
Partisinin grup toplantısında 
konuşan CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti iktida-
rını hedef aldı. Kılıçdaroğlu, “Şu anda
devlet yönetilmiyor. Hükümet çoklu
organ yetmezliği yaşıyor. Adalet, dev-
leti ekonomik bağlamda sağlıklı yöne-
tim istiyorsanız ekonomide de adalet

olması lazım.
Hiçbir çocuğun
yatağa aç girme-
mesi lazım” dedi.
Devletin iyi yöne-
tilmediğini anla-
tan CHP Lideri,
“Bir yılda akarya-
kıta tam 46 kez
zam geldi” diye
konuştu. I SAYFA 7
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Akaryakıta tam 
46 kez zam geldi
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Avukat Dilara Yıldız (29), Oktay
Dönmez tarafından silahla 

vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan
Dönmez'in 2017 yılında 'Uzman Çavuş'
olarak göreve başladığı 2021 yılında ise
sözleşme yenilemeyerek görevinden 
ayrıldığı öğrenildi. Cinayetin üzerindeki
sır perdesi kalkarken yeni detaylar da 
ortaya çıktı. Aile arasında nişanlandık-

ları tespit edilen Dönmez ve Yıldız'ın
kısa süre sonra ayrılık kararı aldığı belir-
tildi. Dönmez'in nişanda harcadığı 150
bin lirayı Dilara Yıldız'dan istediği ve bu
konuda baskı yaptığı öğrenildi. Yıldız'ın
kardeşi Merve Yıldız ise “Ablam defa-
larca şikayetçi oldu. Fakat biz hiçbir ka-
dınımızı koruyamadığımız gibi, benim
ablamı da koruyamadık” dedi. I SAYFA 9
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TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR

ABLAM DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLDU

İBB Ocak ayı meclis toplantı-
sında konuşan Silivri Belediye

Başkanı Volkan Yılmaz, Ekrem İma-
moğlu'nun, “Belediyeler Birliği Türki-
ye’deki tüm CHP’li belediyelere
tarihinin en utanç verici dönemini ya-
şatıyor” sözlerine cevap verdi. İma-
moğlu'nun içi boş iddialara inandığını
söyleyen Yılmaz, “Birliğin yüzde 65
gelirinin bazı CHP’li belediyeler tara-
fından aktarılan gelirler olduğu iddiası

gerçeği yansıtmamaktadır. Birilerinin
bu gerçeği Sayın İmamoğlu’na aktar-
ması gerekir diye düşünüyorum”
dedi. TBB’nin iddiaların aksine iki yıl-
dır CHP’li belediyelere fazladan araç
hibe ettiğinin altını çizen Yılmaz,
“Proje desteği sağlayan belediyelerin
23’ü de CHP’li belediyelerdir. Bilme-
den konuşmak bazen kişileri zor du-
rumlara sokabiliyor” tepkisini
gösterdi. 
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Tuzla’da avukat Dilara Yıldız’ı tabancayla vurarak öldüren
Oktay Dönmez’in nişanda harcadığı 150 bin lirayı Dilara
Yıldız’dan istediği ve bu konuda baskı yaptığı öğrenildi

Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, gazetemizi ziyaret 

ederek önemli açıklamalarda bulundu.
Damga İmtiyaz Sahibi Mehmet Mert ve
yazı işleri çalışanlarıyla görüşen Çebi, 
göreve geldikten sonra yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Başkan seçildikten

sonra hayatında hiçbir şeyin değişmediğini
ifade eden Çebi, “Sadece yoğunluğum
arttı. Mahallem aynı, evim aynı, berberim
aynı. Zaten ben hayatımın değişmesini is-
temiyorum. Çünkü halimden memnunum.
Yani belediye başkanlığının hiçbir keyfini
görmedim” ifadelerini kullandı. 
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Silivri Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği
(TBB) hakkındaki açıklamalarına tepki 

gösterdi. İmamoğlu’nun TBB’ye yönelik içi
boş iddialara inandığını söyleyen Yılmaz,

“TBB, iddiaların aksine iki yıldır CHP’li
belediyelere fazladan araç hibe etti. 

Araştırın ve cesaretiniz varsa bu 
kürsüden kamuoyu ile 

paylaşın” çağrısında 
bulundu

BEN HALİMDEN MEMNUNUM

150 BiN TL iCiN!

BAŞKANLIĞIN HiÇBiR 
KEYFiNi GÖRMEDiM!

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal 
Çebi, Damga'yı ziyaret etti. Çebi, belediye başkanı
olduktan sonra sadece yoğunluğunun arttığını,
hayatında başka değişiklik olmadığını söyledi

YÜRÜSÜN!
İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Gaziosmanpaşa

Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta’yla beraber İBB’nin ilçedeki
yatırımlarını inceledi, esnaf 
ziyaretlerinde bulundu, AK Parti
Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis
üyesi Serdar Zeki Çoban’ın baba-
sının cenaze namazında birlikte
saf tuttu. İmamoğlu, Usta’nın, spor
kompleksi projesinde, maliyetli
olacağı gerekçesiyle yapılmaması
gündeme gelen yüzme havuzunun
da bulunması talebine, “Zaten o
diyalogla yürüsün istiyoruz.
Demek ki bir ortak masa, böyle 
fikirleri açabilir” şeklinde karşılık
verdi.
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CesAReTİNİZ VARsA 
PAYLAsIN!İÇİ BOŞ 

İDDİALARA 
İNANMIŞ!

TBB'nin 15 encümen üyesi ol-
duğunu, bu 15 tane encümen

üyesinden İstanbul’da görev yapan iki
belediye başkanından birisinin CHP'li
Hasan Akgün, birisinin de kendisi oldu-
ğunu söyleyen Volkan Yılmaz, “TBB,
şeffaf bir kurumdur. 6 Ocak 2022 tari-
hinde Sayıştay’a başvurarak denet-
lenme talebinde bulunuldu. 4 CHP’li

encümen üyesinin savcılığa yaptığı suç
duyurusu sonrasında, adli mercilerce
herhangi bir kusur ve ihmal olmadığı
tespit edildiğinde iddia sahipleri ne ya-
pacaktır çok merak ediyorum. Birliğin
faaliyetleri her yıl faaliyet raporlarında
yer almakta olup bugüne kadar faaliyet
raporlarına itirazları olmamış CHP’li
meclis üyeleri, özellikle de Sayın
Hasan Akgün ne yapacaktır doğrusu
bunu da çok merak ediyorum” açıkla-
masında bulundu. I SAYFA 4
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SAYIN HASAN AKGÜN NE YAPACAK MERAK EDiYORUM!

Volkan Yılmaz, terörle irtibatlı kişilerin İBB’de işe alındığı iddiasının araştırılması gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik 
sözleri nedeniyle de İBB Başkanı İmamoğlu’na sert eleştyirilerde bulundu. İmamoğlu'nun ‘MHP’nin Genel Başkanı benim muhatabım olamaz’ sözlerini
hatırlatan Yılmaz, “Hiçbir şey bilmezsen haddini bil diye bir söz vardır. Hak bilmek, hukuk bilmek güzel bir erdemdir” ifadelerini kullandı. 

HiÇBiR ŞEY
BiLMEZSEN
HADDiNi BiL!

Kemal Kılıçdaroğlu

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, HDP Diyarbakır Mil-

letvekili Semra Güzel'in 2017'deki
operasyonda öldürülen terörist 
Volkan Bora ile fotoğrafının ortaya
çıkmasıyla ilgili, “Terörist sevdalıları
Meclis koridorlarındadır. Kamplara
gidip gelen insanlık defoları, ihaneti

tevzi eden terör
trafoları Meclis
sıralarındadır”
dedi. Eleştirilerini
sürdüren Bahçeli,
muhalefetin
HDP’yi küstür-
memek için kırk
dereden su 
taşıdığını söyledi. 
I SAYFA 7
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Terörist sevdalıları
Meclis sıralarında!

HDP’Lİ GÜZEL’E SERT TEPKİ

Devlet Bahçeli

AK Partili İBB Meclis Üyesi
Muhammet Kaynar’ın 

meclis oturumunda yaptığı Bektaşi
benzetmesi nedeniyle CHP’li 
Meclis üyeleri Nadir Ataman ve
Cem Özbey, halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik, aşağılama, nefret ve ayrımcılık

iddialarıyla suç
duyurusunda 
bulundu. Özür
dileyen Kaynar,
hedefinin Bekta-
şiler olmadığını
meşhur bir hika-
yeye atıf yapmak
için o ifadeyi kul-
landığını söyledi.
I SAYFA 9
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Kaynar hakkında 
suç duyurusu!

NEFRET VE AYRIMCILIK İDDİASI

Muhammet Kaynar

İBB ÇATALCA’YI 
TeĞeT geÇİYOR!

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nede-
niyle gazetecilerle bir araya gelen Çatalca

Belediye Başkanı Mesut Üner, İBB'den kendile-
rine yeterli destek gelmediğini söyledi. Bir dönem
önce İBB'nin Çatalca Belediyesi'ne 5 milyon 
destek verdiğini belirten Üner, “Sayın İmamoğ-
lu'nun seçilmesinin ardından bu destek 2 buçuk
milyona düştü. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'ye
kadar gelen İBB desteği bize uğramıyor” 
siteminde bulundu. I SAYFA 5
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Köşk için kaç para harcandı?
İBB Meclisi'nde, Rumelihisarı'nda
belediyeye ait tarihi yapının İBB

Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konut ya-
pılması tartışmaya neden oldu. AK Parti
Grubu verdiği önerge ile “Toplamda söz

konusu Boğaz'a nazır köşk için yapılan
masraf ne kadardır?” sorusuna cevap
istedi. Toplantıda, İBB'de işe alınan terör
iltisaklı çalışanlar iddiası da gündeme
geldi. I SAYFA 8
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Patlamalar
korkuttu!

Avcılar'da kentsel dönüşüm
kapsamında yıktırılan bir bina-

nın inşaat alanı yakınından geçen 
yeraltı kablolarındaki patlamalar
korku yarattı. İtfaiye ve elektrik 
kurumu görevlileri inşaat alanında 
çalışma başlattı. I SAYFA 3
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Can dostları gorbi’yi arıyor
Beşiktaş'ta her gün binlerce insa-
nın gelip geçtiği meydanda simit-

çilik yapan Nuriye-Nazım
Demir çiftinin besleyip bü-
yüttükleri köpekleri çalındı.

Köpeklerinin bir an önce bulunması
için ilan bastıran çift, simitçi tezgahının

camlarına yapıştırdıkları
ilanlar ile köpekleri 'Gorbi' yi 
arıyorlar. I SAYFA 5
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Türk futbolundan
bir Ahmet Çalık

geÇTi
Ankara’nın  Gölbaşı ilçesi
Hacılar Mahallesi'nde 
meydana gelen kazada Ahmet
Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94
plakalı araç, Ankara-Niğde 
yolunda kontrolden çıkıp, 
şarampole devrildi. Araçta 
yalnız olan Ahmet Çalık, 
27 yaşında hayata gözlerini
yumdu. I SAYFA 14

Avukat Dilara 
Yıldız hayatının

baharında katledildi. 

Volkan 
Yılmaz
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anne olmaya hazırlanan Ece Ronay, sevgilisi
ile dünyaevine girdi. Önceki gün Bilir ile haya-
tını birleştiren Ronay, haberi Instagram'dan

duyurdu. Konuyla alakalı açıklama yapan Ece Ronay,
"Bugün düğünüm yapılmadı. Sadece nikah yapıldı. Kala-
balık bir nikah oldu. Kır düğünü istediğim için düğün
yazın olacak." diye konuştu.

Anne olacağını açıklamıştı

Ronay'ın geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu ortaya çık-
mıştı. Ronay, YouTube kanalında bu konuyla ilgili bir
video çektiklerini ancak daha kurgu aşamasında olduğunu
söylemişti. Videonun hazırlandığı ofisteki bir çalışanın
bunu basına sızdırdığını söyleyen ünlü isim, bebek bekle-
diğini duyurmuştu. Ronay, "Müjdem şu; ben 2.5 aylık ha-
mileyim. Bundan dört, beş ay önce evlilik teklifi almıştım.
Evlilik yolunda olan bir ilişkiydi, 'bebek oldu' diye evlenmi-
yoruz. Ben bu çocuğu sessiz sedasız bir şekilde aldırsay-
dım kimsenin haberi olmazdı. Bunun ne kadar büyük
günah olduğunu biliyorum. Ben dini nikah yaptım. Meh-
met’in hakkını yiyemem, o her zaman yanımda oldu. Bazı
basın organlarında ‘Mehmet Bilir, Ece’nin üstüne ev yaptı’
haberleri yapıldı. Benim zaten 1.5 milyon değerinde bir
evim ve çok da iyi bir arabam var. Benim kalkıp da kim-
seyle evlenme durumum söz konusu olamaz. Ben bir yıl
içinde bir ev ve bir araba aldım." ifadelerini kullanmıştı.

Öldün duydun mu!

Palavra canım ya!

İnTİhara meyilli bir adamı hayata
döndürme çabasının anlatıldığı oyun,
12-15 Ocak, 19-22 Ocak 2022 tarihleri

arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahne-
si’nde. Müziğini Emrah Can Yaylı’nın, kareografi-
sini Senem Oluz’un, sahne-kostüm tasarımını
Eylül Gürcan’ın, ışık tasarımını Murat Selçuk’un,
efekt tasarımını Özgür Yaşar İşler’in yaptığı, fotoğ-
raflarını Ahmet Çelikbaş’ın çektiği oyunda Emrah
Can Yaylı, Pelin Budak, Tankut Yıldız rol alıyor.

Oyunun konusu

İntihar eden bir adamın geride bıraktığı hayatı,
hatalarıyla yüzleşmesi ve sonrasında kendini ta-
nıma süreci anlatılıyor. Oyunda ayrıca sabır, mü-
cadele, belleksizlik gibi insanı şekillendiren pek
çok kavram irdeleniyor.

Teoman ve Gülcan Arslan'ın geçtiğimiz
haftalarda özel bir davette yakınlaştık-
ları ve samimi oldukları iddia edilmişti.

Teoman, kişisel sosyal medya hesabından Gülcan
Arslan'ın dans ettiği anları paylaşmıştı. Aşk iddiası
sonrası ilk açıklama ünlü
şarkıcı Teoman'dan
geldi. Önceki gün Nişan-
taşı'nda görüntülenen
Teoman, Gülcan Arslan
ile çıkan aşk haberleriyle
ilgili ilk kez konuştu. Şar-
kıcı, ünlü oyuncuyu tanı-
madığını belirterek "Ya
saçmalamyın. Palavra
canım ya. Kızı tanımıyo-
rum bile. Arkadaşım
çekmiş onu paylaştım"
dedi. Teoman'ın, Ayşe
Kaya ile evliliğinden
Zeyno adında bir kızı
bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Şehir Tiyatroları Yiğit Serdemir’in
yazdığı Burçak Çöllü’nün yönettiği,
Öldün, Duydun Mu? adlı oyunu 
seyirciyle buluşturuyor. Oyun, bugün
20:30’da Üsküdar Musahipzade Celal
Sahnesi’nde ilk kez sahneleniyor

Son dönemde Mehmet Ali Erbil'e açtığı 'taciz' ve 'hakaret' davasıyla gündemde olan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece
Ronay, sevgilisi Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu. Yaklaşık 3 aylık hamile olan Ronay, "Düğün yazın olacak" dedi

Ece Ronay evlendi

Muhabirlerle ayaküstü soh-
bet eden şarkıcı, "Çok ya-
kında farklı bir Cem

Belevi dinleyeceksiniz. Klip için
hazırlıklar yaptık, şarkı da ya-
kında çıkacak. Farklı bir proje
oldu benim için." dedi.Belevi,

Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan ile bir-
likte rol aldığı "Benden Ne Olur" filmi hak-
kında da konuştu. "Gösterime girmesine az
kaldı." ifadelerini kullanan Cem Belevi,
"Geçen sene pandemi döneminde çekmiştik,
onun heyecanını da yaşıyorum. Şarkısını da
seslendirdim hatta filmin. Sevenlerim bu bir-
kaç ay Cem Belevi’ye doyacaklar.” dedi. Yeni
projesinden bahseden Belevi, "Yakında bir
projemiz daha olacak. Türkiye’nin çok sev-
diği bir starı ile bir araya geleceğiz. Farklı bir
konsept olacak. Ben bunları konuşmayı sevi-
yorum. Diğer olayları konuşmayı sevmiyorum.
Benim gündemim bunlar, sizinkiler de çok
tatlı." şeklinde konuştu.

İşime gücüme bakıyorum

Belevi'ye, ayrıca bir dönem aşk yaşadığı İrem
Derici’nin, "Aldatıldım!" sözleri hatırlatıldı. Ko-

nuyla alakalı açıklama yapan Cem Belevi,
"Özel hayatım ile ilgili pek konuşmayı sevmi-
yorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne
dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum
ben bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileni-
yorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum."
dedi.

İrem Derici iddiaları yalanladı

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açık-
lamalarla gündeme gelen İrem Derici'nin kısa
bir süre önce kendisi gibi şarkıcı olan Cem
Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşul-
muştu. Açıklama yapan Derici, iddiaların ger-
çeği yansıtmadığını ifade ederek,
"Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde
aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri
olursa sırtıma alıp, geleceğim kurbanlık koyun
gibi..." demişti. Kısa bir süre sonra birliktelik-
lerini doğrulayan İrem Derici ile Cem Bel-
evi'nin ardından sosyal medyadan birbirlerini
takipten çıkması dikkat çekmişti. Daha sonra
Belevi tarafından aldatıldığını iddia eden De-
rici, "Evet, 3-4 ay önce çok fena aldatıldım.
Yakalamadım, yakalattılar. Zeki bir kadınım,
anladım. Allah cezalarını verecek.” demişti.

Şarkıcı İrem Derici, meslektaşı Cem Belevi ile birlikteli-
ğini sonlandırmasının ardından, “Çok fena aldatıldım.
Yakalamadım, yakalattılar. Zeki bir kadınım” açıklama-
sını yapmıştı. Derici'nin bu sözlerine yanıt veren Belevi,
“İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor.
Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu” dedi

BURAK ZİHNİ
HABER 
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Bizimki de kalp yani!
Basketbolcu Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin'e olan 
aşkını her fırsatta dile getiriyor. Son olarak ünlü oyuncu-
nun paylaşımlarına kayıtsız kalmayan Osman, "Bizimki
de kalp yani!" ifadeleriyle Şahin'i iltifat yağmuruna tuttu
Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı
'Reyyan' karakteriyle büyük bir şöhret yaka-
layan Ebru Şahin ile NBA takımlarından
Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi
Osman, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz
aylarda atmıştı. Kapadokya'da sevgilisine
"Evet" yanıtını veren Şahin, İspanya'da çeki-
len yeni fotoğraflarını 3.8 milyon takipçisi-
nin bulunduğu Instagram hesabından
paylaştı.Cedi Osman ise sevgilisinin bu gön-
derilerine kayıtsız kalmadı. Basketbolcu,
"Ama bizimki de kalp yani!" ifadeleriyle Şa-
hin'i iltifat yağmuruna tuttu. Öte yandan
Osman (26), daha önce verdiği bir röpor-
tajda Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi
hakkında neler hissettiğinden
bahsetmişti.Sözlerine, "Hayatımdaki en
güzel şey..." şeklinde başlayan Cedi Osman,
"Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O
benim için gerçekten çok özel." diye konuş-
muştu. Basketbolcu, cümlelerini, "O bir
tane... Onu gördüğüm gün bunu biliyor-
dum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi 
ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatım-
daki en güzel olay!" şeklinde noktalamıştı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Kurt
Adam' adlı tiyatro oyununun prömiyeri dün akşam
Şişli Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Oyuna katılan ünlü
isimler arasında Bennu Yıldırımlar da vardı. Bennu Yıl-
dırımlar'dan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın arası-
nın iyi olmadığı iddialarına yanıtGazetecilerle sohbet
eden Yıldırımlar, dijital platform ve televizyon dizileri
arasında yapılan kıyaslamayla ilgili görüş bildirdi. 52
yaşındaki oyuncu, "Ben konuya bakarım, dijital veya
televizyon fark etmez, konuyu beğenirsem benim için
yeterlidir." dedi. Yıldırımlar, ayrıca 2006-2010 yılları
arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü'nde oynayan
Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın arasında soğuk
rüzgarlar estiği yönünde çıkan iddialar hakkında ko-
nuştu. O dönem dizide 'Leyla' (Gökçe Bahadır) ve
'Necla'nın (Fahriye Evcen) ablası 'Fikret' karakterini
canlandıran Yıldırımlar, konuyla ilgili, "Ben öyle şeyler
hatırlamıyorum, öyle bir durum yaşanmadı." dedi.

Fahriye ile sorun yaşamadık
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MERKEZ Mahallesi Katip
Ahmet Sokak üzerinde bu-
lunan bir süre önce yıktırı-

lan ve yenisi yaptırılacak binanın
temel kazı çalışmaları sürdürülürken
hemen yanından geçen yeraltı elektrik
kablolarından yükselen dumanlarla
birlikte peş peşe patlamalar meydana
geldi. Bunun üzerine itfaiyeye haber

verildi. Gelen ekipler bölgeyi kontrol
altına alırken, elektrik kurumuna
haber verildi. Bu sokaktaki elektrik
akımı kesilmesine rağmen patlamalar
devam etti. Görevliler patlamanın ne-
denini tespit ederek önlemek amacıyla
çalışma başlattı. İnşaatın hemen ya-
nında iş yeri bulunan Mesut Şener,
siyah dumanların ardından elektrikle-

rin gidip gelmeye başladığını ardın-
dan patlamaların meydana geldiğini
anlatırken, "Ben hemen arabamı alıp
oradan uzaklaştırdım. Bizim binadaki
özellikle kadınlar çok korktu. Ekipler
geldi, nedenini araştırıyorlar" dedi.
Elektrik kesintisi nedeniyle inşaat ala-
nındaki çalışmalara bir süreliğine ara
verildi. DHA

O lay geçen Cumartesi ak-
şamı Tepeüstü Mahalle-
si'nde bir halı

mağazasında meydana geldi. İd-
dialara göre halı mağazasındaki
yoğunluğu fırsat bilen kadın hırsız
kapıdaki 2 halıyı çalarak uzaklaştı.
Yarım saat sonra gelen kadın hırsız
aynı halı mağazasından 1 halı
daha çaldı. Kadının hareketlerin-
den şüphelenen komşu iş yeri çalı-
şanı, halı mağazası sahibi Mert
Şahin'e giderek 'Kapıdaki halılar-
dan satış oldu mu?' diye sordu.
Şahin dışarıdaki halılardan satış
yapmadığını söyleyerek  güvenlik
kamera kayıtlarını inceledi. Kayıt-
ları inceleyen mağaza sahibi 3 halı-
nın yarım saat arayla aynı kadın
hırsız tarafından çalındığı  fark etti.
İhbar üzerine olay yerine polis
ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını

inceleyerek kaçan hırsızı  yakala-
mak için çalışma başlattı. Mağaza
sahibi kadın hırsızdan şikayetçi
oldu.

İlk defa başımıza geldi

Bin 500 liralık 3 halısının çalındığın
belirten mağaza sahibi Mert Şahin
"Kampanya dönemindeyiz. Bu
yüzden mağazada bir yoğunluk
vardı. İçeride müşterilerle ilgilenir-
ken kadın hırsız dışarıda 2 tane ha-
lıyı alıp gidiyor. Yarım saat sonra
aynı kadın yine geliyor. Aklında mı
kaldı bilmiyorum 1 halı da çalıyor.
Güvenlik kamera kayıtlarını incele-
diğimizde aynı gün yarım saat
arayla bizi iki kere soymuş oldu-
ğunu anladık. İlk defa başımıza
geldi. Şikayetçi olduk. Başka esnaf
arkadaşımızın başına gelmesin"
diye konuştu. DHA

başKonsolosun
evini soydular

SARIYER'DE bulunan güvenlikli lüks
sitede meydana gelen olayda site için-
deki iki daire hırsızlar tarafından so-

yuldu. Biri Libya başkonsolosunun oturduğu
daire olan iki evde bulunanlar durumu önce site
yönetimine ardından polise haber verdiler. Polis
tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada
hırsızların güvenlik kameraları tarafından görün-
tülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde yanlarındaki
4-5 yaşlarında bir çocukla şüphe çekmeden içeri
giren hırsızların, olayları gerçekleştirdikten sonra
soğukkanlılıkla dışarı çıktıkları görüldü.Yapılan
inceleme sonucu Libya başkonsolosunun otur-
duğu daireden 500 bin lira diğer daireden ise
yaklaşık 300 bin lira değerinde altın ve ziynet eş-
yasının çalındığı tespit edildi. Polis güvenlik ka-
mera görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği
şüphelilerin izini Maltepe'de buldu. Bir eve yapı-
lan baskında Ebru U., Ayşe Ç. ile Mine Ç. gözal-
tına alındı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan
aramada bir miktar altın ziynet eşyası ele geçi-
rildi. Polis tarafından sorgulanan şüphelilerden
Ebru U.'nun daha önceden 44 kez, Ayşe Ç.'nin
ise 17 kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındık-
ları tespit edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları adliyede
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnşaat alanındaki patlamalar korkuttu
Sarıyer'de lüks bir siteye aile görünümü
vererek giren 3 kişi, aralarında Libya
başkonsolosunun evinin de bulunduğu
iki daireden toplamda 800 bin liralık
altın ve ziynet eşyasını çaldı

Kamyonet 
bariyerlere

ÇARPTI

BÜYÜKÇEKMECE'DE yağış nedeniyle
kayganlaşan yolda sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği kam-

yonet bariyerlere çarptı. Yaralanan kamyonet
sürücüsü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken,
kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza saat
12.00 sıralarında D-100 Karayolu Güzelce
Mevki Büyükçekmece istikametinde meydana
geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü
kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini
kaybetti. Kamyonet refüjde bulunan bariyerlere
çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üze-
rine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk
edildi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyo-
net sürücüsünü araçtan çıkararak sağlık ekiple-
rine teslim etti.  Hastaneye kaldırılan sürücünün
durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı sa-
niye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına
yansıdı.  Kaza nedeniyle bir süre  D-100 Silivri
istikametine trafik akışı yan yoldan sağlandı. Ka-
zaya karışan kamyonetin ve bariyerin yoldan kal-
dırılmasıyla trafik normale döndü. 

YARIM SAATTE
3 tane halım gıttı!

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın inşaat alanı yakınından geçen yeraltı kablolarındaki
patlamalar korku yarattı. İtfaiye ve elektrik kurumu görevlileri inşaat alanında çalışma başlattı

Ümraniye'de bir halı mağazasına gelen kadın hırsız yarım
saat arayla bin 500 liralık 3 halı çaldı. Mağdur olduğunu
öyleyen mağaza sahibi Mert Şahin, “Sadece yarım saatte
3 tane halım gitti. İlk defa başıma böyle şey geliyor. 
Biz yandık başkaları yanmasın” dedi

Yarım saat arayla 3 halı çalan şüpheli kadın mağazanın
güvenlik  kamerası tarafından saniye saniye görüntü-
lendi. Görüntülerde kadın hırsızın mağazanın kapısın
önündeki halıları alarak uzaklaşması görülüyor.

