
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 
HDP Milletvekili Semra Gü-

zel’in PKK’lı bir teröristle fotoğrafları
çıkmasının ardından, “Atatürk’ün
partisi CHP’yi Kandil’in kapı kuluna
çevirdiler” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a “Fotoğrafı gördüğümde
sordum, ne zaman çekilmiş diye.

Bunların İmra-
lı'ya masa attık-
ları dönemde,
açılım döne-
minde çekilmiş.
Dolayısıyla bu
fotoğrafın 
muhatabı doğru-
dan doğruya 
Erdoğan'dır”
dedi. I SAYFA 7
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Fotoğraf açılım
zamanı çekilmiş

Oyuncu Elçin Sangu'nun, eski
menajeri Başay Okay ile arasın-
daki sözleşmeyi haksız yere fes-
hettiği iddiasıyla açılan davada
karar çıktı. Sangu'nun da katıl-
dığı davada mahkeme, oyun-
cunun eski menajerine 100 bin
dolar ve 2 milyon 378 bin TL

faiziyle ödemesine karar verdi. 

CHP, HDP ve İYİ Parti’nin
doktor milletvekilleri, Türk

Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile
birlikte, TBMM’de düzenledikleri

basın toplantı-
sında; hekimler
ve sağlık çalı-
şanlarının özlük
ve emeklilik
haklarının 
düzeltilmesini
talep etti. CHP
İstanbul Mil-
letvekili Ali
Şeker, “Her
gün onlarca
hekim yurt 
dışına gidiyor,
emekli oluyor,

istifa ediyor. Sadece onları kaybet-
miyoruz. Türkiye sağlıkçıları ile bir-
likte sağlığını da kaybediyor” dedi. 
Fincancı ise “Haklarımızın elde 
edilebilmesi için mücadeleye yemin
ettik” diye konuştu. 
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Pandemide işsiz kalan Bircan Pakır'ın,
kredi çekerek açtığı köfteci minibüsü

dün akşam alev topuna döndü. 
Daha önce tehdit aldığını, 

aracının camlarının 
kırdığını belirten Pakır, 

minibüsünün de 
kundaklandığını söyledi

BENDEN NE 
iSTiYORLAR!

Kemal Kılıçdaroğlu

SAĞLIKCILARA ULASIM BEDAVA
İBB Meclisi'nde sağlık çalışanla-
rının 6 ay daha toplu ulaşım

araçlarını ücretsiz kullanması konusu
gündeme geldi. Sağlık çalışanlarının
30 Haziran'a kadar toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz olarak kullan-
ması oy birliği ile kabul edildi. 
Toplam 264 bin sağlık çalışanın 
faydalandığı uygulamaya adli tıp
uzmanları da eklendi. Ücretsiz 
ulaşım hizmeti kapsamında, sadece
2021 yılında 232 milyon liraya 
karşılık gelen 61 milyon kez ücretsiz
yolculuk yapıldı. I SAYFA 8
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB 
hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Soylu, 
“Bazı gazetecilere 15 bin lira, bazı gazetecilere
her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı
çıkarmaz” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ise “Trol gibi davranmasın sayın Bakan,
bakanlık yapsın” karşılığını verdi

Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu arasında
yeni bir polemik başladı. Soylu, katıldığı bir 

programda İBB'deki terörle iltisaklı oldukları belirtilen 
çalışanlar hakkında başlatılan teftişe ilişkin, “Her ay bazı
gazetecilere 15 bin lira, bazılarına 30 bin lira, bazılarına
başka şeyler vermek sizi haklı ve meşru kılmaz. Göreceğiz
önümüzdeki günlerde. Teftiş yapılıyor. Bakalım neler 
çıkıyor? Kamu gücünü insanlar kendi siyasi ikballeri için
kullanmazlar. Kamu gücü bu ülkenin, milletin geleceği
için kullanılır” diye konuştu. Soylu, İBB'deki geçmiş 
döneme ait yolsuzluk dosyalarına da el konulmadığını
söyledi. Özel teftişin sadece CHP'li belediyelere yapılma-
dığını belirten Soylu, 2021'de 6 AK Parti belediyenin de
özel teftişe tabi tutulduğunu dile getirdi.   
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BAZI GAZETECiLERE 15
BAZILARINA 30 BiN LiRA!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'ya anında cevap verdi. Soylu'nun

bazı gazetecilere maaş verildiği yönündeki iddiasını 
değerlendiren İmamoğlu, “Trol gibi davranmasın sayın
Bakan, bakanlık yapsın. İçişleri Bakanlığı'nı yapsın”
tepkisini gösterdi. İBB'yi teftiş eden müfettişlerle ilgili bir
sıkıntılarının olmadığını belirten İmamoğlu, “Bakanın
bütün sözleri çelişkili. İçişleri Bakanı’nın tavrı bu olma-
malı. Devletimiz adına, milletimiz adına büyük bir ayıbı
sergiliyor” eleştirisinde bulundu. Soylu'nun, İBB'deki 
dosyalara el konulmadığı yönündeki açıklamasını da 
eleştiren İmamoğlu, “Bizim soruşturma açtığımız 35 
dosyanın tamamına el koyarak süreci devralmışlardır.
Niçin? Cevabını versin” çağrısında bulundu. 
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TROL GiBi DAVRANMASIN 
BAKANLIK YAPSIN!

Beylikdüzü Belediyesi,
Kıbrıs Türklerinin varoluş

mücadelesinin önderlerinden
olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti'nin Kurucu Cumhurbaş-
kanı Rauf Denktaş’ı ölüm
yıldönümünde rahmetle andı.
Yaşam Vadisi’nde yer alan Rauf
Denktaş Anıtı önünde gerçekle-
şen törende konuşan Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti tarihinde çok
eşsiz bir yere sahipti. Bizler var
olduğumuz sürece Rauf Denk-
taş’ın anısı Beylikdüzü’nde 
yaşatılacak” ifadelerini kullandı. 
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Mahkemeden
ŞOK KARAR!
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AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hamza Dağ, CHP

Lideri Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li
Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı
teröristle basına yansıyan fotoğrafına
ilişkin değerlendirmesini eleştirdi. 
Kılıçdaroğlu'nun ipinin Kandil'in
elinde olduğunu savunan Dağ,
“CHP Genel Başkanı'na, bir vekilin
terör kampında teröristle olan müna-

sebeti soruluyor.
Kendisi HDP ile
kurduğu ilişkiye
o kadar bağlı ki
buna bile tepki
gösteremiyor.
Yine 'Erdoğan
suçlu' diyor. 
Bu, taca atılacak
bir konu değil”
dedi. 
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Taca atılacak 
bir konu değil

Hamza Dağ

İstanbul'da kendini bankacı
olarak tanıtan kişiler, telefonla

arayıp oyaladıkları Tolga Kavaklı'nın
banka hesabındaki 42 bin 500 lirayı
kendi hesaplarına geçirdi. Kişisel 
bilgilerinin ele geçirildiğini iddia
eden Kavaklı, “Telefon numaramı, ev

adresimi,
iş adresimi,
anne ve
babamın
adını 
saydılar.
Meğer beni
meşgul
etmek için
aramışlar”
dedi. 
I SAYFA 8
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Meşgul edip 
parayı çaldılar

SIMDI DE MAAS
TARTISMASI!

YENİ 

İDDİALARA

ÇOK SERT
CEVAP

İBB'de şu anda dört koldan teftiş yapıldığını ifade eden Ekrem İmamoğlu, “Biz saygın müfettişlere güveniyoruz ve 
inanıyoruz. 2012'den beri, biz gelene kadar teftiş olmayan İBB'ye birçok teftiş saldırısı var” açıklamasını yaptı. 

iBB’YE DÖRT KOLDAN TEFTiŞ

Süleyman
Soylu

Ekrem
İmamoğlu

KADINIZ DİYE EKMEK
YİYEMEYECEK MİYİZ? KANAL İSTANBUL

MASAYA YATIRILDI
İBB Meclisi’ne Kanal İstanbul tartışmaları
damga vurdu. CHP'li, Beylikdüzü, Küçük-

çekmece, Sarıyer ve Şişli belediye başkanları
proje hakkında eleştirel sunum yaparken, AK
Partili Ramiz Polat CHP'yi statükocu olmakla
suçladı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,
Kanal İstanbul’un hedefinin imar rantı olduğunu
belirtirken, Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, projenin yapılması halinde ekosiste-
min büyük zarar göreceğini savundu. I SAYFA 9

HEKİMLER YURT
DIŞINA GİDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Nurtepe 
Mahallesi Halit Paşa Caddesi'nde dün akşam

saatlerinde park halindeki köfteci minibüsü kimliği
belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. İtfaiye tarafından
söndürülen minibüsten geriye iskelet yığını kaldı.
Ekmek teknesi yanan 45 yaşındaki Bircan Pakır,
daha önce de arabasının camlarının kırıldığını ve
tehdit edildiğini söyledi. Kredi borcu olduğunu

ve zor durumda olduğunu söyleyen Pakır,
“Kadın olduğum için bu tehditler yapılı-
yordu. Kadınız diye ekmek yiyemeyecek
miyiz?” diye sordu. I SAYFA 5
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SUYA LiMON KATMAYIN!
Aşırı kilo almak, kalp-damar rahat-
sızlıklarından diyabete varıncaya
kadar birçok hastalığa neden oluyor.
Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen
Pınar Demirkaya, bu doğrultuda

uygun beslenme önerilerinde 
bulunurken, doğru bilinen yanlışları
sıraladı. Demirkaya, “Suya limon
katmak zayıflatmaz, ekmek tek ba-
şına kilo aldırmaz” dedi. I SAYFA 2

Tek derdimiz
logo mudur!

Gelecek Partisi Esenyurt İlçe
Başkanı Veysel Karatay, gazete-

cilerle bir araya geldi. İlçe gündemine
ilişkin değerlendirmelerde bulunan

Karatay, Esenyurt Belediyesi'nin logo
değişikliğini eleştirdi. Karatay, “Tek
derdimiz logo mudur? Sahiden akıl
alır gibi değil” dedi. I SAYFA 16
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Ali Şeker

RAUF DENKTAŞ
UNUTULMADI
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Aşırı kilo almak, 
kalp-damar
rahatsızlıklarından 
diyabete varıncaya kadar
birçok hastalığa neden
oluyor. Beslenme Uzmanı
ve Diyetisyen Pınar
Demirkaya, bu doğrultuda
uygun beslenme 
önerilerinde bulunurken,
doğru bilinen yanlışları
sıraladı. Demirkaya, “Suya
limon katmak zayıflatmaz,
ekmek tek başına kilo
aldırmaz” dedi

Ö zellikle pandemi nedeniyle evde
kalınan günlerde hem hareket ek-
sikliği yaşanıyor hem de sıkıntıdan

daha fazla besin tüketiliyor. Bunların yanına
sağlıksız beslenme eklenince kilo artışı kaçı-
nılmaz hale geliyor. Böylelikle bağışıklık dü-
şebiliyor, Koronavirüs ve mevsimsel gribin
yanı sıra kalp-damar rahatsızlıkları ile diya-
bet gibi birçok rahatsızlığa kapı aralanabili-
yor. Bağışıklığı güçlendirerek zayıflamanın
mümkün olduğunu söyleyen Beslenme Uz-
manı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, yapı-
lacak diyetin kişiye özel olması gerektiğini
vurguluyor. Her diyetin herkese uymayaca-
ğını, kalori hesabı yapmadan da zayıflana-
bileceğini belirten Demirkaya, uygun
beslenme önerilerinde bulunuyor ve diyette
doğru bilinen yanlışları sıralıyor.

Depresyon için balık

Kış mevsiminde güneş ışığından en az öl-
çüde faydalanıyoruz. Ancak az güneş ışığı,
depresyon riskini artıran faktörler arasında
yer alırken, depresyon ise kilo alımını tetikle-

yebiliyor. Dolayısıyla ceviz, keten tohumu ve
balık gibi Omega 3 zengini gıdaların diyet
planında bulunması yarar sağlıyor.

Bağışıklığa maydanoz

Koronavirüs, soğuk algınlığı, mevsimsel
grip için bağışıklığı korumak önemli oldu-
ğundan, kış aylarında düşüşe geçen bağışık-
lık için çinko ve C vitamini alımına dikkate
etmek gerekiyor. Maydanoz, yumurta, yulaf,
kırmızı pancar, avokado, brokoli, kivi, tahin,
kabak çekirdeği gibi besinler, formu korur-
ken bağışıklığı güçlendiriyor.

Diyet kişiye özeldir

Herkese aynı beslenme programı uygulan-
maz, bu büyük bir hata olur. Çünkü herke-
sin ihtiyacı, alışkanlıkları ve metabolizması
farklı olduğu gibi yaşı ve genetik faktörleri
de farklı. Bazı beslenme modelleri diyabet
ve Haşimato gibi bazı rahatsızlıklarda tercih
edilmez. Diyet, gerekli tetkikler sonucu ki-
şiye özel olarak hazırlanmalı.

Bir kibrit kutusu peynir efsanesi

Kalori hesabı yapılan diyetler yanlış sonuç-

lar verebiliyor. Eskiden her yerde
‘bir kibrit kutusu peynir, beş
adet zeytin tüketilince zayıfla-
yabilirsiniz’ veya ‘yalnızca kar-
bonhidratsız beslenerek kilo
verebilirim’ gibi diyet efsaneleri
konuşulurdu. Ancak tüm bunlar
çok yanlış çünkü sağlıksız ve
diyet yapmak sağlıksız beslen-
mek demek değil. Zayıf bir bün-
yeye sahip olduktan sonra fit
bedenin hiç önemi yok.

Ekmek ve limon

Ekmek tek başına ne kilo aldırıyor ne
de zarar veriyor. Unutulmamalıdır
ki, ekmeğin kombine edildiği besin-
ler ve ekmek türüne göre bu
durum değişkenlik gösteriyor. Ay-
rıca, toplumda yine doğru bilinen
bir yanlış daha var: Bilinenin ak-
sine suya limon katmak zayıflat-
maz, yalnızca ekstra C vitamini
alımına yardımcı olur. C vitamini
bağışıklık için önemli ama fazlası vü-
cuttan atılıyor.

NEŞE MERT

Suya limon katmak 
zayıflatmaz

Bağışıklığı güçlendirerek
zayıflamanın mümkün
olduğunu söyleyen 
Beslenme Uzmanı ve 
Diyetisyen Pınar 
Demirkaya, yapılacak
diyetin kişiye özel 
olması gerektiğini 
vurguluyor. Her diyetin
herkese uymayacağını,
kalori hesabı yapmadan
da zayıflanabileceğini
belirten Demirkaya,
suya limon katmanın da
zayıflamaya yardımcı 
olmayacağını söyledi.

Mevsim değişiklikleri, saça uygulanan işlemler,
stres ve daha birçok faktör saç yapısına etki eder.
Özellikle hava değişikliklerinde özel bir bakıma
ihtiyaç duyan saç yapısı, yazın deniz suyu ve
güneşten yıpranırken, kışın ise soğuyan havanın
etkisiyle nemini kaybeder. Peki, kuru ve
yıpranmış saçların bakımı nasıl olmalıdır? Global
Hair Medikal Direktörü Berkant Dural açıkladı

saç bakım ürünlerinde ‘’nem’’
ve ‘’onarım’’ vaad eden ürünler
aynı görevi taşımaz. Eğer saçı-

nızın neye ihtiyacını olduğunu bilmiyor-
sanız, kullanılan ürünler saç köklerine
yarardan çok zarar verir. Saç bakımına
ilk olarak saç diplerinden yani saç kök-
lerini besleyerek başlanmalıdır. Ardın-
dan saç yapısına göre doğru ürünü
kullanmak, saç yapısının ihtiyacını anla-
mak, doğru saç bakımının da başlangı-
cını oluşturur.   

İhtiyaca uygun ürünler kullanın

Kuru saç ‘’nem’’ eksikliği olan saç tipi-
dir. Saç bakım ürünlerinde ‘’nem’’ ve
‘’onarım’’ vaad eden ürünler aynı görevi
taşımaz. Eğer saçınızın neye ihtiyacını
bilmiyorsanız, kullanılan ürünler saç
köklerine yarardan çok zarar verir. Kuru
bir saç yapısını düzeltmek için yağlı saç
bakım ürünü kullanmak gibi… Bu tip
saç yapısı normal saçlara oranla daha
çok yıpranmış ve kırılgan yapıya sahip-
tir. Kuru, yıpranmış saçları güçlü ve

parlak bir görünüme kavuşturmak için
ilk olarak nem ihtiyacını karşılamak ge-
rekir. Nemi karşılanmayan saç yapısı ise
cansız görünür. 

Saç bakım yağlarından 
destek alın

Keratin içerikli serumlar, maskeler ve
derinlemesine bakım uygulayan işlem-
ler, düzenli uygulandığında saç diple-
rine nüfuz ederek, hızlı yapılanmayı
sağlar. 
Özellikle kuru saçlar için en sık kullanı-
lan bakım önerilerinden olan zeytinyağı
ve zeytinyağı içeren ürünler kullanmak
saçın nem dengesini onarmaya yar-
dımcı olur. Bunların yanı sıra argan
yağı, avokado ve badem yağı gibi içeriği
temiz olan ürünlerden destek alma-
nızda fayda sağlar.

Saça çok sıcaklık vermeyin

Yüksek ısı saçların zarar görmesine ve
kopmasına sebep olur. Bu yüzden saça
uygulanan işlemler, saç sağlığı için

önemli rol oynar. Bu yüzden fön maki-
nesi, saç düzleştiricisi gibi ürünler kulla-
nırken saçı korumak gerekir. 

Saçınızı her gün yıkamayın

Saçı her gün yıkamak, saç derisinin
doğal nem ve yağ dengesinin bozulma-
sına sebep olur. Sıklıkla yıkanan saç,
çok fazla şampuan ve ürün kullanmak
anlamına da gelir. Fazla ürün kullanımı
da saçların dökülmesine sebebiyet verir.
Saç ne kadar çok yıkanırsa yağlanma
oranı da o kadar artacağı için saç yı-
kama sıklığınızı iyi ayarlamanız gerekir.

Saç derisini içten besleyin

Genellikle her saç tipi için dıştan uygu-
lanacak bakımların yanı içten bakım da
oldukça önemlidir. Saç sağlığı için bes-
lenme düzenine de dikkat edilmesi gere-
kir. Omega-3, A ve C vitaminleri,fındık,
ceviz, badem gibi yemişler, çinko, demir
gibi vitaminler güçlü ve canlı saçlara
sahip olmanızı destekleyici besinleri
oluşturur. ZEYNEP VURAL

Saç bakımı nasıl
olmalı?

