiş Milletler Mülteci 
Yüksek Komiserliği (BMMYK) 

Sözcüsü Babar Baloch, 
Afganistan’daki 9 milyon kişinin
yaklaşmakta olan eksi 25 derece

sıcaklıkta ‘gerçekten eşi görülmemiş
düzeylerde’ açlık beklediği konusunda

uyardı. Sözcü Baloch “İnsanlar yeterince
yiyemiyor ve bu gözle görünüyor” dedi

Başkent Kabil’den
dönen Sözcü Ba-
loch, İsviçre’nin Ce-

nevre kentinde cuma günü
yaptığı açıklamada yetersiz yalı-
tılmış barınaklar, sıcak tutan giy-
siler, yetersiz yiyecek, ısınma
için yetersiz yakıt ve tıbbi mal-

zeme, zorla yerinden edilen in-
sanların karşı karşıya olduğu
yoksunluklardan sadece birkaçı
olduğunu belirtti. Baloch, “Sı-
caklıkların eksi 25 dereceye düş-
mesi beklenirken, yerinden
edilmiş birçok aile uygun bir ba-
rınağa sahip değil ki bu, şiddetli

soğukta hayatta kalabilmek için
birincil gereksinim" dedi.
Baloch'a göre, yaklaşık 23 mil-
yon insan veya nüfusun yüzde
55'i aşırı düzeyde açlıkla ve se-
faletle karşı karşıya ve yaklaşık
9 milyonu ‘kıtlık’ riski altında 
bulunuyor.
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Sonrası iyilik
güzellik işte!

Antalya Piyano Festivali başlıyor

‘YARGI’ dizisinin baş-
rolünde yer alan Pınar
Deniz, Elle dergisine
röportaj verdi. Deniz,
‘Aşkın Kıyameti' filmin-
deki rol arkadaşı Yiğit
Kirazcı ile arkadaşlığı-
nın nasıl aşka dönüştü-
ğünü anlattı. Deniz şu
açıklamalarda bu-
lundu; “ Yiğit ile ilk ta-
nışma toplantısında
karşılaştık. O an sadece
işe odaklanmıştım.
Benden duymuş olma-
yın ama kendisi ilk gö-
rüşte de boş değilmiş
bana karşı. Film bitse
de baktık ki hiç ayrıla-
mıyoruz; sonrası iyilik
güzellik işte. Yiğit beni olduğum gibi kabul ediyor.
Bazen çok zıt düşünüyoruz ama sırf birbirimizi daha
iyi anlamak için dünyamızı genişletiyoruz. Bir düşünce
üzerine saatlerce konuşabiliyor olmamızı seviyorum.
Arada deliliğim tutuyor ama başka biri olsam kendi-
min sevgilisi olurdum herhalde.

İlişkilerim sevgi odaklı

Oyuncu Deniz, “Kurduğum tüm ilişkiler sevgi odaklı.
Gerçekten sevdiğim insanın her anlamda iyiliğini dü-
şünüyorum. Alan benim için çok önemli. O yüzden
karşımdakinin yaşadığı her ana saygı duymaya çalışı-
rım. İlişkinin devam etmesi için en önemli kriter sabır
ve özveri. Adı üstünde ilişki. Birden fazla birbirine ben-
zemeyenin ortak bir dil yakalama çabası. Eğer teme-
linde sevgi varsa, emek vermek zorunlu bir hal.
Birbirini anlama, kişisel algılama ve biz olma duygu-
suna erişildiğinde ilişki çok daha kalıcı ve sağlam olu-
yor bence. Aşkla birlikte tabii ki kendimde değişiklik
hissediyorum ama karakterimin temel taşlarından
ödün vermiyorum. “Ben böyleyim” bir ilişkide kurula-
bilecek en kötü cümle olabilir. Her an her saniye deği-
şiyorsun, neden sevdiğin insanla ortak bir yerde
buluşmayasın?” ifadelerini kullandı. 

ULUSLARARASI Antalya Piyano
Festivali bu yıl 11-24 Aralık tarihleri
arasında yapılacak. Geçen yıl pan-
demi nedeniyle gerçekleştirilemeyen
festival, yine yıldızlar geçidine sahne
olacak ve dünyaca ünlü sanatçıları
müzikseverlerle buluşturacak.

Konserle başlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin
ev sahipliğinde gerçekleşecek olan
festival ‘piyanonun efsanesi’ Ric-
hard Clayderman konseriyle başla-
yacak. Heyecanla beklenen müzik
şöleni; 14 Aralık’ta geleneksel Türk
müziğini klasik batı müziğiyle har-

manlayan Selin Şekeranber ve
Yudum Çetiner ikilisinden oluşan
Duo Blanc & Noir’i, 15 Aralık’ta
enerjik sahne şovları ve büyüleyici
sunum tarzları ile adlarından söz
ettiren Queenz of Piano’yu, 17 Ara-
lık’ta Artun Hoinic şefliğinde ve
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası
eşliğinde Özgür Ünaldı’yı, 18 Ara-
lık’ta Flamenko’nun yıldız ismi
Laura De Los Angeles’ı, 22 Ara-
lık’ta piyanonun genç yıldızı Can
Çakmur’u ağırlayacak. Sanatsever-
lere müzik dolu günler yaşatacak
olan festival, 24 Aralık’ta Anjelika
Akbar konseriyle son bulacak. An-

talya Büyükşehir Belediye Başkanı
ve Festival Başkanı Muhittin Böcek
“Geçen yıl salgın nedeniyle ara ver-
mek zorunda kaldığımız, bu yıl da
salgının gölgesinde zor koşullarda
düzenlediğimiz festivalimize yeni-
den kavuşmak ve sanatseverlerle
buluşmak hepimiz için bir moral
kaynağı olacak. Çünkü; biz, sanatın
iyileştirici gücüne inanıyoruz” dedi.
Türkiye’nin en önemli sanat etkin-
liği olarak yurt içinden ve yurt dışın-
dan övgüler alan Uluslararası
Antalya Piyano Festivali, Antalya
Kültür Merkezi’nde (AKM) 
gerçekleşecek.