Şüpheli kameralarda

Tacizciyi kovaladılar!
Ümraniye'de 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen E.F.(27), kızın babası ve
akrabaları tarafından buluşma teklifi edilerek kandırıldı. Buluşma yerinde babası ve
akrabalarını gören şüpheli, minibüsle ters yöne girerek kaçtı. Camı kırarak içeri 
atlayan bir kişi tarafından durdurulan şüpheli feci şekilde dövüldü

OLAY, Ümraniye Birlik
Sanayi Sitesi'nde öğle
saatlerinde meydana

geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki
kıza tacizde bulunan  E.F.(27),
kızın telefonundan babası tarafın-
dan atılan mesaja inandı. Şüpheli,
buluşma noktasına minibüsle gel-
diğinde karşısında kızın babası ve
akrabaları görünce, kaçmaya ça-
lıştı.  E.F., ters yönde ilerlerken
araçlara çarparak sanayi sitesine
girdi. Genç kızın akrabalarında bir
kişi minibüsün kaputuna tutuna-
rak durdurmaya çalıştı ancak sav-
rulup düştü. Sanayi sitesinin
içerisinde hızla ilerlediği esnada
yavaşlayan minibüsün arka ca-
mını kıran akrabalarından bir kişi
içeri girdi. Çıkmaz sokağa giren
şüpheliyi aracından indirilip darp
edildi. Çevredekilerin ihbarı üze-
rine olay yerine polis ve 112 sağlık
ekipleri sevk edildi.  E.F.'ye ilk mü-
dahale olay yerinde sağlık ekipleri
tarafından yapıldıktan sonra çev-
redeki en yakın hastaneye kaldı-
rıldı.  E.F. ve  kızın yakınları olan
F.D.(48), H.D.(19), H.D.(23) ve

B.O.(32)'nin  gözaltına alındığı
öğrenildi. 

Film sahnesini aratmadı

Film sahnelerini aratmayan olaya
şahit olan esnaf Önder Tunç,
"Yolun karşısından hızlı bir şekilde
gelen minibüs dümdüz üzerimize
doğru geldi. Geldikten sonra
dedim herhalde hırsız kaçıyor
dedim. Dükkana tam girecekken
direksiyonu kırdı.Burası da çık-
mak sokak olduğu için burada
kaldı. Biz ne olduğunu anlayama-
dık zaten. Tam kapının önüne çık-
tık bakarken, arka camda birisi
girmiş arabanın içine. O geldi
onun direksiyondakinin boğazına
sarıldıktan sonra aşağı düştü di-
reksiyondaki kişi. Düşmesiyle bir-
likte üç beş kişi daha geldi. Onlar
saldırdılar adama bir anda. Biz
ayırmak istedik ne oluyor karde-
şim bu kadar insan saldırıyor
dedik. Sonra bağırdılar 'Bu sapık'
diye. Öyle deyince biz de artık
ayırmaktan vazgeçtik. Sonra bak-
tık adam ölüyor. Bizde polisi ara-
dık" dedi. DHA

Köpeği ezip kaçtı
Başakşehir'de, bir kişi yol kenarındaki
bir köpeği cipiyle ezip, kaçtı. O anlar
güvenlik kamerasına yansıdı

OLAY, gece saatlerinde Bahçeşehir Mahalle-
sinde bulunan bir sitenin önünde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, site sakinleri yaklaşık 7

aydır besledikleri köpeği sitenin önünde yerde yatar
halde buldu. Köpeğin yanına giden vatandaşlar, öldü-
ğünü anladı. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını ince-
lendikten sonra olay ortaya çıktı. Görüntülerde bir
kişinin yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip, kaçtığı or-
taya çıktı. Site sakinlerinin şikayeti üzerine polis ekipleri,
şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kayıtları in-
celeyen polisler, köpeği ezen kişiyi tespit ederek, polis
merkezine götürdü. Sürücünün işlemlerinin tamamlan-
masının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ya-
şananlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bile isteye ezdi

Yaşananları anlatan Seda Gökmen, "Küçüklüğünden
beri besleme yaptığımız bir yavrumuzdu. Gece besle-
mesine gittiğimizde kanlar içinde yattığını gördük. Vete-
rinere götürmek istedik ancak ölmüştü. Polise giderek
şikayetçi olduk. Daha sonra güvenlik kamerası görün-
tüleri alındı. Bir caninin bile isteye köpeğin üzerinden
geçtiğini gördük. Şikayette bulunduk. İfadesi alınmak
üzere polis merkezinde" dedi. DHA

Yediler içtiler hesap
ödemeden kaçtılar

Kadıköy'de 1 ay
içerisinde farklı ta-
rihlerde gelen iki

kadın müşteri, yedikleri ye-
meklerin ücretini ödemeden
restorandan ayrıldı. Yaşanan o
anlar iş yerine ait güvenlik ka-
merasına yansıdı. Olay Sua-
diye Mahallesi'nde bulunan bir
restoranda meydana geldi. İd-
diaya göre, resto-
ranta iki farklı
tarihte müşteri ola-
rak gelen iki kadın,
yemeklerini yedik-
ten sonra hesap
ödemeden kayıplara
karıştı. Durumu fark
eden işletme sahip-

leri tarafından kayıtları izledik-
ten sonra şüpheli kadınların
hesap ödemeden kaçtıkları an-
laşıldı. Restorant sahibi du-
rumu polis ekiplerine haber
verdi. Görüntülerde, siparişle-
rini veren kadınların yemekle-
rini yedikten sonra önce birinin
ardından ise diğer kadının res-
torandan ayrıldığı görülüyor.

1 ayda 2 kere gelmişler

İşletme müdürü Seyit Çiçek, "2
kadın 1 ay içerisinde iki farklı
zamanda gelerek yemeklerin
yemiş ve hesap ödemeden
kaçıp gitmişler. Yoğun olduğu
zamanda çalışanları kontrol
edip uygun zamanda kaçıp gi-
diyorlar. Burada bütün perso-

nelin emeği var. 700 lira
civarında bir hesabı öde-
meden gittiler. Pişkinlikle
utanmadan bunu yapıyor-
lar. Hepimizin emeğini
çalıp gittiler. Altın çalanı,
eve gireni gördük ama
böylesini ilk defa görüyo-
ruz. Kayıtları izleyince şok
olduk." diye konuştu.
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G ündem değiştirmenin adı: Ekrem
İmamoğlu..
Muhalefet=  zillet

Vekil= şerefsiz
Köprüler = garantili geçiş
İşçi, emekli =hadsiz
Köylü= namert 
Kabzımal = rantcı
Sağlıkçı = hain
Öğretmen = baş
Sanayici = yüzsüz,
Yurttaş = eylemci,
Ekonomi = Heterodoks
Pazar yeri = Yangın yeri olarak değişti. 
Zamların ise gündemi değiştirme taktiği

olduğu açıkça ortadır.  
Yani olan yine yurttaşa olmuştur.
Arka odalarda neler olup bittiğini ileride

araştırmacılar, tarihçiler yazacaktır.
Tarih demişken, Osmangazi köprüsünden

geçen, Ambulanstan, Asker - İtfaiye ve dahi

kolluk kuvvetlerine bağlı araçlardan geçiş üc-
reti alınıyormuş.   

Yeminle kurtuluş dizindeki Osman Bey
bunu duysa pusatını kuşanır, “Bre siz ne ya-
parsınız” diye bağırırdı. 

Şimdi haberler:
Pakistan, 1.5 milyar dolarlık ATAK heli-

kopteri alımını iptal etti. Nedeni, ABD hükü-
metinin izni gerekiyormuş.

23 limanın işletmesi ihalesiz olarak 49
yıla kadar uzatılmış. Gel gör ki, 2004 yılında
benzer girişim bürokrasi tarafından önlen-
mişti. Değirmenin suyu nereden geldiği 
belli oldu.

Üretici sözcüsü; “Uçan kuşa borcumuz
var. 19 yıldır oy verdiğimiz parti bizi ne hal-
lere düşürdü” dedi. Herhalde nasıl bir yanlış
yaptığını anlamışlardır. 

Cumhurbaşkanı maaşı yüzde 14.4 zam-
landı. Tam enflasyon oranında. Böylece Cum-
hurbaşkanı maaşı 88 bin liradan 100 bin

750 liraya yükseldi. Kızdık mı?
Haayııır.. 

Somalı madenciyi tekmeleyen Ateşe ola-
rak atanarak maaşı 93 bin lira oldu. Demek
ki tekme başına, hem de döviz olarak maaş
sistemine geçildi. 

Aydın Milletvekili, Sosyal Güvenlik Kuru-
mu'na ödemediği 189 bin 807 TL borcu ne-
deniyle icralık oldu. Bulanamamış, eee suç
vekilin değil, bulamayanın cezası verilmelidir.
Faili meçhul aydınlarında katilleri bulanama-
mıştı. Şaşırdık mı? Hayırrr.

Alkol ve tütün ürünlerine gelen zamlar ve
ÖTV artışı sonrasında fiyat güncellemesi iste-
yen Türkiye genelinde sayıları 60 bini bulan
TEKEL bayileri, kepenk kapattı. Sigara öl-
dürür, alkol süründürür. Hükümet yurttaşını
düşünüyor. Nankörlük yapmayalım.

Balıkesir Atatürk Eğitim ve Araştırma

Hastanesi’nde görev yapan 300’e yakın sağ-
lık personeli içinde akademik kadro, öğretim
görevlisi ve uzmanlık öğrencisi olmadığı or-
taya çıktı. Bulamazsınız, hepsi yurt dışına
gitti. 

Yeni vaka sayısı 55 bin sınırında! Olsun,
Türk’e bir şey olmaz. 

Muhalefet TUİK için tarafsız ve şeffaf ol-
malıdır, dedi. O halde iktidara gelmeden bu
konuda ne yapacaklarının çözümünü de söy-
lemeli, geldiğinde uygulayacağına dair temi-
natı vermelidir. Verecek mi? Haayıırr …  

Pandemi öncesi her 100 ilaçtan 4'ü bulu-
namıyordu, şimdi her 100 ilaçtan 22’si bulu-
namıyor. Muhalefet ne yapıyor. Ne yapsın
sağlığımıza dua ediyor.  

Türkiye’nin büyüme için uzun dönem umut
bağladığı inşaat sektöründe kriz derinleşiyor.
Bankalarda batık kredi 200 milyar TL’ye
yaklaştı. Türkçesi kiralar inmeyecek, 
artacak.

Elektrikte “kademeli zammın” ilk fatura-
ları yurttaşa ulaşmaya başlayınca, yurttaş
fena çarpıldı. İnatla sürdürülen yaz saati uy-
gulaması da böylece rafa kaldırıldı.

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında dün

saat 04.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem
meydana geldiğini duyurdu. Deprem Mersin,
Antalya, Adana, Konya başta olmak üzere
birçok ilde hissedildi. Gelmekte olana duyu-
rulur. Tehlike kapıdan içeri girdi. 

Şimdi dış basından manşetler:
The Guardian: Hasta adam yıkılıyor.
Dail Telegraph: TÜRKİYE CUMHURİYE

tarihin en kötü yönetiminin elinde cehenneme
döndü. 19 yıllık kâbus yönetimi.

Tokyo News: Türk tarihinde halkı unutup
ailesine ve çevresine çalışan tek devlet adamı
olarak kötü anılacak. 

Marca İspanya: 19 Yıllık kâbusundan
uyanamayan Türk halkı 1950/1960 yılların-
dan daha da geriledi. Türkiye Dünyadan 300
yıl uzaklaştı.

Newyork Tımes: Türk halkı her gün başka
bir yalanla kandırılıyor. 

Sidney Post: Ve beklenen son oldu. Ülke
iflas ettirildi. Türk halkı için üzgünüz. Keşke
bu kadar cahil olmasalarmış. Türk’ler, Avru-
pa’yı yakalamayı bir kenara koyun Afrika ül-
kelerinden bile gerideler.

Sayın okurlar, ayrılmayın az sonraa, Mil-
let ittifakının adayı açıklayacağım… 

Gelmekte olan duysun
tehlike kapıdan girdi...

MURAT PALAVAR

İ BB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB
2022 yılı ocak ayı meclis toplantısında

yaptığı konuşmada, terörle irtibatlı kişilerin
İBB’de işe alındığı iddiasının araştırılması ge-
rektiğini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli için
“Muhatap almıyorum” şeklinde ifadeler kulla-
nan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleş-
tirdi.İBB Başkanı İmamoğlu’nun
mütekabiliyet gereği MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli’nin muhatabı olamayacağını
ifade eden Yılmaz, “Sayın İmamoğlu’nun
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile ilgili yap-
mış olduğu eleştiriler esnasında bir basın
mensubu; MHP Genel Başkanı Sayın Devlet
Bahçeli Beyefendi’nin, terörle irtibatlı kişilerin
İBB’de işe alındığı iddialarının araştırılması
gerektiğini ifade ettiğini söylüyor ve kendisine
konu hakkındaki düşünceleri soruluyor. İma-
moğlu da ‘MHP’nin Genel Başkanı benim
muhatabım olamaz’ mealinde bir açıklama
yapıyor. Benim Sayın İmamoğlu’na buradan
hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Birincisi;
mütekabiliyet gereği MHP’nin Sayın Genel
Başkanı kendisinin zaten muhatabı değildir.
Onun muhatabı İBB’de MHP Grup Başkan-
vekili olan şahsımdır. ‘Hiçbir şey bilmezsen
haddini bil’ diye bir söz vardır. Hak bilmek,
hukuk bilmek güzel bir erdemdir. Ben Ekrem
İmamoğlu’nun haddini ve hukukunu biliyor
olabileceğinden hareketle; ‘MHP’nin Genel
Başkanı benim muhatabım olamaz’ dediğini
anlamak istiyorum” eleştirisinde bulundu. 

Hadi oradan!

“Sayın İmamoğlu bunu söylememiş, kamuo-
yunun algıladığı şekilde bu ifadeleri kullan-
mışsa yine kendisine şunları söylemek
istiyorum” diyerek konuşmasını sürdüren Yıl-
maz, “Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı
olan partinin terör örgütüne kaynak aktardık-
ları için açığa alınan belediye başkanlarını Di-
yarbakır’da ziyaret eden, yine bu partinin
birçok masum vatandaşımızı sokağa davet
ederek ölümüne sebep olan ve cezaevinde tu-
tuklu bulunan sözde genel başkanına güzelle-
meler yapan, terör örgütünün siyasi
uzantısının grup başkanvekili ile Büyükçekme-
ce’de demokrasi adına, özgürlük adına sırıta-
rak zeytin ağacı diken, İBB’nin Kültür
Müdürlüğünü teröristlerin yayınevine çeviren
bu şahıs; 52 yıllık şanlı mazisinde 5 binin üze-
rinde şehidi bulunan, sosyal maliyeti kanla,
canla ödeyen, önce ülkem ve milletim, sonra
partim anlayışıyla siyaset yapan ve vatan, mil-
let, devlet sevdalılarının oluşturduğu
MHP’nin muhatabı asla olamaz. Hadi ora-
dan! Sözlerimi üstat Abdurrahim Karakoç’un
söyleriyle bitirmek istiyorum, 'Beden ölür,

çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona
bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar,
haktan, hakikatten yana olun siz'”  ifadelerini
kullandı.

Seviyeyi düşürdüler

Türkiye Belediyeler Birliği'nin araç hibe ve
diğer yardımlarda belediyeler arasında ayrım-
cılık yaptığı ve birliğin keyfi yönetildiği iddiaları
hakkında da konuşan Yılmaz, “Demokratik
ülkelerde çok partili yönetimin varlığı demok-
rasinin bir gereği, siyasi partiler arasında yö-
netime talip olma yarışı ve rekabeti de haliyle
olması gerekendir. Bu rekabetin etik değerler
içerisinde olması bir siyasi zenginlik aksi ise
bir çirkinliktir. Maalesef son dönemlerde mu-
halefet yapıyoruz düşüncesi ile Millet İttifa-
kı’nı oluşturan siyasi partilerin başkan ve
yöneticileri siyasetin dilini sivriltmeye, çirkin-
leştirmeye ve seviyeyi olağanüstü düşürmeye
başlamışlardır. Cumhur İttifakı’nın paydaşla-
rına, Cumhurbaşkanımıza, hükümet üyele-
rine, devlet görevlilerine karşı sergiledikleri
tutum ve söylentileri siyasetin bir gereği olarak
kabullenmek mümkün de değildir. Anlaşılıyor
ki; muhalefete akıl ve yön veren bir kısım
ajanslar toplumsal gerginliğin körüklenmesini
iktidarı devirmenin bir yolu olarak öngör-
mekte ve bu yolda yalanlar dahil her yolun de-
nenmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmakta;
muhalefet de bu yolu kullanmaktan çekinme-
mektedir” dedi. 

İki belediye başkanı var

“Muhalefetin toplumsal gerginlik ve çatışmayı
körükleyen yaklaşımlarından birine geçtiğimiz
günlerde hep beraber şahit olduk” diyen Yıl-
maz, “Örneklerine sıklıkla rast geldiğimiz bu
sakat yaklaşımın son örneği CHP Yerel Yöne-
timler Birimi tarafından gündeme taşınmak is-
tenen Türkiye Belediyeler Birliğinin araç hibe

ve diğer yardımlarda belediyeler arasında ay-
rımcılık yaptığı, birliğin keyfi yönetildiği şek-
linde gerçeklerle bağdaşmayan iddiaları ve bu
iddialar çerçevesinde kamuoyu oluşturma ça-
balarıdır. Şimdi siz Türkiye Belediyeler Birliği-
nin iş ve işlemlerini savunmak sana mı kaldı
Sayın Başkan diye içinizden geçiriyor olabilir-
siniz. Türkiye Belediyeler Birliği 1369 belediye-
nin doğal üyesi olduğu bir tüzel kişilik ve 15
tane encümen üyesi tarafından yönetilen bir
topluluktur. Bu 15 tane encümen üyesinden
İstanbul’da görev yapan iki belediye başkanı
var. Bir tanesi Büyükçekmece Belediye Başka-
nımız Sayın Hasan Akgün, bir tanesi de Silivri
Belediye Başkanı olarak şahsımdır. Dolayısıyla
bu konuda söz söyleme hakkım olduğunu dü-
şünüyor ve görüşlerimi ifade ediyorum” dedi.

Boş iddialara inanmış!

İBB Başkanı İmamoğlu’nun TBB’ye yönelik
içi boş olan iddialara inandığını söyleyen Baş-
kan Volkan Yılmaz, “Sayın İmamoğlu bu ko-
nuyla ilgili kendisine sorulan bir soruya,
‘Türkiye Belediyeler Birliği tarihinin en utanç
verici dönemini yaşıyor. Yani Belediyeler Bir-
liği Türkiye’deki tüm CHP’li belediyelere tari-
hinin en utanç verici dönemini yaşatıyor. TBB,
yüzde 50 bütçesini sağlayan CHP’li belediye-
lere yüzde 3, yüzde 5 oranında bile katkı sun-
mamaktadır. Çok kötü işler yapıyorlar. Utanç
verici bir dönem.’ şeklinde cevap veriyor. Maa-
lesef ki bu açıklamalarından konulardan biha-
ber olduğu anlaşılıyor. TBB’nin gelirleri öz
gelirlerinin yanı sıra merkezi idareden beledi-
yelere aktarılan genel bütçe vergi gelirlerinden
aktarılan paylardan kesilen binde ikilik  gelir-
den oluşmaktadır. Birlik meclisinin, CHP’li
temsilcilerin de katılmış olduğu 28.09.2011
tarih ve 2011/2 sayılı oy birliği ile alınan karar
çerçevesinde bu gelir birliğe aktarılmaktadır.
Yani Ekrem Bey’in ifade ettiği gibi İBB’nin bu

birliğe direkt aktardığı bir para yoktur. Dolayı-
sıyla birliğin gelirleri tüm belediyelerden ol-
duğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
kaynakları ile öz gelirlerinden oluşmakta, birli-
ğin yüzde 65 gelirinin bazı CHP’li belediyeler
tarafından aktarılan gelirler olduğu iddiası da
gerçeği yansıtmamaktadır. Birilerinin bu ger-
çeği Sayın İmamoğlu’na aktarması gerekir
diye düşünüyor ve kendisine buradan hatır-
latma gereği hissediyorum. Kaldı ki tüm bele-
diyelerin aidat kesintisine esas payları da
devlet tarafından gönderilmekte, birliğe bu-
güne kadar hiçbir belediye tarafından direkt
olarak herhangi bir para aktarılmamaktadır”
diye konuştu.

Bilmeden konuşulmaz

TBB’nin iddiaların aksine iki yıldır CHP’li be-
lediyelere fazladan araç hibe ettiğinin altını
çizen Başkan Yılmaz, “2014 yılından bugüne
kadar 1950 iş makinesi ve araç birlik tarafın-
dan ihtiyaç sahibi belediyelere hibe edilmiştir.
Araç hibe ve yardımlarında sayısal oranlar
dikkate alınarak bu yardımlar yapılmaktadır.
Örneğin 2020 yılını baz alırsak hibe edilen
araç sayısı toplam belediyelere oranı dikkate
alındığında CHP’li belediyelere 24 araç düş-
mekte lakin Türkiye Belediyeler Birliği CHP’ye
2020 yılında 2 araç daha fazla vererek 26 araç
hibe etmektedir. 2021 yılında 37 araç teslim
edilmesi gerekirken teslim edilen araç sayısı da
38’dir. Yine belediyelere proje desteği veril-
mekte olup projeye başvuru yapan ve tarafsız
jüri tarafından ödüle layık görülen tüm parti-
lere mensup belediyelere proje desteği de sağ-
lanmıştır. Proje desteği sağlayan belediyelerin
6’sı Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 23’ü
de CHP’li belediyelerdir. Bilmeden konuşmak
bazen kişileri zor durumlara sokabiliyor. Esa-
sında bunu da herkesin öğrenmesi gerekiyor.”
ifadelerini kullandı.

kartal Belediyesi, daha temiz ve
daha ferah bir Kartal için, çalışmala-
rına aralıksız devam ediyor. İlçede,

7/24 çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri, bir yılda 3500 çöp konteynerinin
tamir ve bakım işlemini gerçekleştirirken, acil du-
rumlarda ise konteynerlerin tamirini alanda yapı-
yor. Kartal Belediyesi Konteynerhane’de
gerçekleşen işlemlerde ekipler; boyama, tamir ve
bakım çalışmalarını gerçekleştirirken, acil durum-
larda ise bakım ve tamir çalışmalarını konteynerle-
rin bulunduğu alanda yapıyor. Kartallılar’ın
Komşu İletişim Merkezi’ne (KİMER) bildirdiği
talepler kapsamında başlatılan çalışmalar, ekipler
tarafından hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.

Personele teşekkür

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Temiz-
lik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, çalışmalarına
aralıksız devam ediyor. Komşu İletişim Merke-
zi’nin hayata geçirilmesi ile birlikte, Kartallı kom-
şularımızın sosyal medya ve telefon üzerinden
gönderdikleri talep ve şikâyetleri çok önemsiyoruz.
Bu bağlamda, en hızlı şekilde komşularımızın so-
runlarına çözüm üretiyoruz. Günlük, haftalık ve
aylık olarak gerçekleştirdiğimiz rutin temizlik çalış-
malarımızın yanında, son bir yılda 3500 çöp ko-
teynerinin bakım ve tamir işlemlerini tamamladık.
Ekiplerimiz sahada da konteyner bakım ve tami-
rini gerçekleştiriyor. Daha temiz ve ferah bir Kartal
için gecesini gündüze katan tüm personelimize te-
şekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konteynerlere
yerinde çözüm

Çocukluğun birleştirici gücünden
yola çıkarak 20 sanatçının çocukluk
anılarının yer aldığı “Bana Hikâyeni

Anlat” isimli katılımcı sanat projesinin sergisi, 10
Ocak Pazartesi günü Nişantaşı Abdi İpekçi Mey-
danı’nda sanatseverlerle buluştu. Şişli Belediye
Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen serginin açılışına; İsrail’in İstanbul
Başkonsolosluğu Konsolosluk Şefi Ehud Moshe
Eitam ve Paper Street Co. yetkilileri de katılım
gösterdi. Sergi, 31 Ocak Pazartesi gününe kadar
açık kalacak. Açılış töreninde konuşma yapan Şişli
Belediye Başkanı Muammer Keskin, “İsrail ve
Türkiye’den 20 sanatçının çocukluk anılarını bir-
birleriyle paylaşmasıyla ve ardından resmetmesiyle
hayat bulan bu çalışma pek çok açıdan çok kıy-
metli. Farklı kültür kodlarına rağmen, çocukluk
anılarının her dilde, dinde ve ırkta aynı duyguları
taşıması özünde insan olmanın önemine dikkat
çekiyor. Bir arada barış içinde yaşayabilmenin 
aslında hiç de zor olmadığını da bir kez daha 
gözlemleme şansını bize sunuyor” diye konuştu.

Bana hikayeni anlat!

Erol Sırrı YOLCU
VUSLAT

erolyolcu3434@gmail.com

İBB MECLİSİ'NDE KONUŞAN VOLKAN YILMAZ'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA ÇOK SERT SÖZLER;
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İBB Ocak ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Yılmaz, terörle irtibatlı kişilerin İBB’de işe
alındığı iddiasının araştırılması gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye
yönelik sözleri nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu’nu eleştirdi. Başkan Yılmaz, “Hiçbir şey
bilmezsen haddini bil diye bir söz vardır. Hak bilmek, hukuk bilmek güzel bir erdemdir.” dedi.

TBB’nin Sayıştay tarafından denetlenen şeffaf bir kurum ol-
duğunu söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, “Sayıştay deneti-
mine tabi olan ve 2018 yılında denetlenmiş olmakla birlikte,
6 Ocak 2022 tarihinde Sayıştay’a başvurarak denetlenme ta-
lebinde bulunmuş olan birliğin 4 CHP’li encümen üyesinin
savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrasında, mülkiye başmü-
fettişleri tarafından sürdürülen denetimler sonucunda adli
mercilerce herhangi bir kusur ve ihmal olmadığı tespit edildi-
ğinde iddia sahipleri ne yapacaktır çok merak ediyorum.
Böyle bir durum söz konusu olduğunda bilinmesini isterim ki
suçlanan herkes bu itham ve iddia sahipleri hakkında yasal
haklarını saklı tutacaklardır. Birliğin faaliyetleri her yıl faaliyet
raporlarında yer almakta olup bugüne kadar faaliyet raporla-
rına itirazları olmamış CHP’li meclis üyeleri, özellikle de
Sayın Hasan Akgün ne yapacaktır doğrusu bunu da çok
merak ediyorum. Şimdi Türkiye Belediyeler Birliğinde bu
suçlamalarda bulunan CHP yönetimine ve özellikle Sayın

Ekrem İmamoğlu’na sormak istiyorum. Soru bir; 2020 yı-
lında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe olarak dağıtı-
lan en pahalı iki araç İstanbul’un hangi belediyesine
verilmiştir? Utanmamanız için buradan söylemiyorum çünkü
bu belediye CHP’li belediye. Hani ayrımcılık vardı? Allah aş-
kına 39 ilçe belediye başkanından bu salonda arkadaşlarım
var yahu hangi belediyenin Türkiye Belediyeler Birliğinin
hibesine ihtiyacı var? Ayıptır, günahtır. Anadolu’da, kır-
salda, belde belediyelerinde ihtiyaç sahibi belediye-
lerimiz varken İstanbul’da nüfusu 300 bini aşmış
bir belediyenin 2020 yılında ayrımcılık yapmakla
suçladığınız Belediyeler Birliğimiz tarafından en
pahalı iki aracı almış. Araştırın ve cesaretiniz
varsa bu kürsüden kamuoyu ile paylaşın. İstan-
bul’da CHP’li bir belediyeye 2020 yılında en pa-
halı iki aracı hibe ederek mi ayrımcılık yapıyor
Türkiye Belediyeler Birliği?” diye sordu. 