Astroloji benim
yeteneğim
Ünlü astrolog ve spiritüel danışman Aslı 
Güder, astroloiyle ilgili sahip olduğu bilgilerin
kendisinin doğuştan yeteneği olduğunu söyledi 

ÖngÖrÜleri ve yorumları ile dünyaca ünlü
bir isim olan astrolog ve spiritüel danışman
Aslı Güder, MAG yazarlarından Sinem Yıl-

dırım’a çok özel açıklamalarda bulundu.  Röportajına
öngörülerinin nasıl hep doğru çıktığı sorusunu cevap-
layarak başlayan Aslı Güder “Ben tamamıyla duru-
görü yapıyorum ve cevaplarım kalemime geliyor.
Aslında kartlar, fincanlar, rakamlar, yıldızlar hepsi sa-
dece birer araç” ifadeleriyle yanıt verdi. Aynı zamanda
duru görüler görmeye yedi-sekiz yaşlarında başladı-
ğını söyleyen Güder “Yedi-sekiz yaşlarında rüyalar
görmeye başladım. Anneme anlatıyordum, yaşıyor-
duk. Sonraki zamanlarda annem bana sorular sor-
maya başladı ve bendeki bu durumu daha da açmış
oldu bence. İlk zamanlar sadece kardeşlerim hasta ol-
duğu için süt, arı sütü ve polen karşılığı yapıyordum
bu işi” açıklamasında bulundu.

Gördükleri gerçek çıkıyor

Gördüklerinin gerçek çıkmaya başlamasından ilk
başta ürktüğünü belirten Aslı Güder “Annem de ürk-
müş olmalı ki beni cami hocasına götürmüştü. O da:
“Kızı rahat bırakın, Rabbim’in ona hediyesi. Duru gö-
rüşü var.” demişti ve annem de ben de rahatlamıştık.
Sonrasında hoşuma gitmedi diyemem tabii ama bu-
nunla yaşamak oldukça zor takdir edersiniz ki…”
açıklamasında bulundu. Sizce bu geliştirilebilecek olan
bir yetenek mi? Evetse neler yapılabilir? Sorusuna
cevap veren Güder, içsel huzurun önemine dikkat
çekti: “Şöyle; bence hoşgörü, kendi içine dönmek, af-
fetmek, bağışlamak çok önemli. Hem yeteneklerinizi
arttırıyor hem de sizi daha huzurlu kılıyor. Aslında ha-
yatın şifresi; sevgi, insanın gelişme derecesi, kendi ile il-
gili gerçekleri kabul edebilmesi ile doğru orantılıdır.
Ben de bunu başarabildim bence” ifadelerini kullandı.

Hayatımdan şikayetim yok

Yaşanacak üzücü olayları önceden görebilmenin psi-
kolojisini nasıl etkilediğinden bahseden başarılı astro-
log ve spiritüel danışman “Tabii ki öncesinde
hissetmek kolay olmuyor ancak bir süre sonra alışıyor-
sunuz çünkü olacağın önüne izniniz varsa geçiyorsu-
nuz ya da olması gereken oluyor ve kader diyorsunuz.
Sanırım bunu çözdüm” açıklamasında bulundu. Bu
yeteneğinizden memnun musunuz? Keşke bilmesey-
dim dediğiniz hiç oldu mu? Sorusuna ise “Bu bana
verilmiş bir yetenek” şeklinde cevap veren Aslı Güder
“Kimseye kaldıramayacağı bir yük verilmiyor. Bu ne-
denle şikâyetim yok” dedi.

ÜskÜdar Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Yu-

muşhan Günay, diş eti çekilme-
sine ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. “Dişlerin sağlığı için
her zaman ağız bakımı şart”
diyen Prof. Dr. Yumuşhan
Günay, diş eti çekilmesini, “diş-
leri çevreleyen diş eti dokusunun
veya geri çekilmesiyle, dişin veya
dişin kökünün daha fazla açığa
çıkması durumu” olarak tanım-
ladı. Diş eti çekilmesi meydana
geldiğinde diş etinin kalınlaştığını
ve dişlerin görünen miktarının
arttığına dikkat çeken Günay,
“Bu durum da hastalığa neden
olan bakterilerin birikmesini
daha da kolaylaştırır. Tedavi edil-

mezse dişlerin destek dokusu ve
kemik yapıları ciddi şekilde hasar
görebilir ve sonuçta diş kaybına
neden olabilir. Çünkü aslında
tahrip olan diş etinden çok dişin
etrafındaki destek kemik dokusu-
dur. Alttaki kemik tahrip olunca,
kemiğin üzerinde yer alan diş eti
de onu takip eder.”uyarısında
bulundu.

Diş temizliği çok önemli

Prof. Dr. Yumuşhan Günay, ye-
tersiz diş temizliğinin bazı sorun-
lara davetiye çıkardığını
belirterek “Dişin üzerinde yeter-
siz temizlik sonucu kalan bakteri
plakları üzerine çöken tükürük-
teki kalsiyum, gıda artıkları, doku
döküntüleri vb. nedeniyle 4.
Günden itibaren sertleşmeye
başlar. Yavaş yavaş diş taşı dedi-
ğimiz yapılara döner. Yetersiz fır-
çalama, diş ipi kullanılmaması,
plağın diş taşı (tartar) haline gel-
mesini kolaylaştırır. Tartar dişleri-
nizin üzerinde ve arasında
oluşan ve ancak profesyonel bir
diş temizliği ile çıkarılabilen sert
bir maddedir. Diş eti çekilmesine
yol açabilir.” uyarısında bulundu. 

Dişler için ağız bakımı şart

Mahsun'un keyfi yerinde
16 yıllık aradan sonra yeni albümü “Hoş
Geldin” ile müziğe dönen Mahsun Kırmızı-
gül müzik dünyasını canlandırdı. Tüm dijital
müzik platformlarında 10 günde toplam 50
milyon rakamına ulaşan Mahsun Kırmızıgül
“Hoş Geldin” albümdeki birçok şarkı aynı
anda YouTube ‘da Trendler listesine giriş
yaptı. Mahsun Kırmızıgül, 16 yıllık aradan
sonra yeni albümü” Hoş Geldin” ile son za-
manların en çok dinlenen ve indirilen şarkıla-
rına imza atarken müzik marketlerde en çok
satan albümler listesinde iki haftadır 1 nu-
mara olmayı başardı. 
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Olay, dün gece saat
03.00 sıralarında Fevzi
Çakmak Mahallesi'ndeki

bilgisayar dükkanında meydana
geldi. Güvenlik kamerasına yansı-
yan olayda, 5 kişi sokakta yürüyerek
dükkânın önüne geldi. 4 şüpheli bil-
gisayar dükkanının kepenklerini
açmak için uzun süre uğraştı. Ke-
penkleri elleriyle esnetip, oluşan ara-
lıktan 4'ü birden çekti ve sonunda
açmayı başardılar. Kepenklerin ar-
kasındaki kapıyı da kıran şüpheliler-
den 2'si içeri girerken, diğerleri

dışarıda bekledi. Şüpheliler iş yerin-
den 4 dizüstü bilgisayar ve bir bilgi-
sayar kasası çalarak, uzaklaştı. 

Ortalama 25 bin 
lira zarar oldu

Sabah komşularının haber verme-
siyle gelip, polis çağıran iş yeri sa-
hibi Ersin Can, "Kepenkleri ayırarak
içeri dalıyorlar. Ardından dükkân-
dan 5 tane bilgisayar alıyor. Sabah
beni komşular aradı haber verdiler.
Geldim polisi çağırdım. Polis ince-
leme yaptı, parmak izi aldı. Polisten

dönüş bekliyoruz. Şikayetçi olduk.
Ortama 25 bin lira kadar zararımız
oldu" dedi. Bilgisayar dükkanının
sahibine haber veren mahalleli
Mehmet Hatip Gülaçtı, "Arkadaşın
kepenklerini kırdılar. Sabah biz
uyandığımızda arkadaşı uyardık,
haber verdik. Polisi çağırdık 5 tane
bilgisayar çalındı. Mahalleye bu
aralar hırsızlar dadandı" diye ko-
nuştu. Polis ekipleri, güvenlik ka-
mera görüntülerinden yola çıkarak,
şüphelilerin kimliğini belirleyip, ya-
kalamak için çalışma başlattı. 

istanBul'da 25 Aralık 2021 tarihinde polise
başvuran Yemen uyruklu Aminat A. (22) ken-
disini polis olarak tanıtan kişiler tarafından

parasının alındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste
ifade veren Aminat A. "Polis olduklarını söyleyerek
benim belgelerimi kontrol edeceklerini söylediler. Daha
sonra yanımda bulunan 1500 doları aldılar." dedi. Yan-
kesicilik ve Dolandırıcılık Büro  Amirliği ekipleri tarafın-
dan olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin
olay sırasında güvenlik kamerasına yakalandığını tespit
etti. Görüntülerde şüphelilerin yolda yürüyen Aminal
A.'nın yanına yaklaşarak kimlik sordukları daha sonra
sözde çantasında arama yaptıkları görüldü.  Önce eş-
kalleri sonra kimlikleri tespit edilen şüpheliler İran uy-
ruklu Ahmet A.(52), Şahin C.(30), Mehdi B.Z(30) ile
Macid A.(36) gözaltına alındı.

avcılar'da sürücüsünün fren yerine gaza
bastığı iddia edilen otomobil, demir parmaklık-
ları aşıp, bahçe duvarı ile bina arasında asılı

kaldı. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Olay, dün
saat 18.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Set So-
kak'ta meydana geldi. 34 EY 0515 plakalı otomobilin
kadın sürücüsü, iddiaya göre karşısına çıkan otomobilden
kaçmak için direksiyonu sağa doğru kırıp, fren yerine gaz
pedalına bastı. Otomobil birden hızlanarak, kaldırıma
çıktıktan sonra binanın bahçesini çevreleyen demir par-
maklıkları parçalayıp, bina ile bahçe duvarı arasında asılı
kaldı. Bina sakinlerinden Hıdır Duman büyük bir gürültü
ile evden çıktıklarını kadın sürücü ile yanında bulunan bir
kişinin yara almadan kurtulduğunu söyledi. Evlerine oto-
mobil çarpan, bodrum katındaki balkonundaki salıncak
ve çeşitli eşyaları zarar gören Ayşe Kayım, "Torunlarım
evde televizyon seyrediyorlardı. Büyük bir gürültü duy-
duk. Otomobil ile gelip duvarımıza çarpıp, balkondaki eş-
yalarımıza zarar vermiş" dedi. 

levent'te İETT otobüsüne binerken İstan-
bulkart'ının bakiyesi yetersiz olan yolcu ile kar-
tına yükleme yapmasını isteyen şoför

arasından tartışma çıktı. Şoför kabininin kapısına zarar
veren kişi, otobüsünün yangın tüpünü çalıp kaçtı. O anlar
otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Olay,
dün öğlen saatlerinde Beykoz - Mecidiyeköy arasında ça-
lışan 121A hatlı İETT otobüsünde meydana geldi. İddia-
lara göre, Levent Durağı'nda otobüse binmek isteyen
kişinin İstanbulkart bakiyesi yetersiz çıktı. Şoförün kartına
yükleme yapmasını istediği kişi, şoför kabini kapısına
zarar verip, indi. Ardından tekrar gelerek otobüsün kapı-
sının yanında duran yangın tüpünü çalıp, kaçtı. Yaşanan
o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

eyüpsultan'da su taşıyan kamyonet gece-
konduun üzerine devrildi. Kamyonet sürü-
cüsü ile evde bulunan bir kişi, çatının

çökmesiyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay
yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü, ambulan-
sla hastaneye kaldırıldı. Evde olduğu sırada hafif şekilde
yaralanan kişinin tedavisi ise olay yerinde yapıldı. Kam-
yonun kaldırılması için olay yerine vinç çağırıldı.

Sahte polisler 
yakayı ele verdi

Bahçe duvarında
asılı kaldı

Yangın tüpünü
çaldı kaçıp gitti

Kamyonet
kuş gibi uçtu

Kepenkleri açtılar bilgisayarları çaldılar

İstanbul'da bir ilçeden çaldıkları arabalarla hırsızlık yaptıktan sonra götürüp başka bir ilçeye bırakan
hırsızlık çetesini, çaldıkları arabaların camlarına yapıştırdıkları ‘kamyon arkası’ yazıları ele verdi

Bilecik Sakarya Nallıhan D-170
karayolunun Göynük Sifyanlar
köyü mevkiinde önceki gün mey-

dana gelen kazada, Göynük istikametine
giden Aziz Asker (48) yönetimindeki 34 UH
5566 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrol-
den çıktı. Karşı şeride geçen otomobil Erdinç
Şanlı yönetimindeki 14 ER 932 plakalı tavuk
yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada
otomobil sürücüsü Aziz Asker, eşi Fadime
Asker (44), kızı Beyzanur Asker (20) ve oğlu
Fatih Emre Asker (11) hayatını kaybetti. Ce-
nazeler otopsi işlemlerinin tamamlanmasının
ardından dün yakınları tarafından alınarak,
İstanbul'a getirildi.   4 kişi için dün Maltepe
Esenkent Mahallesi'ndeki Ulu Camii'nde öğle
vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mal-
tepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, İlçe müftüsü

Abdurrahim Durmuş ve ailenin yakınları ve
arkadaşları katıldı. Asker ailesinin cenazesine
katılan akrabaları ve arkadaşları gözyaşlarına
boğuldu. Aile için cenaze namazı kılındı, he-
lallik alındı. Cenazeler, törenin ardından Sul-
tanbeyli Osmangazi Mezarlığı'ndaki aile
kabristanına defnedildi. 

Çok üzgünüz

Aziz Asker'in arkadaşı Ali Kayacı, "Çok iyi ar-
kadaşımızdı. Bolu'da trafik kazası geçiriyor.
Oğlu, kızı, eşi ve kendisi kazada vefat ediyor.
Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.
Kendisi iyi birisiydi. Erkek kuaförüydü ken-
disi. Mahallede sevilen bir insandı. Cenazesi
bile kalabalık görüldüğü gibi. Kendisi benim
30 yıllık arkadaşımdı. Çok üzgünüz. Allah
kimseye bu acıları yaşatmasın" dedi. DHA

Olay, geçtiğimiz cumartesi
saat 07.00 sıralarında Uğur
Mumcu Mahallesi'nde mey-

dana geldi. 5 katlı apartmanın kapısı-
nın açık olduğunu fark eden bir kişi,
binaya girerek katları dolaştı. Dışarıda
gördüğü tüm ayakkabıları, apartmanın
girişine toplayan şüpheli, beğenmediği
bir ayakkabıya tükürerek, çalmaktan
vazgeçti. Daha sonra ise, topladığı
diğer ayakkabıları poşete doldurup

apartmandan ayrıldı. Güvenlik kame-
rası görüntülerinden yola çıkan polis,
hırsızı dün Fatih'te yakaladı.

7 çift ayakkabı çaldı

Apartman sakinlerinden Bulut Çetin-
kaya, "Adam, apartmana girerek bütün
katları dolaşıyor. Beğendiği model ve
pahalı olan ayakkabıları seçiyor. Eski
ayakkabıları almıyor. Daha sonra al-
dığı ayakkabıları binanın girişinde top-

luyor. Hatta bir ayakkabıyı beğenme-
diği için tükürüp yere bırakıyor. 7 çift
ayakkabı çalıyor" dedi. Hasan Çetin-
kaya ise, "45 senedir burada yaşıyo-
rum. Bu apartmanımızda yaşanan
ikinci ayakkabı hırsızlığı oluyor. Yaşlı
bir adam gelip, çocukların, yeğenleri-
min ayakkabılarını çalıyor. İnsan biraz
utanır. Pahalı olan ayakkabıları alıyor,
kötü olanı ise tükürüp geri bırakıyor"
diye konuştu. DHA

Bahçelievler'de 4 şüpheli, elleriyle bir dükkanın kepenklerini açarak içeri
girdi ve dükkandan 5 bilgisayar çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İ stanbul’da son günlerde artan
araba hırsızlığına yönelik geniş
çaplı bir çalışma başlatan Sarıyer

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro
Amirliği ekipleri gelen ihbarları değer-
lendirerek hırsızlık çetesinin peşine
düştü. Sarıyer Kocataş Mahalle-
si’nden bir kamyonetin çalındığı ih-
barı alan polis, bölgedeki güvenlik
kameralarını incelemeye aldı. Görün-
tülerde plakasını gizlemek için arka-
sına hurda kağıt toplamakta
kullanılan çuval asılmış bir panelvan
araçtan inen bir kişinin park halindeki
araçların kapılarını yokladığı ve kapı-
sını açmayı başardığı bir aracı alarak
uzaklaştığı görüldü. Kamera görüntü-
lerinde yola çıkan polis arabayı çalan
kişinin E. U. olduğunu tespit etti. Ar-
kasına hurda toplamakta kullanılan
çuvalın asıldığı panelvan aracı takibe
alan polis 10 Ocak günü Kocataş
Mahallesi’nde durdurdu. Araçta 
bulunan E.U. , V.U. , ve M.Ö. 

yakalanarak gözaltına alındı.

Polis sıkı takip etti

Bu sırada İstanbul’un bir çok ilçesinde
hırsızlık konularına karıştıktan sonra
rastgele sokakta park edilerek terk edi-
len araçlarda inceleme yapan polis,
araçların camlarına yapıştırılmış, ‘Baba
yorgun, ‘Güldür yüzümü’ , ‘İncinmişsin
dedi’ gibi kamyon arkası yazıları diye
tabir edilen yazılar olduğunu gördü.
Aynı yazıların Sarıyer’de yakalanan
E.U. , V.U. ve M.Ö.’ ye ait araçta da ol-
masından yola çıkan polis yaptığı ince-
lemede çaldıkları araçlarla hırsızlık
yaptıktan sonra götürüp başka ilçelere
terk ettiklerini tespit etti. Yakalanan
şüphelilerin adreslerinde yapılan ara-
mada çok sayıda çalıntı araba parçası
ele geçirildi. 18 yaşından küçük olan üç
şüpheli Çocuk Büro Amirliği’ndeki iş-
lemlerinin ardından çıkarıldıkları mah-
kemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi. DHA

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıta-
rak yolda kontrol için durdurdukları yabancı
uyruklu kişilerin parasını çaldığı belirlenen
3'ü İran uyruklu 4 kişi yakalandı

KAMYON ARKASI
YAZILARI ELE VERDI

Sultangazi'de girdiği apartmanda bütün katları dolaşıp, çok sayıda ayakkabı çaldığı iddia
edilen şüpheli, beğenmediği bir ayakkabıya tükürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü
Aziz Asker, eşi Fadime Asker (44), kızı Beyzanur Asker (20) ve oğlu Fatih Emre
Asker (11), Maltepe'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi

Hırsızın böylesi!

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde
yapılan aramada çok sayıda çalıntı
araba parçası ele geçirildi.
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ,
temeli 13 Aralık 2021’de atılan Türkiye’nin en ucuz
sosyal konut projesi “Tuzla Aydınlık Evler” projesinin

hak sahiplerini, noter huzurunda yapılan kurayla belirledi.
312 konut, 21 ticari alan ve 1 kreşten oluşacak projenin
kura çekim töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katı-
lımıyla, Zeytinburnu’ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük bina-
sında gerçekleştirildi. Toplam 343 bağımsız birimden
oluşan projeye, rekor bir katılımla 160 bine yakın başvuru
olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, bu durumun vatan-
daşların İBB’ye duyduğu güvenden kaynaklandığının altını
çizdi.