B asın camiasının yakından tanı-
dığı gazeteci Ahmet Ermiş, son
birkaç yıldır çeşitli programlarda

sahne alarak başladığı müzik hayatını
bir adım daha yukarıya taşıdı ve cover
çalışması yaptı. Tan Taşçı’nın söz ve bes-
tesindeki “Ona Söyle” adlı şarkıyı ses-
lendiren Ermiş, sosyal medyada yoğun
ilgi gördü. Müzik hayatına yeni bir baş-
langıç yapan Ahmet Ermiş, “Son birkaç
senedir kendi etrafımızda amatör diyebi-
leceğimiz bir müzik sürecim var. Eksikle-
rimin de olduğunu bilerek, kendimi biraz
daha geliştirmeye ve yenilemeye çalış-
tım. Tüm bunları yaparken de çeşitli or-
ganizasyonlarda, konserlerde ve
programlarda sahne aldım. Tabi sahne-
lere çıkınca dostlarımın sık sık albüm
yapmam veya klip çekmem şeklinde tav-
siyeleri oluyordu. Benim de böyle bir ce-
sarete ihtiyacım varmış ki, herkes bana
söyledi, ben de ‘Ona Söyle’ diyerek çok
sevilen bir şarkıya cover yapmaya karar
verdim” dedi. 

Büyük emek verdik 

“Ben bu kararı aldıktan sonra çok fazla
şarkı dinledim. Aslında söz ve müziği
kendime ait olan bir eserle çıkmayı plan-
lamıştım ama şu anda akustik ve cover
dediğimiz çalışmalar fazla dikkat çeki-
yor” diyen Ermiş, “Canlı performans bir
müzisyen için çok önemli. O bakımdan
kendi eserimizi biraz daha ileriye atarak
ilk çalışmamızı cover olarak planladık.
Planladık ama işin en zor kısmı doğru

şarkıyı bulmak oldu. En sonunda söz
müziği sevgili Tan Taşçı’ya ait olan ‘Ona
Söyle’ isimli şarkı da tamam dedim.
Biraz tarzımın dışında olan bu güzel
eser o kadar kıymetli ki, hem eser sahi-
bine hem de eseri bilenlere mahcup ol-
mamak için çok gayret ettik. Bu yolda en
büyük desteği orkestra şefim Sendur
Aydın verdi ve çok ciddi mesai harcadı.
Her biri birbirinden kıymetli müzisyen
arkadaşlarımın da sihirli dokunuşlarıyla
güzel bir çalışmayı bitirdik. Kendi yo-
tube sayfamızda yayınladığım şarkımız
yoğun ilgi görüyor. Facebook, Instag-
ram, Tik Tok vs. çeşitli sosyal medya
platformlarında binlerce beğeni aldık”
açıklamasını yaptı. 

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli kültür-sanat
etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali 11 Aralık'ta başlıyor.

Oyuncu Pınar Deniz 'Aşkın Kıyameti'
filmindeki rol arkadaşı Yiğit Kirazcı
ile ilişkilerinin nasıl başladığını an-
lattı. Deniz ilişkisi hakkında, “Film
bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz;
sonrası iyilik güzellik işte” dedi

Silivri yerel basın 
mensuplarından gazeteci
Ahmet Ermiş, son birkaç
yıldır sahnelerdeki şarkı
performansını kliple taç-

landırdı. Tan Taşçı’nın söz
ve bestesindeki “Ona

Söyle” adlı şarkıyı seslen-
diren Ermiş, sosyal med-

yada yoğun ilgi gördü

ONA SOYLE!

Müzik serüveninde ticari bir bek-
lentilerinin olmadığını dile getiren
Ahmet Ermiş, “Zaten bu çalışmala-
rımızı dostlarımızın destekleriyle
hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle
cover çalışmamızda maddi manevi
desteğini esirgemeyen tüm destek-
çilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Orkestra şefim, müzik
yönetmenim Sendur
Aydın nezdinde tüm
saz arkadaşlarıma te-
şekkür ediyorum. Klip
yönetmenliğimizi
yapan ve altın vuruşla-
rıyla çekimlerimizi ren-
klendiren Ata Pro
ailesi Şeyhmuz Yön-
tem, Aykut Güney,

Kerem Dalgın’a, çekimlerimiz için
stüdyosunun kapılarını bizlere
açan By Aytaç - Aytaç Tuna’ya,
aynı mesleği icra etmekten gurur
duyduğum değerli basın mensubu
dostlarıma sonsuz minnettarım.
Son olarak bu çalışmamızın geniş
kitlelere ulaşması adına paylaşım

ve yorum yapan, beğeni
ve öneride bulunan, yo-
rulmadan bizleri dinle-
yerek gayretlerimize
can veren herkese bin-
lerce teşekkürü borç bi-
liyorum. Bizi, beni
izlemeye ve destek ver-
meye devam etmelerini
rica ediyorum” ifadele-
rini kullandı. 
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Çaycuma 
mozaikleri
tehlikede!
Zonguldak'ın Çaycuma
ilçesinde toprak altında
yüzlerce yıl bekleyen,
gün yüzüne çıkarıldıktan
sonra ise kazılıp kapatı-
lan mozaikler yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya
ÇAYCUMA’YA bağlı Kadıoğlu köyünde ya-
şayan emekli maden işçisi Nizamettin Oral
(76), 14 yıl önce bahçesine sera kurmak is-
tedi. Kurmak istediği seranın demirleri iler-
lemeyince toprağı kazmaya başladı. Geç
Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu
tahmin edilen mozaiklerle karşılaşan Oral,
durumu jandarmaya haber verdi.