HASAN AKGÜN NE YAPACAK?
İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili de konuşan
Volkan Yılmaz, “Terör örgütleriyle bağlantılı
oldukları iddia edilenlerin belediyeye alın-
ması konusunda iddiaların araştırılması, in-
celenmesi, ihtiyaç olursa da soruşturulması
maksadıyla tecrübeli müfettişler görevlendi-

rilmesinin neresi yanlıştır?” dedi.
Yılmaz, sürecin takipçisi ola-

caklarını belirterek “Nefe-
simiz enselerinde”
mesajı verdi. Konuşma-
sında işten çıkarmalar
ve yeni işe alınan işçi-
lerle üzerinden eleştiri-
lerine devam eden

Yılmaz, “Aynı şekilde, ya-
pılan değerlendirmeler ne-

ticesinde hizmetine ihtiyaç kalmamıştır deni-
lerek yaklaşık 13 bin 500 kişinin işine son ve-
rilirken, yine yaklaşık 45 bin 000 kişi işe
alınmıştır. Ama ne gariptir ki, işe alımlarla il-
gili gündeme taşınan ve sorulan sorulara akli
ve mantıklı cevap verecekleri yerde, Ekrem
İmamoğlu başta olmak üzere CHP yönetici-
leri her zaman olduğu gibi, iktidar bizi engel-
lemek için her yolu deniyor, bize kumpas
kuruyor, hizmetlerimizi çekemedikleri için
bize iftira atıyor, ey halkım bunlar böyleler, ik-
tidara karşı bizlere sahip çıkın türünden ha-
maset dolu sözler söyleme yoluna gitmekte;
Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Genel Başka-
nıma, bakanlara, devlet görevlilerine olmadık
sözlerle, çirkin üsluplarla hakaretler etmeyi
tercih etmektedirler” eleştirisinde bulundu. 

NEFESİMİZ ENSELERİNDE
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HADDINI BIL!Volkan 
Yılmaz
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H emen hemen her çevrecinin kullandığı bir
sözdür. Kızılderililerin reisi Seattle’nin,
Washington’daki Büyük Başkana yazdığı

mektuptaki sözler. “Son ırmak kuruduğunda son
ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda beyaz
adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu 
anlayacak.” 

Nerden icap etmiş Kızılderili reisin, Beyaz reise
böyle bir mektup yazması. Büyük başkan reisten top-
raklarını kendilerine satmasını istemiş. Dostluktan
söz etmiş büyük başkan. Düşünmüş reis satmaya razı
olmazsak zorla alacak. Düşünmüş, gökyüzü nasıl
satın alınabilir, toprağın sıcaklığını, havanın taze ko-
kusunu, suyun pırıltısının sahibi değiliz ki biz. Toprak
bizim anamızdır, biz o toprakların bir parçasıyız.
Washington’daki büyük başkan bizden toprak istediği
zaman bütün bunları da istiyor. Bizim atalarımızın
sesleridir sularda şakırdayan sesler. Beyazların şehir-
lerinde sessizlik yoktur. Oralarda yaprakların sesini,
uçuşan böceklerin vızıltısını işitemezsiniz. Gürültü pa-
tırtı kulaklarımızda uğuldar. Kuşların ötüşünü, suba-
şında kurbağaların bağırışını işitemezsen bu dünyanın
tadı mı kalır? İnsanlar denizdeki dalgalar gibi gelir
geçerler. Biz gidiyoruz, ama beyaz adamın da bir gün
bunu anlayacağını biliyoruz. 

Bütün buffalolar öldürüldükten, yaban atları ehli-
leştirildikten, ormanların en gizli köşeleri binlerce in-
sanın ağır kokusuyla dolduktan, sevimli tepelerin
görüntüsü konuşan tellerle kirletildikten sonra… Bir
bakacaksınız ki, gökteki kartallar yok olmuş. Hızlı
koşan taya ve ava elveda demişsiniz. Bu ne demektir,
biliyor musunuz? Bu yaşamın sonu ve sırf daha fazla
hayatta kalmanın başlangıcıdır. Biz, her şeyden önce
her insanın kendi istediği gibi yaşama hakkını tanır
ve sayarız. Eğer satma teklifini kabul edersek, bu sa-
dece yeni toprakları güvenlik altına almak için 
olacaktır.

Son Kızılderili bu dünyadan gittiği ve onun hatı-
rası, yalnız bir bulutun sonsuz çayırların üzerindeki
gölgesi olarak kaldığı zaman, babalarımızın ruhu bu
kıyılarda ve ormanlarda yaşamaya devam edecektir.
Çünkü onlar bu toprakları, ormanları, dereleri sevi-
yorlardı. Yeni doğan çocuğun annesinin kalbinin atı-
şını sevdiği gibi. Size bu toprakları sattığımız zaman,
siz de onları bizim sevdiğimiz gibi seviniz. Onlarla
bizim ilgilendiğimiz gibi ilgileniniz. Onları bu gün
bulduğunuz gibi hatırlayınız. Ve bütün kuvvetinizle,
ruhunuzla ve kalbinizle onları çocuklarınız, torunları-
nız için koruyunuz. Ve Tanrı’nın hepimizi sevdiği gibi,
siz de onları seviniz….

Bu mektup Kızılderili Seattle tarafından Büyük
Başkan’a yazıldığında yıl 1853 ABD Başkanı Fran-
klin Pierce. Bu Seattle Türkiye’de başkanlık istese
oyum evet. Şimdi her şey satılıyor. Fabrikalar, şirket-
ler, kuruluşlar, ormanlar, göller, nehirler. Allah bize
akıl versin. Sağlıklı kalmanız dileklerimle...

Bize de ders verecek 
bir Kızılderili lazım!      

10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü 
nedeniyle gazetecilerle
bir araya gelen Çatalca
Belediye Başkanı 
Mesut Üner, İBB'den
kendilerine yeterli destek
gelmediğini söyledi. 
Bir dönem önce İBB'nin
Çatalca Belediyesi'ne
5 milyon destek
verdiğini belirten Üner,
“Sayın İmamoğlu'nun
seçilmesinin ardından bu
destek 2 buçuk milyona
düştü. Beylikdüzü ve
Büyükçekmece'ye kadar
gelen İBB desteği bize
uğramıyor” siteminde
bulundu

Ç atalca Belediye Başkanı Mesut Üner,
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle gazetecilerle bir araya

geldi. Çatalca Kervan Et Lokantası'nda veri-
len yemeğe AK Parti İstanbul Milletvekili
Gazeteci Tülay Kaynarca, Çatalca Kayma-
kamı Erdoğan Turan Ermiş, AK Parti Ça-
talca İlçe Başkanı Yusuf Aslan, MHP
Çatalca İlçe Başkanı Halit Tuncay Uğur ve
basın çalışanları katıldı. Gazetecilerin gü-
nünü kutlayan Mesut Üner, “Bizlerin hızlı,
doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi için, gece-
gündüz demeden önemli bir görevi yerine
getiren basın mensuplarımızı 10 Ocak Çalı-
şan Gazeteciler Günü vesilesiyle misafir ede-
rek, biraz olsun kendilerine keyifli bir an
yaşattıysak ne mutlu bize. Bu vesileyle tüm
basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü’nü kutlar, meslek hayatları bo-
yunca önce sağlık sonra başarılar dilerim’’
dedi.

Köylere ayrım yapmadık

Toplantıda Çatalca'da yapılan çalışmalar
hakkında da bilgi veren Mesut Üner, “Mey-
danları bitirdik geri kalanları projelendirdik
2024 yılına kadar kalan her meydanı bitirece-
ğiz. Bir şey daha var. Hükümetimiz Kırsal
Mahalle diye bir yasa çıkardı. 39 tane mahal-
lemiz var 37 tanesi köyden mahalle olmuştu.
Bu yeni çıkan yasayla istersek hiçbirini kırsal
mahalle yapmazdık, Belediye Meclisi olarak
ya da istediğimiz belirli köyleri yapardık. Biz
hiç ayırt etmeden ekonomik şartlarda sıkıntı
yaşayan köylülerimize destek olsun diye 37
tane köyümüzün hepsini kırsal mahalle yap-
tık. Oradan gelecek yüzde 30-40 bir kazancı-
mız vardı dedik ki onları başka yerden
bulalım. Köylünün cebine katkı vermemiz
gerekiyor dedik ve bunu oy birliğiyle geçirdik.
Dosyamız şu an İBB Meclisi'nde komisyon-
dan geçecek. Geçtikten sonra biliyorsunuz
kırsal mahalle olunca hepsi vergiden muaf
olacak, su fiyatları dörtte bir düşecek. İnşaat
yapacaklar. Yalnızca projelendirip imardan
ruhsatını alacaklar” açıklamasını yaptı. 

700-800 milyon gelecek

İGD Başkanı Mehmet Mert'in, “Projelerinizi

yaparken belediye kaynaklarının haricinde
başka bir yerden destek alıyor musunuz?”
sorusuna da cevap veren Mesut Üner, “Des-
tek derken, devlet desteği var. İki büyük pro-
jeye destek var. Bir tanesi Millet Bahçesi. Biz
Çatalca'nın meydanında 52 bin metrekare
arsa tapusunu şu an belediyemizin envante-
rine kazandırdık. Bugün en kötü metrekaresi
10 bin lira olsa 520 milyon lira yapar. Üs-
tünde 38 tane dükkan yapılacak. Ortalama
bir dükkanı 5 milyona satsak, bittikten sonra
bu projeyle 200 milyon lira katkı gelecek.
Otoparklar var onun fiyatını ben biçemedim
siz düşünün. Bir de sosyal tesis yapıyoruz.
Bir de meydanda eski köhne bir binamız
vardı çok kötüydü. Onu yıktık. Şimdi oradan
da 100 milyon liranın üzerinde bir katkı bele-
diyemizin envanterine gelecek. Yani 3 pro-
jeyle belediyemizin envanterine en az
700-800 milyon lira girecek. Bu noktada hü-
kümetimize çok teşekkür ediyorum” cevabını
verdi. 

Destek yarı yarıya düştü

Spor projelerinin de olduğunu söyleyen
Mesut Üner, “Havuzu ve aynı zamanda ka-
palı salonunu Spor Toto'dan aldığımız des-
tekle yapıyoruz. Diğer kafeterya, futbol
sahasının tribünleri, tenis kortları falan bun-
ları belediyenin bütçesiyle yaptık. Şunu söy-
leyeyim. Biz Çatalca Belediyesi olarak  25
milyon lira katkı sağlıyoruz İBB bütçesine.
Bunlar İller Bankası payından yıllık olarak
net kesiliyor. Bir diğer nokta daha var. Bizden
önceki dönemde İBB 5 milyonluk katkı veri-
yordu Çatalca Belediyesi'ne. Ne katkısı? As-
falt, parket taşı gibi. Şimdi bu katkı 2 buçuk
milyon liraya düşürüldü. Yani artacakken
düştü. İBB bize ne yaptı? Söyleyeyim. 7-8
kere Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ulaştım.
Çatalca'nın girişi yapıldı bir de kreş yapıldı.
Başka da İBB'nin yaptığı hiçbir şey yok. İşte
tohum, fide desteği vs onları çok araştırma-
dım ama öyle bir destekleri olduğunu söyle-
diler” eleştirisinde bulundu. 

Çok büyük işler yapıldı

İBB'nin desteğini beklediklerini belirten
Mesut Üner, “Ben CHP'li arkadaşlara İBB
Meclisi'nde söylüyorum. Arkadaşlar biz hü-
kümetten ne getirirsek getirebilelim siz de

Büyükşehir'den ne getirebiliyorsanız getirin.
Şurada 1 buçuk yıl önce Cem Kara başkanı-
mız vardı. Bugün yok. Yarın biz de olmaya-
cağız. Bu koltuklar kimseye kalmayacak.
Ama hizmetler burada kalacak, Çatalca'ya
kalacak. Rahmetli Kadir Topbaş öyle zor
işler yaptı ki. Buranın doğalgazı Trakya Taş'ta
idi. Trakya Taş'tan satın aldı ve İGDAŞ mari-
fetiyle buradan 55 kilometre ötede Binkılıç'ta
anlaştı şu an 33 köyümüzde doğalgaz var. O
dönem 12 tane kapalı spor salonu yapıldı, 10
tane futbol sahası yapıldı. Çok büyük işler
yapıldı” açıklamasını yaptı. 

Böyle mi olması lazım!

“Şu an bakıyorum hizmet İBB'den Büyük-
çekmece'ye kadar geliyor” diyen Mesut Üner,
“Ama bize uğramıyor. Hasan abi (Hasan

Akgün) ve Murat abi (Mehmet Murat Çalık)
bölgeye hizmet noktasında İBB'den iyi des-
tek alıyorlar ama biz alamıyoruz. Eskiden
onlar alamıyor biz alıyoruz derlerdi şimdi de
öyle bir şey oldu galiba. Ben o eskilerde yok-
tum. Ama ben gene Çatalca'da yüzde 60 oy
alan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ben-
den daha çok Çatalca'ya hizmet etmesi ge-
rektiğine inanıyorum. Biz burada nasıl
iktidarsak, Büyükşehir Belediye Başkanımız
da orada iktidar. Biz de şöyle mi yapalım?
Benim 39 mahallem var. A mahallesi bana
az oy verdi oraya hizmet yapmayayım, B
mahallesi çok oy verdi oraya hizmet yapa-
yım. Böyle mi olması lazım yani? Bizim gibi
ufak bir ilçe İBB'ye 25 milyon lira katkı vere-
biliyorsa, İBB'den de hizmeti hak ediyor de-
mektir” ifadelerini kullandı.  

ıBB cATALcA’Yı 
TEgET gEcıYOR!

Kahramanlara ödül verildi
Bağcılar Belediyesi  ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen “Haberin Kahramanları 2” töreninde 2021
yılının başarılı medya kuruluşları, cesur gazetecileri ve habere konu olan kahramanlar ödüllendirildi. Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Yalan haber furyasının cirit attığı bu günlerde, doğru haber yapan siz değerli dostları tebrik ediyorum” dedi.

10 OCAK Çalışan Gazeteciler
Günü, Bağcılar Belediyesi ve Medi-
pol Üniversitesi İletişim Fakülte-

si’nin işbirliğiyle coşkulu bir şekilde kutlandı.
Bu amaçla Güneşli’de bir otelde düzenlenen
“Haberin Kahramanları 2” isimli programda;
siyaset, iş, sanat, spor ve medya dünyasının
önemli isimleri bir araya geldi. Programın ev
sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, yaptığı konuşmada “Siz de-
ğerli gazetecilerin kutsal bir görev yaptığını
ifade etmek istiyorum. Zor şartlar altında ger-
çek ve doğru habere ulaşma noktasında çaba
sarf ettiğinizin farkındayız. Bilim ve teknoloji-
nin geliştiği bir süreçte sosyal medyada yalan
haber furyasının cirit attığı; doğru haberden
daha fazla pirim yaptığı süreçte doğru haber
yapan siz değerli dostları tebrik ediyorum”
dedi. 

Ödüller verildi

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Büyükaslan ise “İnsanların haber
almak hakkını gözetmek bir yana bunu yapar-
ken öyle hassas dengeler gözetiyorsunuz ki bu
dengeler bu bayramı, bu günü bizler için ve
sizler için anlamlı kılıyor” diye konuştu. Gele-
ceğin gazetecileri olmaya aday İletişim Fakül-
tesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 2021’de
yayınlanmış insanı umutlandıran haberlere
konu olan kahramanlar ile fedakar, cesur ve
başarılı gazeteciler de gecede ödüllendirildi.

Kalbimizde kalacaklar

32 kategoride ödüllerin dağıtıldığı programda
ilk ödül tüm gazeteciler adına Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından Tür-
kiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
Üyesi Pınar Aktaş’a verildi. Ödülü meslektaş-
ları adına alan Aktaş, programa emeği geçen-
lere teşekkür etti. 
Vefa Özel Ödülü ise Kahramanmaraş'ta yan-
gın söndürme uçağı düşmesi sonucu 5’i Rus
asker 3'ü Türk olmak üzere hayatını kaybeden
8 kişi için verildi. Rus personel adına ödülü
alan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonso-
losu Andrey Buravov, duygularını “Bu ödülün
14 Ağustos günü hizmetini yerine getirirken
ölen 5 kahraman Rus pilotu ile kahraman 3
Türk vatandaşına verilmesinden dolayı min-

nettarız. Onlarla ilgili hatıramız her zaman
ebediyen kalplerimizde kalacak” şeklinde ifade
etti. Renkli görüntülere sahne olan gecede;
Yılın En İyi Kalpli Haber Kahramanı ödülü,
“Kimsenin çocuk gelin olmasına izin vermeye-
ceğim” diyen Diyarbakırlı muhtar Dilek De-

mir’e, Yılın Engel Tanımayan Kahramanları
ödülü, üst üste 2 kez Avrupa Şampiyonu olan
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı’na, Ya-
şama Fark Katanlar Özel Ödülü ise yaşama
dört elle sarılarak başarılara imza atan engelli
Nil Mısır’a verildi.

Çocuklara özel 
kuşlu kütüphane

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi,
mobilyaları, yeşil alanı ve renkli
yapısıyla çocuklar için özel ola-

rak tasarlanan, ilçenin ilk çocuk kütüpha-
nesi ‘Kuşlu Kütüphane’yi Cumhuriyet
Mahallesi’nde hizmete sundu. Çocuklara
kitap okuma alışkanlığı geliştirmek ve ders
çalışabilecekleri bir mekân oluşturmak ama-
cıyla hayata geçirilen Kuşlu Kütüphane,
Türk Edebiyatı’ndan Dünya Klasikleri ’ne 7
bin kitap koleksiyonuyla, çocuklara ağaçla-
rın ortasında keyifle vakit geçirebilecekleri
etkinlik alanları da sunuyor.

Özendirecek bir mekân

Tamamen minik okurların istifade edebile-
ceği donanımlı bir kütüphaneyi Küçükçek-
meceli çocukların hizmetine sunduklarını
ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Minik okurları kütüphanede
daha fazla zaman geçirmek konusunda
özendirecek bir mekânı onların hizmetine

sunduk. İki katlı kütüphanemizin ilk katı kü-
tüphane, ikinci katı ise ebeveynlerin bekleme
noktası ve etkinlik alanı olarak kullanılacak.
Doğayla iç içe konuşlanan bu mekanda,
Küçükçekmeceli çocukların keyifle vakit ge-
çireceğine inanıyorum” diye konuştu.

Çocuklara uygun kitaplar

Kuşlu Kütüphane, Pazar hariç haftanın 6
günü 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet
verecek. 0-12 yaş aralığındaki çocuklara
uygun binlerce kitap sunmasının yanı sıra
etkinlik alanlarıyla da dikkat çeken Kuşlu
Kütüphane, göle ve doğaya komşu konu-
muyla da minik okurların ilgisini çekecek.
Doğa içerisinde yer alan kütüphane bahçe-
sinde önümüzdeki günlerde izcilik, kamp ve
yoga gibi etkinliklerin düzenlenmesi planla-
nırken, okuma saatleri, yazar buluşmaları
vb. etkinlikler ile çocukların kitapların bü-
yülü dünyasına adım atmalarına katkıda
bulunacak.

KARTAL Belediyesi, 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü kapsamında gaze-
tecileri ağırladı. Kartal Belediyesi

Mehmet Ali Büklü Parkı içinde yer alan Jüpiter
Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı dave-
tine çok sayıda basın mensubu katıldı. Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in rahatsızlığı
nedeniyle katılamadığı kutlama programında
konuşan Başkan Yardımcısı İmam Aydın, gaze-
tecilerin kamuoyunu bilgilendirme, toplumun
sorunlarını gündeme taşıma ve çözümü konu-
sunda katkı sunan en önde gelen meslek men-
supları olduğuna vurgu yaptı. Gazetecilerin riskli
bir meslek grubunda olduğunu belirterek basın
mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gü-

nünü kutladı. Toplantının açılışında konuşan
Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürü Hüseyin Güler, “Ben hepimizi bir aile
olarak görüyorum. Burada hiç kimsenin yapmış
olduğu meslekten dolayı farklı bir şekilde uzak
olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz öncelikle
arkadaşız ve aileyiz” dedi.  Toplantıda daha
sonra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı
İmam Aydın ise “Kamuoyunu ve toplumu bilgi-
lendirme anlamında çok kıymetlisiniz. Toplu-
mun sorunlarını ve problemlerini gündeme
taşıyarak, çözüm konusunda katkı sunan meslek
mensuplarısınız. Bununla beraber Kartal ka-
muoyunda sivil toplum kuruluşlarının gözü 
kulağısınız” ifadelerini kullandı.

Biz bir aileyiz

Mesut
Üner Tülay

Kaynarca
Turan
Ermiş

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, programın
sonunda gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



M erkez Bankası'nın (TCMB) yükselen en-
flasyona rağmen 2021'in son üç ayında
faiz indirimlerine devam ederek mazot-

tan ekmeğe kadar zam furyasını ateşleyen para po-
litikası, kartlı harcamaları rekora taşıdı. Merkez
Bankası verilerine göre, 2021'in 4'üncü çeyreğinde
kartlı harcamalar çeyreklik bazda ilk kez yarım tril-
yonu aştı. Son üç ayda banka kartı ve kredi kartı ile
yapılan harcamalar 560 milyar 723 milyon liraya
yükselerek bir önceki çeyreğe göre yüzde 15.9, bir
önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 85.5
artış gösterdi. 2021'de banka kartı ve kredi kartı
harcamaları toplamı 1 trilyon 723 milyar 511 mil-
yon liraya çıktı. 2020'de bu tutar 1 trilyon 61 mil-
yon lira, 2019 yılında ise 939.4 milyon lira
düzeyindeydi. 2021 yılının tamamında 2020 yılına
göre toplam kartlı harcamalardaki büyüme yüzde
62.3 oldu.

Markete 105.3 milyar

Kartlı harcamalardan en büyük payı alan market
ve alışveriş merkezi harcamaları son çeyrekte 105
milyar 315 milyon liraya ulaştı. Aylık ortalama 30
milyar lirayı geçmeyen market alışverişleri aralık
ayında 41.4 milyar liraya kadar çıktı. Böylece geçen
yılın tümünde 224 milyar lira olan kartlı market
harcaması geçen yıl 344 milyar lirayı aştı.

Zam beklentisi öne çıktı

Marketten sonra en büyük kartlı harcama 47 mil-
yar lira ile elektronik ürünlere yapıldı. Hem fiyat ar-
tışları hem de fiyatların daha fazla artacağını
düşünen vatandaşların alımlarını öne çekmesi ile
elektronik ürün harcamalarında rekor geldi. Böy-
lece ‘elektrik-elektronik eşya, bilgisayar' ürünlerine
yapılan kartlı harcamalar üçüncü çeyreğe göre
yüzde 35.1 artış gösterdi. Yılın son üç ayında va-
tandaşın çeşitli gıda harcamaları ise 38.1 milyar li-
raya çıktı. Böylece 2020'de toplam 75.6 milyar lira
olan gıda harcamaları 2021'in tümünde 121.4 mil-
yar liraya yükseldi.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1532065)

YENİDOĞAN HEDİYE SETİ SATIN ALINACAKTIR
GÜNGÖREN BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

YENİDOĞAN HEDİYE SETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/5616
1-İdarenin
a) Adresi : Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 34160 

GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124491754 - -
c) Elektronik Posta Adresi : ndemir@gungoren.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5.000 Adet Bebek Bakım Çantası ve 5.000 Adet Bebek 

Bakım Ürünleri alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Ürünler, Güngören Belediyesi-Merkez Depo: Gençosman Mh. 
Şehit Polis Suat Hayri Dal Sk. No:9/5 Güngören/İST 
adresine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Ürünler, işe başlama tarihinden itibaren 45 gün süre 
içerisinde idarenin belirlediği yere teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :  GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI-İHALE 

KOMİSYON ODASI-Güven Mah. Marmara Cad. No:38 Güngören/İST
b) Tarihi ve saati : 07.02.2022 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 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. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler 
sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve 
açıklamaları içeren doküman:
İsteklilerin, ürünlerin teknik şartnameye uygun numunesini en geç ihale günü ve saatine kadar tutanak 
karşılığında idareye (Güngören Belediyesi-Halkla İlişkiler Müdürlüğü) teslim etmesi ve teslim tutanağını ihale
teklif zarfında komisyona ibraz etmesi gerekmektedir. 
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile
teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İsteklilerin ürettikleri ürünler yerli malı ise ürünlere ait yerli malı belgesi ve Teknik şartnamenin 7. maddesinde
istenen belgeler ihale teklif zarfında idareye sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen her türlü çanta ve/veya bebek bakım ürünleri benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 2. KISIM
(BEBEK BAKIM ÜRÜNLERİ) kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI-HALKLA İLİŞKİLER 
MÜDÜRLÜĞÜ-Güven Mah. Marmara Cad. No:38 Güngören/İST adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci madde-
sine göre açıklama istenecektir.

EKONOMİ

TORKU ve Konya Şeker gibi çok sayıda işti-
raki bünyesinde barındıran Anadolu Birlik
Holding'in büyük hissedarı Pancar Ekicileri

Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Baş-
kanı Ramazan Erkoyuncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya
geldi.Özellikle şeker pancarı fiyatlarında düzenleme
yapılması gerektiğini belirten Ramazan Erkoyuncu,
"40 yıldan beri ekim için ön avans fiyatı açıklanmadı.
Pancar ekilir, bazen hasada yakın ya da sonra açıkla-
nırdı. Ama bu yıl başta şeker pancarı olmak üzere,
fiyatları baştan açıklamak zorundayız. İlgili birimlerle
de konuştuk. Bütün şeker fabrikaları sahipleriyle 
toplantı yaptık. Eğer sağlıklı bir yaklaşım olmazsa,
şeker pancarı çiftçisinin birim başına gelirinin biraz
fazlası ya da aynı oranda olmazsa çiftçiye ekim 
yaptıramayız."