Arka planda eylem yok

İmamoğlu, kendilerine güven duyulmasının nedenlerini,
“Şeffafız. Yaptığımız her işi, insanların gözünün önünde
yapıyoruz. Arka planında hiçbir duygu, hiçbir eylem yok.
KİPTAŞ, 16 milyon insanın şirketidir, kurumudur ve ‘16
milyon insan adına ne üretebiliriz’ duygusuyla hareket edi-
yor. Kaynaklarını yine bu şehrin iyi imar edilmesine, doğru
bir iskan modeliyle insanların mülk sahibi olmasına dönük
harcıyor. Artı; en ucuz şekliyle sosyal konut ihtiyacı olan in-
sanlara konut sağlamak adına mücadelesini ortaya koyu-
yor. Artı; yaşam ve inşaat kalitesi yüksek, mutlu bireylerin
yaşadığı yerleşkeleri hayata geçirme çabasında oluyor. Şef-
faflığın yanı sıra, ortada yüksek bir kalite duygusu var.
Bunun yanı sıra, kimin satın alacağı noktasında da süreçleri
o kadar açık ve hukuka uygun bir biçimde, törenleri yapa-
rak, kameralar önünde kuralarını çekerek yani 170 bine
yakın insanın güven duyduğu, insanların evlerinin sahibi ol-
masını sağlayan bir modeli yönetiyoruz” şeklinde sıraladı.

Güvenli proje üretiriz 

Amaçlarının, Türkiye’nin en uygun fiyatlarıyla vatandaşlara
sosyal konut üretmek olduğunu vurgulayan İmamoğlu,
“Bu manada bizimle iş birliği yapmak isteyen bütün mülk
sahiplerine de çağrıda bulunuyoruz. Güvenli proje üretiriz
biz. Doğru iş üretiriz. Sadece arazisini iyi anlamda değer-
lendirmeye dönük düşünen her kişiye, kuruma KİPTAŞ'ın
kapısı açıktır. Derdimiz ve sürece bakışımız en sağlıklı, en
kaliteli ve maksimum fayda üreten, maksimum değer üre-
ten projeleri İstanbul'a kazandırmaktır. Buyursun gelsinler.
Bizimle süreçlerini paylaşsınlar. Biz, İstanbul'a ihtiyacı ol-
duğu kadar sosyal konut üretmeye hazır bir kurumuz” çağ-
rısında bulundu. Bu anlamda önlerine çıkarılan engeller
olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “KİPTAŞ kurumunun
imarlı arsasını dahi -nasıl satın aldıklarını anlattım- Mec-
lis’teki çoğunluk sayısını kullanarak yeşil alana çevirdiklerini
-ki hukuki mücadelemiz devam etmekte- biliyoruz. Kendi

arsamızı dahi, parasını kendi dönemlerinde ödeyip, kuruma
kazandırıp (KİPTAŞ binamızın girişinde maketi bile var), o
araziyi yeşil alana çevirip... Niye? Bu kurum, orada iş yap-
masın” ifadelerini kullandı.

İşbirliğine davet

Bu şekilde yüksek para ödenerek bazı kişilere milyonlarca
lira kazandırıldığını aktaran İmamoğlu, kurum içinde so-
ruşturdukları dosyaya İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğunu
hatırlattı. “Bu manada biz, bütün bu zorluklara rağmen
hem arazi üretiyoruz hem konut üretiyoruz” diyen İma-
moğlu, şunları söyledi:  “Onun için kurum ve kuruluşları
davet ediyorum. 39 ilçe belediyesini de İBB'nin güvenilir iş-
tiraki KİPTAŞ'ın sürecinin bir parçası olma duygusu içinde
bizimle iş birliğine davet ediyoruz. Bize köstek olmak değil,
destek olsunlar. Ben, nereye gitsem, o ilçenin belediye baş-
kanını davet ediyorum. Nereye gitsem, temel atma törenine
davet ediyorum. Nereye gitsem, açılış törenine ya da anah-
tar teslim törenine o ilçenin belediye başkanını davet ediyo-
rum. Niye? Oradaki ilçe belediye başkanı da halkın oyuyla
seçilmiş bir belediye başkanı, ben de halkın oyuyla seçilmiş
Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Birbirimize saygı üretece-
ğiz, birlikte halkımıza iş üreteceğiz.”

Başkanlar iş üretsin

“Bu iş üretme hususunda 39 ilçe belediyemizi bizimle iş bir-
liği yapmaya yine davet ediyorum” çağrısını yapan İma-
moğlu, “O zaman vatandaşın gözünde daha itibarlı ve bir
sonraki seçimde, daha anlamlı bir şekilde vatandaşla bulu-
şabilecek bir konumda oluruz hep birlikte. Bu yönüyle,
özellikle bazı süreçlerimize özel dava açma çabasında olan,
engelleme çabasında olan, bir şeyler üretme çabasında olan
belediye başkanlarımızın, şu anki yaratılmak istenen bize
karşı, şahsıma ve yönetimimize karşı yaratılmak istenen si-
yasi türbülansın içine kapıldıklarını hissediyorum. Vazgeç-
sinler. O türbülans kendilerine zarar verecek. O
türbülanslara kapılanlar, bir sonraki seçimde inansınlar ki
vatandaşın huzuruna çıkıp oy bile isteyemeyecekler. Bırak-
sınlar, iş üretsinler. İş üretenin yanında olsunlar. Üretmedi-
ğimiz hususa karşı gelsinler. Bu kişiler, bu şahıslar, hangi
belediye başkanları olduklarını kendileri iyi biliyorlar. On-
lara buradan çağrı yapıyorum: Bizimle iş üretme konu-
sunda özel çaba göstersinler” ifadelerini kullandı.
İstanbul’a iş üretmeye devam edeceklerine vurgu yapan
İmamoğlu, “İstanbul'un her hususunda; sosyal konuttan
altyapısına, dünyanın en çok metro yapan şirketinden İs-
tanbul'a en fazla bir dönemde yeşil alan kazandıran beledi-
yesine varıncaya kadar, her hususta özenli bir yönetim
olmaya devam edeceğiz. Ve günün sonunda biz, bu şehrin
16 milyon insanını mutlu edeceğiz. Bir avuç insanı mutlu
etme çabasında asla olmadık, olmayacağız” dedi.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı, sınırları aşan büyük bir
projeye imza attı. Bu kapsamda Afrika kı-

tasının güneydoğu bölümünde yer alan Malavi
Cumhuriyeti’ndeki Zomba şehrinin Chilanga
Köyü’ndeki engellilerle irtibata geçildi. Görüşmeler
neticesinde Bağcılar’daki kursiyerler ile Chilanga
Köyü’ndekiler engelli kardeşi oldular. Bu birlikteliğin
devamında ise Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı tarafından köyde bir meyve bahçesi
oluşturuldu.

Kalpleri birbirleri için atıyor

Köyde yaşayan down sendromlular, oluşturulan bu
bahçede tropikal meyve ağaçları dikti. Çikolata ço-
cuklar, fidan dikimi sırasında fotoğraflarını çekip
Bağcılarlı kardeşlerine gönderdi. Çocuklar bahçede
meyve fidanlarını yetiştirerek stres atarken ileride de
ürünlerini de toplayabilecek. Bu çalışmayla uzaklar-
daki engellilerle gönül bağı kurduklarını söyleyen
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İnsanı
duygulandıran çok güzel bir tablo. Dünyanın birbi-
rine uzak iki noktasında özel çocuklarımızın kalpleri
birbirleri için atıyor. İnşallah buradaki meyveler farklı
mekanlardaki neslin kaynaşmasına vesile olacak”
dedi. Çağırıcı, aynı topraklarda benzeri sosyal proje-
lerin devam edeceğini söyledi. 

Çikolata çocuklar 
için meyve bahçesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bazı belediye başkanlarımızın bize karşı, şahsıma ve yönetimimize karşı yaratılmak 
istenen siyasi türbülansın içine kapıldıklarını hissediyorum. Vazgeçsinler, o türbülans kendilerine zarar verecek. Bize köstek
olmak değil, destek olsunlar. Bakın ben nereye gitsem o ilçenin belediye başkanını davet ediyorum" diye konuştu.

BIZE KOSTEK DEGIL
DESTEK OLSUNLAR

Afrika’da yer 
alan Malavi
Cumhuriyeti’ndeki
engelli çocuklarla
engelli kardeşliği
kuran Bağcılar
Belediyesi 
Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı,
orada meyve
bahçesi oluşturdu.
Çikolata çocuklar,
dikilen meyve
fidanlarını 
yetiştirip 
ürünlerini 
toplayacak 
hem de sosyalleşme 
imkanı bulacak.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1532216)

SÜNNET ORGANİZASYONU
KARTAL BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SÜNNET ORGANİZASYONU hizmet 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 : 2022/16504
1-İdarenin
a) Adresi : YUKARI MAHALLE BELEDİYE CADDESİ NO:6 

(SATINALMA BİRİMİ) KARTAL/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2162805424 - 2162805503
c) Elektronik Posta Adresi : saadetkun@kartal.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM 480 ADETAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KARTAL İLÇESİ VE SINIRLARINA KOMŞU İLÇELERDE 

YER ALAN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN 
YERLERDE YAPILACAKTIR.

c) Süresi : İşe başlama tarihi 21.02.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ 

VE İŞLETEME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 
SATINALMA BİRİMİ İHALE ODASI 1.KAT

b) Tarihi ve saati : 02.02.2022 - 10:30
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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ VE 
İŞLETEME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden 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 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da konuşmasında, projeyle
ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Kurt; projeye toplam 164 bin 5
katılımcının başvurduğunu, noter incelemesinin ardından
toplam 158 bin 42 adayın kura çekimine dahil edildiğini
aktardı. Kura çekim tarihi olarak 5 Ocak 2022 tarihini belir-
lediklerini hatırlatan Kurt, “Ancak, ben dahil, şirketimizin
neredeyse tüm yönetim kadrosu bu süreçte Kovid’e yaka-
landığımız için şirketimizi, 10 günlük bir sürede -zorunlu iş-
lerimiz haricinde- karantina altına aldık. Bu gecikmeden
dolayı, heyecanla bekleyen hak sahiplerimize bu gecik-
meyi yaşattığımızdan dolayı özür diliyoruz” diye konuştu.
Projeye rekor katılım olmasının, halkın sosyal konut ihtiya-
cını ortaya koyduğunu vurgulayan Kurt, “Bu rakamlar, gelir
düzeyi gün geçtikçe düşen dar gelirli vatandaşlarımızın ev
sahibi olmasının daha da zorlaştığı bugünlerde, KİPTAŞ
olarak, bize de büyük bir sorumluk yüklüyor” ifadelerini
kullandı. Geçmiş dönemin aksine, yeni İBB yönetiminde
KİPTAŞ’a yönelik engellemelerle önlerinin kesilmeye çalı-

şıldığına dikkat çeken Kurt, “Yeni dönemde yaptığımız tüm
projelerimizin tapuları var. Hepsi, mevzuata uygun ve ruh-
satlı projeler. Manipüle edildiğinin aksine, mevzuata aykırı
hiçbir projemiz bulunmamaktadır. Türkiye'nin belki de en
çok denetlenen şirketlerinden biriyiz” açıklamasını yaptı. 

ÖNÜMÜZÜ KESİYORLAR!

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindeki
heyet, Bakırköy 23. Noter yetkilileri huzurunda, ilk
hak sahiplerini belirleyen kuraların çekimini 
gerçekleştirdi. Çekiliş, canlı olarak yayınlandı.

Kartal Belediyesi Sivil
Savunma Uzmanlığı ve
Akut Vakfı işbirliğiyle, bele-

diye personeline uygulamalı afet eği-
timi verildi. İki gün süren eğitimlerde,
teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı
tatbikatlarda gerçekleştirildi. Soğuk
hava ve olumsuz iklim şartlarına rağ-
men gerçekleştirilen Doğada Arama
Kurtarma/Kentsel Arama ve Yaralı
Tahliye Tatbikatı’nda gerçek koşullar
bire bir canlandırıldı ve verilen bilgile-
rin pekiştirilmesi sağlandı.

Gerçeği aratmadı

Kartal Belediyesi Sivil Uzmanlı-
ğı’nın Esentepe Mahallesi’nde bulu-
nan yerleşkesinde verilen eğitimlerde
Akut Vakfı Danışman ve Eğitmeni
Batuhan Canbolat teorik ve uygula-
malı pek çok hayati bilgiyi aktardı.
Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uz-
manlığı, arama kurtarma ekibinin ve
sivil savunma ekiplerinin de katıldığı
eğitimlerde ilk yardımdan arama
kurtarma malzemelerine kadar pek
çok konuyla ilgili detaylı sunum ger-

çekleştirildi. Olası bir afetin canlandı-
rıldığı senaryo hazırlanarak görev da-
ğılımının yapıldığı eğitimin 2 günü ise
gerçek koşulları aratmayan bir tatbi-
kata sahne oldu. Gerekli tüm teçhizat-
larını giyerek koruyucu önlemleri alan
arama kurtarma ekipleri Doğada
Arama Kurtarma/Kentsel Arama ve
Yaralı Tahliye Tatbikatı’na katıldı.
Ekiplere ayrılarak iş bölümü yapan
sivil savunma personeli enkaz içindeki
yaralıya ulaşarak gerekli ilk müdaha-

leyi gerçekleştirdikten sonra kurallara
uygun olarak yaralının tahliyesini ger-
çekleştirdi. 
Sivil Savunma Uzmanlığı’nın eğitim
alanında yapılan tatbikatta bir diğer
ekip ise beton bloğun ardındaki yara-
lıya ulaşma ve tahliyesini sağlama tat-
bikatını gerçekleştirdi. Olay yerine
taşınan jeneratörlerin güç verdiği mat-
kaplar ile çalışarak beton içinde bir yol
açıp yaralıya ulaşan ekipler başarılı bir
şekilde tahliyeyi gerçekleştirmiş oldu.

Bilgi hayat kurtarır

Tatbikatın ardından eğitime katılan
tüm personele teşekkür eden Kartal
Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı
Müdürü Nurettin Yazar, arama ve
kurtarma çalışmasında öğrenilen her
bilginin hayat kurtarıcı olduğunu be-
lirtti. Yapılan tatbikatlar ile arama
kurtarma ekiplerinin uzmanlaştığını
söyledi. Olumsuz hava koşullarında
gerçekleştirilen tatbikata katılan tüm
personele teşekkür eden Yazar, afet
hazırlık eğitimlerinin devam edece-
ğini ifade etti.

Kurtarma tatbikatı

İBB Başkanı
Ekrem 

İmamoğlu



ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY
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Özgürlük buysa

10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü nedeniyle basın men-
suplarıyla bir araya gelen

AREV Vakfı Başkanı Vehbi Orakçı, ga-
zetecileri her zaman çok önemsediğini
söyledi. Orakçı, “Bugün dostlarımızla,
gazeteci arkadaşlarımızla bir araya gel-
mek istedik. Maalesef ülkemizde her
çalışma grubunun bir takım zorlukları
var. Medya çalışanlarımızın da gazete-
cilerimizin de yaşadıkları zorluklar var.
Biz istiyoruz ki her biri diğer tüm sek-
törlerdeki çalışanlar gibi rahat olsunlar,
asgari seviyede değilde onun üstüne bir
yaşam standardına sahip olsunlar. Bu
bizim en büyük hayalimizdir. Ülkemizin
farklı katmanlarının önce iş ortamında
sonra sosyal ortamda sonra siyaset ve

hayata dair farklı alanlarda üretmesi
geçime bağlıdır. Bir insanın aş ve iş kay-
gısı varsa o insandan verim alamazsı-
nız, o insandan üretim anlamında
sağlıklı bir şey bekleyemezsiniz. Dolayı-
sıyla herkesin hak ettiğini alması, asgari
değil onun da ilerisinde bir seviyede
yaşam standardına sahip olması gerek-
tiğini düşünüyoruz. Bugün bilgi toplu-
mundayız. Bilgi çağında, bilgiye, emeğe
her zamankinden daha çok değer ver-
memiz gerekiyor” diye konuştu.

Gazeteci toplumu güçlü kılar

Günümüzde sosyal medyanın aktif ola-
rak kullanıldığına ve bu nedenle çok sa-
yıda yalan haber ile yanlış bilginin
olduğuna dikkat çeken Orakçı, “Artık

sosyal medya var. İnsanların her ko-
nuda fikir edinebilmesi için yeterli or-
tama sahibiz. Bu ortamda gazeteciler
de insanların doğru bilgiyi alması,
doğru haberi almasına vesile oluyor. Bir
insanın gazetecileri ne kadar cesur
olursa o toplumda karanlık o denli aza-
lıyor. Yoksulluk ifşa olur, suç ifşa olur
ve iyilik kazanır. Fakat karanlıkların üs-
tüne gitmek yerine gazeteciler de karan-
lığa ortak olursa o zaman ülkemiz
kötüye doğru gider. O nedenle gazeteci-
ler hayati bir öneme sahip. Benim ba-
sına olan ilgim, saygım ve sevgim her
zaman devam eder. Basının güçlü ol-
ması kamuoyunu da güçlü kılar. Bu da
hem topluma hem devletimize güç
verir” ifadelerini kullandı.

Gazeteciler varsa karanlıklar azalır
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münesabetiyle gazetecilerle bir araya gelen AREV Vakfı Başkanı Vehbi Orakçı, önemli mesajlar verdi. Orakçı, “Ben
her zaman gazetecilerin varlığını önemsiyorum. Gazetecilerin olduğu ve işlerini layığıyla yaptığı bir ortamda karanlıklar azalır, aydınlıklar çoğalır” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) 2022 yılı ocak ayı meclis
toplantısında konuşan İBB Milli-

yetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan-
vekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, koronavirüs salgını, meydana
gelen doğal afetler ve ekonomik sıkıntılar
nedeniyle 2021 yılının oldukça zor geçtiğini
ifade etti. “2021 yılı tıpkı 2020 yılında ol-
duğu gibi Covid-19 salgınının gölgesinde
geçmiştir” diyen Yılmaz, “Sürekli mutas-
yona uğrayan virüs son olarak 70 kat daha
artan bulaş hızı ile Omicron Varyantı ola-
rak bizlerle bir aradadır. Maalesef salgın
tüm dünyayı vahim ölçülerde etkilemeyi
sürdürmektedir. Dünya genelinde korona-
virüsten kaynaklanan vefat sayısı da 5 mil-
yonu geçmiş bulunmaktadır. Sadece insan
ve toplum sağlığı değil; ekonomiden tica-
rete, diplomasiden siyasete, kısacası haya-

tın her alanında virüsün tasallutu havi, tah-
ribatı hâkimdir. Ülkemizde vaka sayılarının
artış trendinde olması da bir başka üze-
rinde durulması, dikkat edilmesi gereken
husustur. Salgın karşısında rehavete kapıl-
mak, hiçbir şey yokmuş gibi hareket etmek,
kuralları yok saymak çok riskli ve son de-
rece mahsurludur” ifadelerini kullandı. 