14 yıldır nöbette

Kültür ve Turizm Bakanlığı bölgeyi koruma
altına alıp arazide 5 yıl boyunca kazı çalış-
ması yaptı. Bu sırada bahçedeki kalıntıların
zarar görmemesi için gece gündüz nöbet
tutan Nizamettin Oral’a 173 bin TL kamu-
laştırma bedeli çıkartıldı. Gece-gündüz uyku
uyuyamadığını 14 yıl boyunca arazide
nöbet tuttuğunu anlatan Oral, bölgenin ülke
turizmine büyük katkı sağlayacakken topra-

ğın altında beklediğini ifade etti. Yıllardır
çok masraf yaptığını ve uğraştığını belirten
Oral, “Burada bu nimeti bulduk. Gerçekten
biz kötü mü olduk bilmiyorum. Çok değerli
bir şeymiş bu. Arkadaş buna sahip çıkılsın.
Vali, milletvekilleri değişti. Kültür Bakanı,
Kültür Müdürüne varana kadar herkes de-
ğişti. Buraya sahip çıkan yok. Taşlar çök-
müş, bezler çürümüş. Hayvanlar otluyor
burada. Ne olacaksa bir an evvel olsun. Ga-
ziantep’teki mozaiklere eş değer deniliyor.
Bilenler çok güzel bir malzeme diyor. Burası
Çaycuma’ya, Kadıoğlu köyüne lazım değil.
Burası Türkiye’ye lazım olan bir müessese
olacak.14 yıl hep üzüntüyle geçti. Acaba bu
kış, bu yaz ne olacak. Çalışacaklar mı diye
bekledik. Biraz çalıştılar gittiler. Ondan
sonra bakan olmadı. Siyasi olarak söylemi-
yorum. Bütün ilçe başkanlarına varana

kadar müracaat ettim. Çaycuma’nın zen-
ginleri de var. Hiç sahip çıkmıyorlar” diye
konuştu.

Kazılar başlamalı

Prof. Dr. İlber Ortaylı ise Çaycuma mozaik-
lerine değinerek, “Nihayet Zeugma mozaik-
leriyle yarışacak bir mozaik bahçesi
bulunmuş. Konular hep aynı; mitoloji. Bütün
bunların bir an evvel envanterinin tespiti, ko-
runması ve kaçakçıların tahripkâr kazıların-
dan evvel ilmi kazıların başlaması lazım.
2018’de hazırlanan koruma çatısı projesi
halen yapılmadığı için, üzeri basit bir örtüyle
kapatılarak korunmaya çalışılan eserler kay-
bolma ve çalınma tehdidi altında” dedi. Öte
yandan mozaikler için 2022 yılının Şubat
ayında ihale yapılacağı 3 milyon liralık öde-
nek hazırlandığı ifade edildi. 

Altın 
Kelebek’e
damga
vurdu!
Sadakatsiz dizisinin De-
rin'i Melis Sezen, Altın Ke-
lebek Ödülleri Töreni'ne
hem kıyafeti hem de ödül
aldığı sırada yaptığı ko-
nuşmayla geceye damga
vurdu. Derin göğüs dekol-
teli beyaz elbisesiyle tüm
dikkatleri üzerine çeken
Melis Sezen, ödülünü alır-
ken "Bunu tutuyorum
çünkü elimde şu an. Çok
heyecanlıyım" sözleriyle
çok konuşuldu. Sezen, çok
heyecanlı olduğunu belir-
terek, kendisine destek
veren anne ve babasına
teşekkür etti. Ekip arka-
daşlarını da unutmayan
Sezen, “Biz çok uyumlu ve
iyi bir ekibiz” açıklamasını
yaptı. Melis Sezen, hem
elbisesiyle hem de yaptığı
konuşma ile sosyal med-
yanın diline düştü. 
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Galatasaray 'ın kaptanı Fernando
Muslera, önceki gün oynanan Altay
mücadelesi sonrasında takım arka-
daşları ile konuştu. Avrupa'da isteni-
len performans gösterilse de ligde
bir türlü beklenen sonuçların gelme-
diğinin altını çizen Uruguaylı file
bekçisi, sahada daha çok mücadele

etmeleri gerektiklerini belirtti. 35 ya-
şındaki tecrübeli eldiven, Sarı-Kır-
mızılı takım arkadaşlarına şunları
söyledi: "Artık böyle olmuyor. Her
zamankinden çok daha fazla çaba
göstermeliyiz. Çok daha fazla reak-
siyon vermemiz gerekiyor." Saha-
daki mücadele gücümüzü

artırmalıyız. Bizleri destekleyen on
binlerce taraftarımızı mutlu etmek
zorundayız. Bu yüzden her zaman
olduğundan çok daha fazla çalışıp,
ligde yeniden iyi sonuçlar almaya
başlamamız gerekiyor. Avrupa'da
nasıl başarıyorsak, ligde de bunu
yapabiliriz."

O eski halinden
eser yok şimdi

Horozlar ateşe düştü

Böyle olmuyor beyler!