Şekere zam bekliyoruz

Şeker fabrikalarının kapanabileceğini ifade eden Erko-
yuncu, "Eğer şeker pancarına bir düzenleme olmazsa,
fabrikalar kapanma noktasına gelir. Birkaç yıl diyorum
ama iyimser bir şekilde eğer zafiyet olursa bu yıl bile
birçok fabrika kapanır. Doğuda ve batıda bazı şeker
fabrikaları büyük bir ihtimalle kapanır. Niye? Pancar
bulamıyorlar. Bazılarının da poları düşük. Pancar,
Orta Anadolu'nun ürünü. Bu özelleşen bazı fabrikalar
ise bana göre kapanacak" diye konuştu. Şeker fiyatla-
rına da değinen Erkoyuncu, "Şeker fiyatlarına devlet
yüzde 25 zam verdi; ama onun üzerinde satılıyor. Bu
arz-talep olayı, piyasa kendiliğinden oluştu. Tekrar bir
zammı, bizim yapmamız mümkün değil. Bu devlet
iradesinde olan bir şey. Mevcut halde şeker fiyatından
üreten bir kurum olarak çok memnunuz. Ama gelecek
yılda eğer şekere zam verilmezse tabiri caizse külliyen
zarar. Kapasite ve modernlik açısından biz zarar etme-
yiz ama diğer fabrikalar dökülür. Dolayısıyla şekerin
zammını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenleme olmazsa
fabrikalar kapanabilir
Pankobirlik Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, şeker
pancarında fiyatların erken açıklanması gerektiğini
belirterek, "Eğer şeker pancarına bir düzenleme 
olmazsa, fabrikalar kapanma noktasına gelir" dedi

Enflasyonun tırmandığı son üç ayda kartlı harcama rekor kırdı. Geçen yıl banka kartı ve kredi kartı
harcamaları toplamı yıllık yüzde 62.3 artışla 1 trilyon 723 milyar liraya ulaştı. Vatandaş zam yağmuru

yaşanan son üç ayda kartla 560.7 milyar liralık harcama yaptı

VATANDAS KREDI 
KARTINA YUKLENDI

Son bir yılda 46 kez zam gelen akaryakıtta kartlı harcamalar,
yılın son çeyreğinde 34.6 milyar liraya çıktı ve salgının etkisin-
den arındırmak için kapanmanın bittiği yılın ikinci çeyreği ile
karşılaştırıldığında yüzde 67 artış gösterdi. Akaryakıtta yıllık
kartlı harcama 104 milyar liraya çıktı. Bankacılık Düzenleme

ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre 31
Aralık haftası itibarıyla bireysel kredi kartlarında toplam bü-
yüklük yıllık yüzde 46.6 artışla 209 milyar 947 milyon lira se-
viyesinde. Vatandaş bireysel kredi kartlarında sadece üç ayda
25 milyar lira daha borçlanarak 2021 yılını bitirdi.

Akaryakıta kartlarla 104 milyar lira ödendi

İstiridye mantarı zengin etti
Burdur'da TIR şoförlüğünü bırakıp, kurduğu
3 üretim çadırında mantar üreticiliğine
başlayan Mehmet Kelen (30), tadını bile
bilmediği istiridye mantarından 1 yılda
yaklaşık 600 bin lira kazandı. 3 ortaklı
işletme kuran Kelen, “Hedefim, 45 günde
10 ton üretim yapacak tesis kurmak” dedi

KENTTE 8 yıldır TIR şoförlüğü yapan
Mehmet Kelen, kendi işinin patronu
olma hayaliyle araştırma yaptı. Man-

tar üreticiliğini inceleyip, gittiği bölgelerde üretici-
lerden bilgi alan Kelen, kentte istiridye mantarı
yetiştirmeye karar verdi. Fikrini paylaştığı yakın-
larından maddi destek de alan Kelen, 3 ortaklı iş-
letme kurdu. 8 dönüm arazide 2 dönümü
kaplayan 3 üretim çadırı oluşturan Kelen, 1 yılda
30 ton istiridye mantarı yetiştirdi, yaklaşık 600
bin lira kazandı. Kelen ve ortakları, yetiştirdikleri
ürünlerini yarısını Burdur'da, kalanını İstanbul ve
Bursa gibi büyük şehirlere sattı.

Tadını bile bilmiyordum

Daha önce istiridye mantarı hakkında bilgisi ol-
madığını belirten Mehmet Kelen, "İstiridye man-
tarını hiç bilmiyordum. Yemedim bile. Kültür ile
istiridye mantarı yetiştiriciliğini araştırdım. Kül-
tür mantarcılığında kompostu kendimiz hazırla-
yacağımız için zor olduğunu düşündüm. İstiridye
mantarı üretimine yöneldim. 3 çadırda üretim
yapıyoruz. Birisi kompost, ikisi üretim çadırı. He-
defim, 45 günde 10 ton üretim yapacak tesis kur-
mak. Bölgemizin mantar ihtiyacını karşılayacak
üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz" diye
konuştu.

Kilosu 25 liradan satılıyor

Kelen, hijyenik ortamda 45 günde ürettikleri yak-
laşık 4 ton istiridye mantarını kilogramını 20-25
liradan sattıklarını söyledi. Kelen'in hayalindeki
tesisi kurmasında maddi destek sağlayan ortağı
Sebahattin Şimşek de bir yıllık süreçte ürettikleri
istiridye mantarı ile Burdur'daki tüketimin yüzde
50'sini karşıladıklarını belirtti.
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C HP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, partisinin grup
toplantısında konuştu. Kılıç-

daroğlu, geçen yıl 20 Aralık’ta dolar
kurundaki büyük dalgalanmadan bi-
rilerinin büyük rant elde ettiğini belir-
terek,  Bakın 20 Aralık gecesi malum
dolarda ciddi bir düşüş oldu. Birileri
18 liradan dolarını bozdurdu, iki gün
sonra gitti 13 TL’den dolar satın aldı.
Milyarlar liraca para kazandılar bazı-
ları. Dedik ki bunu araştıralım. Kim
parayı kazandı. kim kaybetti? AKP ve
MHP milletvekilleri “Hayır, bunu
araştırmayın” dediler. Buradan
açıkça şikayet ediyorum. AKP 
milletvekilleri ve MHP milletvekilleri.
fakirin fukaranın yanında değil soy-
guncunun yanında yer almıştır. 84
milyon insan soyuluyor! Kim soydu?
Bu devleti kim soydu, araştıralım.
Hayır. Siz bunlara ortak mısınız?”

sorusunu sordu.

Devlet yönetilmiyor

Türkiye'de devletin maalesef yönetil-
mediğini anlatan CHP Lideri, “Bir
yılda akaryakıta tam 46 kez zam
geldi. Dolar artar zam gelir, dolar
düşer zam gelir. Şu anda devlet yöne-
tilmiyor. Hükümet çoklu organ yet-
mezliği yaşıyor. Adalet, devleti
ekonomik bağlamda sağlıklı yönetim
istiyorsanız ekonomide de adalet ol-
ması lazım. Hiçbir çocuğun yatağa aç
girmemesi lazım” dedi.

Her yerde adaletsizlik var

Büyük adaletsizlikler yaşandığını da
anlatan Kılıçdaroğlu, “Yargının en te-
pesindeki başkan, Anayasa Mahke-
mesi Başkanı da adaletsizliği
söylüyor. Evet, temel bir meselemiz
var. Adaleti sağlamazsınız devleti yö-
netemezsiniz, güveni sağlayamazsı-
nız, bir araya gelemezsiniz, toplumsal

bilinciniz gelişmez. Devletin dini ada-
letse bunların yaptığı ne? Her yerde
adaletsizlik var” diye konuştu.

Bahçeli'ye kapak olsun

MHP Lideri Bahçeli'yi de hedef alan
Kılıçdaroğlu, “Tam bir çöküş yaşanı-
yor. Bunu nereden anlıyoruz? 1. Yük-
sek mevduatı olanlara verilen rüşvet.
2.İhracatçılara “ihracat bedelinin
yüzde 25'ini getirip Merkez Banka-
sına yatıracaksın” dediler. 3. Bu, Bah-
çeli’ye kapak olsun; vatandaşlığı
satmak. Konut alana vatandaşlık ve-
riyorlardı… Baktılar bu iyi tutmadı.
Bankada 500 bin dolara yatırana
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı
vermeye başladılar! Hani siz ülkücüy-
dünüz, hani siz milliyetçiydiniz?” diye
sordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ı da hedef alan CHP Lideri,
“Erdoğan çıksın şunu söylesin: “Ey
Kılıçdaroğlu, sen faiz yükseldi diyor-
sun, bak devletin faiz oranları düştü.”

Diyebilir mi? Diyemez! Peki kime hiz-
met ediyor? Dolar baronlarına, faizci-
lere hizmet ediyor, vatandaşa değil.
Bütün faizcilerin güvencesi de umudu
da Erdoğan’dır! İnanmıyorsunuz
değil mi? İspat edeceğim. Bu bütçede
240 milyar 400 milyon faiz ödeyecek-
ler. Bu bütçe imzalanıp bugüne ge-
lene kadar bu rakamların hepsi
değişti. Londra’daki tefecilere 193
milyar ödendi” dedi.

Siyasetçiler eleştirilmeli

Siyasetçilerin alkışa değil eleştiriye ih-
tiyacı olduğunu da anlatan Kılıçda-
roğlu, “Kim olursa olsun, ahlaklı
olduğu sürece istediklerini yazabile-
cekler, istedikleri gibi siyasetçiyi eleşti-
rebilecekler biz de o eleştirilerden ders
almasını bileceğiz. Siyasetçinin alkışa
değil tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Bu-
radan basın dünyasına da bir şeyler
söylemek isterim. Hiç merak etmeyin,
az kaldı” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli,
TBMM’de partisinin

grup toplantısında konuştu. Bah-
çeli, Türk milletinin terörizmin
hain planlarına, terör örgütlerinin
kanlı saldırılarına baş eğmeyip diz
çökmeyeceğini belirterek teröriz-
min hiçbir şekli, türü, türevinin
masum ve meşru olmadığını söy-
ledi. Bahçeli, Türkiye’nin üstesin-
den gelinmesi kaçınılmaz olan
öncelikli sorununun bölücü terör
olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Terör sorunu ülkemizin henüz
kabuk bağlamamış yarasıdır.
Zaman zaman kanatılan bu yara
açık olduğu müddetçe üzerine
konmak için fırsat kollayan pek
çok iç ve dış mahreçli haşarat ve
husumet odağı çıkacaktır, bugüne
kadar da çıkmıştır. Ekonomik is-
tikrarımızın sürekliliği, siyasal dir-
liğimizin sürdürülebilirliği,
toplumsal huzurumuzun sükuneti,
bölgesel ve küresel caydırıcılığımı-
zın sürati terörle mücadeleden alı-
nacak kalıcı ve kesin sonuçlara
bire bir bağlıdır. Sınırlarımızın
mücavir alanlarında, dağlarda, şe-
hirlerde, mezralarda, belediye-
lerde, bürokraside ve Gazi
Meclis’te bölücü teröristleri temiz-
lemedikten, her anlamda yüzleş-
medikten sonra rahat bulamayız,
güvende olamayız. Nitekim elle-
rinde hançer ile arkamızdan dola-
şıp gaflet ve rehavet anımızı
kollayan alçakları köklü bir tasfiye
ve tecziye süreciyle berhava etmek
mecburiyeti omuzlarımızdadır.
Milli bekamız, milli birliğimiz,
milli güvenliğimiz buna bağlıdır.
Bayrak inmesin diye yavrularını
mezara indiren şehit analarına,
şehit babalarına vefa ve minnet
borcumuzu kesinlikle ödemek du-
rumundayız. Biz TBMM’de terö-
rist istemiyoruz." Bahçeli, HDP’yi
Türk siyaset ve demokrasi haya-
tında bir saniye bile görmeye ta-
hammül edemediklerini söyleyerek
şöyle konuştu: "Anayasa Mahke-

mesi’nin görevini de bihakkın yap-
masını bekliyoruz. İblis’e piyonluk
yapan bölücü terör uzantılarının,
tertemiz millet iradesiyle tecelli
etmiş, ordular kurup, ordular yö-
netmiş, milli mücadeleyi cesaretle
yürüterek devlet kurmuş Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde bulun-
ması züldür, zulümdür, zillettir.
Mehmetlerimize kurşun sıkan ha-
inlerle düşüp kalkacaklar, terör
kamplarında ideolojik ve silah eği-
timi alacaklar, sonra da karşımıza
geçip demokrasi, özgürlük, insan
hakları, barış ezberlerini utanma-
dan sıkılmadan arka arkaya sırala-
yacaklar, bu ne kepazeliktir? Bu ne
pişkinliktir? Bu ne pervasızlıktır?
29 Nisan 2017’de Adıyaman mer-
keze bağlı Akçalı kırsalında Türk
Silahlı Kuvvetlerimizin operasyo-
nuyla imha edilen 4 teröristten bi-
risi olan 'Koçero Meleti' kod adlı
Volkan Bora’nın, şu anda HDP
Diyarbakır Milletvekili olan bir ka-
dınla nasıl karanlık münasebet
kurduğu deşifre olmuştur. Bu bö-
lücü milletvekili hakkında lazım
gelen hukuki takibat, dokunul-
mazlığının kaldırılmasıyla ilgili ta-
sarruf derhal temin ve tekemmül
etmelidir. Terörist sevdalıları Mec-
lis koridorlarındadır. Kamplara

gidip gelen insanlık defoları, iha-
neti tevzi eden terör trafoları Mec-
lis sıralarındadır. Bu kadar şehit
veriyoruz, bu kadar acı yaşıyoruz,
bir HDP’linin çıkıp da terör saldı-
rılarını kınadığını, şehitlerimize
rahmet dilediğini, hunhar eylem-
leri reddettiğini bileniniz, işiteniniz
var mıdır?"

HDP için kırk dereden su
taşıyorlar

Bahçeli, muhalefetin şehitlere baş-
sağlığı mesajlarını eleştirerek şöyle
konuştu: "PKK’ya, YPG’ye tek bir
laf yoktur, tek bir atıf yoktur, tek
bir eleştiri yoktur. Bir yanda bu
kadar yok ortadayken, diğer yanda
bölücülerle iş birliği vardır, terörle
ittifak vardır, patlama ortaklığı
vardır, ağız birliği vardır, vatan ha-
inleriyle irtibat vardır ve karşımız-
dadır. HDP’yi küstürmemek için
kırk dereden su taşıyanlar, PKK’yı
gücendirmemek, incitmemek için
suya sabuna dokunmaktan kaçı-
nanlar samimiyet fukarası, millet
ve milliyet muhalifleridir. Zira her
şey gün gibi meydandadır. Ey zil-
let partileri, çekinmeyin, telaşa ka-
pılmayın, yürekliyseniz itiraf edin;
'PKK bomba tuzakladı, sonra da
patlattı' derseniz sadece ve sadece
adam olursunuz, ahlaklı olursu-
nuz, dürüst olursunuz, tutarlı
olursunuz. Şehitlerimizin hakkını
bölücü teröristler kadar ağızlarına
alamayanların ne yatacak, ne de
kaçacak yerleri kalmıştır."

Destekçisi Kılıçdaroğlu'dur

Bahçeli, İBB terör ile iltisaklı ve ir-
tibatlı personellere yönelik başlatı-
lan soruşturmada görevli
müfettişlere CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ateş püs-
kürdüğünü söyleyerek şöyle ko-
nuştu: “İmralı canisi tarafından
kurdurulan ve PKK/KCK’nın şehir
yapılanması arasında yer alan Dİ-
YADER'in referansıyla belediyede
işe girdikleri iddia edilenlerin 
destekçis Kılıçdaroğlu’dur.”

HDP Eş Genel Baş-
kanı Mithat Sancar,
partisinin grup top-

lantısında konuştu. İktidarın
İBB'ye yönelik 'teftiş' çalışma-
larının arkasından diğer bü-
yükşehir belediyeleri için de
yoklama çalışması yaptığını
ifade etti. Sancar, “İstanbul ve
diğer büyükşehir belediyelerini
de gasp etme yoklamaları yap-
maktadır bu iktidar. Zemin
yoklamaktadır. Direnç yokla-
maktadır. Eğer, hatırlatmak is-
temem ama bu ülkede ilk
belediye kayyım atandığında
tereddütsüz demokrasiden
yana en ufak derdi olan çevre-
ler ortak irade koyabilseydi, ik-
tidar bugün kayyım
operasyonlarını hazırlayacak
kirli oyunlara başvuramazdı.
Bu acı gerçekle samimi bir
yüzleşme gerçekleştirebilirsek,
yani ilk kayyım atandığında
gerçekten kuvvetli bir demo-
kratik irade konamadığı,
bunun da bugünkü gelişmele-
rin önünü açtığı gerçekliğiyle
yüzleşebilirsek onu telafi ede-
cek yolları daha kolay yaratırız. 
Kayyım atama hazırlıklarının
başlangıcı 1 Nisan 2019. Yani
31 Mart’ta seçimler yapılmış,
kesin resmi sonuçlar açıklan-
mamış, mazbatalar hazırlan-
mamış ama İçişleri
Bakanlığı’na kayyım için hazır-
lık yapılmak üzere yazı yazıl-
mış. Demek ki sonradan isnat
ettikleri her şey yalan, buradan
da anlaşılıyor” dedi.

Ortada çöküş var

Türkiye'nin ekonomik kriz
içinde olduğunu da anlatan
Sancar, “Ekonomik krizi sözü
artık yaşananları açıklamaya
yetmiyor. Ortada çöküş var,

yaşam mücadelesi var. Daha
zamlı maaşlar halkın cebine
yansımadan iktidar zamlar ve
operasyonlar çöktü. Vermeden
alıyorlar, aldıklarıyla da yetin-
miyorlar cepte kalanları da
gasp etmeye çalışıyorlar.Halkın
mutfağına, tenceresine, sofra-
sına darbe yapan bir iktidarla
karşı karşıyayız. Elektrik, do-
ğalgaz, akaryakıt, temel gıda-
lar, iğneden ipliğe bir insanın
yaşamı için zorunlu olarak tü-
ketmesi gereken her şeye yüzde
1000 ve daha yukarıda zamlar
yapıldı. Temel gıdaların 250
gramdan sonrası lüks tüketim
haline getirildi! Halkın sofra-
sından, ekmeğinden, aşından,
cebinden aldılarını yandaşa,
savaşa ve saraya aktaracaklar.
Ortada halka kurulmuş büyük
bir tezgâh var” dedi.

Belediyeleri gasp
etmek istiyorlar!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarını
hedef aldı. Kılıçdaroğlu, “Şu anda devlet yönetilmi-
yor. Hükümet çoklu organ yetmezliği yaşıyor. 
Adalet, devleti ekonomik bağlamda sağlıklı yöne-
tim istiyorsanız ekonomide de adalet olması lazım. 
Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım” dedi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İçişleri Ba-
kanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne özel
teftiş başlatmasına ilişkin, "İstanbul ve diğer büyük-
şehir belediyelerini de gasp etme yoklamaları yap-
maktadır bu iktidar. Zemin yoklamaktadır" dedi

Coklu organ
yetmezlIgI
yaSIyorlar

Coklu organ
yetmezlIgI
yaSIyorlar

Coklu organ
yetmezlIgI
yaSIyorlar

Coklu organ
yetmezlIgI
yaSIyorlar

Coklu organ
yetmezlIgI
yaSIyorlar

Coklu organ
yetmezlIgI
yaSIyorlar

NERGİZ DEMİRKAYA

Terörist sevdalıları
Meclis koridorunda!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in
2017'deki operasyonda öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğrafının ortaya çık-
masıyla ilgili, “Terörist sevdalıları Meclis koridorlarındadır. Kamplara gidip gelen
insanlık defoları, ihaneti tevzi eden terör trafoları Meclis sıralarındadır” dedi

CHP Genel
Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu

Devlet
Bahçeli
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Can dostları
Gorbi’yi arıyor

Beşiktaş Meydanı'nda yıllardır simitçilik
yapan Nuriye-Nazım Demir çiftinin küçük-
ten alıp büyüttükleri 3 yaşındaki 'Gorbi'

isimli köpekleri 28 Aralık akşamı dört kişi tarafından
çalındı. Bir anlık boşlukta köpeği çalan hırsızlar, ku-
caklarına aldıkları köpekle kayıplara karıştı. Ailelerin-
den bir fertlerini kaybettiğini söyleyen çift, 'Gorbi' yi
görenlerin duyanların yardım etmesini istiyor. Bastır-
dıkları ilanları simitçi tezgahına asarak ve müşterilere
bilgi vererek can dostları köpeklerini arıyorlar.

Köpeğimi geri getirsinler

Gorbi'nin çalınma anı ise güvenlik kamerası tarafın-
dan kaydedildi. Görüntülerde, kaldırıma çıkan köpe-
ğin tasmasını tutan kişi 'Gorbi'yi kendine doğru
çekiyor. O sırada başka bir kişi de Gorbi'yi kucağına
alarak uzaklaşıyor. Köpeğin sahibi Nuriye Demir
"Biz burada senelerdir simitçilik yapıyoruz. 28 Ara-
lık'ta buraya gezmeye getirmiştik. Dolaşırken burada
müşteri geldi. Müşteriye daldım. O sırada köpek yola
doğru gidiyor. O anda da dört kişi köpeği alıp götü-
rüyor. Kayıtları da var. Sahiplenecek o kadar köpek
var ki. Benim köpeğimi geri getirsinler. Kendisi başka
bir köpek sahiplensin. Çünkü çocuklarım üzülüyor.
Ağlıyor. 3.5 senedir biz bakıyorduk. İki bebekken
aldık büyüttük. Alışması için biberonla sütünü biz
verdik. Çok alıştık. Yokluğunu hissediyoruz. Evde bir
boşluk var. Çocuklar 'Anne Gorbi gelsin' diye evde
ağlıyorlar. Sahiplenilmiş bir köpeği almak çok kötü
bir şey. Evimizin bir ferdiydi. Köpeği alanlar ellerini
vicdanlarına koysunlar köpeğimi geri getirsinler. Ço-
cuklarımı daha fazla üzmeye hakları yok" dedi.

Kör olma riski var

Köpeklerini alan kişinin bir an önce getirmesini iste-
yen Nazım Demir " Gorbi'nin sol gözünde akıntı
vardı. Damlar kullanıyorduk. Onların kullanılması
gerekiyor. Köpeği alan kişi bunu bilmediği için köpe-
ğin kör olma riski var. Köpek bebeklikten bizde ol-
duğu için biz herşeyini biliyoruz. Bizi tanıyor. Bizi
biliyor. Bulan, alan, götüren arkadaşların biran önce
getirmelerini istiyorum. Küçük kızım çok ağlıyor. Beş
nüfuslu bir aileydik. Gorbi ile beraber altı nüfuslu bir
aile olduk. Çok sıkıntı çekiyoruz. Yaklaşık 15 gündür
huzurumuz yok. Bin adet ilan bastırdık. Beşiktaş ve
çevre ilçeler ilan yapıştırdık" diye konuştu. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1532363)

ÇATALCA GENELİNDE ASFALT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2022/17241
1-İdarenin
a) Adresi :FERHATPAŞA MAHALLESİ FERHATPAŞA CADDESİ 

N0:1 34540 ÇATALCA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2127891042 - 2127891106
c) Elektronik Posta Adresi :fenisleri@catalca.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :9 İŞ KALEMİNDEN OLUŞAN ASFALT KESİLMESİ, 

KIRMATAŞ ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ, YALITIM 
YAPILMASI, MALOZ NAKLİ YAPILMASI VE ROBOTLA 
ASFALT YAMA YAPILMASI İŞİDİR. Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :ÇATALCA BELEDİYESİ SORUMLULUK SAHASI
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içindeyer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :KALEİÇİ MAHALLESİ VEZİRFERHATPAŞA CADDESİ 

NO: 50 ÇATALCA / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :31.01.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları 
Tebliği'nin Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi'nde yer alan ( A ) Altyapı İşleri V. Grup:
Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇATALCA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE VE SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ÇATALCA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İBB Meclis Ocak Ayı Olağan Toplan-
tısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir
Topbaş Gösteri ve Sanat Merke-

zi'nde yapıldı. 1. Başkanvekili Zeynel
Abidin Okul başkanlığında toplanan
Mecliste, Rumelihisarı'nda belediyeye ait
tarihi yapının İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu'na konut yapılması ele alındı. İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde
(İBB) konuşan AK Partili Meclis üyesi
Hüseyin Coşgun, Rumelihisarı'nda
'Hisar Üstü Konağı' olarak bilinen yapı-
nın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için
amacı dışında kullanılarak köşke çevrildi-
ğini söyledi. AK Partili Sarıyer Meclis
Üyesi Hüseyin Coşgun konuya ilişkin
soru önergesi verdi. Soru önergesi oy
çokluğuyla kabul edildi.

Ruhsat ve izin alındı mı?

AK Partili Sarıyer Meclis Üyesi Hüseyin
Coşgun, verdiği soru önergesinde, "Hisar
Üstü Konağı olarak bilinen koruma al-
tındaki konağın, başkanlık köşküne dön-
üştürülmek için bütün restorasyon ve

renovasyona toplam 200 milyonu aşan
bir harcama yapıldığı doğru mudur?
Toplamda söz konusu Boğaz'a nazır
köşk için yapılan masraf ne kadardır?
Restorasyon ve renovasyon yapılması
için ilgili koruma kurullarından ruhsat ve
izin alınmış mıdır? Alınmışsa, bu ruhsa-
tın tarih ve numarası nedir? Yüksek be-
deller harcanarak ikamet amaçlı köşke
çevrilen bu taşınmaz için, kamulaştırma
amacı dışında kullanıldığı gerekçesi ile
iade davası açılması halinde İBB başka-
nının buna karşı yaklaşımı ne olacaktır?"
dedi.

Kendisi mi istifa etti?

Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu'nun "İBB'de 557 terör örgütleriyle
ilintili çalışan olduğu" açıklaması tartı-
şıldı. Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu
iddia edilen İBB Muhtarlıklar Müdür-
lüğü çalışanı Sevtap Ayman'ın istifası
gündeme geldi. AK Parti Esenyurt ve
İBB Meclis Üyesi Hamdullah Arvas'ın,
Sevtap Ayman'ın istifasının detayları-

nında içinde bulunduğu araştırma soru
önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Hamdullah Arvas, "Basından öğrendiği-
miz kadarıyla söz konusu şahıs istifa et-
miştir. Bu iddia doğru mudur? Kişinin
kendisi mi istifa etmiştir ya da istifası mı
istenmiştir? Soru önergemin başkanlık
makamına havalesini arz ederim" dedi.

Can güvenliği kalmadı

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık
Balyalı, Arvas'a cevap vererek, "Bahsi
geçen kişi öncelikle istifa etmiştir. Can
güvenliği kalmadığı gerekçesiyle istifa et-
miştir. Başka örgütlerle bağlantılı olduğu
doğru değildir. Bahsi geçen kişinin eşinin
ablasının yani görümcesi ile ilgili bir
arama kararı varmış. Yalnız işin ilginç ta-
rafı şu; ilgili kişi o örgüt saflarına katıldı-
ğında bizim çalışanımızın yaşı 6'ymış. O
olaydan dolayı terör ile ilişkilendirilmeye
çalışılıyor. Belediyelerde işe giriş kriterleri
belli. Kendisi adli sicil belgesini sunmuş-
tur ve bir sorun görülmemiştir. Çalışanı-
mız kendisi ile ilgili soruşturmada 7 sene

önce attığı tweet ile suçlanıyor, onu da
başka bir isim olarak attığı belirtiliyor.
Eğer başka isim adı altında tweet atmak
suçsa yeliz kod adlı AK Parti milletveki-
lini suçlamak gerekir" diye konuştu.

Kandilden talimat aldı

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü
Murat Türkyılmaz ise "PKK Terör Ör-
gütü adına faaliyet yapan şahıslarla ile ir-
tibatlı olduğu, örgüt adına Haber yapan
Jin Haber Ajansı içerisinde faaliyet gös-
terdiği ve 2011-2012 yıllarında terör ör-
gütünün sözde üst düzey mensuplarının
eylem talimatlarını almak üzere Kandil'e
bizzat giderek talimatlar aldığı tespit edil-
miştir. Tarık Bey'e soruyorum, bu devle-
tin güvenlik makamları adliyedeki
savcının iddianamesindeki bu ifadelerle
böyle bir hanımefendiyi kendi ofisinde
sekreter olarak çalıştırır mı? Ben size 1 ay
önce soruşturma açmanızı talep etmiş-
tim. Siz kamu güvenliği adına gerekeni
yapsaydınız bugün o hanımefendi can
güvenliğinden bahsetmezdi. Milletimiz
bunu takip ediyor. Ülkemizi bölmek iste-
yenlere karşı, soysuzlara karşı soylu mü-
cadelenin arkasındayız" dedi.