Yüreklerimiz kavruldu

2021 yılının meydana gelen doğal afetler
nedeniyle çok üzücü ve zorlu geçtiğini
ifade eden Volkan Yılmaz, “2021 yılı maa-
lesef doğal afetlerin peş peşe yaşandığı bir
yıl olmuştur. Ormanlarımızın yanmasıyla
yüreklerimiz kavruldu. Sel ve heyelanlar
başta Kastamonu olmak üzere ülkemizin
üzerine karabasan gibi çöktü. Evler yıkıldı,
insanlarımız hayatını kaybetti. 2022 yılında
aynı felaketlerin yaşanmamasını temenni

ediyorum” diye konuştu. Konuşmasında
2021 yılında Türkiye’nin içinden geçtiği
ekonomik sorunlara değinerek devam eden
Yılmaz, “2021 yılı içerisinde dünya ile eş
zamanlı olarak ülkemizde de ekonomik ola-
rak ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınmış-
tır. Özellikle ekonomik temelden ve teorik
gerçeklerden kopuk kur ve fiyat artışları ül-
kemizin belini kırmak, huzur ve ümitlerini
kesintiye uğratmak için projelendirilmiştir.
Ekonomik operasyonlara, siyasi oyunlara,

diplomatik tuzaklara karşı milletimiz uya-
nık olmalı, kur aracılığıyla milli birliğimiz ve
toplumsal huzurumuzun kurcalanmasına
ve kurutulmasına müsaade edilmemelidir.
Hükümetimizin aldığı 20 Aralık tedbirleri
vasıtasıyla döviz kurundaki düşüşlerin aynı
oranda fiyatlar genel düzeyine yansıması,
vatandaşlarımızın temel mal ve hizmet ihti-
yaçlarının fiyatlarında indirime gidilmesi
adil ve ahlaki bir beklenti, ekonomik güven-
liğimizin de bir gereğidir” dedi.

EKMEK TEKNESINI
KUNDAKLADILAR!
Kağıthane'de pandemide işsiz kalan Bircan Pakır'ın, kredi çekerek açtığı köfteci minibüsü dün akşam alev topuna döndü. Daha önce defa-
larca tehdit aldığını, aracının camlarının baltayla kırdığını belirten Bircan Pakır, minibüsünün de kundaklandığını belirterek yardım istedi

“ ÖZGÜRLÜK” toplumsal yaşamda insana
özgüdür.
“Baskıya, kısıtlamaya ve zorlamaya bağlı

olmadan kendi iradesiyle düşünmek, yazmak
ve başkasının haklarını ihlal etmeden yaşama
geçirmek” demektir.

Özgürlük, baskı, cebir, şiddet ve kısıtlamaya
maruz kalanlar için yaşamsal önem arz eder.

Egemen ezen güçler daha fazla ekonomik, po-
litik çıkar ve menfaatleri için çalışanın, küçük es-
nafın, üreticinin kısaca vatandaşın yaşamsal
haklarını kıstığı ve gasp ettiği için gerekli.

İktidar erkine sahip olan egemen sınıf yap-
tıklarının hesabını vermemek için özgürlük na-
raları atar.

Onlar için özgürlük
Çalışanların sosyal haklarının olmaması
Çalışanların grevli toplu sözleşme yapmaması
Küçük esnafın ve sanayicinin daha da küçü-

lüp kendisinin büyümesi
Düşünen, araştıran ve yazan beyinlerin ken-

disine yalakalık yapması
Düşünenlerin beyinleri dumura uğratmak,
Araştıranları engellemek, 
Yazarların kalemleri ve parmaklarını kırmak,
Yetmez ise boyunlarını vurmak,
Kitapları, dergi ve yazıları toplatmak,
Basımını engellemek,
Çalışanları, düşünenleri, araştırıp yazanları, 
Kişiliksizleştirme, pısırık yapma, 
Sürgüne gönderme,
Sorgu odalarında işkence yapma,
Yargılamadan yıllarca cezaevinde tutma,
Eğitimli işsizler ordusu yaratma,
Vatandaşın vergileriyle yapılmış fabrikaları

özelleştirme,
Emperyalist işgale karşı savaşta akan kan-

larla sulanan toprakları satma,
Ülke parasının değerini pul haline getirme,
Vatandaşını sadakaya muhtaç duruma sokma,
Özgürlük iktidara sahip güçler için daha çok

mal/mülk, 
Daha çok para,
Daha çok ihtişam ve daha çok, 
Debdebeli yaşantı demek.
Şayet onların anladığı özgürlük buysa ve

toplum yani ezilen, sömürülen, itilip kakılan
halkım uyarıları dikkate almıyor ve onların de-
diklerini kabul ediyorsa beni tekrar kör hüc-
reme koyun.

Evet, hücreme koyun, çünkü çalışan üreten
ve yaratan halkım hala koyun gibi celebin 
sopasına bakmakta.

Tek başına çalışarak hayata tutunmaya çalıştı-
ğını söyleyen Pakır, "Ben tek başımayım. Şuan
ablamın yanına sığındım. Yaza kadar kendimi
toparlayıp bir ev tutayım dedim. Şimdi ne ya-
pacağım onu bile bilemiyorum. Annemi koro-
navirüsten daha yeni kaybettim. Ramazan

Bayramı'nın birinci günü vefat etti. Babamı hiç
görmedim. Babam öldüğünde beş yaşınday-
dım. Şuna tamamen kaldım. Ne yapacağım?
Bilemiyorum. Şuan dünya kadar borcum var.
Ne yapacağım? Nereye tutunacağım bilemiyo-
rum. Bu basit bir şey değil" diye konuştu.

ABLAMIN YANINA SIĞINDIM!

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Salgın
karşısında rehavete kapılmak, hiçbir şey yokmuş

gibi hareket etmek, kuralları yok saymak çok
riskli ve son derece mahsurludur” diye konuştu

AREV Vakfı Başkanı Vehbi Orakçı

Sahiplenmek
mümkün değil
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, 14
Ocak'tan sonra barınaktaki yasaklı ırk
köpeklerin sahiplenilemeyeceğini söyledi.
Murat Arslan, "Kayıt altına alınıp, çip takılıp
ve kısırlaştırılmış köpekleri sahiplenmek
mümkün olmayacak" dedi

'Yasaklı ırk' diye belirlenen köpekler
için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak
2022 olarak belirlendi. 'Hayvanları

Koruma Kanunu'na göre bu hayvanlar, veteri-
ner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip ta-
kılacak. Sokaklarda yakalandıktan sonra ya da
sahipleri tarafından barınaklara teslim edilen
yasaklı ırklara ait köpeklerin ömür boyu barı-
naklarda bakılacağı belirtildi.

Fiziki olarak yetersiz

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Mev-
cut mevzuata göre yasaklı ırklar barınaklara ko-
yuluyor. Köpeklerin ömrünü barınaklarda
geçirmesi isteniyor. Kayıt altına alınıp, çip takı-
lıp ve kısırlaştırılmış köpekleri sahiplenmek
mümkün olmayacak.
Herhangi bir vatandaş
bugün sahiplenmek
istese maalesef sahip-
lenemeyecek. Bundan
sonraki süreçte ömür-
lerini barınaklarda ge-
çirecekler" dedi.
"Hayvan refahı açısın-
dan oldukça zor bir durum çünkü bunlar reha-
bilite edilmiş hayvanlar değil" diyen Arslan, "Bir
sahibinden alınıp bilmedikleri bir ortama getiri-
liyorlar. Dolayısıyla onların önce bu ortama
alışması lazım. Bu süreç hem hayvanlar için
hem hekimler hem bakıcılar için çok zor ola-
caktır. Çünkü hayvanlar kendi bölgelerini kabul-
lendirmek için çatışmaya da girecektir. Onların
kendi aralarında da yaralanmalar gibi olumsuz
sonuçlar bekleniyor. Barınaklar şu an fiziki ola-
rak yetersiz. Yasaklı ırklarla birlikte sıkışıklık
daha çok artacak" ifadelerini kullandı. 

Kayıt altındalar

Prof. Dr. Murat Arslan, kayıt altına alınmış kö-
peklerin sayısını da açıklayarak, "Bugüne kadar
bizim aldığımız kayıtlara göre, kısırlaştırılıp,
kimliklendirilip, kayıt altına alınan yasaklı ırk sa-
yısı İstanbul'da bin 500 civarında. Ancak İstan-
bul'da yasaklı ırk olarak bildiğimiz hayvanların
sayısı 7-8 bin olarak geçiyor.” dedi. DHA

Rehavete kapılmak
son derece riskli!

E dinilen bilgiye göre, Kağıthane
Nurtepe Mahallesi Halit Paşa
Caddesi'nde dün akşam saat-

lerinde park halindeki köfteci minibüsü
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ya-
kıldı. İtfaiye tarafından söndürülen mi-
nibüsten geriye iskelet yığını kaldı.
Ekmek teknesi yanan 45 yaşındaki Bir-
can Pakır, daha önce de arabasının
camlarının kırıldığını ve tehdit edildi-
ğini söyledi. Kredi borcu olduğunu ve
zor durumda olduğunu söyleyen Pakır,
minibüsünü yakanların bir an önce bu-
lunmasını istiyor.

Baltayla saldırdılar

Ekmek teknesinin kundaklandığını
söyleyen Bircan Pakır, " Ben yaklaşık
1.5 yıldır burada satış yapıyorum. Pan-
demiden sonra kredi çekerek bu mini-
büsü aldım. Yapacak bir işim yoktu.
Ondan önce Antalya'da yönetmen yar-
dımcılığı yapıyordum. Virüs çıkınca işe

gidemedik. İşsizim. Kredi çekerek bu
minibüsü aldım. Ama sürekli tehdit
edildim. Yandaki tezgahçının vasıta-
sıyla sürekli tehdit edildim. Onun dı-
şında da tehdit eden vardı" dedi.

Kadın olduğum için!

"Burada uyuşturucu kullanan da var.
Alkol alan da var" diyen Bircan Pakır,
"Daha doğrusu bir kadın olduğum için
bu tehditler yapılıyordu. Geçen yazın
sonuna doğru baltayla arabamın
bütün camlarını kırdılar. Tehdit ettiler.
Aracın içerisinde dün akşam ben
olmuş olsaydım ne olacaktı? Hava
soğuk diye ben dün dükkanı açmadım.
Tekel bayisi beni aradı. 'Bircan çabuk
koş gel aracını yaktılar' dedi. Onlar da
ben içindeyim diye korktular. Bu insan-
ların bu kadar mı gözü dönmüş. Baya-
nız diye ekmek yiyemeyecek miyiz?
Benim ekmek teknem gitti" ifadelerini
kullandı. DHA



B aşta ticari yapılar olmak üzere
birçok konutun ve arsanın satı-
şını gerçekleştiren Gayrimenkul

Danışmanı Gülcan Altınay “2020’de
pandeminin başlamasıyla mart-mayıs
arasında bir durağanlık oldu. Ama
ondan sonra özellikle maskeden dezen-
fektana farklı sektörlerde yaşanan rağbet
nedeniyle yeni fabrika ihtiyacı doğdu. Bu
durum da fabrikalara ve sanayi arsala-
rına ilgiyi artırdı. Talep çoğaldıkça mal
sahipleri fiyatları yükseltmeye başladı.
Metrekaresi 100 dolar olan yer, 150-200
dolara geldi” dedi.

Talebi karşılamıyor

Fabrikaların yanı sıra depolara da büyük
ilgi olduğunu aktaran Altınay, “Aynı dö-
nemde çok fazla kiralık depo talepleri de
oluştu. Hem depoların hem fabrikaların
fiyatları arttı. 2020’de 10 bin metrekare
bir fabrikayı 120 bin TL’ye kiraya verebi-
lirken bu 250-300 bin TL fiyatına geldi.
Şu an yatırımcılar, parası olsa bile fab-
rika bulmak zorlanıyor. Satışa çıkan fab-
rikalar kısa sürede satılırken kiralık
fabrikalar ilana çıkmadan kiralanıyor.
Olan sınırlı sayıda yer talebi karşılamı-
yor. Müşterilerimizin en çok şikayetçi ol-
duğu konuların başında bu geliyor” diye
konuştu. 

Arsalar katlandı

Fabrika bulamayanların arsa alıp fabrika
kurmayı planladığını kaydeden Altınay,
“Yüksek ücretler ve isteğe göre fabrika
bulamayanlar sanayi arsası alıp fabrika
kurmanın peşine düştü. Ancak bu nok-
tada arsa ücretleri de arttı. Metrekaresi
100 dolar olan arsa, 150-200 dolar oldu.
Öte yandan demirden çimentoya inşaat
maliyetleri de çok yükseldi. Bu da sana-
yicileri zorluyor” ifadelerin kullandı.

1000 dolara çıktı

En çok ilgi gören bölgelerin fiyatları hak-
kında da bilgi veren Altınay şunları söy-
ledi:, “Çerkezköy, Ergene, Kapaklı
bölgesinde arsa fiyatlarının metrekaresi
150-200 dolarken Hadımköy, Beylik-
düzü bölgesinde ise metrekare fiyatı
500-1000 dolar aralığında değişiyor.”
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Kia Global, 2021 yılında geçen seneye oranla
yüzde 6,5 artışla 2 milyon 777 bin 56 adet
araç satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Marka-

nın Güney Kore dışındaki pazarlarda 2021 satışları,
geçen yıla göre yüzde 9,1 artışla 2 milyon 242 bin 40
adede ulaşırken Güney Kore’deki satışları ise 535 bin 16
adet olarak gerçekleşti. Kia, Türkiye’de ise 2021 yılında
16 bin 583 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı ger-
çekleştirerek pazar payını yüzde 2,25’e yükseltti. Model
bazında, Kia’nın amiral gemisi ve SUV segmentinin be-
ğenilen oyuncusu Sportage 2021 küresel satış sıralama-
sında 363 bin 630 adetle birinci olurken, onu 298 bin737
adetle Türkiye’de satışı olmayan SUV modeli Seltos ve
240 bin 627 adetle Forte Sedan (Cerato) izledi. 2022 yı-
lında 3,15 milyon adetlik küresel satış hedefleyen Kia,
bölgelere göre Güney Kore’de 562 bin adet ve Güney
Kore dışındaki pazarlarda 2,59 milyon adet araç sat-
mayı hedefliyor.

Büyük hedefler var

Kia, 2022’de üretim planlarını optimize ederek ve tedarik
zinciri aksaklıklarının etkisini en aza indirerek satış ivme-
sini korumayı, benzersiz elektrikli ulaşım ürün gamıyla
küresel elektrikli araç pazarında liderliği hedefliyor. Kia,
bu yıl şirketin sürdürülebilir ulaşım çözümleri sağlayıcısı
olma kararlılığını yansıtan Kia EV6 GT ve tamamen
yeni Niro gibi merakla beklenen birkaç modelini de tanı-
tacak. Kia EV6 ve Yeni Niro’nun bu yılın üçüncü ve dör-
düncü çeyreğinde Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor. 

Kia vites artırdı
2021 yılında küresel satışlarını bir önceki yıla göre
yüzde 6,5 arttırarak 2,78 milyon adete taşıyan Kia,
2022 yılında 3 milyondan fazla araç satmayı
hedefliyor. Küresel ölçekteki (Güney Kore hariç)
satışlarını ise yüzde 9,1’den fazla arttıran marka,
Türkiye’de de pazar payını yüzde 2,25’e yükseltti

Şeker gibi kredi anlaşması

Türkiye genelindeki gayrimenkul sorunu fabrikalarda da yaşanıyor. Üretimini artırmak, yeni fabrika açmak isteyen
yatırımcılar, iş yapacak fabrika bulamıyor. Satılık fabrikalar kısa sürede satılırken; kiralık fabrikalar ilana bile çıkmadan
kiralanıyor. Çareyi kendi fabrikasını kurmakta bulan yatırımcıyı ise artan arsa fiyatları ve inşaat maliyetleri zorluyor

Şekerbank Strateji ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek,  Hollanda
Kalkınma Finansman Kurumu (FMO) ile sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı kapsamında KOBİ ve
çiftçilerin desteklenmesi amacıyla 30 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzalandığını açıkladı

İS yapacak fabrİka
bulunamıyor!bulunamıyor!bulunamıyor!bulunamıyor!bulunamıyor!bulunamıyor!bulunamıyor!bulunamıyor!

KayaK, snowboard ve kızak binme imkanla-
rına sahip bölge, kar motoru ile yeşil ve beyazın
oluşturduğu eşsiz manzarayı keşfe çıkmak için

de imkanlar sunuyor. Uludağ'ın iki farklı yerleşim bölgesin-
deki otellerde konaklayan tatilciler, 300 ila 1980 metre
uzunluklardaki 20 kayak pistinde her türlü kış sporunu ya-
pabiliyor. "Oteller Bölgesi"nde 5 bin civarında yatak kapasi-
tesi, bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerle
konaklama hizmeti veriliyor. Uludağ'daki tesislerde, 21
Ocak'ta karnelerin dağıtılmasıyla
başlayacak sömestir tatili öncesi
son hazırlıklar yapılıyor.
Kervansaray Otel'in işletmecisi
Cemil Sezgin, Uludağ'da sezo-
nun geçen seneye göre erken baş-
ladığını söyledi. 
DHA

Uludağ
hareketlenecek
Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkez-
lerinden Uludağ, yarıyıl tatilini yoğun geçirecek. Kent
merkezinden kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre
uzaklıkta bulunan Uludağ'a 9 kilometrelik hatta
sahip teleferikle de alternatif ulaşım sağlanıyor

Kuruluşundan bu
yana 68 yıldır üretime
ve kırsal kalkınmaya

verdiği desteği sürdüren Şeker-
bank, kalkınma odaklı uluslararası
finans kuruluşları ile olan köklü
ilişkisi doğrultusunda yeni bir kay-
nak daha edinerek, Hollanda Kal-
kınma Finansman Kurumu
(FMO) ile 30 milyon Euro tuta-
rında kredi sözleşmesi imzaladı.
Söz konusu kredi, sürdürülebilir
kalkınmanın finansmanı kapsa-

mında Şekerbank'ın Türkiye gene-
lindeki KOBİ ve çiftçi müşterileri-
nin desteklenmesi amacıyla
kullanılacak. 

Kalkınmayı destekleyeceğiz

Şekerbank Strateji ve Finansal Ku-
rumlardan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Aybala Şimşek, “Şeker-
bank’ın yalnızca bugün değil geç-
mişten bu yana sürdürülebilir
kalkınmanın finansmanı amacıyla
çiftçiye, üretime, enerji verimlili-

ğine, Anadolu’daki KOBİ’lere ver-
diği desteğin uluslararası finans
kuruluşları tarafından takdir edil-
diğinin altını çizerek konuyla ilgili
şu değerlendirmeyi yaptı:
“FMO’dan edinilen bu kaynak,
Şekerbank’ın üretim ve Anadolu
odaklı faaliyetlerine verilen değeri
gösterirken aynı zamanda Türkiye
ekonomisine olan güveni de teyit
etmektedir. Anadolu’daki çiftçi ve
KOBİ’lerin finansmana erişimini
yaygınlaştırmak amacıyla imzala-

nan söz konusu kredi anlaşmasıyla
bir kez daha gördük ki, uluslar-
arası finans kuruluşları Türki-
ye’nin sürdürülebilir kalkınmasını
desteklemeye devam ediyor. Şeker-
bank olarak üstlendiğimiz 68 yıllık
Anadolu bankacılığı misyonunun
bilincinde olarak, önümüzdeki dö-
nemde de üretimi desteklemeye,
sürdürülebilir ve her kesimi kucak-
layan kapsayıcı finansmana önce-
lik vermeye devam edeceğiz.”
TAHSİN GÜNER

Fabrika bulamayanların arsa alıp fabrika kurmayı planladığını kaydeden Altınay, “Yüksek ücretler ve isteğe göre fabrika bulamayanlar
sanayi arsası alıp fabrika kurmanın peşine düştü. Ancak bu noktada arsa ücretleri de arttı. Metrekaresi 100 dolar olan arsa, 150-200
dolar oldu. Öte yandan demirden çimentoya inşaat maliyetleri de çok yükseldi. Bu da sanayicileri zorluyor” ifadelerin kullandı.

bulunamıyor!