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık
Perşembe günü deplasmanda Lazio ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın Altay maçı sonra-
sında takım arkadaşlarına, "Artık böyle olmuyor. Reaksiyon vermemiz
gerekiyor. Sahada taraftarımız için mücadele etmeliyiz" dediği öğrenildi

Avrupa mesaisi başladı
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O cak ayı transfer dönemi
Galatasaray için hare-
ketli geçecek. Sarı-

kırmızılılar, Fatih Terim'in perfor-
mansından memnun olmadığı
Mostafa Mohamed'den maddi
gelir elde etmeyi hedefliyor.Gala-
tasaray'ın bu plan doğrultusunda
ilk hamlesi Zamalek'ten Mosta-
fa'nın bonservisini almak olacak.
Aslan, Mısır kulübüne 4 milyon
dolar ödeyip transferi gerçekleşti-
recek. Yaz transfer döneminde
Bordeaux'nun kapısından dönen
Mostafa'ya birçok talibin olması
nedeniyle Galatasaray, Mısırlı for-
vet için 8-10 milyon Euro bonser-
vis bedeli belirledi. Birçok kulübün
menajerler üzerinden teklif yaptığı

Mısırlı yıldız, ocak ayında satıla-
cak. Özellikle İtalya, İspanya ve
Fransa kulüpleri, 24'lük santrforu
yakından takip ediyor. Yönetim ise
Mostafa'nın satışından en az 8
milyon Euro'luk bir gelir 
hedefliyor.

Son maçlarda etkisiz

Galatasaray 'da Mostafa Moha-
med'in form grafiğinde ise belirgin
düşüş gözleniyor. Altay maçına ilk
11’de başlayan Mısırlı forvet etki-
siz kalırken, Halil Dervişoğlu ve
oyuna sonradan giren Diagne ise
golleri ile dikkat çekti. Teknik di-
rektör Fatih Terim’in, Lazio dep-
lasmanında Mbaye Diagne ile
başlama kararı aldığı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in
15. haftasında cumar-
tesi akşamı sahasında
Altay ile karşılaşan
sarı-kırmızılı takım,
Lazio müsabakası ön-
cesi ilk çalışmasını ara
vermeden gerçekleş-
tirdi. Kulübün açıkla-
masına göre Florya
Metin Oktay Tesisle-
ri'ndeki antrenmanda
Altay mücadelesinde
tam süre alan oyuncu-
lar, yenilenme çalış-
ması yaptı. Diğer
oyuncular ise kuvvet
çalışması ve ısınma
hareketleri ile başladığı
idmanda pas çalışma-
ları üzerinde durdu.
Ana bölümünde sınırlı
alanda dayanıklılığa
yönelik çift kale oyna-
nan idman, koşuyla
sona erdi. Galatasaray,
Lazio maçının hazır-
lıklarına yarın yapa-
cağı antrenmanla
devam edecek.

Galatasaray yönetimi, Mısırlı forvet Mostafa
Mohamed üzerinden kasayı doldurmayı hedefliyor

Ocak
harekatı!

Ocak
harekatı!

Ocak
harekatı!

Ocak
harekatı!

Ocak
harekatı!

Ocak
harekatı!

Süper Lig'de zirvenin 16
puan arkasına düşen 

Galatasaray, devre ara-
sında transfer adına düğ-

meye basacak. Orta sahaya
Gedson Fernandes, ön libe-

roya Patrick Berg ve sağ
kanada da Dennis Man için

tüm şartlar zorlanacak

Galatasaray, son olarak Altay karşısında
aldığı beraberliğin ardından zirvenin 16
puan gerisine düştü. Galatasaray Yönetimi
de düğmeye bastı. Aslan, Avrupa'da yol-
una devam etse de ligde işler istenildiği
gibi gitmiyor. Hâl böyle olunca da yönetim,
gelecek sezonu da kapsayan bir transfer
çalışması yürütmek istiyor. İlk etapta 3
ismin transferi gündemde. Geçtiğimiz
sezon kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı
kiralık olarak giyen, şu anda ise Portekiz
ekiplerinden Benfica'da görev yapan Ged-
son Fernandes, bu kez bonservisi ile
takımı kazandırılmaya çalışılacak. 

Ön libero için rota Norveç

Bodo/Glimt'in 24 yaşındaki yıldızı Patrick
Berg de Aslan'ın transfer listesinin üst
sıralarında yer alan isimlerden biri. Son
olarak da sağ kanat transferi öncelikli
olarak belirlendi. İtalya Serie B ekip-
lerinden Parma'nın genç oyuncusu Dennis
Man için de girişimler başlayacak.
Galatasaray'da hedef, 3 oyuncuyu da ara
transfer döneminde takıma kazandırmak.

Ana bölümünde sınırlı
alanda dayanıklılığa 
yönelik çift kale oynanan
idman, koşuyla 
sona erdi.