Bir ceza kararı yok

CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise
Türkyılmaz'a seslenerek, "Sevtap Ayman
bir kadın, bir anne. Eğer kocasının ablası
bir yerlerden sorgulanıyorsa Sevtap Ay-
man'ın eşi devlet memurudur onu da so-
ruştursaydınız. Ayman hakkında bir ceza
kararı yok. 15 Temmuz'dan sonra Türk
Ceza Kanunu'nda olmayan suçlar icat
ettiniz. Varsa bir suç çıkarın ortaya. Biz
Türkiye Cumhuriyet hukuk düzenine
uygun olarak insanların kişisel verilerine
saygı duyulmasını talep ediyoruz" dedi.

KOSK ICIN KAC 
PARA HARCANDI?
İBB Meclisi'nde, Rumelihisarı'nda belediyeye ait tarihi yapının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konut yapılması 
tartışmaya neden oldu. AK Parti Grubu verdiği önerge ile “Toplamda söz konusu Boğaz'a nazır köşk için yapılan masraf
ne kadardır?” sorusuna cevap istedi. Toplantıda, İBB'de işe alınan terör iltisaklı çalışanlar iddiası da gündeme geldi

ÖTEKİLEŞTİRME ZİHNİYETİ!
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, sosyal medya he-
sabında, Muhammet Kay-
nar’ın İBB Meclisi
toplantısında belediyeye ait
taşınmazların tahsisinin tartı-
şıldığı sırada söylediği “Tah-
sislerle ilgili gelen talebi
tamamını okumadı. Aynı Bek-
taşilerin ayet okuması gibi
yarısını okuyarak bu işi ge-

çiştirmeye çalışıyorlar” söz-
lerini bir video paylaştı. Kay-
nar’ın sözlerini eleştiren
İmamoğlu, paylaşımında şun-
ları kaydetti: “Ötekileştirme
zihniyeti, bugün İBB Mecli-
si’nde vücut buldu. Üzüldüm.
Oysa 2021, UNESCO tarafın-
dan dünyanın barış, kardeşlik
ve hoşgörüsünün sembolü
ilan edilen Hacı Bektaş Veli
yılı ilan edilmişti.”

AK Partili Sarıyer Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun, verdiği soru önergesinde,
"Hisar Üstü Konağı olarak bilinen koruma altındaki konağın, başkanlık
köşküne dönüştürülmek için bütün restorasyon ve renovasyona toplam
200 milyonu aşan bir harcama yapıldığı doğru mudur?” diye sordu. 

200 MİLYON MU HARCANDI?

Beşiktaş'ta her gün binlerce insanın
gelip geçtiği meydanda simitçilik
yapan Nuriye-Nazım Demir çiftinin
besleyip büyüttükleri köpekleri çalındı.
Köpeklerinin bir an önce bulunması
için ilan bastıran çift, simitçi tezgahının
camlarına yapıştırdıkları ilanlar ile
köpekleri 'Gorbi' yi arıyorlar
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T uzla Cami Mahallesi'nde meydana
gelen olayda Avukat Dilara Yıldız
(29), Oktay Dönmez tarafından si-

lahla vurularak öldürüldü Gözaltına alınan
Dönmez, Asayiş Şube Müdürlüğüne geti-
rildi. Oktay Dönmez'in 2017 yılında
'Uzman Çavuş' olarak göreve başladığı
2021 yılında ise sözleşme yenilemeyerek
görevinden ayrıldığı öğrenildi. Cinayet Büro
Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan
soruşturmada cinayetin üzerindeki sır per-
desi kalkarken yeni detaylarda ortaya çıktı.
Polisin çalışması sonucu ikilinin Oktay
Dönmez'in bir davasına bakacak avukat
aradığı sırada Dilara Yıldız'la tanıştığı tespit
edildi. İkili arasında kısa sürede duygusal
yakınlaşma yaşanırken kısa süre sonra aile
arasında nişanlandıkları tespit edildi. Ancak
daha sonra Dilara Yıldız ile Oktay Dön-
mez'in aralanın bozulduğu ve ayrılık kararı
aldığı ortaya çıktı. Dilara Yıldız'ın Oktay
Dönmez hakkında uzaklaştırma kararı al-
dırdığı öğrenildi.

Mesajla yardım talebi

Soruşturma kapsamında nişanın atılması-
nın hemen ardından Oktay Dönmez'in har-
cadığı 150 bin lirayı Dilara Yıldız'dan
istemeye başladığı ve bu konuda baskı yap-
mayı sürdürdüğü belirtildi.
Avukat Dilara Yıldız'ın yılbaşı tatili için
memleketi olan Samsun'a gittiği bu sırada
Oktay Dönmez'in bir çilingirle genç kadının
evinin kapısına açtırarak içeri girip evde ya-
şamaya başladığı tespit edildi. 10 gün bo-
yunca evde kalan saldırganın genç kadının
eve gelmesi üzerine onu evde tehdit etmeye
başladığı belirlendi. Soruşturma kapsa-
mında Oktay Dönmez'in kendisine zarar
vereceğini düşünen Dilara Yıldız'ın kız ar-
kadaşı E.K.'ya mesaj atarak "Bana zarar ve-

recek. Silahı var. Biz ciğerciye gidiyoruz.
Yardım edin" dediği tespit edildi. Ardından
kendimi iyi hissetmiyorum diyerek Oktay
Dönmez'i dışarı çıkmaya ikna eden Dilara
Yıldız'ın yolda karnının acıktığı söyleyerek
her zaman gittikleri ciğerciye gitmelerini
sağladığı öğrenildi.

Tam 3 el ateş etti

Burada bir süre oturan ikilinin yanına bir
süre sonra mesaj attığı kız arkadaşının eşi
Ş.K. ile onun arkadaşları A.G. ve S.G. geldi.
Ş.K. yan masada otururken A.G. ve S.G.
ikilinin oturduğu masaya oturdu. Gelen ki-
şilerin Oktay Dönmez'i bir zarar vermemesi
için ikna etmeye çalıştıkları sırada kapıda

genç kadını arayan polis ekibini gören
Oktay Dönmez'in "Bana kumpas mı kurdu-
nuz" diye bağırarak silahını çıkardığı ve Yıl-
dız'ın başına bir el göğsüne 2 el olmak üzere
3 el ateş ettiği tespit edildi. Şüphelinin daha
sonradan silahını masada bulunan diğer ki-
şilere doğrulttuğu ancak polis ekiplerinin
"Dur teslim ol" çağrısı üzerine ateş etmediği
öğrenildi.

İfadesi ortaya çıktı

Poliste olayla ilgili ifade veren Oktay Dön-
mez'in, "1 yıl önce avukat ararken tanıştık.
Aramızda duygusal yakınlaşma oldu. Ni-
şanlandık. Ancak daha sonra aramız bo-
zuldu. Nişan bozulduktan sonra harcama

yaptığım 150 bin lira için aramızda tar-
tışma çıkmıştı. Bu yüzden aramızda kav-
galar yaşanıyordu. En son
görüştüğümüzde bana evine gitmemi ve
beklememi istedi. Bunun üzerine eve git-
tim. Çilingirle kapıyı açtırdım. Evde kalıp
onu beklemeye başladım. Geldiğinde ara-
mızda yine tartışma çıktı. Kendini kötü
hissettiğini söyleyince dışarı çıktık. Yolda
daha iyi olduğunu söyleyince yemek ye-
meye karar verdik. Lokantaya gittiğimizde
bizim yanımıza kız arkadaşının eşi ve arka-
daşları geldi. Konuştuk. Onlara bizim
kendi aramızda bir mesele olduğunu söy-
lerken, kapıda polis arabasını görünce ken-
dimi kaybettim" dediği öğrenildi. DHA
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“Maddi üretim araçlarını elinde bulundu-
ran sınıfın aynı zamanda, zihinsel üretim
araçlarını da emrinde bulundurduğu”

gerçeği bugün de geçerlidir, üstelik daha 
şiddetli bir biçimde.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin verileri
önemli bir örnek oluşturuyor: Son 10 yılda  
kapanan medya kuruluşlarında çalışan gazeteci-
lerin üçte biri işsiz kalmış ve medyanın yüzde
95’i iktidarın kontrolü altında çalışıyor.

Bugün Türkiye’de, gazetecilik mesleği suç
olarak görülüyor, Türkiye bir “gazeteci hapisha-
nesi” olarak geçiyor. Gazetecilerin çoğunluğu
Basın İş Yasası ile çalıştırılmıyor; yoksulluk 
sınırında aldıkları ücretlerle ayakta durmaya 
çalışıyor. Diğer taraftan veriler gösteriyor ki
sendikalaşma oranı da bir hayli düşük.

Açılan davalar, gözaltılar, tutuklamalar, 
kaybolan yaşamlar, yayın yasakları, para 
cezaları, sansürün tahakkümün her biçimi…
hepsi sıradanlaşmış vaziyette. Dahası, bunların
hepsi adil yargılamadan oldukça uzak bir 
sistemde gerçekleşiyor.

TGC Basın Müzesi Bilgi ve Belge Merkezi’nin
hazırladığı rapora göre 2021 yılında 284 gaze-
teciye dava açılmış; haber, video, yazı, twitlere
kadar engellemeler getirilmiş ve 34 gazeteci
hala cezaevinde. TGC verileri ışığında 2021 
yılında 390 gazeteci işten çıkarılmış, 139 
gazeteci ise baskılar nedeniyle istifa etmiş.
Sözlü ve fiziksel saldırılar sürmüş, sansürler 
uygulanmaya devam etmiş.

Özgürce görevlerini yapmalarına kesinlikle
izin verilmiyor. Haberin serbest dolaşımına, 
halkın habere erişme özgürlüğüne, hakikatin 
yayılmasına, hak odaklı haberciliğin 
uygulanmasına engel olunuyor.

İşte Türkiye’nin Zeitgeist’i…

Elbette gazetecilerin yaşadığı baskılar, 
zulümler yeni değil. Kartopu misali büyüyerek
bugünlere geldi. Sermaye ve iktidar yapıları 
bugünleri hazırladı, zaman zaman bu tarih
kanla yazdı.

Metin Göktepeler, Uğur Mumcular, Ahmet
Taner Kışlalılar, Abdi İpekçiler, Musa Anterler,
Hrant Dinkler, Çetin Emeçler, Ümit Kaftancı-
oğlu ve daha niceleri… ödedi bedelini. Bir halk
ödedi bedelini. Hala da ödüyor… Ve düşenlerin
kalemleri hala hakikat, hala yaşıyor.Çalışma ko-
şulları, patron ağı, medya sektörünün iktidar
elinde yoğunlaşması, medyanın çapraz-yatay-
dikey büyümesi, medyanın dijitalleşmesi, 
neoliberalizm kendisi… gazetecilerin haber 
yapmasından, varlığını sürdürmesine değin her
şeyin belirleyicisi olmuş durumda. Üstüne “ya-
rışmacı otoriter rejim”in yükünü de sırtlanıyor.

Artık içerik dönüştü, zaman ve uzam dönüştü
ve elbet gazeteci de dönüşümü yaşadı; yaşıyor.
Post-truth çağı olarak andıkları bu dönemde 
hakikatler perdelendi; tek yönlü bir akış sunma
derdiyle uğraşan bir anlayış, olgularla desteklen-
meyen post-modernizm etkisi taşıyan, sağ 
popülizmden beslenen duyguları hedefleyen aynı
mesajları tekrar tekrar ortaya sunan bir sürecin
içinde hakikat arıyoruz.

Elbet artan dijitalleşme buna sekte vurduğu
kadar ciddi katkılar da sundu. Yaşanan “hız”
gazetecileri ayrı bir zorluğa sürüklüyor: haberin
doğrulanması sorunu. Sürekli ve hızlı bir akış
var artık, bu da vasıfsızlaşma ve metni nitelik-
sizleştirmeye yarıyor, doğrulama ihtiyacı
doğuruyor. Yalan haber bir tarafta, iktidar 
“hakikatleri” bir tarafta ve burada hakikate
ulaşma, halkı hakikate ulaştırma becerisi de
yine gazetecilerin elinde.

Ancak hatırlanmalı; gazetecinin konumu,
önemi, varlık nedeni hatırlanmalı.

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk 
Bildirgesine göre, “Gazeteci; basın özgürlüğünü,
halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı
adına dürüştçe kullanır. Bu amaçla her türlü
sansür ve oto sansürle mücadele eder. Gazeteci,
önce halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Bu so-
rumluluk kamu otoriteleri ve işverenine olan so-
rumluluklarından önce gelir. Bilgi ve haber ile
özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve hiz-
metten farklı olarak toplumsal nitelik taşır. Ga-
zeteci ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu
üstlenir. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve
sınırlarını öncelikle sorumlulukları ile meslek 
ilkeleri belirler.

” Bunu herkes kabul etmek zorundadır.Özgür
yarınlar özgür gazeteciler ile daha mümkün 
olacaktır.Hak odaklı haberciliğin yaygınlaştığı, 
cezaevlerinde olan gazetecilerin özgürlüğüne 
kavuştuğu, habere ulaşmanın ve yaygınlaştırma-
nın mümkün olduğu günler mutlak gelecektir.

Bu boş bir umut değildir, bu Ernst Bloch’un
umut dediği umuttur.

Hakikat için hakiki bir eylem gerekir.
Habere ulaşma ve yayma bu eylemi yerine 

getirmede önemlidir. Böylece ulaşılan her haber
her bilgi yükselecek ve pratiğe dökülecektir.
Bunu hayata geçirmede gazeteciler en önemli
alanı işgal ediyor.

Ve hayatlarımız buradan yeniden 
özgürleşebilir, hakikate birlikte varılabilir.

Mücadelenin sürdüğü bu süreçte çalışabilen
ve işsiz tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan 

Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Gazeteciler...

iBBMeclisi'nin 10 Ocak tarihli
ilk birleşiminde Pendik'teki
İBB'ye ait sosyal konutların il-

çedeki gecekonduların tasfiyesine için
kullanılmak üzere tahsis edilmesine iliş-
kin AK Parti ve MHP grubunun verdiği
teklifin görüşülmesi sırasında tartışma
çıktı. İBB'nin yapmak istediği tahsise 3
kez ret oyu veren AK Parti grubunun,
tahsis işlemini AK Partili ilçe belediyesi
aracılığı ile yaptırmak istemesine CHP
grubu karşı çıktı. Tartışma sırasında söz
alan Hukuk Komisyonu'nun AK Partili
Başkanı Muhammet Kaynar, “Sosyal
konutlarla ilgili 3 defa buraya teklif ge-
tirdik reddettiniz diyor. Asla böyle bir
şey olmadı, tamamen yalan bir ifadedir.
Tahsislerle ilgili gelen talebin tamamını
okumadı. Aynı Bektaşilerin ayet oku-
ması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiş-
tirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Hakaret ettiği vurgulandı

CHP'li meclis üyeleri Bektaşilerle ilgili

bu sözlere tepki gösterdi. Kaynar, tepki-
ler üzerine özür dileyerek hedefinin Bek-
taşiler olmadığını meşhur bir hikayeye
atıf yapmak için o ifadeyi kullandığını
söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun da sosyal medya hesabından
tepki gösterdiği sözlerle ilgili CHP'li
İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman ve Ba-
kırköy Belediye Meclisi CHP Grup Baş-
kanvekili Cem Özbey, Muhammet
Kaynar hakkında İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bu-
lundu. Suç duyurusunda Kaynar'ın bu
sözleri ile Bektaşileri ve Aleviliği aşağıla-
dığı, hakaret ettiği vurgulandı.

İsmine layık değilsin

Şüphelinin, hakaret içeren konuşma-
sını İBB Meclisi'nin canlı yayını sıra-
sında söylediği, suçu alenen basın yolu
ile işlediği, konuşmanın tüm ulusal ka-
nallarda yayınlandığı kaydedildi. Kay-
nar'ın Hacı Bektaş Veli'ye ve hatırasına
alenen basın yoluyla hakaret ettiği,

Türk Ceza Kanunu'nun 216 ve 218'nci
maddelerinin ihlal edilerek halkın bir
kesimini; sosyal sınıf, ırk, din, mezhep,
cinsiyet veya bölge farklılığına dayana-
rak alenen aşağıladığı vurgulandı. Şüp-
heli tarafından Bektaşilik ve Alevilik
üzerinden toplumun büyük bir kesimi-
nin aşağılanmak istendiği belirtilerek
Türk Ceza Kanunu'nun 77, 216 ve 122
maddeleri çerçevesinde suç duyuru-
sunda bulunma zorunluluğunun doğ-
duğu ifade edildi. Kaynar'ın
cezalandırılması istendi. CHP'li İBB
Meclis Üyesi Nadir Ataman, Kaynar'a
sosyal medya hesabından da tepki gös-
tererek “Yüce Peygamberimizin adını
taşıyorsun. İçindeki kini kusmuşsun.
Osmanlı Devleti’nin sağlam temeller
üzerine oturmasında büyük hizmetleri
olan Hacı Bektaşi Veli ve Bektaşilik
üzerinden Alevilere hakaret ediyorsun.
İsmine layık değilsin. Eline, beline, 
diline hakim ol” paylaşımında 
bulundu.

BaşaKşEHiR
Belediyesi, kültür
sanat sezonu et-

kinlikleri kapsamında muh-
teşem bir konsere ev
sahipliği yaptı. Gişe rekort-
meni yabancı ve yerli film-
lerin müziklerini
seslendiren Sinema Sen-
foni Orkestrası, Başakşehir
Emin Saraç Kültür Merke-
zi’nde Başakşehirlilerle bu-
luştu. Yoğun ilginin olduğu
konseri Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu ve
eşi Kübra Kartoğlu da iz-
ledi. Kartoğlu, “Bizim aka-
demimizin başında olan
Muhammed hocam, bu
muhteşem konserde de yer
alıyor. Bugünkü çalışmala-
rın aynı zamanda mimarı.
Bizim Başakşehirle ilgili

farklı bir özelliğimiz var
onu size hatırlatmak istiyo-
rum. Başakşehir modern
kentleşmesiyle herkesin ya-
şamak istediği çok güzel bir
şehir. Bundan sonra da
öyle olacak çünkü biz gele-
ceğimiz olan çocuklarımıza
güzel bir şehir bırakmak is-
tiyoruz. Tabi bunun ya-
nında bir güzellik de kültür
sanat konusunda artık
farklı bir şehir. Daha güzel
olan da şu, Başakşehir kül-
tür sanat konusunda sa-
dece tüketmiyor aynı
zamanda üretiyor. Bu
bizim farkımız. Birçok aka-
demimiz var. Kültür sa-
natla ilgili tiyatro
akademilerimiz, müzik aka-
demilerimiz, gibi çok sa-
yıda akademi” dedi.

150 BIN TL ICIN!
Tuzla'da avukat Dilara Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Oktay Dönmez
(29) adliyeye sevk edildi. Dilara Yıldız'ın Oktay Dönmez hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında nişanın atılmasının hemen ardından Oktay Dönmez'in harcadığı 150 bin lirayı
Dilara Yıldız'dan istemeye başladığı ve bu konuda baskı yapmayı sürdürdüğü belirtildi

AK Partili İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın meclis oturumunda yaptığı Bektaşi benzetmesi nedeniyle CHP’li Meclis üyeleri
Nadir Ataman ve Cem Özbey, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama, nefret ve ayrımcılık iddialarıyla suç duyurusunda bu-
lundu. Özür dileyen Kaynar, hedefinin Bektaşiler olmadığını meşhur bir hikayeye atıf yapmak için o ifadeyi kullandığını söyledi

Kaynar’a suç duyurusu

ABLAMI KORUYAMADIK!
Tuzla'da restoranda eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi açıklama-
larda bulundu. Merve Yıldız ablası Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı hakkında uzaklaştırma kararını
olduğunu belirterek "Ablam defalarca şikayetçi oldu. Fakat biz hiçbir kadınımızı koruyamadığı-
mız gibi, benim ablamı da koruyamadık." dedi. Açıklamasının devamında ise Yıldız "Ablam
onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı" ifadelerini kullandı.

Sanatın merkeziyiz!

ZAYİ
Gelişim Üniversitesi öğrenci kimlik kartımı ve
Nüfus cüzdanımı kaybettim.Hükümsüzdür.

Cemre Hayat ERÇETİN 

Yine pazar eylemi
Gaziosmanpaşa'da yeni yapılan
kapalı pazar alanına geçmek isteme-
yen pazarcı esnafı, yine eski yerle-

rinde toplandı. Açıklama yapan İstanbul
Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut
Şengün, "Pazar yerlerinin yok olmasına karşı-
yız. Betondan binalara sokulmasına karşıyız"
dedi. Gaziosmanpaşa 500 Evler Mahallesi'nde
kurulan Salı pazarı esnafı, belediye tarafından
kendilerine tahsis edilen kapalı pazar alanına
geçmek istemedi. Geçtiğimiz hafta eski pazar
yerlerinde tezgah açmak isteyen pazarcılar
polis tarafından engellendi. Polis ekipleri pazar
sokağında güvenlik önlemleri aldı.

Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir’in kültür sanat 
anlamında önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.
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K ıvırcık Ali’nin Büyükçekmece’deki me-
zarı başında yapılan anma törenine
MESAM Genel Başkanı Recep Ergül

ve beraberindeki heyet ile sanatçının ağabeyi
Sadık Özütemiz ve yakınları katıldı. Törene
katılanlar Kıvırcık Ali’nin mezarına çiçekler bı-
rakarak yâd etti. Kıvırcık Ali’nin yüzyıllarca
söylenecek ölümsüz eserlere imza attığını be-
lirten MESAM Genel Başkanı Başkan Ergül
yaptığı açıklama, " Ali, her şeyden önce soyadı
gibi özü ve sözü temiz bir insandı. Erdemli,
ahlâklı, birleştirici ve mütevazı kişiliği ile gö-
nüllerde taht kurdu” dedi.

Ozanlar ölmez

Recep Ergül sözlerine şöyle devam etti;
“Ozanlar, bedenen aramızdan ayrılsalar da
ölümsüzdürler. Ali, bedenen göç etmiş olsa da
milyonlarca insanımızın gönül dünyasında ya-
şıyor. Sevincimize, hüznümüze rehber olmaya
devam ediyor. Onun güler yüzünü ve sevecen-
liğini çok özlüyoruz. Dostum ve kardeşimdi.
Ölümünün üstünden on bir yıl geçti ama acısı
her dem tazedir yüreklerimizde. Devr-i daim
olsun. Ruhu şâd olsun. Kıvırcık Ali’nin anısını
yaşatmak, hepimizin görevidir. MESAM aile-
sinin ve tüm toplumumuzun her zaman kal-
binde yaşayacaktır.”

Öldüğünü bir mesajla öğrendim!

Merhum Kıvırcık Ali'nin kızı Ecemsu ise baba-

sını kaybettiği o günü şöyle anlattı: “Ben evde
bir koşuşturmaya uyandım. Dedeme bir şey
oldu sandım. Anneme sordum, ‘korkma
baban trafik kazası geçirmiş' dedi. Ben mesajla
öğrendim. ‘Başımız sağ olsun' diye bir me-
sajdı. O andan sonra telefon bir yerde, ben bir
yerde. Sonra gözümü babamın başında açtım.
15 yaşındaydım ben babamı kaybettiğimde.
Abime göre, daha farklı yaşadım bu kaybı.”

Hep bir yanımız eksik

Babasının ölüm haberini askerdeyken öğrenen
Eren Özütemiz, “Babamdan sonra hep bir ya-
nımız eksik. İnsanların babamı tanıması, her
gördüklerinde bize ‘Kıvırcık Ali'nin çocukları
demeleri her gün yaşadığımız bir sınav. Ben
alıştığımı düşünüyorum ama kapıdan dışarı
çıktığımda bir baba-oğul görsem psikolojim
bozuluyor. 80 yaşında bir babayı kaybetmek
ile 40 yaşında bir babayı kaybetmek farklı” ifa-
delerini kullandı. 

Kıvırcık Ali kimdir?

Kıvırcık Ali adıyla bilinen Ali Özütemiz, To-
kat'ın Erenli köyünde dokuz kardeşin en kü-
çüğü olarak 11 Ekim 1968 tarihinde dünyaya
geldi. Çocukluğunda çiftçilik ve çobanlık gibi
mesleklerle uğraşırken aynı zamanda köy hal-
kından bağlama çalmayı öğrenip düğün ve ce-
mevlerinde çaldı.1983'te ağabeyinin desteğiyle
İstanbul'a gelen ve burada düğün salonu gibi

mekanlarda
bağlama çalan
Ali Özütemiz,
aynı zamanda
piyasaya süre-
mediği üç adet
albüm kaydetti.
"Kıvırcık" lakabını
burada saçlarının kıvırcık
olması nedeniyle aldı. 1995'te iki
arkadaşıyla birlikte Grup Turnalar'ı kurdu.
1999'da Özütemiz'in ilk solo albümü Gül Tü-
kendi, Ben Tükendim yayımlandı. 2000'deki
Isırgan Otu ve 2004'teki Üçüncü Gurbet al-
bümleriyle ticari başarı yakaladı. 2003'te Arzu
Şahin ile ortak çalışması olan Düet albümü
yayımlanırken 2006 ve 2008'de sırasıyla Geriye
Dönün Seneler ve Hepimize Yeter Dünya al-
bümleri yayımlandı. Sanatçı 11 Ocak 2011'de
Büyükçekmece, İstan-
bul'da kendi aracıyla geçir-
diği bir trafik kazasında 42
yaşında hayatını kaybetti.
Ailesi tarafından Karayol-
ları Genel Müdürlüğüne
açılan tazminat davasında
Karayolları Genel Müdür-
lüğü sorumlu bulundu ve
294.000 TL para cezası
kararı verildi.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Büyükçekmece'de "ölüm virajı" olarak bilinen yolda kendi aracıyla
yaptığı kazada hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Kıvırcık
Ali ölümünün 11'inci yıldönümünde mezarı başında anıldı
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M evsim normallerinin üstünde 
seyreden soğuk kış günlerinin
ayazından değil, yüreğimizin 

üşümesi.
Soma faciası sonrası yaşamını yitiren 

ailelerin gösterisinde yere düşen vatandaşı
tekmeleyen dönemin Cumhurbaşkanlığı
özel kalem müdür yardımcısının yurt dışı
göreve atandığı haberini izlerken 
üşüyorum.

Tam 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Gününde Soma’lı ailelerin tazminatlarını
gaspeden vicdansızları duydukça daha da
çok üşüyorum.

Tam da 26 yıl önce yine ocak ayında
soğuk bir kış günü polisler tarafından iş-
kencede öldürülen Metin Göktepe için Kürt
yazar Mehmet Uzun’un yazdıkları 
geliyor aklıma

“Ve bağırdı annem tam kapıdan çıkar-
ken; yüreğini ört, insanlar soğuk, üşürsün…

Gittin gideli buralar zemheri…
donuyoruz, insanın ayazından”

“Vurulduk ey halkım, unutma bizi!”
diyen devrimci gazeteci Uğur Mumcu’da
yine bir Ocak ayında öldürülmüştü, tıpkı
barış savunucusu gazeteci-yazar Hrant

Dink gibi.
Hala onlarca gazetecinin, düşünce öz-

gürlüğü kapsamındaki söz ve yazılarından
dolayı cezaevinde tutulduğu bir ülkede
yaşıyoruz ne yazık ki!