Şirketler dijital
ortamı seviyor

Şirketlerde yüz yüze verilen eğitimler dijitale taşındı. Şirketler müşteri, bayi ya da
çalışan eğitimleri için online eğitim platformlarını tercih ediyor. Hepsi bir arada eğitim

platformu Vedubox, etkileşimi ve verimliliği destekleyen iletişim ortamları sağlıyor
Online eğitim platformları iş
hayatında yaygın olarak kulla-
nılıyor. Bütünleşik platform

üzerinden online eğitim ve iletişim çözüm-
leri sunan Vedubox, şirketlerin eğitim için
ihtiyaç duyabilecekleri tüm özellikleri bir
araya getiriyor. Yüzde yüz bulut teknoloji-
sine sahip Vedubox’ın entegre ve kulla-
nıma hazır canlı eğitim, online sınav,
otomatik analiz, raporlama ve sertifika-
landırma özellikleri, eğitimin içeriğine,

kapsamına, türüne
göre yönetilebi-

lecek şekilde
kullanıcılara

sunuluyor. 

Tüm eğitim ihtiyaçları 
tek platformda

Kişiselleştirilmiş online eğitimler oluş-
turma imkanı sağlayan Vedubox’ta online
toplantı, canlı ders veya webinar düzen-
leme, içerik yönetme ve güvenli online
sınav yapma gibi özellikler bir arada bulu-
nuyor. Farklı departmanlara eğitimler ver-
mek istendiğinde hazır eğitim içerikleri
sisteme yüklenerek müşteriye, bayilere
veya çalışanlara kolayca eğitim veriliyor.
Sistem, başka bir entegrasyona ve ek har-
camaya gerek duyulmadan eğitim süreci-
nin etkili şekilde yönetilmesini sağlıyor. 

Şirket kültürüne ve 
verimliliğe katkı

Vedubox’ta eğitimleri kategorilere
ayırmak, eğitim içerikleri ile e-

eğitimler oluşturarak kulla-
nıcıların erişimine açmak

da mümkün. Oluşturu-
lan e-eğitimlere vi-

deolarının yanı sıra
PDF, Word, VR,
AR, infografik,
scorm, sunum
gibi çeşitli format-
lardaki kaynaklar
eklenerek çalışan-

larda şirket kültürü
geliştiriliyor ve sek-

töre dair güncel bilgiler paylaşılarak ve-
rimlilik artırılıyor. Sistemde yoklama,
görev, sınav sonuçları ve ilerlemeye dair
raporlar alınarak başarılı çalışanlara veri-
len sertifikalarla çalışan motivasyonu yük-
seltme olanağı bulunuyor.

Eğitim kalitesi artarken 
maliyetler düşüyor

Vedubox’ta birçok modül ve özelliğin bir-
biri ile entegre olarak çalıştığına vurgu
yapan Vedubox Genel Müdürü Bilgin
Yazar, “Büyük bir topluluğa online eğitim
vermek söz konusu olduğunda bütünleşik,
kolay, hızlı ve esnek Vedubox çözümü eği-
timin herkese eşit ve etkin şekilde ulaşma-
sını sağlıyor. Kullanıcı dostu bir ara yüz,
kullanıcıların sistemde neler olup bittiğini
anlamalarını ve faydayı maksimuma çı-
karmayı kolaylaştırıyor. Vedubox şirket
müşterilerinin, şirket çalışanlarının, öğren-
cilerin ve eğitmenlerin bilgiye her zaman
en kolay şekilde erişebilmeleri için esnek
bir platform olarak dizayn edildi. Vedu-
box’a yüklenen içerikler, eğitime katılanla-
rın istedikleri cihazdan ve istedikleri
zaman ulaşabilecekleri şekilde saklanıyor.
Eğitim öncesinde, esnasında ve sonra-
sında ihtiyaç duyulabilecek her türlü mo-
dülün tek platforma bir arada olması
kaliteden ödün vermeden, zaman ve para-
dan tasarruf etmeyi sağlıyor.” dedi.
MURAT PALAVAR

Aybala
Şimşek

Gülcan
Altınay
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MUHATABI 
ERDOGAN!

B ir dizi ziyaret
gerçekleştirmek
üzere dün akşam

saatlerinde Zonguldak'a
giden CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçda-
roğlu, bu sabah basın
mensuplarının sorularını
yanıtladı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın “Muha-
tap alınmak istiyor. Ben
seni muhatap alır
mıyım?” sözlerine cevap
veren Kılıçdaroğlu,
“Niye korkak oluyorsun?
Benden uzak, beni eleşti-
riyorsun. Çıkarsın kar-
şıma, iki uygar insan gibi
tartışırız. Senin taraftar-
ların da izlerler, beni de
bütün vatandaşlar izler-
ler. Hem benden çekini-
yor, arkaya dolanıyor, arkadan bir sürü laf ediyor… Ya
sen çık karşıma kardeşim. Çık karşıma otur, beraber
tartışalım, Türkiye de izlesin” cevabını verdi. 

Beyefendi gidici artık

Erdoğan’ın “Atatürk'ün partisi CHP'yi Kandil'in kapı
kuluna çevirdiler” açıklamasını da değerlendiren Kılıç-
daroğlu, “Allah aşkına gidip İmralı'da masaya oturan
kimdi? Şimdi İmralı'nın postacılığına soyunmuş, öyle
anlaşılıyor. Posta memuru mu kendisi? Gidip tezgahı
kuran o. Konuşan o. Medet uman o. Yerel seçimlerde
ne yaptı? Yerel seçimlerde de ona bir akademisyen gön-
derdi, ‘Acaba bize oy verirler mi?' diye. Selamlarını ge-
tirdi, devletin televizyonunda bunu canlı yayınladılar.
Şimdi dönüp bizi suçluyor. Ne yaparsa yapsın, bey-
efendi gidici artık. Millet tahammül edemiyor. Yalana
tahammül edemiyor, zamma tahammül edemiyor, hak-
sızlığa tahammül edemiyor. Beni suçluyor. Suçlama-
sına gerek yok. Çıksın karşıma” dedi. 

Adayımızı belirleyeceğiz

HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı bir teröristle
fotoğraflarının ortaya çıkmasını da değerlendiren CHP
Lideri, “Fotoğrafı gördüğümde sordum, ne zaman çe-
kilmiş diye. Bunların İmralı’ya masa attıkları dönemde,
açılım döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın
muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan’dır” yorumunu
yaptı. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayının kim ola-
cağı konusunda da “Seçim tarihini belirlesin, biz de
adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemi-
yor, hem kalkmış, “Adayınız kim?” diyor. Adayımızın
kim olduğunu açıklamamız için, “Ben erken seçim isti-
yorum. Sandığı getiriyorum. Bay Kemal gel sen de oy
kullan” demesini bekliyoruz. Söylemiyor” diye konuştu. 

Esnaf çok sıkıntılı

Ekonomik kriz ve zamlar konusuna değinen Kılıçda-
roğlu, “Gezdiğim pek çok yerde esnaf zamdan şika-
yetçi. Sattığı ürünü gidip yeniden alırken aynı fiyattan
alamıyor, zamlı fiyattan alıyor. Elektrik fiyatlarının yük-
selmesinden şikayet edenler oldu. Dolayısıyla esnaf sı-
kıntılı. Sıkıntıyı biz de görüyoruz zaten, fark ediyoruz.
Zonguldak'ta karşılaştığımız olay Trabzon'da da var,
Hakkari'de de var, Elazığ'da da var, İzmir'de de var. Es-
nafın büyük sıkıntısı var. Esnafa biraz kolaylık sağla-
mak lazım. Aldıkları kredilerin faizlerini silmek lazım”
ifadelerini kullandı. 

Tıp öğrencisi Enes Kara’nın intiharı konusunda da
önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Enes'in vi-
deosunu izlediğimde, her vatandaşın olduğu gibi benim
de yüreğimde bir şeylerin koptuğunu gördüm. Yurt yap-
mak devletin görevidir. Öğrenciye, üniversiteye gelirken
güvence sağlamak, devlet yurtlarında onlara imkan
sağlamak devletin görevidir. Bu yapılmadı. Hala
yapılmıyor. Bizim bir taahhüdümüz var: 2 yıl içinde bu
sorunu kesinlikle çözeceğiz. İki yıl içinde yurt sorunu kal-
mayacak Türkiye'de” açıklamasını yaptı. “Bu tür yurt-
larda kalan öğrenciler eğer bir sorunla karşılaşıyorlarsa,
eğer sıkıntıyla karşılaşıyorlarsa, ‘Bu yurttan memnun
değiliz ama gidecek yurdumuz yok' diye düşünüyorlarsa,
bütün belediye başkanı arkadaşlarıma Ankara'ya dö-
nünce talimat vereceğim” diyen Erdoğan, “Size gelen
herhangi bir öğrenci yurtta barınamadığını, huzur içinde
çalışamadığını, özgürlük alanının sınırlandığını, rahat
olmadığını, karnının doymadığını ifade ediyorsa özel bir
telefon hattı vereceğiz. Bu telefon hakkını kamuoyuyla
paylaşacağız. Ve diyeceğiz ki belediye başkanlarımıza: Bu
öğrencilerin varsa sorunu mutlaka çözün. Bizim belediye-
lerimizin olmadığı yerde, bizim milletvekillerimiz size
yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP Milletvekili Semra
Güzel’in PKK’lı bir teröristle fotoğrafları çıkması-
nın ardından, "Atatürk’ün partisi CHP’yi Kandil’in
kapı kuluna çevirdiler" diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a “Fotoğrafı gördüğümde sordum, ne
zaman çekilmiş diye. Bunların İmralı'ya masa 
attıkları dönemde, açılım döneminde çekilmiş.
Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan
doğruya Erdoğan'dır” ifadelerini kullandı

Bunun bedelini Türkiye öder!
İYİ Partİ Grup Başkan Vekili Erhan Usta,
"Enflasyon oranı yüzde 1 olan bir ülkedeki
2-3 puanlık artış ile Türkiye'deki enflas-

yonu bir mi tutacağız? Bu, istatistik bilimine aykırı.
Bu, enflasyonu küçümsemektir. Bunun bedelini
bütün Türkiye öder" dedi. İYİ Parti'li Usta,
TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ekono-
miye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Usta, uzun
süredir TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun orta-
larda görünmediğini, Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati'nin ise son televizyon programından
sonra görünmediğini belirtti. Usta, "Bu işlerde sürekli

beyanat vermek kadar hiç konuşmamak da iyi değil.
Ayarını tutturması lazım" diye konuştu. İYİ Parti'li
Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ge-
lişmiş ülkelerde enflasyon oranının 4-5 katına çıktı-
ğını söylediğini hatırlatarak, "Bu yanlış bir tespittir.
Bu, enflasyonu küçümsemek ve bu işi sıradanlaştır-
maktır. G-20 ülkelerinin 2020 enflasyonuna bakıldı-
ğında Japonya'da yüzde 0,6, Suudi Arabistan'da
yüzde 1,1, Çin'de yüzde 1,5, İsviçre'de yüzde 1,5, En-
donezya'da yüzde 1,9, Fransa'da yüzde 1,8, Güney
Kore'de yüzde 3,7, Brezilya'da yüzde 10, Türkiye'de
yüzde 36,1, Arjantin'de ise yüzde 50'dir. DHA

BAŞKANLARIMIZA 
TALİMAT VERECEĞİM



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis ocak
ayı ikinci toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar
Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ya-

pıldı. Sağlık çalışanlarının 30 Haziran'a kadar toplu
ulaşımdan ücretsiz faydalanması da oy birliği ile
kabul edildi. Meclis toplantısında ilk olarak soru öner-
geleri dinlenildi. AK Parti Meclis Üyesi Onur Uygun,
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün bir
AVM otoparkında parkında, park yeri tartışması so-
nucunda silah kabzasıyla bir kişi darp etmesi konu-
sunda soru önergesi verdi. Uygun, meclisteki
konuşmasında "İstanbul'da bir AVM otoparkında ya-
şanan ve kamuoyunda büyük bir yankı uyandıran
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün oto-
parktaki bir vatandaşı silah dipçiğiyle darp etmesi ve
çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden
kaçmasıyla ilgili aşağıdaki sorularımın İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı tarafından en kısa sürede
yazılı olarak tarafıma cevaplanmasını arz ederim"
dedi. Soru önergesi oy birliği ile kabul edildi.

23 kez önerge everdik

AK Parti Meclis Üyesi Eyüp Çakar, İBB Başkanlı-
ğı'na, İBB'deki işten çıkarmalar ve toplu işe alımlar ko-
nusunda soru önergesi verdi. Çakar konuşmasında,
“Bu konuyla ilgili meclis başkanlığımıza AK Parti gru-
bumuz tarafından 23 kez soru önergesi verilmesine
rağmen bugüne değin cevap alınamamıştır" dedi. Ça-
kar'ın soru önergesi oy birliği ile kabul edilmiştir. İBB
Meclisi'nde sağlık çalışanlarının 6 ay daha toplu ula-
şım araçlarını ücretsiz kullanması konusu gündeme
geldi. Sağlık çalışanlarının 30 Haziran'a kadar toplu
ulaşım araçlarından ücretsiz olarak kullanması oy bir-
liği ile kabul edildi.

Engellediğimiz yok

Mecliste, daha önce reddedilen, mülkiyeti İBB'ye ait
KİPTAŞ Venezia Konutlarının satışı teklifi yeniden
gündeme geldi. AK Parti Meclis Üyesi Muhammet
Kaynar, "Bu konutlar satılıp parasıyla reklam, tanıtım
yapılacak. Bunu biliyoruz, bütçenin nereye harcandığı
hepimizce malum. Sanki burayı satıp, buradan elde
edilecek parayla konut yapacaklarmış gibi şimdi bunu
ambalajlamaya çalışıyor. İş yapmamanın bahanesi
'engelleme' olmuş. Bizim bir şeyi engellediğimiz yok,
belediyeye ait olan bir taşınmaz. Daha önceki dö-
nemde yönetim tarafından belediyeye kazandırılmış
konutlar. Bari kamulaştırmadan vazgeçtiniz, aslında
burası kamulaştırma karşısı kullanılacak yerlerdi.
Şimdi tasfiyede, kentsel dönüşümde kullanın diyoruz.
Sadece gece kondu tasfiye edilmiyor ki sadece gece-
kondular riskli yapılar değil ki lüks konut olan sitelerde
de tasfiye edilmesi gereken yerler var. Siz hele bir çı-

kartın bu yerleri, kentsel dönüşümde takasta, trans-
ferde kullanacağız diye, çıkartın bakalım. Gelip talip
olacak mı vatandaşlar?” diye sordu. 

Yok ki böyle bir niyet

“3 senedir aynı şeyi tekrar tekrar getirip buradan karar
çıkartmak yerine, çok edebiyatını yaptığınız depremle
ilgili çalışma yapın bakalım bu konutlar değerlendiri-
lebilecek mi? O zaman görelim” diyen Kaynar, “Bu
konutları satamadılar mı hiç depremle ilgili konut
yapmadılar bugüne kadar. Hiç depremle ilgili bir ça-
lışma yapmamanın bahanesi Venezia Konutlarını sa-
tamamaktan mı kaynaklanıyor. Yok ki böyle bir niyet.
Ama şimdi bunu sattırmak için bir şey söylemeye çalı-
şıyorlar. Ben de Tarık Bey'in teklifine karşı bir teklif su-
nuyorum; imar planlarında spor alanı ve pazar yeri
olarak görünen bir yer var orada. Bu işlemler başla-
mıştı, hazır bir işlem var, buyurun bu konutları ora-
daki pazar yeri ve spor sahasının kamusallaştırma
işlemleri için kullanılmak kaydıyla değerlendirmek
üzere karar verelim o zaman. Buna varlar mı kendi-
leri? Buna 'evet' diyorlarsa, bunu kabul edelim" ifade-
lerini kullandı. 

Dosyayı geri çeksin

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise "Komisyon dos-
yayı geri çeksin, 1 ay komisyonda kalsın, biz dönelim
bakalım idareye, bu konuda yazışmalar var mı? On-
ları görelim bu komisyonda yani kamulaşması için ya-
zışmalar var mı onu görelim. Mesela şöyle şart

koysunlar büyükşehir belediyesinin kentsel dönüşüm
ya da sosyal konut yapılacak olan yerlerin kamulaştı-
rılmasında kullanılsın desinler. O da olur. Devam
eden bir Halk Ekmek fabrikamızın inşası var, bu gelir
orada kullanılsın diye şart koşalım. İlla çözüm bul-
maksa buna çözüm bulabilecek
elimizde çok sayıda argüman var.
Hep birlikte Halk Ekmek fabrika-
sında kullanalım diyelim, kamulaş-
tırmalarda kullanalım diyelim bu
geliri. Çeksinler komisyona geriye
1 ay beklesinler, 1 ay içerisinde bu-
radan gelecek gelir vatandaşın le-
hine hangi çalışmada kullanılacak
noktasında çalışma yapalım.
Ondan sonra anlaştığımız bi-
çimde, şartlı biçimde hep birlikte
onay verelim buna. Niye vermeye-
lim ki?" şeklinde konuştu.  Bunun
ardından söz alan AK Parti Meclis
Üyesi Muhammet Kaynar, "Gün-
demimizin 13. sırasında yer alan
maddenin konuştuğumuz çerçe-
vede tekrar incelenmek üzere ko-
misyonumuza iadesini talep
ediyoruz" dedi. Konutların satışı
konusunda yapılan konuşmalar
üzerine, yeniden görüşülmek üzere
komisyona iadesi oy birliği ile
kabul edildi. DHA

8 14 OCAK 2022 CUMA güncElwww.gazetedamga.com.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1533790)

ÇAĞRI MERKEZİ PERSONEL HİZMETİ ALIMI
TUZLA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAĞRI MERKEZİ PERSONEL HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/12570
1-İdarenin
a) Adı : TUZLA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE 

HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. 

NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814778
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : ÇAĞRI MERKEZİ PERSONEL HİZMETİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 AY SÜRE İLE 17 PERSONELDEN ÇAĞRI MERKEZİ 

HİZMETİ ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tuzla
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.03.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
d) İşe başlama tarihi : 01.03.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.02.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Tuzla Belediyesi İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 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 belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdin-
deki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mev-
duatını gösterir banka referans mektubu,Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla
banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin
birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri su-
nabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna
ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kri-
terini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki
bilgileri sunabilirler.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin
%15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki
yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir
tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve
üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş; çağrı merkezi personel hizmeti işi benzer iş 
olarak değerlendirilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

SAGLIKCILARA
ULASIM BEDAVA
İBB Meclisi'nde sağlık çalışanlarının 6 ay daha toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanması konusu gündeme geldi. Sağlık
çalışanlarının 30 Haziran'a kadar toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak kullanması oy birliği ile kabul edildi.