Ligdeki ilk 15 haftada 23 puan
toplayan Galatasaray'da Fatih
Terim, Sarı-Kırmızılı takımın 
başında en kötü başlangıcını yaptı
Galatasaray , Süper Lig 'in 15.haftasında
konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kalarak,
üst üste dördüncü maçından da galibiyetle
ayrılamadı. Bu beraberlikle puanını 23'e çı-
karan Galatasaray, Teknik Direktör Fatih
Terim yönetimindeki de en kötü lig başlangı-
cını yaptı. Bu zamana kadar Sarı-Kırmızılı
takımın başında çıktığı ilk 15 haftalarda en
kötü sezon başlangıcını 24 puan topladığı
2019-20 sezonunda yaşayan Terim, bu ista-
tistiğini bu sezon geride bıraktı ve rekoru
tersten kırdı.İlk 15 haftalar itibarıyla Galata-
saray'ın başındaki en iyi başlangıcını, 1996-
97 ve 1999-2000 sezonlarında 38 puan
toplayarak yapan Fatih Terim, bir daha o
istatistiğe ulaşamadı. Terim G.Saray'ın ba-
şına geldiği 4. döneminde ise Tudor sonrası
çıktığı 15 maçta 34 puan toplamıştı.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde önemli rakiple-
rinden Bursaspor'a 3-1 kaybeden Altaş Deniz-
lispor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde
ilk mağlubiyetini alırken, 14 haftada 15 puanda
kalıp yine düşme hattına geriledi. Fatih Tekke
rakibin etkili bir hücum oyunu gerçekleştirdiğini
belirterek, "Sakatlarımız ve fiziksel olarak iyi ol-
mayan oyuncularımız var. Buna rağmen isteği-
miz iyiydi diyebilirim. Fakat oyunu daha plan
ve cesur oynamak gerekiyor. En önemlisi 3-4
haftadır söylediğim gibi takım savunması hangi
bölgede olursa olsun bire birler ve ikiye ikiler
çok daha iyi oynanmalı. Bunun içinde çok
ciddi fiziksel gücünüz olması lazım" dedi.

Büyük üzüntü yaşadık

Başkan Mehmet Uz da maç sonu büyük
üzüntü yaşadıklarını söyledi.  Bursaspor karşı-
laşmasında beklenmedik bir mağlubiyet aldık-
larını anlatan Mehmet Uz, "Teknik ve taktik
anlamda yapılan yanlışlar veya eksikliklerle ilgili
değerlendirmeyi teknik heyetimiz ve futbolcula-
rımız yapacaktır. Yine mağlubiyetin sebepleri
teknik heyetimiz tarafından masaya yatırılacak
ve gerekli önlemler ne ise alınacaktır. Bu ko-
nuda teknik heyetimizin üzerine düşeni yapaca-
ğını biliyoruz. Biz yönetim olarak başta mali
konular olmak üzere üzerimize düşeni yapmak,
takımımızı başarıya götürecek şartları oluştur-
mak için gece gündüz çalışıyoruz. Daha önce
de birkaç kez dile getirdiğim gibi, ne bir iki gali-
biyetle hedefimizi değiştirip hayal alemine dala-
cak ne de bir iki mağlubiyetle moralimizi
bozup, çıktığımız bu yolda pes edeceğiz" dedi.

Yaz transfer döneminde Bordeaux'nun
kapısından dönen Mostafa'ya birçok
talibin olması nedeniyle Galatasaray,
Mısırlı forvet için 8-10 milyon Euro
bonservis bedeli belirledi.

Ana bölümünde sınırlı alanda 
dayanıklılığa yönelik çift kale oy-
nanan idman, koşuyla sona erdi.

Şu anda ise Portekiz
ekiplerinden Benfi-
ca'da görev yapan
Gedson Fernandes,
bu kez bonservisi ile
takımı kazandırıl-
maya çalışılacak. 
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DORTMUND’DA

UEFA Şampiyonlar 
Ligi C Grubu'nda bu akşam

Almanya'nın Borussia 
Dortmund takımına konuk
olacak Beşiktaş, bu sezon

Avrupa'daki son
müsabakasına 

çıkacak

Spor Toto Süper
Lig'de 39 puanla
namağlup lider

konumunda olan
Trabzonspor'da
Teknik Direktör
Abdullah Avcı,

geçen sezon ligin
8. haftasının 
sonunda 17.
sırada aldığı
bordo-mavili

takımı, bu sezon
15. hafta itibarıyla

namağlup
liderliğe taşıdı

SPOR Toto Süper Lig 'in 15. haftasında konuk ettiği Adana Demirs-
por'u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor , Teknik
Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir yıllık sürede büyük yükseliş ya-
şayarak tarihi günlerini hatırlattı. Bordo-mavili takım, 1977-1978 sezo-
nunun son 4 maçı ile 1978-1979 sezonunun ilk 25 müsabakasında
kaybetmemişti. 29 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Karadeniz ekibi,
söz konusu serinin ardından şampiyonluğa ulaşmıştı. 1979-1980 sezo-
nunda da 15 maçlık bir kaybetmeme serisi daha yakalayan Trabzons-
por, sezon sonu şampiyonluğu elde etmişti. 1983-1984'de ise sadece 2
mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, aynı sezonda 28 maçlık seri ya-
kalayarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Kulüp tarihinin en çok puanı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, 15. haftalar itibarı ile yenilgisiz
39 puan toplayarak kulüp tarihinin en çok puanına ulaştı. 12 galibiyet
ve 3 beraberlik elde eden bordo-mavililer, 1995-1996 sezonunda Şenol
Güneş yönetiminde ilk 15 haftada 38 puanı hanesine yazdırmıştı. Ab-
dullah Avcı ve öğrencileri, bu rekoru kırarak tarihe geçti.

Geçen sezona 19 puanlık fark

Geçen sezon ligin 15. haftasında 20 puanı bulunan Karadeniz ekibi,
bu sezon ise aynı dönemde 39 puan topladı. Bu sezon aynı dönemde
19 puan daha fazla kazanan bordo-mavililer, ligde namağlup lider du-
rumda bulunurken, geçen sezon 9. sırada yer alıyordu.