Milyonlarca üniversite mezununun iş 
bulamadığı için yurt dışına gitmek istediği,
umutlarını yitirdiği, hayal bile kuramadığı
bir ülke haline geldik.

Halkının hukuka, adalete güvenmediği,
mafya-bürokrasi ve mafya-siyaset ilişkileri-
nin ayyuka çıktığı, uluslararası normların,
antlaşmaların yok sayıldığı günlerden
geçiyoruz.

Uğur Mumcu, Hrant Dink başta olmak
üzere bir dolu faili meçhul edilmiş karanlık
cinayetlerin aydınlatılamadığı bir ülkede
demokrasi ve özgürlük mücadelesi 
veriyoruz.

Öyle bir ülkede ne çalışan gazetecinin
özgür yayıncılık yapabilmesi, ne de çalışa-
mayan gazetecilerin iş bulabilmeleri
mümkün olamaz.

“Gazetecinin kaderi de halkın 
kaderinden ayrı değildir.”

Kuşkusuz her otoriter ülkede olduğu gibi
var olan köhnemiş sistem kendi sermayesini
ve zenginini yarattığı gibi her koşulda ken-
disine biat edecek, ahlak ve vicdan yoksunu
medyasını da oluşturuyor.

Uyuşturucu baronlarının el ver-
diği, lüks otellerde ağırladığı bu yüzsüz,
arsız medya çalışanları yüzünden ne yazık
ki toplumun gazeteciye ve medyaya olan
güveni de giderek azalmaya, yok olmaya
başladı.

Tüm baskılara, yıldırmalara, güçlüklere
rağmen mesleğini onuruyla yapan, kalemini
satmayan, zulme ve zalimlere karşı direnen
sistem muhalifi basın mensupları da var
elbet.

İşte özellikle tüm siyasi ve ekonomik
kaygılardan bağımsız olarak gerçeğin ve
halkın yanında olmayı sürdüren 
gazetecilere selam olsun.

Selam olsun, Boğaziçi öğrencilerinin,
gezi eylemlerinin haberlerini yaparken cop-
lanan, gaz bombasına muhatap olan na-
muslu, vicdan sahibi basın emekçilerine.

Büyük çoğunluğu asgari ücretin bile 
altında çalışan, yağmur- çamur, kar, soğuk
demeden sahada haber peşinde koşan 
muhabir arkadaşlarımıza.

Medyanın her kademesinde boğaz 

tokluğuna çalışan tüm meslektaşlarımıza
selam olsun.

Hiç hak etmedikleri halde halkın haber
alma hakkını yerine getirirken “Terör ör-
gütleriyle iltisaklı” hale getirilip cezaevle-
rinde tutulan gazetecilerin de biran önce
özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum.

İnanıyorum ki; gün gelecek mesleğin
onurunu hep yükseklerde tutarak büroda,
sahada, mikrofon başında, kamera karşı-
sında demokrasi mücadelesine katkı koyan
tüm basın emekçileri hak ettikleri değeri
alacaklardır.

Umuyorum bu güzel ülkede ekonomik,
demokratik ve mesleki haklarını elde etmiş
bir basın mensubu olmanın haklı gururunu
bizlerde yaşarız.

Yapılan haksızlıklar, yolsuzluklar, ahlak-
sızlıklar; uğranılan baskı ve zorbalıklar yü-
zünden yorgun düşen yüreklerimizi ısıtacak,
umutlarımızı yeşertecek günler de 
gelecektir.

Kim ne derse desin ne yaparsa yapsın, bu
ülkede dürüst, namuslu vicdan sahibi insan-
lar,  emek düşmanı namussuzlara yenik
düşmeyecektir.

Gün gelecek geçmişte yitirdiğimiz tüm
demokrasi şehidi aydın, gazeteci, yazar, sa-
natçı, siyasetçilerin yaşamına kasteden,
emekçi halkı açlığa, yokluğa mahkum eden,

halka yaşamı zindan eden bu düzen 
yıkılacak.

Gün gelecek, ülkemizin tüm doğal zen-
ginlik kaynaklarını bir avuç zengine peşkeş
çeken, ülkemizi bir açık cezaevine dönüştü-
renlerden hesap sorulacaktır.

Liyakatin esas alındığı, fırsat eşitliğinin
sağlandığı kamusal alanlarda özellikle de
kadınlarımız daha ne başarı öyküleri 
yazacaklardır.

Kadına, çocuklara, hayvanlara ve 
doğaya saygılı, engellilerimizin haklarını
savunan, kıyılarımıza, koylarımıza, orman-
larımıza sahip çıkan bir yönetim anlayışını
bu ülkede yerleştirmek zorundayız.

Bu konuda kuşkusuz basın emekçilerine,
çalışan gazetecilere de büyük görevler 

düşüyor.
O yüzden özgür basını desteklemek, 

yanında olmak zorundayız.
Hukukun üstünlüğünün esas alındığı,

demokrasinin tüm kurul ve kurallarıyla ya-
şatıldığı, eşit yurttaşlar olarak barış içinde
bir arada yaşayabileceğimiz bir Türkiye öz-
lemiyle bir kez daha 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Gününü kutluyorum.

G.Orwel’in dediği gibi “Gazetecilik,
birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri
yazmaktır. Geri kalan her şey halkla 
ilişkilerdir.”

Yüreğimiz üşüyor

gazetedamga

Ayhan ONGUN
ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

DUALA
RLA

ANILDIKıvırcıK Alı’sız
11 yıl gectı!



S uriye iç savaşının başından bu yana
açık kapı politikası uygulayan ve yak-
laşık olarak 3,7 milyon Suriyeli mül-

teciye ev sahipliği yapan Türkiye, bugün
dünyada en çok mülteci barındıran ülke
konumundadır. Tüm Avrupa ülkele-
rinde toplamda bir milyon civarında
Suriyeli mülteci bulunduğu göz önüne
alındığında Türkiye’nin bu süreçte yap-
mış olduğu fedakarlık daha iyi anlaşıla-
caktır. Yeterli uluslararası desteğin
olmayışı, göç sürecinin beraberinde ge-
tirdiği sosyo-ekonomik sorunlar ve Su-
riye karşıtlığı üzerinden siyasi rant
devşirmek isteyen siyasi parti ve odakların
faaliyetleri, sürecin yönetilmesini zorlaştır-
maktadır.

Türk toplumunda Suriyeliler algısı

Türk toplumunun kolektif hafızasında
Almanya’daki soydaşlarının maruz
kaldıkları ırkçı saldırılar halen tazedir.
Bu nedenle, Türk toplumu sürecin
başından beri Suriyeli göçmenlere
kucak açmış, münferit birkaç olay
dışında Suriyelilerle barış içeri-
sinde yaşamıştır. Türkiye’de Suri-
yeli mültecilere yönelik saldırıların
ve ırkçı söylemlerin artması dikkate
değer bir konudur. Sürecin ekono-
mik ve kültürel boyutlarına baktığı-
mızda karşımıza ilginç veriler
çıkmaktadır. 2016 yılında Türkiye'nin 27
şehrinde yapılan kamuoyu yoklamasında
Türk halkının yüzde 69’unun Suriyelilerle kül-
türel olarak benzeşmediği tespit edilmiştir. Yine
2016 yılında yapılan bir başka çalışmada ise Suriyelilerin
Türkiye’yi tercih etmesinde tarih, dini, kültürel yakınlığın et-
kili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Suriyeli mültecilerin ül-
keye ekonomik açıdan ciddi bir katma değer kattığına dair
de elimizde veriler bulunmaktadır. Bu durumda toplumda
artan mülteci karşıtlığını nasıl okumalıyız? Yeterli uluslar-
arası desteğin olmayışı, göç sürecinin beraberinde getirdiği
sosyo-ekonomik sorunlar ve Suriye karşıtlığı üzerinden si-
yasi rant devşirmek isteyen siyasi parti ve odakların faaliyet-
leri, sürecin yönetilmesini zorlaştırmaktadır.

'Yabancı' kimdir?

Toplumdan topluma değişmekle birlikte genel anlamda in-
sanlar, kendilerinden olmayan kişilere yani yabancılara tarih
boyunca farklı tepkiler vermişlerdir; insan olarak görmeme,
öldürme veya misafir etme, özel ilgi gösterme gibi... Fakat
her halükarda insanlar kendi toplumlarına gelen yabancı-

lara
hep tem-

kinli yaklaşmış-
lardır. Yabancı ile ilgili iki
farklı tipoloji geliştiren

Georg Simmel ve Alfred
Schutz’un çalışmalarına bak-

tığımızda, yabancı olma duru-
munun doğası ve toplumların

yabancıya gösterdiği olumlu ve
olumsuz tepkilerin belli modeller/ör-

nekler (patternler) gösterdiği, dolayısı ile ev-
rensel bir yönünün olduğu söylenebilir. Georg Simmel,

yabancıyı bir topluluğa yeni gelen fakat kalıcı olarak yerleş-
memiş kişi olarak tanımlar. Simmel'e göre yabancının gitme
özgürlüğü vardır [6] ve yabancının en önemli özelliği, gel-
diği gruba başından beri ait olmayışı ve oraya aksi du-
rumda kendiliğinden ortaya çıkmayacak bir şeyler ihraç
ediyor oluşudur. Yabancı, sonradan geldiği için grubun ge-
leneğine, kurallarına, adetlerine, kısacası kültürüne “yaban-
cıdır” yani grubun diğer üyeleri gibi görmez dünyayı. Fakat
kendisi ile birlikte getirdiği önemli şeyler vardır, bu bir tücca-
rın başka bir toplumdan getirdiği maddi şeyler olduğu gibi
önemli fikir ve buluşlar da olabilir. Simmel’in yabancısı top-
lum tarafından davet edilen, objektifliği ve getirdikleri nede-
niyle kıymet verilen kişidir (tüccar, ara bulucu, hakim vs.).
Alfred Schutz, Simmel’in "yabancısının" zıddı bir yabancı
tanımı yapar.[7] Schutz’un yabancısı, geldiği grup tarafın-
dan hoş karşılanmayan biridir (göçmen, misafir, turist vs.).

Schutz'a göre yabancı, geldiği grup tarafından
kabul görmek isteyen kişidir. Schutz’un "ya-
bancısı" topluma bir tehdit oluşturmakta ve
toplum tarafından objektifliği takdir edilme-
mektedir.

Kültürel örüntü var

Toplumdan topluma değişmekle birlikte
genel anlamda insanlar, kendilerinden ol-
mayan kişilere yani yabancılara tarih bo-
yunca farklı tepkiler vermişlerdir; insan
olarak görmeme, öldürme veya misafir
etme, özel ilgi gösterme gibi... Fakat her

halükarda insanlar kendi toplumlarına
gelen yabancılara hep temkinli yaklaşmış-

lardır. Schutz, yabancı ve geldiği toplum ara-
sındaki ilişkiyi anlamak için önce yabancının

geldiği toplumdaki birey ile o toplumun kültürü
(kültürel örüntü) arasındaki ilişkiye bakar. Kültü-

rel örüntü, genel anlamda nerede nasıl davranma-
mız gerektiğine dair toplumda hemen hemen herkesin

asgari düzeyde bildiği ama üzerine çok da düşünmediği
şeyler olarak tanımlanabilir. Dolayısı ile sıradan bir grup
üyesi günlük hayatını yaşarken bunlar üzerine düşünmeden
bu bilgiden faydalanarak hayatına devam eder. Schutz’a
göre bu bilgi kısmen nettir ve tutarlı da değildir. Fakat kişiyi
sarıp sarmalayan bu kültür örüntüler, o kişiye yeterli tutar-
lıkta ve netlikte görünür. Bunlar içinde doğduğu toplum ta-
rafından kendisine aktarılmış, sorgulanmayan,
sorgulanması akla bile gelmeyen, genel kabul görmüş bilgi-
lerdir. Bu bilgiler bir bakıma kerameti kendinden menkul,
sosyal hayatta işleri halletmek için kullandığımız güvenilir
hazır reçetelerdir. 

Yabancılar bağlı hisseder

Yabancı, gruba sonradan geldiğinden bu kültürel örüntülere
ve varsayımlara da yabancı kalmaktadır. Dolayısı ile grup
için sorgulanmayan şeyleri sorgulamak zorunda kalan kişi
pozisyonuna düşmektedir çünkü geldiği toplumdaki kültü-
rel örüntüler, diğer herkese göründüğü gibi kendisine
tutarlı ve net gelmemektedir. Schutz’a göre bu durum
yabancıdaki iki özelliği açıklamaktadır, yabancının ob-
jektifliği ve onun şüpheli sadakati. Yabancı, geldiği
toplumun inandıkları ile kendisini bağlı hissetmemek-
tedir. Bu durum yabancının geldiği topluma eleştirel
bakabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca kendi kültür ve
inancının da sınırlarına bu süreçte gördüğünden daha
objektif olabilmektedir. Fakat yabancılar geldikleri top-
lum gözünde yine bu durumundan dolayı şüpheli ko-
numuna düşmektedirler. Bunun nedeni de yabancının
onlara ait olan kültürel örüntüleri kabul etmemesidir
çünkü grup üyeleri için normal ve doğal yaşam biçimi

budur.

Suriyelilerin sayıca çok olması

Bu bilgiler ışığında toplumda Suriyeli mültecilere yönelik
artan huzursuzluğun nedenlerini görebiliriz. Suriyeli mülte-
cilere yönelik toplumda var olan olumlu algının, Suriyelile-
rin kalıcı olarak burada yaşayacağının gündeme gelmesi ile
birlikte yerini olumsuz ve yer yer ırkçı söylemlere bıraktığına
şahit olduk. Toplumdaki Suriyelilere yönelik yabancı algısı-
nın Simmel’in tanımladığı tipolojiden Schutz’un tipolojisine
kayma nedeni bu anlamda Suriyelilerin istedikleri zaman
gitme özgürlüklerinin olmayışında yatmaktadır. Benzer bir
tepkinin Türkiye’de yaşayan Avrupalı profesyonel işçilere
yönelik gelişmediğini görmekteyiz. Dolayısı ile istediği
zaman gitme özgürlüğü olan ve toplumdaki kişilerin yapa-
madığı işleri yapan Avrupalı/Amerikalı gurbetçiler (expat)
bu anlamda olumlu karşılanırken savaştan kaçan ve bu an-
lamda gitme özgürlüğü olmayan Suriyeliler ise hem maddi
olarak (işçi sınıfının yaptığı işlere talip olma) hem de kültü-
rel olarak toplumun belli bir kesimi tarafından tehdit olarak
algılandılar ve dışlayıcı bir tepki ile karşılaştılar. Bu du-
rumda Suriyelilerin sayıca çok olmaları, dolayısıyla top-
lumda görünürlüklerinin fazla oluşu da önemli bir etken
oldu.
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Ülkede monarşinin son
bulması yönünde kampan-
yalar yürüten grubun yap-

tığı açıklamada, monarşiye son
verilmesi çağrısında bulunuldu ve "70
Yıl Daha İstemiyoruz" kampanyası
başlatılacağı bildirildi. Kampanyanın,
haziranda Kraliçe'nin tahta çıkışının 70.
yılı olarak adlandırılan "Platin Yıl Dö-
nümü" kutlamaları sırasında yapılacağı
belirtildi.

Mantıklı değerlendirme gerek

Grup adına açıklama yapan Graham
Smith, sessiz bir azınlık Kraliçe'nin 70
yıllık saltanatını kutlamak isteyecek olsa
da herkesin geleceğe bakmaya başla-

ması gerektiğini belirterek İngiltere Veli-
aht Prensi Charles'ın geleceğinin de iyi
olmadığını ve buna karşı demokratik
bir alternatifin olduğunu kaydetti.
Charles'ın ülkenin sunabileceği en iyi
kişi olmadığını vurgulayan Smith, "Bir
ulus olarak devlet başkanımızı seçme
konusunda oldukça yetenekli olduğu-
muzu kabul etmenin zamanı geldi. Tu-
rizm, istikrar ve kraliyetlere yönelik
geniş çapta ilgi hakkında saçma argü-
manları reddetmenin ve monarşinin
gerçekte ne olduğuna, ülkeye gerçekten
neye mal olduğuna daha mantıklı şe-
kilde bakmanın zamanı geldi." ifadele-
rini kullandı. Smith, bu maliyetin,
sadece finansal değil, İngiliz demokra-

sisine, vatandaş olarak statülerine ve il-
kelerine bir maliyeti olduğunun altını
çizerek "Sadece 12 ay içinde Kraliyet ai-
lesi ırkçılık, iklim değişikliği ikiyüzlü-
lüğü, kamu fonlarının kötüye
kullanılması ve Prens Andrew'u adalet-
ten korumak dahil çeşitli şeylerle suç-
landı." ifadesini kullandı.

Monarşi demokrasiye aykırıdır

Monarşinin, devam etmeyi hak etme-
yen eski püskü bir kurum olduğunu
dile getiren Smith, “(Monarşi) Milleti-
mizin derinden sahip olduğu demokra-
tik ilkelerine aykırıdır, yozlaşmış ve
gizlidir ve İngiliz demokrasisi için kötü-
dür." değerlendirmesinde bulundu.

Graham Smith, şimdi demokratik, mo-
narşisiz bir geleceğe bakmanın zamanı
geldiğini ifade etti.

Kraliçe Elizabeth, farkı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, taht-
taki 65. yılı "Safir Yıl Dönümü" adı al-
tında 2017'de, 60. yılı "Pırlanta Yıl
Dönümü" adıyla 2012'de, tahttaki 50.
yılı "Altın Yıl Dönümü" adıyla 2002'de
ve 25. yılı ise "Gümüş Yıl Dönümü"
adıyla 1977'de kutlanmıştı. Birleşik
Krallık'ta en uzun süreli monark olan
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 2015'te
89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe
Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma
rekorunu kırmıştı.
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İngiltere monarşiyi kaldırabilir!İngiltere'de
monarşi karşıtı

"Republic"
(Cumhuriyet) adlı

grup, İngiltere
Kraliçesi 2. 

Elizabeth'in tahta
çıkışının 70. yıl

dönümünde,
monarşinin

kaldırılması için
kampanya

başlatacaklarını
açıkladı    

Suriye iç savaşının
başından bu

yana açık kapı
politikası uygu-

layan ve yaklaşık
olarak 3,7 milyon
Suriyeli mülteciye

ev sahipliği
yapan Türkiye,
bugün dünyada
en çok mülteci
barındıran ülke

en Cok mUlTeCI 
TUrkIye’de!

Dil ve kültür bariyeri nedeniyle ortaya çıkan yanlış anlamalar, her iki toplumun birbirine
dair basmakalıp yargılar geliştirmesine yol açmakta ve toplumsal huzurun altını oymaktadır.

Bu basmakalıp ifade ve ön yargıların, toplumdaki göçmen karşıtı kişi, parti ve medya kuruluşları
tarafından gerçekmiş gibi yansıtılması, ırkçı söylemlerin toplumda yaygınlaşmasına ve günün so-

nunda giriş kısmında örnek olarak verdiğimiz tarzda münferit ırkçı saldırılara yol açmaktadır.Toplumda
Suriyelilere yönelik, özellikle işçi sınıfından gelen tepkilerin ana nedeni, sürecin ekonomik yükünü en çok bu
kesimin hissetmesidir. Suriyelilere kültürel anlamda hissedilen uzaklık, özellikle Suriyelilerin Türk toplumuna

karşı hissettiği kültürel yakınlık düşünüldüğünde ilginç görünmekle birlikte yukarda bahsettiğimiz üzere evren-
sel bir tepkidir. İki toplum arasındaki dil bariyeri aşıldıkça bu anlamdaki kültürel uzaklık ve yol açtığı sorunlar da
azalacaktır. Çünkü dil ve kültür bariyeri nedeniyle ortaya çıkan yanlış anlamalar, her iki toplumun birbirine dair

basmakalıp yargılar geliştirmesine yol açmakta ve toplumsal huzurun altını oymaktadır. Bu basmakalıp ifade ve
ön yargıların, toplumdaki göçmen karşıtı kişi, parti ve medya kuruluşları tarafından gerçekmiş gibi yansıtılması,
ırkçı söylemlerin toplumda yaygınlaşmasına ve günün sonunda giriş kısmında örnek olarak verdiğimiz tarzda
münferit ırkçı saldırılara yol açmaktadır. Aktörler, kararları belli bir bağlam (yapı) içinde almaktadır. Bağlam
ya da yapı, bu kararları sınırlayan veya şekillendiren unsurlar (sınıf, cinsiyet, din, millyet vs.) olarak ortaya
çıkmaktadır. Türkiye’deki artan göçmen karşıtlığı bu anlamda yapısal sorunların dışa vurumudur. Devle-

tin bu anlamda konuya el atması, meselenin partiler üstü bir düzlemde
tartışılması, göç konusundan en çok etkilenen işçi sınıfının

üzerindeki yükün azaltması, siyasilerin göçmen karşıtı
söylemlerine karşı kamuoyu oluşturulması, Su-

riyelilerin entegrasyonunda önemli birer
engel olan dil ve kültür bariyerlerini

aşmaya yönelik yeni projele-
rin geliştirmesi gerek-

mektedir.

Suriyelilere yönelik tepkiler

T.C. İSTANBUL ANADOLU
27. ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİ
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İstanbul, Ataşerhi, İçerenköy Mah. Cilt  13, Hane , 
179 Sıra 1 Bsn 3, 21........58 TC Kimlik numaralı 
Mustafa- Senem kızı 25.03.1978 doğumlu davacının
"AKGÜL" olan soyadının "ŞAHİN" olarak 
DEĞİŞTİRİLDİĞİ ilan olunur. 31/12/2021

Taliban'ın dış
politika hedefi
Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan
Muttaki, ülkesinin büyük güçlerin çatışma alanı
olmasına müsaade etmeyeceklerini, tüm komşularla
ve uluslararası toplumla karşılıklı saygıya dayalı bir
ilişki kurmak istediklerini söyledi

Muttaki, ABD başkenti Washington’da
Afgan organizasyonları ve Amerika Zekat
Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Afganis-

tan için Barış ve İnsani Yardım Konferansına" video
konferans ile bağlandı. ABD ile Taliban arasında
Şubat 2020’de yapılan anlaşmanın ülkedeki yabancı
güçlerin çekilmesinin yolunu açan önemli bir dönüm
noktası olduğunu anlatan Muttaki, “Sorumlu bir
taraf olarak Afganistan’a, dünyada istikrar, ekonomik
büyüme ve daha iyi bir gelecek inşasında pozitif bir
rol oynaması için bir şans vermenin zamanı geldi.”
dedi. Afganistan’ın geçen yıl ağustosta çok kritik bir
süreçten geçtiğine işaret eden Muttaki, ABD’nin çe-
kilmesi ve Taliban’ın ülkenin kontrolünü ele alması-
nın iddia edildiğinin aksine son derece barışçıl bir
ortamda gerçekleştiğini ifade etti. Muttaki, “Afganis-
tan İslam Emirliği, Kabil’e bir ulusal birlik mesajı ile
girdi ve barış, kardeşlik kollarını eski siyasi ve askeri
rakiplerine açtı. Tarihte böylesine medeni, insani ve
İslami bir icraat nadir görülmüştür.” dedi.

Taleplere saygılıyız

ABD ile Doha’da yaptıkların anlaşmanın Afganistan
ile dünya arasındaki ilişkinin temel çerçevesini teşkil
ettiğini kaydeden Muttaki şöyle devam etti: "Komşu-
larımızla bölge ile ve dünya ile pozitif ve yapıcı ilişki-
ler kurma peşindeyiz. Karşılıklı saygıya dayalı olarak
tüm uluslarla olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz ki
büyük güçlerin çatışma analı veya herhangi bir düş-
manlığın parçası olmayalım." Ülkesini Asya’daki bir
iş birliği köprüsü yapmak istedikleri mesajını veren
Muttaki, “Bir daha kimsenin Afganistan topraklarını
başkalarına zarar vermek üzere kullanmasına mü-
saade etmeyeceğiz ve başkalarının da içişlerimize ka-
rışmasına izin vermeyeceğiz. Diğer ulusların meşru
menfaat ve taleplerine saygı duyuyoruz ve karşılı-
ğında aynısını bekliyoruz.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Eski hükümetten 500 bin çalışanın işine
devam ettiğine vurgu yapan Muttaki, eski hükümetin
çökmesinin ardından kimseye ön yargı ile yaklaşma-
dıklarını ifade etti.
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T ürk edebiyatında önemli yeri
olan Halide Edip, 1884'te Sul-
tan 2. Abdülhamid Han'ın

Ceyb-i Hümayun katiplerinden Sela-
nikli Mehmed Edip Bey ile Fatma
Bedrifem Hanım'ın çocukları olarak
dünyaya geldi. Annesini küçük yaşta
yitiren Halide Edip, çocukluğunu
"mor salkımlı evde", anneannesinin ve
büyükbabasının yanında geçirdi. Üs-
küdar Amerikan Kız Koleji'ne 1893 yı-
lında giren Halide Edip, bir yıl sonra
buradan ayrılmak zorunda kaldı. Ha-
lide Edip, özel hocalardan Arapça, İn-
gilizce, Fransızca ve müzik dersleri
aldı. İngilizce öğretmeninin teşvikiyle
John Abbot'un "Mother" isimli kitabı-
nın çevirisini yaptı. Mahmut Esat
Efendi'nin düzenlemesiyle "Mader"
adıyla basılan eser, Halide Edip'e, Sul-
tan Abdülhamid tarafından "Şefkat
Nişanı" verilmesine vesile oldu.
1899'da ikinci kez başladığı kolejden,
1901 yılında mezun oldu. Halide
Edip, aynı yıl matematik dersleri aldığı
Salih Zeki Bey'le evlendi. Bu evlilikten
Ayetullah ve Hikmetullah Togo is-
minde 2 oğlu dünyaya geldi. Halide
Edip, Japonların Rusya'yı yenmesinin
verdiği sevinçle oğluna Japon Deniz
Kuvvetleri Komutanı Amiral Togo
Heihachiro'nun ismi olan "Togo"yu
verdi.Tevfik Fikret'in yönetimindeki
Tanin gazetesinde "Halide Salih" im-
zasıyla yazılar yayımlayan Halide
Edip, yazılarını daha sonra Resimli
Kitap, Yeni Tanin, Şehbal, Musavver
Muhit, Mehasin ve Resimli Roman
gibi yayınlarda sürdürdü. Yazıları ne-
deniyle tehditler alan Halide Edip, 31
Mart olayları sırasında öldürüleceği
endişesiyle Mısır'a gitti. 1909'da yurda
döndükten sonra yazılarına devam
etti. Eşi Salih Zeki'den 1910 yılında
boşandı.