OLAY, 4 Ocak'ta, Büyük-
çekmece'de meydana
geldi. İddiasına göre, tanı-

madığı bir numaradan aranan Tolga
Kavaklı, telefonu açtı. Karşısındaki
kişiler Kavaklı'ya kendisini bankadan
aradıklarını ve banka hesabının
Büşra Kocatürk isimli biri tarafından
ele geçirildiğini söyledi. Bu sırada
Kavaklı'ya ait bütün kişisel bilgileri de
sayan kişiler, Kavaklı'nın güvenini ka-
zandı. Kavaklı bir süre telefondan
kendisine yapılan bilgilendirmeleri
dinledi ve daha sonra telefonu ka-
pattı. Kendisini arayan sözde banka
numarasını arayan Kavaklı, hattın
kullanılmadığını görünce banka he-
sabını kontrol etti. Bankadaki 50
gram altınının olmadığını fark eden
Kavaklı, bankaya giderek konuyla il-
gili bilgi verdi fakat banka Kavaklı'ya
yapabilecekleri bir şey olmadığını
söyledi.

EFT işlemi yapıyorlar

Polise giderek suç duyurusunda bu-
lunan Tolga Kavaklı yaşadıklarını

anlattı. 42 bin 500 liralık zararı oldu-
ğunu kaydeden Kavaklı, işlem sıra-
sında herhangi bir bilgilendirme
mesajı almadığını iddia ederek, "Beni
bu ayın 4'ünde aradılar ve banka he-
sabımın Büşra Kocatürk tarafından
ele geçirildiğini söylediler. Sonra
benim bütün bilgilerimi söylediler.
Telefon numaramı, ev adresimi, iş
adresimi, anne ve babamın adını
saydılar. Meğer beni meşgul etmek
için aramışlar. O sırada hesabımdan
EFT işlemi yapıyorlar. Hesabımdaki
para Büşra Kocatürk isimli birinin
hesabına aktarılıyor. Ben telefonday-
ken de bana para çıkışı olduğuna
dair hiçbir bilgilendirme mesajı gel-
medi. Onlar telefonu kapatınca ben
onları aradım 'numara kullanılmıyor'
dedi. Tam o sırada bana mesaj geldi,
hesabımdan para çıkışı olduğuna
dair. Bu konuda bankanın da açığı
var diye düşünüyorum. 42 bin 500
lira alıyorlar. Benim param altın-
daydı. 50 gram altınımı bozup TL'ye
çeviriyorlar sonra da o parayı kendi
hesaplarına aktarıyorlar" dedi. DHA

Meşgul edip 
parayı
çaldılar

İstanbul'da kendini bankacı olarak
tanıtan kişiler, telefonla arayıp
oyaladıkları Tolga Kavaklı'nın 
banka hesabındaki 42 bin 500 lirayı
kendi hesaplarına geçirdi. Kişisel 
bilgilerinin ele geçirildiğini iddia
eden Kavaklı, "Telefon numaramı, 
ev adresimi, iş adresimi, anne ve
babamın adını saydılar. Meğer beni
meşgul etmek için aramışlar" dedi

Kar yağışı çileye dönmedi
Süleymanpaşa Belediyesi, 12 Ocak Çar-
şamba günü sabaha karşı başlayan ve günün
ilerleyen saatlerine kadar devam eden kar

yağışı boyunca tüm ekipleriyle çok boyutlu bir çalışma
yürüterek hava şartlarının olumsuzluklarını bertaraf et-
meyi başardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ana
arterler ve trafiğin yoğun olduğu caddeler ile kırsal ma-
hallelerde buzlanmanın önüne geçebilmek için Fen İş-
leri Müdürlüğü ekipleri tarafından tuzlama çalışmaları
gerçekleştirildi. Kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı
nedeniyle yolda kalan araçların yardım çağrılarına da
hızla müdahale eden ekipler, birçok aracı mahsur kal-
dıkları noktalardan kurtardı. Temizlik İşleri Müdürlüğü
ekipleri ise ilçede faaliyet gösteren okullar ve kamu ku-
rumlarının girişleri ve bahçelerinde tuzlama yaparak
buzlanmadan kaynaklanabilecek olası düşme ve yara-
lanmaların önüne geçmiş oldu.
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından 2011 yılında
"Çılgın Proje" olarak adlandırılan

ve yapım aşamasına gelen Kanal İstanbul,
İBB meclisinde konuşuldu. Sarıyer Bele-
diye Başkanı Şükrü Genç, Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi, Şişli Bele-
diye Başkanı Muammer Keskin ve Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Kanal İstanbul’u mesleki yönden
değerlendirerek, kentleşmeye etkisini an-
lattı. 

Gerekçe doğru değil

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ha-
zırlanan ÇED raporunun gerçek verileri
yansıtmadığını belirterek, “ÇED raporu-
nun ilk paragrafında kanal İstanbul için en
önemli gerekçe “Günümüzde gemi trafi-
ğindeki artış, tehlikeli, zehirli maddeleri ta-
şıyan gemi geçişlerinin artması, kent
üzerinde büyük baskı ve tehdit” olarak
gösterilmektedir. Daha ilk paragraf, en
önemli gerekçe doğru değil. Çünkü 2006
yılında 54 bin 880 gemi geçen İstanbul Bo-
ğazı’ndan; 2020 yılında 38 bin 404 gemiye
düşmüştür. Yani 14 yılda yüzde 30 azalma
yaşanmıştır. Kaldı ki bütün bilimsel veriler
gemi geçiş sayısının önümüzdeki yıllarda
daha da azalacağını gösteriyor” dedi.

Maceraya ne gerek var?

Yeni şehir adı altında hedefi imar rantı
olan Kanal İstanbul’un aslında tasarım
projesi olduğunu ifade eden Genç, “Mü-
hendislik hizmeti almamış, bilimsel nitelik-
leri olmayan söylemler ve sorunlar
barındıran, varsayımlara dayanan, kendi
içerisinde çelişkiler barındıran, uzmanları
ve uygulayıcıları dâhil etmeyen, kısacası,
hazırlayanların dahi yapılabileceğine inan-
madığı çok net olan metinlerden oluşan ıs-
marlama hazırlığa proje denmesi mümkün
değildir. Net olan bir şey var ki; bu “çılgın-
lık” ne gündemdir, ne ihtiyaçtır ne de önce-
liktir. Madem bu kadar büyük bir bütçe
düşünülüyor. O zaman maceraya ne gerek
var? Bugüne kadar doğa ile inatlaşmanın,
bilimi yok saymanın bedeli hep ağır ol-
muştur. Son sözü her zaman doğa söyle-

miştir” açıklamasını kullandı. 

Yaşam kanalı kuralım

Ekolojik dengenin bozulmasıyla birkaç ay
önce, Giresun, Ordu, Rize, Kastamonu,
Sinop ve Bartın’ı etkileyen, Bozkurt ilçesini
adeta yerle bir eden sel felaketlerini ve ci-
ğerlerimizin yakan orman yangınlarının
unutulmaması gerektiğinin altını çizen
Başkan Genç, “İlla bir kanal ısrarı ola-
caksa, gelin ne yapalım biliyor musunuz?
Çocuklarımızın, gençlerimizin, torunları-
mızın yarınlarını güvence altına alan, hal-
kımızın rahat nefes almasını sağlayacak
bir yaşam kanalı kuralım” önerisinde bu-
lundu. 

Tarım alanları yok olacak

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi de Kanal İstanbul projesini eleştire-
rek, “Proje kapsamı içinde 20 bin futbol
sahası büyüklüğünde 136 milyon metre-
kare tarım alanı yok edilmekte yani İstan-
bul’daki tarım alanlarının 5’te biri 

kaybolmaktadır. Marmara Denizi’nde
meydana gelecek her olumsuz gelişmeden
Akdeniz ekosisteminin de etkilenmesi kaçı-
nılmaz. Dünyada, diğeri Fransa'da bulu-
nan iki lagün gölünden bir tanesi olan
Küçükçekmece Gölü, nadir kuş türlerini
barındırmasından dolayı uluslararası
öneme sahip bir kuş barınma alanıdır.
Kuşların göç yolu üzerinde bulunan Kü-
çükçekmece Gölü, 166 kuş türüne, kış ay-
larında 10 binden fazla kuşa ev sahipliği
yapmaktadır. Kanal İstanbul projesi ile
birlikte 10 bin 191 hektar alan yani orta-
lama bir İstanbul ilçesinin, örneğin Bağcı-
lar’ın 3 buçuk katı bir alan imara açılmak
isteniyor. Kanal İstanbul vasıtasıyla Kara-
deniz’den Marmara’ya taşınacak organik
yük 47 milyon nüfusun ürettiğine eşdeğer
olacak. Kanal’ın açılmasıyla, halihazırda 
oksijen kıtlığı yaşayan Marmara Deni-
zi’nin tamamen ölmesi gündeme gelecek.
Deniz ekosisteminin çökmesinin yanında
bu kirlilikle mücadelenin de devasa ek eko-
nomik ve toplumsal maliyetler yaratacağı 

kuşkusuz” ifadelerini kullandı.

Umarım başarılı oluruz

AK Parti Meclis Üyesi Ramiz Polat ise
Kanal İstanbul lehinde söz aldı. “Sadece
bulunduğu dönemin statikosunu koru-
maya çalışan bir insan tipi yok” diyerek
CHP'yi eleştiren Polat, “Siyasi kutuplaş-
manın doğurduğu bir sonuç da insanın
doğasına aykırı şekilde hareket etmektir.
İnsan hiçbir zaman bulunduğu yerde kal-
mamıştır. İnsan istilacı bir varlıktır ama
fayda zarar analizini yapan tek türdür. Su
yolu projeleri de bu doğal dürtünün bir so-
nucudur. Marmara'yı Karadeniz'e bağ-
lama projesinin 2 bin yıllık bir geçmişi var.
Osmanlı döneminde de Marmara ve Ka-
radeniz birbirine bağlanmak istenmiştir.
Cumhuriyet döneminde de DSP Geneş
Başkanı Bülent Ecevit bunu gündeme ge-
tirmiş. Gördüğünüz gibi tarih boyunca
Marmara'dan Karadeniz'e bir su yolu
açma çalışması hiç durmamış. Umarım 
bu kez başarılı oluruz” dedi. 

Kilitli demokrasi
KANAL ISTANBUL
MASAYA YATIRILDI

İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu katıldığı
bir programda, gündeme dair açıklama-
larda bulundu. İBB'deki terörle iltisaklı ol-

dukları belirtilen çalışanlar hakkında başlatılan
teftişe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu,
“Her ay bazı gazetecilere 15 bin lira, bazılarına 30
bin lira, bazılarına başka şeyler vermek sizi haklı ve
meşru kılmaz. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Tef-
tiş yapılıyor. Bakalım neler çıkıyor? Kamu gücünü
insanlar kendi siyasi ikballeri için kullanmazlar.
Kamu gücünü bu ülkenin, milletin geleceği, devletin
bekası için. Bizim başka sorumluluklarımız var" diye
konuştu.

Görevim kontrol etmek

CHP'den gelen, “Seçimi kaybettikleri için intikam
alıyorlar” eleştirilerine yanıt veren Soylu, “Seçimlerin
kaybedilebilebilir. Bazen kaybedilen seçimin de ka-
zanç olduğu görülür. Millet böyle takdir gösterdi.
Başımızın üzerinde yeri var. Elbette ki bu, bizim ya-
rışı bıraktığımız anlamına gelmez. 2024 seçimleri
için parti teşkilatları ellerinden gelen gayreti ortaya
koyacaklardır. Sonucunda yeniden İstanbul'un te-
veccühünü almak için gayret gösterecekler. Patnos
ve Silopi belediye HDP'de. Patnos ve Silopi beledi-
yesinin oraya istediği kişiyi almasına seyirci mi kal-
malıyız? Dağla irtibatlı veya dağdakinin bir kardeşini
oraya alabilecek, bunu terör örgütünün talimatıyla
gerçekleştirecek bir anlayış mı ortaya koymalıyız?
HDP'de olabilir. Benim görevim kanuna uymayan
durumu kontrol etmektir. Bana bu görevi halk veri-
yor” dedi. 

Sakıncalılar işe alındı

2019'dan bugüne kadar tamı tamına belediyelerle il-
gili 2 bin 32 soruşturma yapıldığını belirten Soylu,ü
“Türkiye'deki bütün belediyelerle ilgili, bütün siyasi
partilere farklı gerekçelerle. Bu abartıldığı gibi
'Bunun üzerine gidiliyor.' gibi değil. 2019'dan bu-
güne belediyelerle ilgili yapılan özel teftiş sayısı
166'dır. 2019'da 47, 2020'de 3, 2021'de 6 AK Parti
belediyesine özel teftiş yapılmış. 2021'de 14, 2020'de
4, 2019'da 25 CHP belediyesine teftiş yapılmış" diye
konuştu. "Biz adli sicil kaydını aldık diyorlar” diyen
Soylu, “Adli sicil kaydında not olarak hatta 2019'da

bu alınırken 'Bu sakıncalıdır, çalıştırılmaması gerekir.'
denilenlerin hepsi alındı. 2019'un haziranıyla kasımı
arasında istediklerinde 'Bu sakıncalıdır, bunun alın-
maması gerekir.' dendiği anda güvenlik tahkikatı ve
arşiv araştırması sonucunda, almış ve koymuş.
Bütün belgeler burada. Hepsi var. 2020-2021'de şir-
ketlerden bir tane istememiş” açıklamasında bu-
lundu. 

Dosyalara el koymadık

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
İçişleri Bakanlığı'nın 34 yolsuzluk dosyasına el koy-
duğu iddialarına da yanıt verdi. Kendilerinde dosya-
ların sadece fotokopileri olduğunu dile getiren
Soylu, "Aslı bizde değil. Kimsenin dosyasına el koy-
madık. Kılıçdaroğlu kendisini dinlediğimizi de söylü-
yor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini
telefonla dinleseydi Pensilvanya'yla konuştuğunu
kaydederdi. Şahidi de var. Çıkıp, 'Ben geçmiş olsun
demedim.' dedi. Bunu 6. kez söylüyorum ama ora-
dan hala cevap yok. Kılıçdaroğlu bunları söyler. Bir
de şunun cevabını bekliyorum, bu soruyu da sor-
dum. Kimseye hakaret etmiyorum, iftira etmiyorum.
'Böyle bir şey yok.' desin. Mesela desin ki 'Biz Pensil-
vanya'yla bir diş muayenehanesinde konuştuğu-
muzda yurtta barış dünyada barış sözünü
konuşmadık.' desin. 'Konuşmadık.' desin. Böyle bir
şey söyleyiversin. 'Orada şu kişilerle beraber değil-
dim.' desin. Söyleyemez. Karşımızda hakikaten siya-
set tanımına sığdıramadığımız, bu ülkenin
değerleriyle örtüştüremediğimiz bir kimlik var” eleş-
tirisinde bulundu.  Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sür-
düren Soylu, “34 belge burada. İBB Başkanı çıktı,
'Elimde 40 yolsuzluk dosyası var' dedi. Sayısını da
bilmiyor. Sayı 34. Yine geçen gün Kılıçdaroğlu, '13
milyarlık' yolsuzluk var' dedi. Bütün arkadaşlarımız
bu dosyaları inceledi. 21 tanesinde herhangi bir suç
unsuru ve suistimal bulunmadan 'Dosyanın soruş-
turulmasına gerek yoktur.' kararı verdi. 7 tanesi şir-
ketlerle alakalı. Ticaret Bakanlığı ve Mülkiye Teftiş
Kuruluyla ortak bir şekilde teftiş ediliyor. Geri kala-
nını da biz ön incelemeye aldık. Bunlar için 34'ün
üzerinde bilirkişi tespit ettik. İstanbul'dan ve birçok
yerden. Burada herhangi bir problem görünmüyor”
ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi’ne Kanal İstanbul tartışmaları damga vurdu. CHP'li, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Sarıyer ve Şişli bele-
diye başkanları proje hakkında eleştirel sunum yaparken, AK Partili Ramiz Polat CHP'yi statükocu olmakla suçladı.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Kanal İstanbul’un hedefinin imar rantı olduğunu belirtirken, Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi, projenin yapılması halinde ekosistemin büyük zarar göreceğini savundu

Gazetecilere maaş bağlanmış!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
katılddığı bir haber kanalında
İBB'ye yönelik terör teftişi hak-
kında açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Bazı gazetecilere 15 bin
lira maaş, bazı gazetecilere her
ay 30 bin lira maaş bağlamak
sizi haklı çıkarmaz. Hukuka uy-
mayan bir durum varsa müda-
haleyle mükellefiz" dedi

Flash TV'de yayımlanan
Gülgün Feyman ile Beni İkna
Et programında konuşan

Mehmet Mert, Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca'nın, "Temaslıları karantinaya al-
mayacağız. Sadece sempton olanlara
ilgi gösterilecek, test yapılacak" sözlerini
eleştirerek, “Bu açıklamalar rehavet ge-
tirebilir” dedi. Programa katılan Prof.
Dr. Faruk Aydın ise “ Maske ve aşı ko-
nusundaki duyarlılık düşmüş du-
rumda” diye konuştu. Flash TV'de
yayınlanan Gülgün Feymen ile Beni
İkna Et programında yine güncel olay-
lar ele alındı. Programda intihar eden
üniversite öğrencisi Enes Kara hak-
kında değerlendirmede bulunan
Damga Gazetesi İmtiyaz Sahibi Meh-
met Mert, “Çocuk kendi başına gelenle-
rin başkasının başına gelmesini
istemediğini söylüyor. Burada çok ciddi

mesajlar var ve buralara
bakmalıyız. Çekirdek ailede
ana, baba var, çocuk var.
Devletin güvenilir elle-
rine teslim ediyorsunuz.
O çocuk bir gün bu acı
ile karşınıza geliyor. Biz
burada konuşup geçece-
ğiz ancak evladını yitiren
bir aile var, aileler var.
Yayın yasağı neden geli-
yor anlamıyorum” dedi.  Her geçen gün
pik yapan koronavirüs vakalarına da
değinen Mert, “Birbirleri ile bir arada
yaşayan ve teması, kaynaşmayı seven
ülkeler bunun bedelini ödediler. Sürü
bağışıklığı ise bu anlatılmalı. Benim
Sağlık Bakanım bir gece Youtube kana-
lından "Temaslıları karantinaya almaya-
cağız. Sadece sempton olanlara ilgi
gösterilecek, test yapılacak" dememeli.

Uzun uzadıya anlatılmalı. Biz kontrol
sağlıyoruz, yetişkin insanlarız ama öğ-
renciler okullara gidiyor. İnsanlar farklı
kişilerin emri altında çalışıyor. İş yerle-
rine gidiyorlar. Bu açıklamalar rehavet
getirebilir" dedi. Pandemideki son du-
rumu değerlendirmek üzere yayına bağ-
lanan KTÜ Öğretin Üyesi Prof. Dr.
Faruk Aydın da Mehmet Mert'in reha-
vet vurgusu hakkında, “Yaklaşık 2 yılı
bulan bir süreç var. Virüsü tanıdık” dedi.

Ülkemiz kapıların kilitlenmesine Boğa-
ziçi Üniversitesi’ne rektör olarak Melih
Bulu’nun atanmasından sonra tanıştı.

Boğaziçi Öğretim üyeleri ve öğrenciler üniversi-
telerine alışılmışın dışında kendi bünyesinden
değil de dışarıdan atama yapılmasına karşı ol-
dular. Bu atamayı protesto etmek için öğretim
üyeleri her gün Rektörlüğe sırtlarını dönerek
atanmaya karşı olduklarını ifade edip basın
açıklaması ile eylemlerine son veriyorlardı.