Fırtına takviye
PESiNDE
Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Üzerimize düşen
görevleri yapıp, tüm takviyeleri 15-20 gün içerisinde kadroya
katacağız. 3-4 takviye yapacağız gibi gözüküyor." dedi
SPOR Toto Süper Lig'de 39 puanla
şampiyonluk yarışında büyük avantaj
yakalayan Trabzonspor'da, Kulüp Baş-
kan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, teknik
direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrul-
tusunda kadrolarına 3-4 takviye yapa-
caklarını söyledi. Doğan, gazetecilere,
transfer çalışmalarında çok önemli me-
safe katettiklerini anlatarak, "Üzerimize
düşen görevleri yapıp tüm takviyeleri
15-20 gün içerisinde
kadroya katacağız. 3-4
takviye yapacağız gibi
gözüküyor. Hocamızın
istediği oyuncuları ala-
cağız. Ondan sonra da
hocamız bu işin üste-
sinden gelecektir." dedi.
Şampiyonluk yarışıyla
ilgili olarak ise Doğan,
"Baştan beri söylüyo-
rum, başkanımız da
hocamız da söylüyor.
Maç maç gitmek
lazım, 3 puan 3 puan
bakmak lazım. Hiçbir
şey almış veya kazan-
mış değiliz. Neyin ne
olacağı belli olmaz.
Camianın, taraftarların
dikkatli, sakin olması
lazım. Hocamıza,
oyuncularımıza güven-
memiz lazım." şeklinde
konuştu.

Hesabı göreceğiz

Doğan, teknik direktör
Abdullah Avcı’nın

şehri, camiayı ve takımı çok iyi benimse-
diğini vurgulayarak, "Hocamızın başın-
dan da çok önemli sıkıntılar geçti. Hak
etmediği şeyler yaşadı. Biz de hak etme-
diğimiz şeyler yaşadık. Hocamızın gel-
diği zaman söylediği gibi 'İkimizin de
Türk futbolundan alacağı var ve ikimi-
zin de birbirimize katacağımız çok şey
var'. Bu hesapların hepsini inşallah bu
yıl göreceğiz." ifadesini kullandı.

Rossi fark yarattı

EN son Galatasaray derbisinde Cres-
po’ya asist yapan Diego Rossi, İrfan
Can’ın yokluğunda 11’de forma
giydi. Uruguaylı futbolcu, hücum
hattında çok hareketliydi. Rossi,
henüz 13. dakikada sağ taraftan çok
hızlı bir dripling yaptı ve ceza saha-
sına müthiş pas yolladı. Berisha da
kafayla golü attı. Topu her ayağına al-
dığında Rizespor savunmasını zorla-
yan Rossi, 71. dakikadaağları da
havalandırdı. Fakat, VAR’a takıldı.
Ofsayt gerekçesiyle golü iptal edilen
23 yaşındaki hücumcunun sevinci
yarım kaldı.

7 gole katkısı var

Toplamda 5 asiste ulaşan Rossi, bu
alanda Fenerbahçe ’nin ligdeki en ba-
şarılı ismi. Rossi’nin aynı zamanda 2
de golü bulunuyor. Onu 4’er asistle
İrfan Can ve Valencia takip ediyor.

Çaykur Rizespor karşısında ilk golde Berisha’ya çok güzel bir
pas veren Rossi, 5 asistle Fenerbahçe’nin ligdeki en başarılı
ismi konumunda. İkinci yarıda attığı gol ise ofsayta takılan
Uruguaylı yıldız, sergilediği futbolla tam not aldı

Tarih yazan adam:

ABDULLAH AVCI
Tarih yazan adam:

ABDULLAH AVCI
Tarih yazan adam:

ABDULLAH AVCI
Tarih yazan adam:

ABDULLAH AVCI
Tarih yazan adam:

ABDULLAH AVCI
Tarih yazan adam:

ABDULLAH AVCI
Tarih yazan adam:

ABDULLAH AVCI
Tarih yazan adam:

ABDULLAH AVCI

Cenk Tosun

DÖNÜYOR

Devre arası transfer döneminde
hücum hattını güçlendirmek isteyen

Beşiktaş, gündemine Everton'da
forma giyen eski futbolcusu Cenk
Tosun'u almıştı. Siyah-beyazlılar

İngiliz ekibiyle ilk
görüşmesini

gerçekleştirirken,
Everton'ın istediği
bonservis bedeli

de belli oldu
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Beşiktaş 'ın ocak ayındaki ara transfer dö-
neminde kadrosuna katmak istediği Cenk
Tosun İngiliz ekibi Everton ile görüşme
gerçekleştirildi. İngiliz kulübü, 30 yaşın-
daki yıldız golcü için Beşiktaş'tan 3 mil-
yon Euro talep etti. Siyah-Beyazlı
kurmaylar ise bu rakamı yüksek bularak
indirime gidilmesini talep etti. Takvim'in
haberine göre; bunun yanında Beşiktaş,

Cenk'in yarım sezonluk ücretini de üstle-
necek. 2022 yılının haziran ayında sözleş-
mesi sona erecek Cenk Tosun için
Beşiktaş yönetiminin 1.3 milyon Euro ci-
varında bir bonservis teklif ettiği de gelen
haberler arasında.Siyah-Beyazlı yöneti-
min Cenk Tosun'un tek taliplisi olma
avantajını da kullanarak transferi 1.5 mil-
yon Euro civarında bitirmeyi hedefliyor.

Devre arası transfer döneminde
hücum hattını güçlendirmek isteyen
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B eşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6.
hafta mücadelesinde bu akşam Almanya
temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak.

Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başla-
yacak.Müsabakayı Fransız hakem François Letexier
yönetecek. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier
ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dör-
düncü hakem olarak görev yapacak.