Sultanahmet mitingi

Maarif Nazırı Sait Bey'in teklifiyle kız
öğretmen okullarında öğretmenlik ve
vakıf okullarında müfettişlik yaptı. Bu
dönemde gözlemlediği İstanbul'un
arka mahalleleri, "Sinekli Bakkal" ro-
manını yazmasına katkıda bulundu.
Halide Edip, bu dönemde
Ziya Gökalp ve
Yusuf Akçura
gibi isimlerin ya-
zılarından etki-
lendi. Balkan
Savaşı sırasında
kadınların top-
lum hayatına ka-
tılması ve
eğitilmesi ama-
cıyla ilk kadın der-
neği Teali-i Nisvan
Cemiyeti'ni kurdu.
Cemal Paşa'nın tek-
lifi ile Lübnan, Bey-
rut ve Şam'da
okulları düzenleyip
açmak üzere Suri-
ye'ye gitti. Kendisi
Suriye'deyken baba-
sına verdiği vekaletnameyle 1917'de
Dr. Adnan ile evlendi. Aynı yıl Mev'ud
Hüküm ve ilk tiyatro oyunu Kenan
Çobanları'nı yazdı. 1918-19'da İstan-
bul Darülfünunu'nda Batı edebiyatı
dersleri verdi. Halide Edip, 15 Mayıs
1919'da İzmir'in işgalinden sonra dü-
zenlenen Fatih, Üsküdar ve Sultanah-
met mitinglerine konuşmacı olarak
katıldı. Özellikle Sultanahmet mitin-
ginde yaptığı konuşma çok etkili oldu
ve hiç unutulmadı. Büyük Mecmua ve
Vakit'teki yazılarıyla işgale karşı direni-
şin gelişmesine katkıda bulundu.

Bütün vatanı kurtaracak olan
Anadolu'dur

Bu yıllarda Anadolu'ya gizlice silah
kaçırma işinde de görev alan Halide
Edip, 1920'de eşiyle Anadolu'ya geçe-
rek Milli Mücadele için çalışmalara
katıldı. Anadolu'ya geçişi sırasında
Yunus Nadi ile sohbetlerinde bir ajans
kurulması fikri ortaya çıktı. Yunus
Nadi Bey, Geyve Akhisar istasyonun-
daki bu sohbeti şöyle anlattı: "- Halide
Edip Hanım, sanki Kayışdağı'na bir
tenezzühe çıkmış gibi seyahatten ve
onun zahmetlerinden hiç şikayet etmi-
yor, bilakis daha ziyade işlerden bah-
sediyordu. Pratik bir Türk kadını.
Kendisine Kuşçalı muharebesinde Pa-
şa'ya sorduğum telsiz telgraf suali ile
cevabını anlattım. 'Şimdi gider gitmez
bütün dünyaya o tarik ile bağlanırız'
dedim. 'Çok güzel' dedi, 'Daha iyisi
gider gitmez bir ajans teşkilatı kura-
lım, o vasıta ile dahile ve harice söyle-
riz' Birinci şart hanımefendi. Sonra

tabii bunun teferruatı gelir; mesela ilk
merhalede neşriyat, ki başlı başına teş-
kilata ihtiyaç gösterir, sonra propa-
ganda envai...
- Tabii sıra ile hepsi yapılır. Fakat
benim fikrimce ilk iş ajans olmalı.
Hatta isterseniz adını burada koyuve-
relim: Mesela Türk Ajansı, mesela An-
kara Ajansı, mesela Anadolu Ajansı...
Daha da bulunabilir.
- Bana Anadolu Ajansı en iyi isim gibi
görünüyor.- Bana da öyle. Değil mi,
evvela kendini ve mümkünse bütün
vatanı kurtaracak olan Anadolu'dur. O
halde kararımızı vermiş olalım: Ana-
dolu Ajansı...
- Evet, Anadolu Ajansı hanım-
efendi..."Halide Edip, 5 Nisan
1920'de, ajans konusunda Mustafa
Kemal Paşa ile Ankara'da, bugünlerde
müze olarak kullanılan istasyon bina-
sında yaptıkları görüşmeyi, "Türk'ün

Ateşle İmtihanı" adlı ese-
rinde şöyle anlatmıştır:
"Yunus Nadi Bey'le yolda
konuştuğumuz ajans so-
rununu M. Kemal Pa-
şa'ya açtım. Yunus Nadi
Bey'le buna, 'Anadolu
Ajansı' olarak başla-
mayı konuştuğumuzu
anlattım. İsteklerimiz,
bu ajans haberlerini,
telgrafhanesi olan her
yere göndermek ve ol-
mayan yerlerde de
camilere ilan halinde
yapıştırmaktı. Bun-
dan başka, dünyanın
ne düşündüğünü
anlamak için, İngi-
lizce ve Fransızca

gazetelerin en önemlilerini getirt-
mekti. Bu noktalar üzerinde anlaştık-
tan sonra, ben bir yazı makinesi lazım
olduğunu söylediğim zaman, Mustafa
Kemal, Osmanlı Bankası'ndan bulaca-
ğını vadetti." Bu konuşmaların ardın-
dan 6 Nisan 1920'de Anadolu
Ajansının kuruluşu gerçekleştirildi.
Halide Edip Adıvar, AA'nin isim an-
nesi olarak tarihe geçti. Cumhuriyetin
Kurucusu Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk, Milli Mücadele ateşini
tutuşturduğu bütün yurda gönderdiği
tarihi genelge ile Anadolu Ajansının
kuruluşunu duyurdu. Adıvar, AA'nın
muhabiri, yazarı, yöneticisi, hatta
günlük işlerine bakanı olarak her gö-
revde özveriyle çalıştı. Haber derleyip
Milli Mücadele'ye ilişkin bilgileri tel-
grafı olan yerlere telgrafla iletti, olma-
yan yerlerde cami avlusuna afiş olarak
yapıştırılmalarını sağladı. Avrupa ba-
sınını takip edip Batılı gazetecilerle ile-
tişim kurdu, Mustafa Kemal'in
yabancı gazetecilerle görüşmesinde
tercümanlık yaptı.

Savaş sonunda çavuş oldu

Ankara'da Yunus Nadi'nin Hakimiyet-
i Milliye gazetesine yardım eden Ha-
lide Edip, bir yandan da yabancı
gazetelerin tercümelerini yaptı. Hilal-i
Ahmer'de (Kızılay) Ankara Şubesi
Başkanı oldu. Sakarya Savaşı sıra-
sında onbaşı oldu. 1921 ve 1922'de
arasında Tetkik-i Mezalim Komisyo-
nu'nda Yunan ordusunun çekilirken
bıraktığı hasarı ve halka yaptığı zu-
lümleri raporlaştırdı. Halide Edip'e,
savaş sonunda "Çavuş" rütbesi verildi. 

T.C.
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI

Halide edip
unutulmuyor

Kurtuluş Savaşı'nın "Halide On-
başısı", kadın meseleleri ve Milli
Mücadeleyi ele alan romanların
usta yazarı Halide Edip Adıvar,
vefatının 58'inci yılında anılıyor

Nicole Kidman'a
Altın Küre ödülü
ALTIN Küre Ödülleri'nde drama
dalında en iyi kadın oyuncu
ödülünü Nicole Kidman, en iyi
erkek oyuncu ödülünü Will
Smith alırken; en iyi drama dizisi
ödülünün sahibi "Succession",
drama dalında en iyi film ödülü-
nün sahibi "The Power of the
Dog" oldu. Hollywood Yabancı
Basın Birliği (Hollywood Fore-
ign Press Association)
tarafından bu yıl
79'uncusu düzenle-
nen Altın Küre Ödül-
leri'ni (Golden Globe
Awards) kazananlar
açıklandı. Organizas-
yon, kırmızı halı tö-
reni ve canlı yayın
olmadan gerçekleşti-
rildi. Kazananlar,
"Golden Globe" resmi

sitesinden ve sosyal medya he-
saplarından duyuruldu. Altın
Küre Ödülleri'nin Twitter hesa-
bında, "79. Yıllık #GoldenGlo-
bes'a hoş geldiniz. Bu yıl işler
biraz farklı görünebilir ancak
şimdi bazı muazzam yetenekleri
kutlamak ve alkışlamak için bu-
radayız! Gecenin bizi nereye gö-
türeceğini dört gözle bekliyoruz."

ifadelerine yer verildi.
En iyi kadın oyuncu
ödülünü alan Kidman
ise sosyal medya
hesabından yaptığı
açıklamada, çok mutlu
olduğunu belirterek;
“Gerçekten böyle bir
ödülü almak büyük
gurur. Beni bu ödüle
layık görenlere teşek-
kür ederim” dedi.

vefatının
58’inci yılı

Sıra No    Ana Kategori    Alt Kategori     Marka         Model         Yıl       KM    Vites    Motor    Yakıt    Renk    KDV %   Teminat Bedeli  TL   

M1

M1

M1

M1

N1

N1

M1

M1

N3

N3

N1

Otomobil -
AA Sedan

Otomobil -
AA Sedan

Otomobil -
AA Sedan

Otomobil -
AA Sedan

Kamyonet -
BB VAN

Kamyonet -
BB VAN

Otomobil -
AA Sedan

Otomobil -
AF Çok
Amaçlı
Kamyon -
BA06

Otobüs - CA
Tek Katlı

Kamyonet
CA

Renault

Renault

Renault

Renault

Peugeot

Renault

Audi

Merce-
des-
Benz
Merce-
des-
Benz

Merce-
des-
Benz

Nissan

Megane
Touch 1.5
DCI EDC
Megane
Joy 1.5
DCI 90
Megane
Joy 1.5
DCI 90
Megane
Joy 1.5
DCI 90
Tepee 
Acrive 1.6
BLUE HDI
Kangoo
Multix Joy
1.5 DCI 90
A6 2.0 TDI
(170)
MULTI
TRONIC
Vito Tourer
518D 111
BLUETEC
Actros
2632 LD
Kayar
Brandalı
Kasa
Tourismo
16 RHD
EVI 2+2
Koltuk
Navara
4x2 SE

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2011

2018

2018

2018

2011

67.9
15

101.
389

118.
199

103.
754

107.
412

146.
880

209.
683

58.4
11

54.7
78

4.43
5

143.
341

Otoma-
tik 

Manuel 

Manuel 

Manuel 

Manuel 

Manuel 

Otoma-
tik 

Manuel 

Manuel 

Manuel 

Manuel 

1461
cm3

1461
cm3

1461
cm3

1461
cm3

1560
cm3

1461
cm3

1968
cm3

1598
cm3

7698
cm3

10677
cm3

2488
cm3

Dizel 

Dizel 

Dizel 

Dizel 

Dizel 

Dizel 

Dizel 

Dizel 

Dizel 

Dizel 

Dizel 

Gri
Füme 

Gri
Füme 

Sarı 
Logolu

Sarı 
Logolu

Sarı
Logolu

Sarı 
Logolu

Siyah

Siyah

Beyaz

Beyaz 

Logolu
Siyah

1

1

1

1

18

18

1

1

18

18

18

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

6.000,00

6.000,00

12.000,00

15.000,00

33.000,00

90.000,00

6.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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T.C. Maltepe Üniversitesine ait “11 Adet Araç Satışı” Kapalı Teklif Usulü Artırma İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki gibidir:
İhale kayıt numarası : 2022/01
1- İDARENİN

a) Adresi : Marmara Eğitim Köyü Maltepe İstanbul
b) Telefon ve Faks No : 0216 6261050  – 0216 6261070
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@maltepe.edu.tr

2- İHALE KONUSU İŞİN
a) Niteliği :  2 Adet BB Van Kamyonet + 5 Adet Sedan Otomobil 

+ 1 Adet (2+2 koltuk) Otobüs + 1 Adet Çok Amaçlı Otomobil 
+ 1 Adet Kamyon + 1 Adet Açık Kasa Kamyonet olmak üzere toplam 11 Adet aracın satışı

b) Bulunduğu Yerin Adresi      : Marmara Eğitim Köyü Maltepe İstanbul
c) Görüş Başlangıç Tarihi           : 13.01.2022
d) Görüş Bitiş Tarihi                   : 20.01.2022
e) Görüş Saatleri                         : 09:00 -12:00 / 13:00 -17:00  (15-16.01.2022 Cumartesi/Pazar Hariç)

3- İHALENİN
a) Yapılacağı Yer : Yönetim Merkezi - Marmara Eğitim Köyü Maltepe İstanbul
b) Tarihi ve Saati : 21.01.2022 CUMA günü Saat 14:30

4-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELERLE, YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
4.1. Fiyat Teklif Mektubu (Standart Form) (Teklif verilecek her bir araç için ayrı hazırlanacaktır), 
4.2. Teklifte bulunulmak istenen her bir araç için ayrı alınmış Banka Teminat Bedeli ödeme dekontu
veya Banka Geçici Teminat Mektubu (Standart Form),
4.3. Her sayfası imzalı / kaşeli - Teknik Rapor, 
4.4. Aracın görüldüğüne dair kaşeli ve imzalı üst yazı (Standart Form),
4.5. Her sayfası imzalı / kaşeli - İdari Şartname,
4.6. Her sayfası imzalı / kaşeli - Sözleşme Taslağı,
4.7. Her sayfası imzalı / kaşeli – Gizlilik Sözleşmesi,
4.8. Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösterilen yerleşik ofisin adres beyanı,
4.9. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için yetkili kişi / kişiler adları ve soyadları telefon numaraları ve faks numarası ile elektronik
posta adresleri,
4.10. İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı aslı (son 6 ay içinde alınmış olacak),
4.11. İstekliyi temsile yetkili kişilerin geçerli Nüfus Cüzdan Sureti (T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının
aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir),
4.12. İhale tarihinden önceki son 5 (beş) gün içerisinde tanzim edilmiş, istekliye, isteklinin firma olması halinde istekliyi temsile yetkili kişi-
lere ait adli sicil belgesi, 
4.13. Yasaklı olmadığına dair taahhütname (Standart Form) (imza ve kaşe onaylı),
4.14. Vergi Levhası/Numarası, 
4.15. İhalelerden men yasağı olmadığına dair yetkili mercilerden alınmış belge,
4.16. İhale katılım bedeli ödendi makbuzu,
4.17. İhaleye istekliyi temsilen teklif vermeye yetkili noter tasdikli İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri,
4.18. İhaleye istekliyi temsilen katılacak veya teklifte bulunacak olan kişi adına tam yetkili olduğunu  
gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.19. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. 
5- Bu İhalede sırasıyla, kapalı teklif usulü artırma ile araç satış bedeli tekliflerine göre tercih edilen firma belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. T.C. vatandaşı olunması zorunludur.
7- Dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamaz.
8- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminde görülebilir ve Maltepe Üniversitesi İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi nezdinde bulunan
TR57 0006 4000 0011 2650 0900 05 nolu hesabına 1.000,00 TL (BinTürkLirası ) yatırıldığına ilişkin dekont karşılığı satın alınabilir.
Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
10- İstekliler teklif ettikleri her bir araca ait teminat bedeline ilişkin banka dekontu veya ilgili tutarda bankalardan alınmış Banka Geçici 
Teminat Mektubu vereceklerdir. 
11-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimi Marmara Eğitim Köyünde bulunan adresine elden teslim
edilebileceği gibi, ihale saatine kadar aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.



26 Şubat 1994'te Ankara'da dün-
yaya gelen Ahmet Çalık, 2004
yılında 10 yaşındayken fut-

bola Gençlerbirliği altyapısında başladı.
Gençlerbirliği altyapısında geçirdiği 7 sene-
nin ardından 2011 yılında Ankara'nın köklü
kulübü ile profesyonel sözleşme imzalayan
Çalık, A takım bünyesine katıldı. Az sayıda
da olsa A takımla maça çıkan, genel olarak
ise A2 takımında forma giyen Ahmet Çalık,
2012-2013 sezonunda 21 Nisan 2013'te oy-
nanan Fenerbahçe karşılaşması ile ligde ilk
kez A takım formasını giydi. 2015-2016 se-
zonunda kaptanlık görevini aldığı Gençler-
birliği'nden, 2016-2017 sezonu ara transfer
döneminde Galatasaray'dan aldığı teklif ile
ayrılan Çalık, sarı kırmızılı formayı sırtına
geçirdi. 

2 ay önce sözleşme yenilemişti

Galatasaray'da istediği performansa ulaşa-

mayan
Çalık, 4
Ekim
2020'de
Konyaspor'a
transfer olarak,
kariyerinin son yılla-
rını ise bu takımda geçirdi
ve önemli başarılara imza attı. Ahmet
Çalık, 26 Kasım 2021'de Konyaspor ile 2
yıllık sözleşme yenilemişti.

8 kere milli formayı giydi

Milli takımda alt yaş gruplarında birçok kez
forma giyen Çalık, 17 Kasım 2015'te döne-
min A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih
Terim tarafından kadroya dahil edilirken,
21 yaşında ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtına
geçirdi. A Milli Takım'da toplamda 8 maça
çıkan Ahmet, 1 de gol kaydetti.
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en  yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un
10 puan önünde liderliğini sürdüren Trab-
zonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmi-
yor. Bordo mavililer Kouassi ile başlattığı
operasyonda Edin Visca ve Puchacz'ı kadro-
suna katmıştı. Şimdi ise sıra Danimarka'ya
geldi. FC Midtjylland'da forma giyen ve U19
takımı ile oynanan maça izlenen Doğuah Aral
Şimşir için çalışmalar devam ediyor. İzleme
ekibinin çok beğendiği ve Abdullah Avcı'nın
da olumlu rapor verdiği genç futbolcu için ku-
lübüyle temaslar sonlanma aşamasına geldi.

Biz de niyetliyiz onlar da

Adı daha önce de Süper Lig takımları ile

anılan ancak Fırtına'nın bitirme nokta-
sına getirdiği Doğuhan Aral Şimşir için
menajeri de açıklamada bulundu ve 'Şu
an görüşüyoruz. Bir süredir temas var. İki
taraf için de hayırlısı olsun. Trabzonspor
da niyetli biz de." ifadelerini kullandı.

Doğuhan Aral Şimşir kimdir?

19 Haziran 2002'de Danimarka'da dün-
yaya gelen Türk asıllı futbolcu FC
Midtjylland'da oynuyor.
Asıl mevkisi sol kanat olan, forvet ve sağ
kanat olarak da forma giyebilen Doğu-
han, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çeki-
yor. Danimarka'da HB Köge

Altyapısından yetişen genç yetenek
2017'de FC Midtjylland'ın altyapısına ka-
tıldı. Burada alt kategorilerde forma giyen
Doğuhan Aral, 2021 yılında A takıma
yükseldi. Bu yıl özellikle Uefa Gençlik Li-
gi'nde oynadığı 4 maçta 5 gol atarak dik-
katleri üzerine çeken genç sol kanat bu
sezon toplam 13 maçta 9 gol 2 asistle oy-
nadı. Doğuhan Aral, Trabzonspor U19
takımına da 1 gol attı. Performansıyla
Danimarka Milli Takımı'nın alt kategori-
lerine de sürekli çağrılan futbolcu, U16'da
9 maç (3 gol), U17'de 9 maç (2 gol),
U18'de 2 maç ve U19'da 1 maçta şans
buldu. BURAK ZİHNİ

Aral Şimşir’de sona doğruAral Şimşir’de sona doğruAral Şimşir’de sona doğruAral Şimşir’de sona doğruAral Şimşir’de sona doğruAral Şimşir’de sona doğruAral Şimşir’de sona doğruAral Şimşir’de sona doğru
Tescil dönemi başlamadan 3 transferi bitiren Trabzonspor'da bir isim daha imzaya yakın. Bordo 
mavililer Puchacz sonrasında bu kez de Doğuhan Aral Şimşir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

Genç futbolcunun menajeri de gazetemize yaptığı açıklama ile görüşmeye başladıklarını dile getirdi

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren
Ahmet Çalık, spor camiasını ve sevenlerini yasa boğdu

BOKSA 
ilgi artıyor
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda
Busenaz Sürmeneli'nin altın, Buse
Naz Çakıroğlu'nun da gümüş
madalya alması boksa ilgiyi artırdı.
Türkiye Boks Federasyonu, lisanslı
aktif sporcu sayısını 25 bine
çıkarmayı hedefliyor
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı
Eyüp Gözgeç, boksu yaygınlaştırmak ve
başarılı sporcular yetiştirmek için çalışma-
lar yürüttüklerini belirtti. Alt minik, üst
minik, yıldızlar, gençler gibi 7 kategoride
sporcu yetiştirdiklerini anlatan Gözgeç,
Kırşehir'de düzenlenen 22 Yaş Altı Tür-
kiye Şampiyonası'nın özellikle Paris'te ya-
pılacak 2024 Yaz Olimpiyatları'na
hazırlığın çekirdeğini oluşturacağını söy-
ledi. Gözgeç, Kovid-19 şartları el verdiği
ölçüde bu yıl şampiyona ve turnuvaların
gerçekleştirileceğini dile getirerek, "Bura-
dan hemen sonra Aydın'da Liselerarası
Türkiye Şampiyonası var. Daha sonra
Gençler Türkiye Şampiyonası'nı gerçek-
leştireceğiz. Sonraki şampiyonaları pan-
deminin durumuna göre düzenleyeceğiz."
dedi. Bu yıl dünya çapında şampiyonala-

rın da gerçekleştirileceğine değinen
Eyüp Gözgeç, "Mart ayında Avrupa
Gençler Şampiyonası var. Mayıs
ayında İstanbul’da Kadınlar Dünya
Şampiyonası yapılacak. Bunlar bizim

yakındaki hedeflerimiz. Ağustos ayında
Türkiye'de okul çocuklarının Üst Minikler
Avrupa Şampiyonası yapılacak. Daha
sonra İtalya ve Hırvatistan'da Avrupa
Şampiyonası var. 2022 yılındaki çalışma-
larımızı bu doğrultuda planlamış durum-
dayız." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Fraport
Tav Antalyaspor'u 4-0 yenerek aylar sonra
düşme potasından kurtulan Göztepe'de
gözler yine transfere çevrildi. Dış trans-
ferde kaleci Kenan Piric, sol bek Francois
Boubandje ve orta saha Oussama Tan-
nane ile sözleşme imzalayıp iç transferde
ise Brown Ideye ve Balazs Megyeri ile yol-
larını ayıran sarı-kırmızılılarda golcü Adis
Jahovic'in de takımda ayrılacağı iddia
edildi. Son Antalyaspor karşılaşmasına
yedek başlayan ve bir dakika dahi süre
alamamayan Makedon forvetin adı 1'inci
Lig ekibi Bursaspor'la anılıyor. Göztepe
yönetiminin santrafor alması halinde Ja-
hovic'le karşılıklı olarak anlaşacağı iddia
edildi. 

T.C.  
İSTANBUL ANADOLU

27. ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1532369)

2021/258 ESAS 
---- İ  L  A  N  ---- 

Yozgat , Akdağmadeni, Pazarcık Mahallesi Köyü
,Cilt  90 ,Hane No  20,  Sıra 1 Bsn 61 de kayıtlı ,
36...........52 TC Kimlik numaralı Gazi - Meral kızı
27.04.2001 doğumlu davacının "SEMANUR" olan
adının "ASENAT SEMANUR" olarak düzeltilmesi ile
"KAYMAZ" olan soyadının "SARIKAYA" olarak 
DEĞİŞTİRİLDİĞİ ilan olunur.07/01/2022

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

27. ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1532371)

2021/461 ESAS 
---- İ  L  A  N  ---- 

Kırklareli , Pınarhisar , Orta Mah. Köyü, Cilt  4 , Hane
147, Sıra 1, Bsn 71 49..........2 TC Kimlik numaralı Güray-
Türkan kızı 11.01.1996 doğumlu davacının "GÜLÇE" olan
adının "ÖZGÜR" , "KADIN" olan cinsiyetinin "ERKEK"
olarak DEĞİŞTİRİLDİĞİ ilan olunur. 07/01/2022

Dün saat 09.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi 

Hacılar Mahallesi'nde meydana gelen 

kazada Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94

plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrol-

den çıkıp, şarampole devrildi. 

Araçta yalnız olan Ahmet Çalık, 27

yaşında hayata gözlerini

yumdu.

27 yaşında 

hayata veda etti
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Burdur'da
televizyonda 
izleyip merak ettiği
kick boks sporuna
başladığında
babasının
'sakatlanır'
endişesiyle karşı
çıktığı Gökçe Nur
Tarhan (23), 6
yılda 3 Türkiye
birinciliği, 6
Türkiye ikinciliği, 
5 Türkiye
üçüncülüğü,
Avrupa ile dünya
kupası
şampiyonasında 
ikincilik ve
üçüncülük kazandı

burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilim-
leri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi
Gökçe Nur Tarhan, ortaokulda hentbol takımına girdi.
Televizyondan izlediği kick boks maçlarından etkilenen
Tarhan, bu sporu yapmaya karar verdi. Kick boks an-
trenmanlarına katılan Tarhan, antrenör Deniz Sögü
Koç ile çalışmalara başladı. Gökçe Nur Tarhan, 6 yıl
önce başladığı kick boks sporunda ilk yılında Türkiye
üçüncüsü oldu. Daha sonra katıldığı tüm turnuvalar-
dan madalya ile dönen Tarhan, 2019 yılında İtalya'nın
Rimini kentinde yapılan Best Fihgter Dünya Kick Boks
Kupası'nda ay yıldızlı formayı giydi. Turnuvada 70 kilo
K-1 kategorisinde dünya ikincisi olan Tarhan, 16-19

Eylül 2021'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ya-
pılan Kick Boks Dünya Kupası'nda artı 70 kilo K1 ka-
tegorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya ikincisi oldu

Tarhan, 6 yılda kick boks turnuvalarında 3 Türkiye bi-
rinciliği, 6 Türkiye ikinciliği, 5 Türkiye üçüncülüğü ala-
rak kürsüye çıktı. 
Gökçe, 2018 yılında Avrupa Kupası Şampiyonası'nda
ikinci, 2019 ve 2021 yıllarındaki şampiyonalarda da
üçüncülük elde etti. Tarhan, onlarca madalyası ara-
sında eksik kalan dünya şampiyonluğu madalyasını
kazanmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bir başarı
hikayesi

Altay’da golcüler suskun
Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçını
kaybedip, 13 haftadır galip elemeyerek
düşme hattına giren Altay'da forvet
oyuncuları son 4 maçta yokları oynadı
Siyah-beyazlı takımın hücumda görev alan
Bamba, Rayan, Paixao, Rodriguez, Pinares ve
Kappel gibi gol silahları bu periyotta sessiz kaldı.
Son 4 müsabakada sadece 2 kez rakip fileleri sar-
sabilen Altay'da bu golleri sağ bek Cebrail iç sa-
hadaki Trabzonspor maçında ve ön libero Poko
ise deplasmandaki Giresunspor randevusunda
kaydetti. İzmir temsilcisi, Kasımpaşa (D) ve Yu-
katel Kayserispor'la (D) oynadığı son 2 karşılaş-
mada ise gol atamadı. Altay'da Kayserispor
deplasmanı dönüşü siyah-beyazlı bir grup taraf-
tarın gece havalivanında karşılayıp destek verdiği
teknik direktör Mustafa Denizli'nin dün başkan
Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya geldiği öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu ve kulübün eski baş-
kanlarından, camianın önemli ismi İzmir Ticaret
Odası Başkanı Mahmut Özgener'in de bu görüş-
mede yer aldığı ileri sürüldü. Toplantının içeriğiyle
ilgili bir açıklama yapılmazken, siyah-beyazlı
takım 1 günlük iznin ardından Mustafa Denizli
nezaretinde iç sahada oynanacak Aytemiz Alan-
yaspor maçının hazırlıklarına başladı.
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bilmecesi
Jahovic
bilmecesi
Jahovic
bilmecesi
Jahovic
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Aral Şimşir’de sona doğru
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FENERBAHÇE ’DE teknik direktör konusu için
geri sayım sürerken forvet harekatı da devam
ediyor. Gündemdeki isim ise değişmiyor: Vedat
Muriç... Lazio ile ayrılığın eşiğinde olan, devre
arası tatili için de Türkiye’yi tercih eden yıldız
forvet Kanarya’nın gözdesi konumunda. Başkan
Ali Koç, Vedat’ın takıma kazandırılması adına
yeni bir operasyon başlattı. Geçen sezonun orta-
sından bu yana adı Fenerbahçe’yle anılmaya
devam eden başarılı golcünün transferi ilk kez
sona bu kadar yakın. Lazio cephesi daha önce
Vedat’a gelen resmi ve menajer önerilerine, “Aldı-
ğımız parayı getirirseniz. Masaya otururuz” di-
yordu. Ancak İtalyanlar’ın beklediği rakamların
yakınına bile yaklaşan bir öneri gelmedi. Lazio
hücum hattını takıma üst düzey katkı sağlayacak
bir isimle güçlendirmeye kararlı. Vedat’ı ise değe-
rinin altında bırakmaya niyeti yok. Bu yüzden
daha önce kesinlikle reddedilen kiralık teklifleri-
nin değerlendirilmeye başlandığı vurgulandı.