Bu arada üniversite öğrencileri de Rektöre
karşı olduklarını yaptıkları gösterilerle ifade edi-
yor ve açıklama yapıyorlardı. Bir keresinde Bulu
öğrencilerle görüştü ama onların eylemlerinin
sonlandırmalarına ikna edemedi. Gösterilerini
sürdüren öğrenciler bir keresinde rektörün ara-
cının üzerine çıkarak protestolarını sürdürdüler.

Kelepçelenen ilk üniversite

Protestolarını önlemek için üniversiteye gelen po-
lisler öğrencilerin gösterilerine engel olamayınca
çareyi üniversite kapısına kelepçe vurmakta buldu-
lar ve üniversitenin giriş kapılarını birkaç kelepçeyi
birbirine ekleyerek Boğaziçi Üniversitesi’nin kapıla-
rına kelepçe vurdular. Bu durum ülkemizde ve dün-
yada yapılan ilk eylem olup, Boğaziçi de kapısına
kelepçe vurulan ilk üniversite oldu.

O günlerde protesto eylemlerine katılan öğ-
renciler ve akademisyenler terörist olmakla dil-
lendirildi. Çok sayıda öğrenci gözaltına alınıp
adliyeye sevk edildi ve tümü serbest bırakılarak
terörist olmadıkları ispat edilmiş oldu. Bu ey-
lemler nedeniyle tutuklanan iki öğrenci çıkarıl-
dıkları ilk duruşmada mahkeme tarafından
serbest bırakıldı.

Protestolar sonunda Prof. Melih Bulu gör-
evinden alındı, yerine Prof. Mehmet Naci İnci
atandı ve ona karşı da protestolar sürüyor.

TÜİK kapısına kilit

Bilindiği gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
ülkemizde olup bitenlerin istatistiğini tutan yapılan
işlerin ya da yatırımları takip edip gerçekleşme
oranlarını, özelliklede vatandaşı yakinen ilgilendi-
ren enflasyonunun seyrini açıklayan bir kurum.

Son günlerde çarşı-Pazar enflasyonu halkın
cebini yakmasına ve hayat pahalılığının artma-
sına rağmen, TÜİK’in açıkladığı rakamlar hal-
kın hissettiği enflasyonun çok gerisinde kalıyor.
Ana Muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Parti-
si'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıkla-
nan rakamların vatandaşın hissettiği oranın çok
gerisinde olmasının nedenini sormak için daha
önce Merkez Bankası Başkanında olduğu gibi
TÜİK’ten randevu istedi.

Atanmış olan TÜİK Başkanı seçilmiş ve Ana
Muhalefet Partisi Genel başkanına randevu ver-
medi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, TÜİK’in önüne
gitti. Orada boğaziçinde olduğu gibi giriş kapısının
kilitlenmiş olduğun gördü. Orada görevli olan bir
memur talimat aldığını ve randevunuz olmadığı
için içeri alamayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, bu
kurumun açıkladığı rakamların gerçekle alakası
olmadığını belirten açıklama yaptı.

MEB’de de kilit

Son günlerde KPSS sınavında başarılı olma-
larına rağmen yapılan mülakatta elenen öğret-
men adaylarının yükselen feryadı karşısında
kayıtsız kalmayan Kılıçdaroğlu, yine bu duru-
mun nedeni öğrenmek, branşında dereceye gir-
miş öğretmen adayının nasıl elendiğinin sebebini
sormak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na gitti.
Burada da tıpkı TÜİK’te olduğu gibi, kilitli bir
kapı ile karşılaştığı için, atanmış olan bakan se-
çilmiş ve Ana Muhalefet Başkanı ile görüşmedi.

TBMM muhalefete kapatılır mı?

Bu kelepçe ve zincirlerle kilitlenen kapılardan
sonra mecliste gurubu bulunan partilerden HDP
ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nde süren bir ka-
patma davası var. MHP Genel Başkanı Devlet
Bey, daha önceleri bu mahkemenin de kapatıl-
masını istediğini unutmuş olmalı ki, bu işlemin
hızlandırılmasını ve bu partinin bir an evvel 
kapatılmasını yüce mecliste böyle bir partiye 
tahammül edemediğini belirtiyor.

Şimdi muhalefet ittifakından merak ettiğim,
“Yahu bu parti mecliste vara yoğa konuşuyor. Bo-
şuna yüce Meclisi meşgul ediyor” diyerek hep ka-
patmaya kilitlemeye meraklı olanlar bunları
meclise almayalım diye bir düşünceleri olabilir mi?

Demokrasinin gereği bir arada olmak. Memle-
ket meselelerinde birlik olmak, birbirine tahammül
etmek, yalkın menfaatlerini korumak, hakka, hu-
kuka ve insan haklarına saygılı, laikliğe önem ver-
mekle olur ve böylece güçlenmez mi?

Rehavet uyarısı
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P andemi yüzünden daha da hızlanan dijital
çağla ilgili konuşan Bahar Üner Anahmias,
“Devir öğrenme ve adapte olma devri. Gelişen

teknolojiye adapte olup, hemen de işimize yansıtma-
mız lazım. Ben pazarlama kariyerimde geçirdiğim se-
nelerin üzerine Dijital Pazarlama ve Teknoloji
konularını ekleyeli çok oldu. Ama öğrenme bitmez.
Öğrenme hayat boyu süren bir yolculuktur. Hele ki bu
dönemde Metaverse’den bahsediyoruz, AR, VR tek-
nolojilerine adapte olmaya çalışıyoruz, o zaman diji-
talde hayatta kalmayı öğrenmeliyiz. Hayatta kalmak
için de yenilikleri öğrenmeliyiz. Öğrenmek yetmez, işi-
mize de uygulamalıyız” dedi.

Yüz yüze iletişim azaldı

Özellikle pandemiyle birlitke yüz yüze iletişimin azal-
dığını bu nedenle sosyal medyaya yönelik kursların
gelişme gösterdiğini anlatan Anahmias, “Bu öğrenme
yolculuğunda özellikle kadınların daha meraklı ve
daha iyi öğrenciler olduğunu gözlemliyorum. Son dö-
nemde Bilgi Girişimcileri arttı. Bilgi Girişimcilerinin
kurslar ürettiğini, çevrelerine bilgilerini aktardığını gö-
rüyoruz. Udemy gibi platformlarda olabiliyor bu,
Zoom gibi ekran karşısına geçerek de. Bu dönemde
yüz yüze iletişim azaldı. Kurslar daha çok online ola-
rak gerçekleşiyor. O kadar çok platform, o kadar çok
mecra var ki. Bana gelen danışanlarım nereden başla-
yacaklarını bilemiyorlar.  Websitelerinden ve sosyal
medya varlıklarından başlayarak bir analiz yapıyoruz.

Sonra pazarlamanın ve sosyal medyanın basitleştiril-
miş versiyonunu onlarla paylaşıyorum. Beraber bir
yol haritası çiziyoruz. Bilgilerini en doğru şekilde piya-
saya sunmaları, markalarını tanıtabilmeleri için Di-
gibranding markamla onlara destek oluyorum.
Satışları hızlanıyor ve marka bilinirliği kazanıyorlar.
Yapılan eğitimlerin bir kısmı sadece online, bazıları ise
zoom üzerinden etkileşimli. Hibrit olanlarda daha iyi
etkileşim alıyoruz. Online'da inanılmaz fırsatlar var.
Açıkçası bilgi girişimcileri Online'da daha az kişiye
dokunacaklarını zannederken, tam tersine daha çok
kişiye ulaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

Düzenli paylaşım şart

Sosyal medyada düzenli paylaşımın da önemine dik-
kat çeken Anahmias, “Sosyal medyada da nasıl var
olacaklarını bilemeyenlere bir iki tavsiyem olacak. Tür-
kiye'de sosyal medyada en çok kullanılan platform
Youtube, onu Instagram takip ediyor. Instagram ken-
dinizi ve markanızı tanıtmak için en iyi platform. Yö-
netebileceğiniz, yetişebileceğiniz  kadar platformda yer
almanızı tavsiye ederim. Sosyal medya platformları is-
tikrar ve süreklilik sever. Düzenli paylaşım şart” dedi.

Instagram tavsiyeleri

Instagram için de tavsiyeler veren Anahmias, “Instag-
ramda sosyal medyayı yönetmeyi öğrenmek lazım.
Açıkçası eğer sosyal medyanızı başkası yönetiyorsa,
daha soğuk, daha mesafeli bir hava oluyor. Evet ku-
rumsal ve ciddi gözüküyor ama Instagramda insanla-
rın iletişim kurmak için var olduğunu unutmayalım.

Eski tip medya artık öldü. Tek taraflı iletişim yok. Sos-
yal medya adı gibi sosyal ve karşılıklı iletişim içeriyor.
Ben danışanlarıma sosyal medyalarını kendilerinin yö-
netmesini öğütlüyorum. Instagram yeni çıkardığı özel-
likleri daha çok gösteriyor, açıkçası o da yeni çıkardığı
özelliklerin reklamını yapıyor. Bu nedenle Instagramı
iyi takip edin, yeniliklere hemen adapte olun. Son 1 se-
nedir Instagramda var olan Reels özelliğini markanıza
uyarlayın. Etkileşimlerde fark göreceksiniz” dedi.

Tulumba tatlısı
dünyaya açılıyor

Digibranding kurucu ortağı Bahar Üner Anahmias Sosyal Medya İletişimi konusunda ipuçları verdi. 8 Ocak 2022
cumartesi günü yaptığı eğitimde gelişime inanan ve markasına yatırım yapmak isteyen kadın girişimcilerle bir
araya gelen Bahar Üner Anahmias sosyal medyada paylaşım yapmak ile ilgili ipuçlarını paylaştı

Özellikle pandemiyle birlitke yüz yüze iletişimin
azaldığını bu nedenle sosyal medyaya yönelik
kursların gelişme gösterdiğini anlatan Anahmias,
“Bu öğrenme yolculuğunda özellikle kadınların
daha meraklı ve daha iyi öğrenciler olduğunu
gözlemliyorum. Son dönemde Bilgi Girişimcileri
arttı. Bilgi Girişimcilerinin kurslar ürettiğini, çevre-
lerine bilgilerini aktardığını görüyoruz” dedi.
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medyanın
ipucları

Sosyal
medyanın
ipucları

Sosyal
medyanın
ipucları

Sosyal
medyanın
ipucları

Sosyal
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HABER: BURAK ZİHNİ

Her şeyi gözden geçirin
Anahmias, son olarak Instagram'a ilişkin

şu ipuçlarını paylaştı;
Instagramda paylaştığınız her postu

testten geçirin; 
1. Bu içerik müşteri adayım, takipçim

için faydalı mı?
2. Takipçim bu gönderiyi paylaşır mı,

kaydeder mi?
3. Bu özgün bir post mu, benden başkası

da bu içeriği üretebilir mi? 
Eğer bu 3 sorudan 2 sine evet diyorsanız,

gönderiyi paylaşabilirsiniz. Doğru
yoldasınız.

Son olarak unutmayın, kişiler sosyal me-
dyada takip edecekleri kişiden fayda görüy-
orlarsa takip ediyorlar. Fayda sağlamak şart.

Türkiye genelinde 52 şubeye ulaşan Osmanlı Tulumba-
cısı  (Ostu Gıda) lezzetlerini yurt dışına taşımaya hazır-
lanıyor. Yurt içinde 20 şehirde ve yurt dışında Hollanda
ve Almanya'da şubeleri olan Osmanlı Tulumbacısı,
başta Amerika olmak üzere; İngiltere, Rusya ve bazı
Arap ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor

Osmanlı saray mutfağının orjinal reçetelerine
sadık kalarak yaptığı üretimle yeme-içe sektörünün
en kaliteli mutfaklarından birine sahip olan Os-

manlı Tulumbacısı, pandemide hayata geçirdiği yeni üretim
tesisis ile hedef büyüttü. Yurt içinde 52 şubeye ulaşan markayı
yakından takip eden Amerika, İngiltere ve bazı Arap ülkeleri-
nin bu eşsiz lezzeti ülkelerine götürmek için talepte bulundu-
ğunu belirten Osmanlı Tulumbacısı Genel Müdürü Özcan
Durmaz "Kocaeli Gölcük'te 3.000 metrekare kapalı alana 85
ton kapasiteli bir üretim tesisi kurduk. Tam otomatik ve el
değmeden üretim yapılan tesiste günde 5 ton üretim yapabili-
yoruz. Üretim gücümüz ve lezzetimiz yurt dışındaki yatırımcı-
ların da dikkatini çekti. Başta Amerika olmak üzere, İngiltere,
Rusya ve bazı Arap ülkelerinden girişimcilerle görüşme halin-
deyiz. Bu konuda yakında güzel haberler vereceğimizi düşü-
nüyoruz” dedi. Şu an 52 franchise'ı olan markanın hedefinde
2023 yılına kadar toplam 50 franchise daha vermek var.

Osmanlı Tulumbacısı, düşük maliyetli giriş bedelleri ile
girişimciler için oldukça cazip 4 konsept sunuyor. Kiosk
konsepti için 70 bin TL yatırım gerekirken gel-al konseptli
mağazanın yatırım maliyeti 100-150 bin TL arasında de-
ğişiyor. Kafe-restoran konseptinde yatırım maliyeti 250
binde kalırken, 500 metrekareye varan büyük kafe-
restoran konseptinde maliyet 1 milyon TL’ye çıkabiliyor. 

Pandeminin etkisiyle birlikte
kapalı alanlara girmek iste-
meyen insanlar, şehirlerin

yeşil ve açık alanlarına günden güne
daha çok ihtiyaç duyuyor. Bu da hem
devlet kurumlarının hem de özel sektö-
rün, bu alana yatırımlarını her geçen
gün arttırıyor. Bu yatırımlar ise İstan-
bul’da yapılacak dev organizasyonda
görücüye çıkıyor.  Tureks Uluslararası
Fuarcılık tarafından 3-5 Şubat tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde

‘Mutlu Şehirler’ teması ile gerçekleştiri-
lecek 9. Uluslararası Eğlence-Etkinlik,
Park-Rekreasyon Fuarı Atrax22’ şehir-
lerin geleceğine de ışık tutuyor. 17 ülke-
den 197  firmanın katılımıyla
gerçekleşecek fuar; sergilenen ürün ve
hizmetleri ile şehirlerin toplumsal mut-
luluğuna katkısı konusunda farkındalık
yaratarak, doğa ile iç içe olan parkların
ve şehirlerin önemine vurgu yapacak.
Organizasyon, eğlence parklarından
çocuk oyun gruplarına, jetonlu oyun

makinelerinden tırmanma duvarı ekip-
manlarına, hareket simülatörlerinden
ses ışık sahne sistemlerine kadar son
teknoloji inovasyon harikası ürün ve
hizmetlere de ev sahipliği yapacak.

Eğlence ödülleri verilecek

Fuar kapsamında ayrıca şehir yaşamına
değer katan başarılı projeler de taçlandı-
rılacak. Türkiye’nin eğlence sektörün-
deki ilk ve tek yarışması “8. Atrax Star
Ödülleri” töreni üniversitelerden beledi-

yelere, AVM’lerden otellere kadar geniş
bir katılımla 4 Şubat Cuma akşamı
Crown Plaza Florya’da gerçekleştirile-
cek. Eğlence dünyasının ‘Oscar’ı olarak
da nitelendirilen tören, 17 kategoride
şehir hayatına mutluluk katacak en ya-
ratıcı projeleri belirleyecek. 

Bu fuar kaçmaz

GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI DUYURUSU
BÜYÜKÇEKMECE ÇEVRE KORUMA VE GÜZELLİŞTİRME

DERNEĞİ SAYIN ÜYELERİNE DUYURULUR
Derneğimizin 30 Ocak 2022 Tarihinde Saat 13:00’de 
PINARTEPE MAHALLESİ SAHİLYOLU CADDESİ NO.7 

Büyükçekmece /İSTANBUL adresinde olağan Genel Kurul 
Toplantısı yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 6 Şubat

2022 Tarihinde Saat 13:00’de ve aynı yerde aşağıdaki 
gündem gereğince yapılacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM:
1.Açılış ve saygı duruşu
2. Divan heyetinin oluşturulması
3. 2020-2021 yılları faaliyet raporu ile gelir-gider cetvellerinin
okunması
4. Denetçi raporunun okunması
5. Faaliyet raporu ile gelir- gider cetveli hakkında müzakere
6. Yönetim kurulunun
2020 ve 2021 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri 
7.-Denetçinin 2020 ve 2021 yıllarıİbra edilmesi
8.-Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
9.-Denetçi seçimi 
10.-Üyelik aidat miktarının belirlenmesi ve oylanması
11.-Yeni dönem tahmini bütçenin müzakeresi ve kabulü 
12.-Dilekler ve kapanış

GENEL KURUL İLANI
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Çin toplu
testlere başladı

Koronavirüste vakalar hızla artabilir!
Çin ana karasında Omicron varyantı
taşıyan vakaların ilk görüldüğü Tien-
cın kentinde, ikinci tur toplu testlerin
uygulanmaya başlandığı bildirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde Kovid-19 vakalarının hızlı şekilde artabileceğini belirtti

tİencın Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezi, yaptığı açıklamada, ilk tur
testlerin tamamlanmasının ardından

bugün ikinci tur testlere başladığını duyurdu.
Eyalet seviyesinde müstakil yerel yönetime sahip
14 milyon nüfuslu kentte, bugüne dek 12 milyon
test yapıldığı, 7,8 milyon testin sonucunun belli
olduğu belirtildi. 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sa-
hipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'e yakla-
şık 100 kilometre mesafedeki kentte, dün 24
saatte 33 vaka daha tespit edildiği, vakaların ta-
mamının Omicron varyantı taşıdığı kaydedildi.

24 saatte 221 vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan
açıklamaya göre, Çin ana karasında 24 saatte,
166'sı yurt içi kaynaklı 221 yeni Kovid-19 vakası
tespit edildi. Yurt içi kaynaklı vakaların 118'i
Hınan eyaletinde görüldü. Anyang şehrinde 65,
Şuçang'da 41 eyalet merkezi Cıngcou'da 11
yerel vaka tespit edildi. Anyang'da vaka artışı,
Tiencin'de yayılma zinciriyle bağlantılı vakalar-
dan kaynaklandı. Şehre 28 Aralık 2021'de Tien-
cin'den gelen bir üniversite öğrencisinde, önceki
gün Omicron varyantına rastlanmıştı. Eyalette
vakaların yoğun olduğu Suçang şehrine bağlı
Yucou ve Anyang şehrine bağlı Tanying ilçele-
rinde karantina uygulanıyor.