Henüz galibiyeti ve puanı yok

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulama-
yan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini
geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5
karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sahasında Borus-
sia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki
Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşik-
taş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken,
grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1
mağlup oldu. Şu ana dek puan dahi alamayan ve
gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, ya-
rınki karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk pu-

anlarını almaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekip grupta
son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kaza-
nıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3.
sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan 4 oyuncu
yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak
sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Kou-
dou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok,
Gökhan Töre ve Alex Teixeira da yarınki karşılaşmada
görev yapamayacak.

Avrupa'da istediğini bulamadı

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan
229 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 98 kar-
şılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücade-
leden berabere ayrıldı. Beşiktaş, Borussia Dortmund
karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 50. mücadele-
sini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyo-

nunda 8. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, ge-
ride kalan 49 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üs-
tünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 27
karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Deplasmanda iyi sonucu unuttu

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son
dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 10 dış saha ma-
çının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezo-
nunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2
mağlup eden Beşiktaş, diğer 10 dış saha mücadele-
sinde 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Söz konusu maç-
larda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen
siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 28 gol gördü. Beşik-
taş, deplasmandaki son 6 maçtan ise mağlup ayrıldı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'a
2-0, Sporting Lizbon'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip,
geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme tu-
runda Yunan temsilcisi PAOK'a ise 3-1 mağlup
oldu.DHA

SON PERDE



K uaförlükten emekli olan 62 ya-
şındaki Sevim Zengel, hem gö-
nüllülük sevdası hem de işine

olan düşkünlüğüyle emekliliğinde de
mesleğini bırakmadı. Yıllarca önünden
geçtiği Darülaceze'ye emekli olduktan
sonra çocuklara gönüllü annelik yap-
mak arzusuyla giden, ancak yaşlıların
bakıma muhtaç olduğunu öğrenen
Zengel, 5 Aralık Dünya Gönüllüler
Günü dolayısıyla hayatını tümden de-
ğiştiren gönüllülük hikayesini şöyle an-
lattı: "Hep önünden geçerdim ama
içinde ne olduğunu bilmiyordum. Bir
gün önünden geçerken, gönüllü gele-
bilir miyim acaba diye düşündüm. Bu-
radaki çocuklara gönüllü annelik
yapmak istedim. 15 sene önce çocuk-
lara gönüllü anne almıyorlardı. Der-
ken burada rehabilitasyon şefi Havva
hanım vardı. Ona yönlendirdiler beni.
'Sen ne iş yaparsın?' dedi. Ben de tır-
nak keserim, saç boyarım, yüz alırım
dedim. Saç kesmiyordum ama sene-
lerce çalışınca görüyorsun. Ama bura-
daki gibi yoğun bir saç kesimi
yapmıyordum. Bir gün ile başladım.
Bir gün iki gün oldu, iki gün üç gün
oldu. Sonra hamam yıkama ihtiyacı
oldu. Hamama başladım. Yolda gider-
ken bir bayan bana 'Hamama banyo
yapmaya gelmek istiyorum' dedi.
Yoksa o ana kadar benim banyo yaptı-
racağım diye bir düşüncem de yok.
Demek ki Rabb'im öyle nasip etmiş.
Bekledim, bekledim gelmedi ama ben
hamama girdim o gün."

Burası bana enerji veriyor

Pandemiden önce Darülaceze'ye haf-

tanın üç günü geldiğini, şimdi ise haf-
tanın iki gününe bütün işlerini sıkıştır-
maya çalıştığını belirten Zengel,
sözlerine şöyle devam etti: "15 sene
oldu. Çok mutluyum, çok huzurlu-
yum. Ne kadar yorgun olursam ola-
yım, ne kadar stresli olursam olayım,
şu kapıdan girdiğim an sanki insana
bir doping gelir ya dopinglenmiş gibi
hareket ediyorum. Buradaki insanları
çok seviyorum. Gördünüz nasıl dua
ediyorlar. Ben eskiden açık bir insan-
dım. Bir akşam oturuyorum, sanki biri
bana dedi ki 'Sen umreye git.' Aniden
yeğenimi aradım, 'Umreye gitmek isti-
yorum' dedim. O gün öyle bir olay ki
kendi kendime de şaşırıyorum. Aynaya
bakıyorum, 'Evet Sevim senin gitmen
lazım' diyorum. O sene bana nasip
oldu. Ramazan umresine gittim. O
zaman yeğenime kaç günlüğüne gidi-
yorum diye sordum. '21 gün hala.'
dedi. 'Çok değil mi 21 gün?' dedim.
'Yok değil.' dedi. Oraları bilmiyorum,

dua bilmiyorum, namaz bilmiyorum.
O sene umre yaptım ve ardından 9
sene ramazan umresine gittim. Ayrıca
oradayken Hac davetim de çıktı, hacca
bile gittim. Buradaki insanların dua-
sıyla çok şükür ayaktayım, sağlıklıyım,
içim huzurlu, çok mutluyum. Burada-
kilerin hepsini ayrı ayrı seviyorum.
Sevmezsem bu iş olmaz."

15 yıl az zaman değil

Darülaceze sakinlerinin kendisini de
çok sevdiğini dile getiren Zengel, "15
sene az bir zaman değil. Benim annem
babam da yaşlı. Onlara da ben bakı-
yorum. Bir kız kardeşim var, 3 tane en-
gelli çocuğu var. Onlara yardım
etmeye çalışıyorum. Annemin, baba-
mın doktor işlerini bile buraya gelece-
ğim güne denk getirmemeye
çalışıyorum. Bir denge kurduğun
zaman tıkır tıkır yürütmeye çalışıyor-
sun. Burayı mağdur etmemeye çalışı-
yorum." dedi. HABER MERKEZİ
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DARULACEZE’NIN
SEVIM TEYZESI
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Kendisinin de yeterince genç olmadı-
ğını ifade eden Zengel, "Ama O, güç ve
kuvveti veriyor ya. Bu güç ve kuvveti
verdiği müddetçe, gelmeye çalışaca-
ğım. Bu kapıdan girdiğin zaman ayrı bir
sevgi... Gelmediğim zaman özlüyorum.