Vedat’ın çantası hazır

Yeniden Türkiye’de çıkış yaparak kulübüne güçlü
şekilde geri dönmek isteyen Vedat’ın da Fener-
bahçe’yi çok istediği ifade edildi. Vedat’la bu
noktada el sıkışan Fenerbahçe’nin Lazio ile de
kiralık sözleşmenin detayları hakkında görüşme-
lerini devam ettirdiği kaydedildi. Transferle ala-
kalı birkaç gün içerisinde somut gelişmelerin
yaşanması bekleniyor.

“Ödediğimiz bonservis parası
gelmeden bırakmayız” diyen Lazio,
devre arasında kararını değiştirdi.
Vedat için beklediği rakamı bula-
mayan İtalyanlar, kiralamaya artık
sıcak. Vedat’ın yeniden değerini
bulmasını isteyen Çizme ekibiyle
görüşmeler devam ediyor

A yrılığın perde arkası! Galatasa-
ray'da Burak Elmas - Fatih
Terim toplantısı 10 dakika

sürdü!Aralık 2017'de dördüncü kez Ga-
latasaray 'ın başına geçen ve üst üste 2
şampiyonluk yaşayan Fatih Terim, son 2
sezondaki başarısızlığa ek olarak bu se-
zonki kötü performans sonrası görevin-
den ayrılmak zorunda kaldı. 68 yaşındaki
çalıştırıcının görevine son verilmesi sa-
dece 10 dakika sürdü. Öğle saatlerinde
Nef Stadı'ndaki kulüp ofisinde Başkan
Burak Elmas ile teknik direktör Fatih
Terim bir araya gelirken, taraflar anlaşa-
rak veda etti. Terim görüşmeden çıktıktan
sonra yönetim kurulu olağanüstü top-
landı. Ardından tecrübeli hocanın gör-
evine son verildiği, resmi olarak açıklandı
ve Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi
sona erdi.

Faydalanmaya devam edeceğiz

Başkan Elmas, ayrılık sonrası yaptığı ya-
zılı açıklamada, "Galatasaray için birlikte
yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve ku-
lübümüze sayısız büyük başarılar yaşa-
tan; bu sezon da Avrupa’da hepimizi
gururlandıran bir başarıya imza atan

Galatasaraylı Fatih Terim’in fikir ve tec-
rübelerinden her zaman faydalanmaya
devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Terim kozuyla seçilmişti

Merhum Başkan Mustafa Cengiz, sezon
sona erdiğinde Fatih Terim'le tekrar çalış-
mayacağını açıklamıştı. Haziran ayın-
daki seçimde adaylığını koyan Burak
Elmas ise göreve geldiğinde Terim'i takı-
mın başına getireceğinin sözünü ver-
mişti. Elmas seçimi kazandıktan sonra
da taraflar 3 yıllık yeni bir anlaşma yap-
mış ve Terim eşofmanlarını giyerek sa-
haya inmişti. Seçim kazandıran bu
birliktelik sadece 6.5 ay sürdü.

Teknik ekip dağıtıldı!

Terim'le beraber yardımcıları Necati Ateş,
Selçuk İnan başta olmak üzere tüm an-
trenörlerin de görevine son verildi. Teknik
heyetin tamamen yeni baştan kurulması
planlanıyor. Kararın resmen açıklanması
sonrası Galatasaraylı taraftarlar Fatih
Terim'i yalnız bırakmadı. Tecrübeli hoca-
nın evine akın eden Sarı-Kırmızılılar, te-
zahüratlarla destek verdi. Terim'in bu
destek karşısında çok duygulandığı ve

yakın çevresine, "Bilsinler ki ben asla Ga-
latasaray taraftarına verdiğim sözden
geri dönmedim" dediği bildirildi.

Florya'da kimse kalmadı

Fatih hocanın ayrılığından çok kısa bir
süre sonra Florya'da ani bir operasyon
daha gerçekleşti. Birkaç yöneticinin
Metin Oktay Tesisleri'ne giderek, Terim'e
bağlı birçok çalışanı Florya'dan çıkardığı
ileri sürüldü. Görevine son verilen isimler
arasında Terim'in sağ kolu, idari direktör
Şükrü Hanedar, idari menacer Mert
Çetin, sportif koordinatör Fatih İbradı,
medya sorumlusu Eray Sözen, tesis mü-
dürü Fahri Yılmaz ve Yılmaz'ın yardım-
cısı Ender Uysal da var.

Terim'den Başkan'a: 'Ne
tazminatı!'

Burak Elmas ile Fatih Terim arasında ya-
pılan 10 dakikalık görüşmenin sonunda,
Başkan'ın tecrübeli çalıştırıcıya, "Hocam
tazminat işini ne yapacağız?" diye sor-
duğu, Terim'in ise "Ne tazminatı! Ben
Galatasaray'la tazminat konuşmam" di-
yerek odadan ayrıldığı ve tüm hakların-
dan feragat ettiği öğrenildi. DHA
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AyrılıGın
perde
ArkAsı
Başkan Burak Elmas ile Fatih
Terim'in dün öğle saatlerinde

yaptığı toplantı sadece 
10 dakika sürdü. Terim

görüşmeden ayrıldıktan
sonra yönetim kurulu bir

araya geldi ve yolları ayırma
kararı resmen açıklandı. 68

yaşındaki teknik adam, 4. kez
Galatasaray'a veda etti

Teknik direktörler
haziranı istiyor!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı 
Ali Koç, teknik direktör

arayışlarının sürdüğünü ancak
kafalarındaki teknik direktör

adaylarının haziran ayında
göreve gelmek istediğini söyledi

Taraftar 
Florya'ya koştu

Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların
ayrılmasın ardından da  dün sabah çok
sayıda taraftar, soluğu Florya Metin
Oktay Tesisleri'nde aldı. Sarı-kırmızılı
futbolseverler, 'yönetim istifa' şeklinde
tezahüratlar yaparken, Terim'e ise des-
tek verdi. Galatasaray'da teknik direktör
Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ar-
dından yönetim kurulu üyesi Işıtan
Gün'ün futbol şubesine atandığı ve
transfer çalışmalarını başkan Burak
Elmas ile birlikte yürütecekleri öğre-
nildi. Ayrıca sarı kırmızılı takımın
bugün yapacağı antrenmanı ise U19
antrenörlerinden Birkan Bozkurt yöne-
tecek. Ayrıca Fatih Terim'in bugün saat
14.00 gibi tesislere gelerek futbolcu ve
çalışanlarla vedalaşması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekibin, Adana Demirspor ile Ülker
Stadı’nda oynadığı mücadele öncesinde basın
mensuplarıyla bir araya gelen Ali Koç, “Hepiniz
hocayı merak ediyorsunuz. Biz hangi hocayı ge-
tirirsek getirelim birileri daha gelmeden yerden
yere vurmaya başlar. Yarın birkaç ülke seyahati
başlıyor. Seçeceğimiz hoca bu dönemden sezon
sonuna kadar geçecek dönemin de nasıl geçece-
ğini belirleyecek. X hoca olursa bu dönemi
başka türlü, Y hoca olursa bu dönemi başka
türlü geçireceğiz. Yeni hoca aldığınızda ne olu-
yor? Sezon öncesi hazırlıklar falan, bizim kafa-
mızdaki hayal ettiğimiz modelde şimdi gelirse
takımı hazırlamak için 6-7 ayı var. Ama belirli
kalibredeki hocalar da sezon ortasında gelmeye
sıcak bakmıyorlar. Bizim kafamızdaki hocaların
somut tercihleri haziranda gelmek. Bu da Fener-
bahçe ve Türk futbolu için de bir ilk olur. Hazi-
randa gelecek hocayı şimdiden belirlemek. O
isme göre kalan 3,5 ayın nasıl yönetileceğini ka-
rarlaştırmak en ideali haziranda çalışacağın ho-
canın şimdi başlamasa da bu geçiş dönemine
liderlik, rehberlik etmesi.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sabır yok

Vitor Pereira ile yolları ayırırken zorlandığını be-
lirten Koç şöyle, “Türkiye’de sabır yok. Yabancı
hoca olduğunda kolay değil, daha gelmeden
yerden yere vurmaya başlıyorlar. Herkesin bir
yoğurt yiyişi var. Bizdeki bir hoca görevinin son
gününe kadar ayrıldığı güne kadar hoca arama-
yız. İster bunu romantik, ister mantıksız bulun,
bizim hocamız görevinin başında olduğu müd-
detçe ben bir tane hocayla görüşmem. Kimse-
nin sorgulayamayacağı bir hoca hedefim var ise
o da ertesi gün olmuyor. Olursa demek ki gö-
rüşmelerin geçmişi var demektir. Benim için de
ayrılık zor bir şey ama ayrılmak zorundaydık.
Kovid’in sıkıntısı şu oldu, bu işler zoom’la tele-
fonla bitecek işler değil. Konuşursun, istişare

edersin, aynı frekansta mıyız bakarsın, iş öyle bir
noktaya gelir ki yüz yüze oturalım dersin. Yüz
yüze de beklentilerini, sınırlarını paylaşırsın.
Mesela bir tane hoca var para puldan önce ya-
pısal konuları konuşmak istiyor. En korktuğum
şuydu, devlette risksiz olup, pozitif çıkıp seyahat
edememek. Çok şükür dün geç vakit de olsa ne-
gatife döndüm. Bizim tercih ettiğimiz kişiler ha-
ziran ayında gelmeyi tercih ediyorlar.” şeklinde
konuştu.

Niye bu kadar sıkıntı yaşıyoruz?

“Hoca değişikliğine gitmek zorunda kalmak
bizim için hayal kırıklığı oldu.” sözlerini kulla-
nan Koç, şu ifadeleri kullandı: “Yabancı hoca
olmak kolay değil. Türk hoca 7 maç kaybedince,
sabretmek gerek diyen adam, yabancı hocayı
yerden yere vurabiliyor. Bu işin maliyeti de var.
Ben yine de getirdiğimiz hocanın iyi bir hoca ol-
duğuna inanıyorum. Fakat şartlar öyle bir nok-
taya geldi ki değişime gitmek zorunda kaldık.
CV’ye baktığın zaman geçmişte başarıları var.
Buradaki çalışma saatlerine, tesis etmek istediği
sistemle çok doğru yoldaydık. Trabzon maçın-
dan sonra ne olduysa, bir kez daha 8-9. hafta-
dan sonra inişe geçtik. 3-4 günde maç trafiğini
kaldıracak kadro derinliğine sahip olunması
gerek. Bana sorarsanız kayıt üzerinde ya 1 ya 2
derim Fenerbahçe’nin şu anki kadrosuna. Ama
tam takım olabildik mi? Oluyorduk, Trabzons-
por maçında tılsım bir şekilde kaçtı. Kırılma
maçı. Hatırlarsanız maçı domine ediyorduk, 1-0
öndeydik. Sonra garip bir kırmızı kart sonrası,
sonra 83’e kadar dayandı takım. Kırılma maçla-
rından bir tanesi odur. Bu sene gerçek anlamda
kötü oynadığımız Konya maçıydı. Alanya’ya
burada top göstermedik, o maçtan mağlup ay-
rılmamız olağanüstü olay. Kayseri ile 4 direk 1
penaltı Kayseri ile 2-2 berabere kaldık. Niye bu
statta bu kadar sıkıntı yaşıyoruz?”

Sarı-lacivertli ekibin, Adana Demirspor ile
Ülker Stadı’nda oynadığı mücadele öncesinde
basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vedat Muriç
gelişmesi

Önder hocaya
Katarlı talip
Katarlılar Önder Karaveli’ye hayran kaldı. Al Gharafa Başkanı Al
Thani, Karaveli’yi takımının başında görmek istediğini açıkladı
SERGEN Yalçın ile yollar ayrıl-
dıktan sonra Beşiktaş 'ın başına
geçen Önder Karaveli'nin ku-
lüpte devam edip etmeyeceği
henüz kesinlik kazanmadı ama
başarılı teknik adamın şimdiden
yurt dışından talipleri var. Önder
Karaveli'nin Katar'da Antalyas-
por ile oynanan Süper Kupa fi-
nalinin ardından kupayı
kaldırması bu ülkede fazlasıyla
ses getirdi.  Al Gharafa Kulübü
Başkanı Hamid bin Thamer Al
Thani'nin Önder Karaveli'nin
kısa süredeki başarısından, saha
içerisindeki duruşundan ve
mantalitesinden çok etkilendiği
bildirildi. Başkan Al Thani'nin
Önder Karaveli'yi genç olması
ve heyecanından dolayı takımın
başında görmeyi çok istediği ve
bu isteğini de kulüp yetkililerine
ilettiği belirtildi. Al Gharafa Ku-
lübü Başkanı Al Thani'nin Tür-
kiye'ye son derecek sempati ile
bakan bir isim olduğu aynı za-

manda dünyaca ünkü Al Ja-
zeera televizyonunun da sahibi
olduğu ifade ediliyor. Al Gha-
rafa takımında daha önce Türk
teknik direktör Bülent Uygun da
görev yapmıştı.Katar Kulübü Al
Gharafa'da şu anda gündemin
1 numaralı konusu olan Önder
Karaveli'ye resmi teklifin gelme-
sinin an meselesi olduğu belirti-
liyor. Ama son kararı Karaveli
verecek. 
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D EVA Partisi Esenyurt İlçe
Başkanı Halis Kahriman,
10 Ocak Çalışan Gazete-

ciler Günü münasebetiyle Beylik-
düzü Livello Otel'de düzenlediği
kahvaltılı toplantıyla, gazetecilerle
bir araya geldi. İstanbul Gazeteciler
Dernek (İGD) Başkanı Mehmet
Mert ve çok sayıda gazetecinin ka-
tıldığı toplantıda konuşan Kahri-
man, 8 Ocak 1996'da öldürülen
gazeteci Metin Göktepe'yi andı.
Türkiye'de çok sayıda gazetecinin
gerçekleri yazdığı için öldürüldü-
ğünü veya hapse atıldığını anlatan
Kahriman, “Maalesef Türkiye'de
basın özgür değil. Gazetecilik çok
kutsal bir meslek ama insanlar bu
mesleği layığıyla yaptığı zaman,
gerçekleri yazdıkları zaman ya
hapse atılıyorlar, ya darp ediliyorlar
ya da tehdit ediliyorlar. Oysa basın
dediğimiz şey yasama, yargı ve yü-
rütmeyle beraber demokrasi için
olmazsa olmaz bir dördüncü güç-
tür. Kamunun sesidir, vicdanıdır.
Ama Türkiye'de buna izin vermi-
yorlar. Fakat biz söz veriyoruz.
DEVA Partisi olarak gazetecilerin
de derdine deva olmak için varız”
diye konuştu.
Gazeteciler özgürce 
yazabilmeli

Gazetecilerin özgür bir şekilde
haber yazabilmesi gerektiğini savu-
nan Halis Kahriman, DEVA Partisi
olarak Türkiye'deki her konuda öz-
gürlükten yana olduklarını belirtti.
Kahriman, “Önemli olan bir ülke-
deki hukukun üstünlüğüdür.
Bunun için mücadele ediyoruz.
Ben ve teşkilatım ilk seçimlerde
Esenyurt'ta DEVA Partisi'ni birinci
parti yapacağımıza yürekten inanı-
yoruz. Türkiye'nin adaletli ve ilkeli
bir partiye ihtiyacı vardır. Bunu da
parti programına yazdık. Türki-
ye'nin sorunları var. Ama bu sorun-
lara karşı artık Türkiye'nin DEVA
Partisi var. Biz 81 ilimizdeki, 7 böl-
gemizdeki herkesin derdine deva
olmak için çalışacağız. Güzel,
mutlu, huzurlu ve demokratik bir
ülke için elimizden geleni yapaca-
ğız. Gazetecilerin özgürce haber
yazabildiği bir Türkiye'yi mümkün
kılacağız” dedi.
Siyasiler vicdanlı 
insanlar olmalı

Türkiye'de en büyük problemin si-
yasilerin vicdan sahibi olmaması
olduğunu da savunan Kahriman,
“Türkiye'nin problemi şu ki bütün
siyasi partiler anayasalardan bah-
sederler. Ben de diyorum ki bu ülke
artık anayasalardan bıktı. Bir de
baba yasa getirelim. Bugün İngilte-
re'nin bir anayasası yok. ABD'nin

de 8 maddelik bir anayasası var.
Türkiye'de yüzlerce maddelik ana-
yasa var da hangisi uygulanıyor?
Türkiye'de anayasa uygulansaydı
bugün Kavala, Selahattin Demirtaş
içeride olur muydu? Olmazdı. İlk
önce bu ülkeyi yöneten insanların
vicdanı olmalı. Vicdan varsa yasa
zaten uygulanmaya başlar. İlk önce
siyasetçilerin vicdanlı olması gere-
kir.  Türkiye'nin şu an durumu çok
vahim. Ekonomi, özgürlük, adalet
her konuda sınıfta kalmışız. Avru-
pa'da itibarımız kalmamız. İktida-
rın değişmesi şart. İktidarı
değiştirirken de onun yerine gelecek
siyasi parti iyi takip edilmeli. Eğer
Türkiye bir kere daha benzer hata-
ları yaparsa çok daha kötü şeyler
yaşayabiliriz. Bu değişim sürecinde
herkes çok dikkatli olmalı” ifadele-
rini kullandı.
Esenyurt eğitimde 
sınıfta kaldı

İlçe gündemine ilişkin de değerlen-
dirmelerde bulunan DEVA Partisi
İlçe Başkanı Halis Kahriman,
Esenyurt'un eğitim anlamında
ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.
Kahriman, “Şuan da Esenyurt'ta
sınıfların ortalaması 75'lere kadar
yükseliyor. Çok vahim bir tablo.
Esenyurt'ta eğitimle ilgili üçüncü

dünya ülkelerinin gerisinde kalmı-
şız. Çocuklarımızın dünyadaki ya-
şıtlarıyla rekabet edebilmesi bu
ortamda mümkün değil. Öncelikle
eğitimi iyileştirmeliyiz. Bu anlamda
ben de çok ciddi çalışmalar yaptım.
Esenyurt'ta bu konuları gündeme
getirdiğimiz için hatta Milli Eğitim
Bakanı Esenyurt'ta 78 tane okula
ihtiyaç olduğunu söyledi. Evet 78
okula ihtiyaç var. Ama her yıl da
mutlaka 6 tane okul yapılması
lazım. 6 okul yapıldığı zaman eği-
tim sistemi Avrupa sistemine yakla-
şacak mı? Asla. Bu anlamda çok
titiz, ciddi çalışmalar lazım. Beledi-
yenin bu anlamda bir çalışması da
yok. Esenyurt'ta 3 yıldır 1 tane okul
yapılmamış. Ama bundan belediye
başkanı sorumlu değildir. Bu bir
devlet meselesidir. Ha mülki amir
de bu konuda mücadele etmeli.
Fakat netice itibariyle karar merci
bakanlıktır. Biz DEVA Partisi ola
rak da bakanlığı Esenyurt'taki eği-
tim sıkıntısıyla ilgili harekete geçir-
mek istiyoruz. Velilerimize de
sesleniyorum. Güç birliği yapsınlar.
Esenyurt'taki bu eğitim sistemini
protesto etmeleri gerekiyor. Çünkü
çocuklarımızın, evlatlarımızın gele-
ceği söz konusu. Onların geleceği
için herkes sesini çıkarmalı” 
ifadelerini kullandı.

Başakşehirli çevre gönüllüsü Murat
Kansu, hayatını geri dönüşüme adadı. Her
atığın çöp olmadığını söyleyen 68 yaşındaki
Kansu, 2013 yılından bu yana 50 ton atığı
geri dönüşüme kazandırdı. Sıfır atık ve geri
dönüşüm alanındaki çalışmalarıyla Tür-
kiye’ye örnek olan Başakşehir Belediyesi,
çevre gönüllüleriyle de farkındalık oluşturu-
yor. 2013 yılından bu yana Başakşehir’de
ikamet eden 68 yaşındaki Murat Kansu,
ömrünü çevreyi korumaya ve geri dönüşüme
adadı. Geri dönüşüm alanında gece gündüz
demeden gönüllü olarak çalışan Kansu, sıfır
atık bilincine örnek oluşturan geri dönüşüm
hikâyesini anlattı.
Hayatımı geri dönüşüme adadım

Gemi makineleri işletme mühendisi olarak
1994 yılına kadar görev yaptığını ifade eden
Kansu, “Geri dönüşüm bilinci gemilerde
görev aldığım sürede oluştu. Uzun yıllar ge-
milerde görev aldıktan sonra 1994 yılında İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe
başladım. Burada, gemilerden kaynaklanan
deniz kirliliğini önleme, kıyı ve plaj temiz-

leme alanlarında görev aldım. Emekli olduk-
tan sonra hayatımı tamamen geri dönüşüme
adadım. Çevre hassasiyetimden dolayı gö-
nüllü olarak geri dönüşüm malzemelerini
toplamaya başladım” dedi.
İlk işim belediyeye gitmek oldu

Evlerden çıkan her atığın çöp olmadığına
dikkat çeken Kansu, “Geri dönüşüm bilin-
cini artırmak ve ekonomimize katkı sağla-
mak için site başkanı seçildiğim an, ilk işim
Başakşehir Belediyesi’ne gitmek oldu. Bu-
rada yetkili kişilerle geri dönüşüm alanında
sözleşme imzaladım. Yapılan sözleşmenin
ardından görevli olduğum sitenin her katına
geri dönüşüm kutuları konuldu. Geri dönü-
şüm, atık yağ ve pil üniteleri da getirildi.”
diye konuştu.8 yılda 50 ton atık topladımBu
sayede çok daha hızlı bir şekilde geri dönü-
şüm malzemeleri toplamaya başladığını
söyleyen Kansu, sözlerini şöyle tamamladı:
“Her gün düzenli olarak site bloklarını dola-
şıyorum. Geri dönüşüm kutularını tek tek
kontrol ediyor, malzemeleri ayrıştırıyorum
bunu severek yapıyorum.”

BARIŞ KIŞ

Keşke herkes Murat
amca gibi olabilse

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya gelen DEVA 
Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, “Bugün Türkiye'de maalesef gazeteciler özgür
değil. İstediklerini yazamıyorlar. Yazdıkları zaman ya hapse atılıyorlar, ya darp edilip, tehdit
ediliyorlar. Ama biz söz veriyoruz. Biz gazetecilerin de derdine deva olmak için varız” dedi

GAZETECILERIN DERDINE
DEVA OLMAK ICIN VARIZ

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre;
Ebru Polat (38), geçtiğimiz gün Ataşehir'de
yeni açtığı güzellik merkezinde görüntülendi.
Polat, “Her ay bir yerlerde yeni şubeler açmaya
başladık, güzellik salonlarımız her yerde var.
Keyifliyiz.” dedi. Muhabirlerin, "Yeni mekanınız
hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna
yanıt veren Ebru Polat, "Bayilik verdiğimiz iş
ortaklarımızla birlikte herkesi zayıflataca-
ğız, sıkılaştıracağız, popoları taş gibi ya-
pacağız.” şeklinde konuştu.Asıl
mesleği avukatlık olan ve uzun süre-
dir mesleğini yapmayan Polat, bir
yıl içinde hukuka tekrar döneceğini
ve avukatlık mesleğini yapmaya
başlayacağını açıkladı.

Kahriman'ın düzenlediği kahval-
tılı toplantıda konuşan İGD Baş-
kanı Mehmet Mert ise ocak
ayının gazeteciler için hüzün dolu
bir ay olduğunu belirterek, ocak
ayında öldürülen gazetecileri
andı. Mert, “Her ocak ayında biz
3 önemli gazeteci için ağlıyoruz,
onları özlüyoruz. 24 Ocak 1993'te
Uğur Mumcu'yu kaybettik. 19
Ocak'ta ise Hrant Dink'i kaybet-
tik. Metin Göktepe ile birlikte
ocak ayı gazetecilerin yas ayıdır”
dedi. Gazetecilerin karşı karşıya
kaldığı sorunlardan da söz eden
Mert, 10 Ocak gününün kendileri
için mücadele demek olduğunu
belirtti. Mert şöyle konuştu; “Tür-
kiye'de bir basın mevzuatı yok.
Yerel basın mevzuatı yok, internet
medyası mevzuatı yok. Bugün
olan 212'li yasa ile biz basın kar-
tına kavuştuk. Ama o basın kar-
tını yazılı medya dışında çalışan
kimse alamıyor. Çünkü gazeteci
sayılmanız için 212'li olmanız
lazım. Zaten medya patronlarının
çoğu da bu yasadan sözleşme
yapmıyor. Genç arkadaşlarımız

bunları bilsin. Yine 61 yıl önce
bugün 212'li yasa için başta Abdi
İpekçi olmak üzere bu yasanın
kabul edilmesi için direnç göste-
ren, hükümeti yazılarıyla manşet-
leriyle uyaran herkese teşekkür
ediyorum. Aslında 212'inci yasa-
nın verdiği kazanımların yüzde
90'ı elimizden alındı. Biz de son
yıllarda bugünü gazetecilerin
haklarını arama, direnç gösterme
ve dertlerini anlatma günü olarak
görüyoruz. Bugün aslında bir
bayram falan değil. Bu ortamda
bayram kutlamak maalesef
mümkün değil. Bizim için 
kutlanacak bir şey yok.”

10 Ocak demek
mücadele demek

Önceki gün Ataşe-
hir'de yeni açtığı 
güzellik merkezinde
objektiflere yansı-
yan Ebru Polat, 
asıl mesleği olan 
avukatlığa geri 
döneceğini açıkladı

Avukatlığa geri dönüyor

DEVA Partisi’nin her zaman özgürlüklerden ve demokrasiden yana olduğunu anlatan Halis Kahriman,
bu anlamda gazetecilerin de özgürlüğünü önemsediklerini söyledi. Kahriman, “Yasama, yürütme 
ve yargı ile beraber medya her zaman dördüncü güçtür. Biz bunun bilincindeyiz” şeklinde konuştu.

Kahriman’ın düzen-
lediği toplantıya İGD
Başkanı Mehmet
Mert, Yerel Basın
Birliği Dernek 
Başkanı Nezir
Karayün ve çok sa-
yıda gazeteci katıldı.
Gazeteciler, kendileri
için daha özgür bir
çalışma ortamı
oluşmasını diledi.