Bir yere gideceksem önceden herkesin
ihtiyaçlarını yapmaya çalışıyorum.
Rabb'im demek böyle bir şeyi bana
nasip etti. Ben de böyle bir şey yapıyo-
rum. Onların duası yeter." diyerek söz-
lerini tamamladı.

Darülaceze'de 15 yıldır gönüllü
kuaförlük yapan 62 yaşındaki
Sevim Zengel, yaşlı kadınların

saç ve tırnak bakımlarını
yapıyor, yıkanmalarına

yardımcı oluyor

Başakşehir
neşelenecek

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, engelli bireylere özel olarak
hazırlanan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Kartoğlu,
“Merkezimizle birlikte özel komşularımızın, sanatsal potansiyellerini ortaya
çıkartarak, sanatla hayatlarına neşe katacağız” dedi
Başakşehir Belediyesi, sosyal farkındalık
projelerine her geçen gün yenilerini ekliyor.
Engelli bireylerin hayata olan bakış açılarını
değiştirmek ve sosyalleşmelerine katkı sağ-
lamak için Kayabaşı Mahallesi’nde Başak-
şehir Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete
açıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu, çalışmaların tamamlanmak üzere
olduğu merkezde incelemelerde bulundu.

Sanatın yeni merkezi

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde birçok aktivi-
teyi tek çatı altında toplayacaklarını söyle-
yen Başkan Kartoğlu, “Müzik Eğitim
Atölyesi’nde ilgi duydukları enstrümanı
gönül rahatlığıyla çalabilecek, Tiyatro Eği-
tim Atölyesi’nde sahnenin tozunu yutabile-
cekler. Yazarlık ve Çizerlik Atölyesi’nde ise

kelimelerin sınırlarını zorlayacak, kalemle-
riyle tüm duvarları yıkma fırsatı yakalaya-
caklar” dedi.

Hayallere açılan pencere 

Engelsiz Başakşehirlilerin hayallerine açılan
en güzel pencerenin ve umutlarına giden en
güvenli yolun Engelsiz Yaşam Merke-
zi’nden geçeceğini belirten Başkan Kar-
toğlu, “Tüm engelleri kaldıran özel
komşularımız, Dekoratif El Sanatları Kursu
ve Gösteri Sanat Toplulukları Eğitimleri ile
becerilerini ortaya çıkartacak. Kendilerini
geliştirme imkânına sahip olacak. Engelsiz
Yaşam Merkezi’mizde muhabbetlerini çay
ve kahve kokuları eşliğinde yapabilecekleri
bir de engelsiz kafemiz olacak.” şeklinde
konuştu. YAKUP TEZCAN

Eğlence sektörüne yepyeni bir soluk katan Cahide Palazzo,
iş ve cemiyet camiasının büyük beğenisini topladı. Açıldığı
günden bu yana ünlülerin akınına uğrayan mekan, şovları
ve sahnesiyle adından çokça söz ettiriyor
Haftanın üç günü ünlü sanat-
çıların sahne aldığı Cahide Pa-
lazzo’da diğer günler Cahide
Show Grubu’nun harika şovları
misafirlerine unutulmaz anlar
yaşatıyor. Sosyetenin yoğun
talep gösterdiği Cahide Palaz-
zo’ya gelen ünlüler arasında;
alize Dinçkök-Başar Koza-
noğlu, Leyla alaton, Sedef
Zaim, Sedef İybar,Heves
Ekinci, Zeynep Behler,Melis
Çiftçi, tuğçe Eyilik,Ozan Baran-
Süreyya Yalçın, aslı Şen,
Derya ayaydın, fatih-figen
Kıral, Sevan-ani Bıçakçı, Banu

Yentur, Burak-Öznur Yakın,
Burcu Hattat, faruk Sabancı-
Dilay Korkmaz, Haluk-fulya
nayman, Hasan-Damla nur
Keydal, Şükrü Genç, İbrahim
Bozan, Jeyhan-Rita Karaoğuz,
Saffet Emre tonguç, Serda Bü-
yükkoyuncu, Melda aksu, Ser-
dal Oral-Petek Ertüre,
Yücel-Pınar Kerimoğlu, Sibel
Vatandost, Sevgi tan, Sinem
nefesoğlu,  türkan Şerbetçi,
aynur toprak, Şenay Şerbetçi
Çelik, Yalçın Kaya-aylin Yıl-
maz, Hakan Sertbakan, Zeynep
aslan ve aslı Gümüşel  vardı.

Cahide doldu tastı

Gücüm oldukça 
buraya geleceğim

Tuzla Belediyesi’nin Tuzla
Marina’da düzenlediği, Tuzla
Gençlik ve Kültür Festivali’nde
Hababam Sınıfı’nın sevilen
isimleri sahneye çıkarak ‘Haba-
bam’ şarkılarını söyledi. Haba-
bam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i
Ahmet Arıman, Bacaksız’ı
Tuncay Akça ve Teoman Ayık,
Hababam şarkılarını seslen-
dirdi. 3 Aralık’ta kapılarını zi-
yaretçilerine açan Tuzla
Gençlik ve Kültür Festivali 15
gün boyunca ziyaretçilerini
ağırlayacak.

Hababam rüzgarı