Şian'da vaka sayısı tek hanelere indi

Bu arada Delta varyantı taşıyan yurt içi kaynaklı
vakalar nedeniyle 23 Aralık 2021'den bu yana
karantinada tutulan Şaanşi eyaletinin merkezi
Şian'da günlük vaka sayısı tek haneye kadar
indi. Dün 8 vakanın tespit edildiği şehirde vaka
sayısının azalması, kısıtlamaların kalkacağına
dair umutları arttırdı. Öte yandan ülkenin güne-
yindeki Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde
de 7 yeni vaka tespit edildi. Çin ana karasında
dün ayrıca yurt dışı kaynaklı 55 vaka kaydedildi,
virüse bağlı can kaybı yaşanmadı. Kovid-19 sal-
gınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana kara-
sında bugüne dek 104 bin 189 vaka tespit edildi,
4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 476 hasta-
nın tedavisi sürüyor.Çin, Kovid-19 vakalarını or-
taya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma
zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" strateji-
sini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kı-
sıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş
ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin haya-
tın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı mali-
yetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

putİn, hükümet üyeleriyle çevrim
içi yaptığı toplantıda, ülkedeki
Kovid-19 durumunu değerlen-

dirdi.Koronavirüsle mücadele konusunun
hem Rusya hem de tüm dünyada güncel ol-
duğuna dikkati çeken Putin, Kovid-19'un top-
lumu rahatsız etmeye devam ettiğini söyledi.
Putin, "Elbette zor ve olası ani artışların olabi-
leceği durumdayız. Tatil uzundu. Bu süreçte
insanlar birbiriyle yoğun temas halindeydi ve
bunun, ülkedeki epidemiyolojik durumu etki-

lememesi mümkün değil." dedi. Rusya Başba-
kan Yardımcısı Tatyana Golikova da ülkede
Omicron vakalarının yıl sonunda artmaya
başladığını ve bunun Kovid-19 salgınının ya-
yılmasını hızlandıracağını söyledi. Golikova,
"Hedefimiz, virüsün yayılmasının engellen-
mesi konusunda gerekli önlemler almaktır."
ifadesini kullandı.

Son iki gündür sürekli artıyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve

Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya
göre, son 24 saatte vaka sayısı 17 bin 946
artarak 10 milyon 702 bin 150'ye, virüsten
ölen kişi sayısı ise 745 artışla 318 bin 432'ye
çıktı. Rusya'da, son 24 saatte 26 bin 346 ki-
şinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen kişi
sayısı 9 milyon 758 bin 364'e ulaştı. Başkent
Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin
8 artarak 2 milyon 64 bin 467'ye, virüs 
kaynaklı ölümler de 66 artışla 37 bin 
599'a yükseldi.

İngİltere'de Blair'a verilen
"şövalyelik" unvanının geri
alınması için başlatılan imza

kampanyasını destekleyenlerin sayısı 1
milyonu aşarken konu Arap coğrafya-
sında da gündemde. Iraklılar 2003'te
ABD öncülüğündeki işgale verdiği des-
tek nedeniyle eleştirilen Blair'ın savaş
suçundan yargılanmasını istiyor. Bağ-
datlı Cevdet Kazım, "ABD ve Britanya,
her zaman halkların iradesine meydan
okuyan kararlar alır. Bu karar da (şö-
valye unvanı) üçüncü dünya ülke halk-
larının duygularına karşı bir meydan
okumadır. Tony Blair bir savaş suçlusu
canisidir ve yargılanmalı. Blair ve Ge-
orge W. Bush, Irak'a saldırarak ahmak-
lık ettiler. Bu saldırılar sonucu Irak halkı
yaşadığı krizlerden dolayı büyük acılar
çekti." dedi. ABD ve İngiltere liderliğin-
deki Batı dünyasının daha önce de bu
tür kararlar aldığını söyleyen Kazım,
"büyük yanlış" olarak nitelendirdiği
ödülün bir an önce geri alınmasını is-
tedi. Kazım, "Irak halkı, Blair'ın da or-
tağı olduğu savaştan dolayı açlık,
sefalet, kamu hizmeti yoksunluğu ve or-
dunun lağvedilmesi gibi olumsuzluk-
lara mahkum edildi. Büyük devletlerin
aldığı kararların ve attıkları adımların
haktan yana olmasını diliyoruz." diye
konuştu.

Blair Irak'ı harabeye çevirdi

Meysanlı 26 yaşındaki Murtadha Mu-
hammed de Blair'ın desteklediği ABD
öncülüğündeki işgalin ülkesine büyük
zarar verdiğini ve bugün bir yıkım tab-
losuyla karşı karşıya olduklarını dile ge-

tirdi. Muhammed, "Blair Irak'ı hara-
beye çevirdi; bu ödülü kesinlikle hak et-
miyor. Bütün Irak halkı Blair hakkında
olumsuz düşüncelere sahip." ifadelerini
kullandı. Iraklı Kürt Milletvekili Mu-
senna Emin de Blair'a şövalye unvanı
verilmesine tepki gösterenler arasında
yer aldı. Emin, "Tony Blair, Irak'a yöne-
lik savaş kararı alanlardan biriydi. Bu
savaş diktatör ve acımasız bir rejimi çö-
kertmek için yapılsa da halka karşı
uranyum kullanılması gibi birçok suçun
işlenmesine neden oldu." dedi.

Suçsuz insanlar öldürüldü

Irak'a 1990'larda uygulanan ambargo dö-
neminde de onlarca çocuğun açlıktan 

ölüme mahkum edildiğini söyleyen Emin,
şöyle devam etti: "Ambargo dönemi ve
Saddam rejiminden kurtarmak bahane-
siyle halka karşı yürütülen savaş, tam bir
cinayettir. Bu dosyanın uluslararası mah-
kemelerde görülmesi gerekiyor. Tony Blair
da bu suçta ortak olduğu için bu unvanı
hak etmiyor ve kendi ağzıyla Irak'a savaş
kararının yalanlar üzerine kurulu oldu-
ğunu söylediği için yargılanmalı. Bu sa-
vaşta onlarca suçsuz insan haksız yere
hedef alındı." Emin, Irak'ı Saddam reji-
minden kurtarma planı iyi niyet barın-
dırsa da bunun kan akıtmadan, altyapıyı
tahrip etmeden ve daha az zararla yürü-
tülmesinin zaruriyet olduğunu, ancak tam
tersinin yaşandığını vurguladı. 

Blair mutlaka yargılanmalı!
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a "şövalye" unvanı vermesine tepki gösteren
Iraklılar, ödülün aksine Irak'ın işgalindeki sorumluluğu nedeniyle Blair'ın yargılanması gerektiğini düşünüyor

D ava arkadaşları, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC)
kurucu lideri merhum Rauf

Denktaş'ın ömrünü Kıbrıs davasına ada-
dığını ve tam anlamıyla bir dava adamı ol-
duğunu belirtti.Denktaş'ın Kıbrıs Türk
halkı için yürüttüğü mücadele yıllarında
yanında bulunan dava arkadaşları TMT
Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora
ile dernek üyesi Taner Çuvalcıoğlu, vefatı-
nın 10. yılında Rauf Denktaş'ın kişiliği,
mücadele ruhu ve Türkiye ile ilişkileriyle il-
gili değerlendirmelerde bulundu. Mücahit
Bora, "Denktaş, bize Türkiye'ye olan sevgi
ve bağlılığı ifade eden bir isimdir. Denktaş
Bey, ana vatanımızla olan bağlarımıza çok
önem verdi. Türkiye'deki yetkililerle her
zaman iş birliği içerisinde oldu." dedi. Ge-
çirdikleri zor süreçlere rağmen Denktaş'ın
daima Türk milletine ve Türkiye'ye güven-
diğini söyleyen Bora, halkına da sürekli
"Türkiyesiz bu davanın bir yere ulaşması
mümkün değildir." diye telkinde bulundu-
ğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk'üne umut oldu

Bora, "Denktaş Bey, Kıbrıs davasını gerek
içte gerekse de dışta birtakım gerçeklere
bağlı olarak savundu. Kıbrıs'ın hiçbir

zaman Yunan'ın olmadığını ortaya koydu.
Denktaş, ilk liderimiz, Kıbrıs Türk halkının
varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr.
Fazıl Küçük ile omuz omuza, halkın da
desteğini alarak bu davayı savundu." diye
konuştu. Kıbrıs Türk halkının Ada'da var
olduğu günden bu yana barış, huzur ve
güven içerisinde yaşamaktan başka bir ga-
yesi olmadığını dile getiren Bora, Rumla-
rın ise "bu Ada benimdir" diyerek, Ada'yı
Yunanistan'a ilhak etmek için her yola
başvurduklarını kaydetti. Bora, "Kıbrıs
Türkü olarak, Denktaş ve Küçük'ün ön-
derliğinde kurulan ve ana vatan Türki-
ye'nin resmen tanıdığı KKTC'yi
yaşatmaktan başka bir amacımızın olma-
ması lazım çünkü Rumlara karşı Kıbrıs

Türk halkının varlığını devam ettirebileceği
yegane unsur KKTC'nin devamıdır." şek-
linde konuştu.

Türkiye'ye bağlı birisiydi

Mücahit Çuvalcıoğlu ise Denktaş'ın ta-
mamıyla bir dava adamı ve "tuttuğunu
koparan" bir kişiliğe sahip olduğunu
söyledi. Çuvalcıoğlu, "Denktaş, hiçbir
zaman kötü bir şey yapmadı ve ömrünü
Kıbrıs davasına adadı. Denktaş, her
zaman saygı duyulan birisiydi." ifadele-
rini kullandı. Denktaş'ın her zaman haklı
olanın yanında ve adaletli olduğunu
vurgulayan Çavulcıoğlu, onun Kıbrıs
davası için yıllarca ailesinden ayrı yaşa-
dığını ve bu süreçte iki evladını toprağa

verdiğini hatırlattı.Çuvalcıoğlu, "Denk-
taş Bey, dürüst, gerçekçi ve her şeye din-
leyerek karar veren birisiydi, mutlaka
etrafındakilerle istişare ederdi. Denktaş,
tamamıyla Türkiye'ye bağlı birisiydi,
zaten KKTC'yi kurmasının nedeni de
odur. Denktaş, ölmeden önce 'Bizim tu-
tanağımız KKTC'dir, elimizdeki güç
budur. Sakın ola bundan geri gitmeyin,
bizi kurtaracak olan budur, devletimiz-
dir' diye vasiyette bulundu. KKTC,
Denktaş Bey'in Türkiye ile istişare ede-
rek kurduğu bir devlettir." diye konuştu.
Denktaş'ın şaka yapmayı sevdiğini belir-
ten Çuvalcıoğlu, kendisinin hayatının
her döneminde çevresindekileri 
neşelendirdiğini kaydetti.

Denktaş, 2012'de vefat etti
Denktaş, 13 Ocak 2012'de organ yetmezliği teşhisiyle tedavi gördüğü
hastanede 88 yaşında vefat etti. Vefatının ardından Türkiye ve KKTC'de
ulusal yas ilan edilerek 17 Ocak 2012'de yapılan devlet töreninin ardın-
dan Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı’na defnedildi. Denktaş'ın vefatı dolayı-
sıyla her yıl 13 Ocak'ta KKTC ve Türkiye'de anma törenleri düzenleniyor.

Rusya’ya karşı birlik çağrısı
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'nın 
Avrupa'nın güvenlik mimarisi ve siyasi düzenini değiştirmek istediğini belirte-
rek AB ülkelerinin buna karşı birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti

AvrupA Birliği (AB)
Dış İlişkiler ve Gü-
venlik Politikası Yük-

sek Temsilcisi Josep Borrell,
Rusya'nın Ukrayna sınırında
yaptığı askeri tahkimat sonra-
sında artan gerginlik ve Mosko-
va'nın ABD ve NATO'ya
sunduğu Avrupa'nın güvenlik
mimarisini de ilgilendiren güven-
lik garantileri hakkındaki an-
laşma tekliflerini blog yazısında
değerlendirdi. AB'nin NATO ve
ABD ile birlikte çalışması gerek-
tiğini vurgulayan Borrell, "AB
şimdi Avrupa'nın güvenlik düze-
nini ve bunu destekleyen ilkeleri
korumak için ne yapmak gerekti-
ğini belirlemelidir. Bugün bunlar
tehdit altındadır." değerlendirme-
sini yaptı. Borrell, bu konuların
bu hafta Fransa'nın Brest ken-
tinde gayriresmi formatta yapıla-
cak AB Savunma Bakanları
Toplantısı ve AB Dışişleri Bakan-
ları Toplantısı'nda görüşüleceğini
aktardı. Yüksek Temsilci Borrell,

"Bu toplantılar önce-
sinde iki şey gayet
açıktır. AB olarak birlik
içinde bir tutum belir-
lemeli ve rolümüzün
doğruluğunu kanıtla-
malı, bunu somut ey-
lemlerle
desteklemeliyiz." ifade-
lerini kullandı. NATO
ve AGİT ile birlikte
AB'nin, Avrupa'nın güvenliğinde
kilit önemdeki oyuncu olduğunu
kaydeden Borrell, "Rusya ile ya-
şanan bu krizi, birliğimizi ve ka-
rarlılığımızı güçlendirmek,
güvenlik çıkarlarımızı ve kıtanın
çıkarlarını savunmak için fırsata
çevirmeliyiz." dedi. Borrell, Rus-
ya'nın Soğuk Savaş sonrasında
ortaya çıkan siyasi düzen ve gü-
venlik düzenini değiştirmek iste-
diğini vurguladı. Eski Sovyetler
Birliği ülkeleri dahil olmak üzere
tüm ülkelerin, katılacakları itti-
fakları ve kendi yolunu belirleme
hakkına sahip olduğunu kayde-

den Borrell, sadece
Ukrayna, Gürcistan
veya Moldova gibi eski
Sovyet ülkelerinin
değil, halen AB üyesi
olan İsveç ve Finlandi-
ya'nın da buna dahil
olduğunun altını çizdi.

Rusya'nın teklifleri

Rusya, ABD ve NA-
TO'ya ilettiği güvenlik garantileri
konulu anlaşma tekliflerinde, NA-
TO’nun doğuya doğru genişle-
mesinden ve eski Sovyetler Birliği
ülkelerinin NATO’ya alınmasın-
dan vazgeçilmesine dair
ABD'den taahhüt istiyor.
ABD'nin eski Sovyetler Birliği ül-
kelerinde ve NATO üyesi olma-
yan ülkelerde askeri üs
kurmaması, herhangi bir askeri
faaliyette bulunmak için bu ülke-
lerin altyapısını kullanmaması ve
bu ülkelerle askeri iş birliği yap-
maması talepleri de taslak an-
laşma metinlerinde yer alıyor.

Mücahit Yılmaz Bora, "Denktaş Bey,
Kıbrıs davasını gerek içte gerekse de
dışta birtakım gerçeklere bağlı ola-
rak savundu. Kıbrıs'ın hiçbir zaman
Yunan'ın olmadığını ortaya koydu.
O, gerçek bir dava adamıydı" dedi
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D ünyaca ünlü piyano sanatçısı,
2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür
Sanat Büyük Ödülü sahibi İdil

Biret, "Yaşantım boyunca Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti hep yanımda oldu. Gittiğim
ülkelerde büyükelçiler, başkonsoloslar ve dış
işleri mensupları bana yardımcı oldu. Yurt
içinde ve dışında verdiğim konserlerde dev-
leti hep arkamda hissettim.." dedi. Sanat
yaşamına ilişkin açıklamada bulunan Biret,
müzik yapmanın, konserler vermenin ço-
cukluk hayali olduğunu belirterek, "Arzula-
dığım başarılar olduğunu söyleyemem ama
uzun yıllar boyunca yaptıklarımın değerlen-
dirildiğini görmek, tabii beni mutlu etti."
ifadesini kullandı. Usta sanatçı, müzik eğiti-
mini Paris'te tamamladığını ancak öğrenci-
lik yıllarının çok mutlu yıllar olmadığını dile
getirerek, "Konservatuvarı bitirdikten
sonraki yıllar benim için daha güzel ve
tatmin edici oldu. Başarının tek yolu
çalışmak, hep çalışmaktır." diye ko-
nuştu.

Türk bestecilerin
eserlerine önem verdim

Kariyeri boyunca Wolfgang
Amadeus Mozart'tan Frederic
Chopin'e kadar çok değerli beste-
cilerin eserlerini ustaca icra eden
Biret, şunları aktardı: "Her besteci-
nin ayrı özelliği vardır ve hepsini icra
ederken keyif aldığımı söyleyebilirim.
Bunlar arasında seçim yapmadım. Çe-
şitli dönemlerde belirli bestecilere yo-
ğunlaştım. Özellikle, piyano eserlerinin
tamamını veya büyük bir kısmını kay-
dettiğim Chopin, Brahms, Rahmani-
nof, Hindemith, Beethoven ve Bach,
üzerinde yoğun çalışma yaptığım bes-
teciler. Cumhuriyet müzik devrimleri-
nin yetiştirdiği Türk bestecilerinin
eserlerine de büyük önem verdim. Bun-
ların pek çoğunu yurt içi ve yurt dı-
şında konserlerde çaldım ve kayıtların
yaptım." Sanatçı, Türkiye'de çok de-
ğerli müzisyenler yetiştiğinin altını çize-
rek, "Müziğe yetenekli gençler bazen
kolaya kaçma yolunu seçiyor. Nadiren
daha iyi, daha mükemmele yöneliyor-
lar. Ancak, yetenek aynı zamanda so-
rumluluk demektir. Tabii ki
yakalanabilmesi imkansız bir ideal,

hatta değişken bir idealin peşinden koşmak
insana saçma bir uğraş gibi görünebilir.
Bence bu güç yol, yeteneğinize ancak bir
anlam getirir. Öbür türlü işlenmeyen bir
kıymetli taş gibi sahibine ağırlık verir." dedi.

Yeteneklerinizi geliştirmeye çalışın

Müzikte eğitmenlerin önemine vurgu yapan
Biret, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: "Ye-
teneklerinizin, çocukluğunuzda insiyaki (iç
güdüsel) olarak doğru yaptırdığı şeylerin
bilincine vardığımız dönem problemlerle
karşılaşılabilir. Burada hocalara büyük bir
sorumluluk düşüyor. Öğrencilerine, hoca
yardımı olmaksızın, yalnız kalınca doğru

çalışmayı öğ-
retme-

leri

hayati bir önem taşıyor.
Çalışılan eserdeki yanlışın

sebeplerinin teşhisi ve bunu
en kısa zamanda doğru ve

köklü bir şekilde düzeltmeyi öğ-
retmeleri hocaların görevi olmalıdır.

İlk önce doğal bir davranış lazım. Ço-
cuğa dünyanın sekizinci harikasıymış gibi
özellikle davranılmamalı. Hocaların çocuk-
taki yaratıcılık yönlerini teşvik edecek ça-
lışma yaptırmaları da önemli. Örneğin
doğaçlama egzersizleri gibi. Ancak bunu
yaptırırken çocuğun başı bozuk bir şekilde
düşünmemesine dikkat edilmeli. Klasik te-
melin çok sağlam olması lazım. Yolun ba-
şındaki gençlere önerim, doğru çalışmaları,
kendilerine ve etrafa karşı dürüst olup so-
rumluluk sahibi olmalarıdır. Ayrıca klasik
müziğin, hocam Wilhelm Kempff'in dediği
gibi 'sadece bir iş değil, bir misyon oldu-
ğunu idrak etmeleri' gerekir. Hele de tarihte
bir eşi olmayan büyük bir müzik devrimi
yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti'nde."

Devleti hep arkamda hissettim

İdil Biret, yaşamı boyunca aldığı çok sayıda
prestijli ödülün ardından değer görüldüğü
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük
Ödülü'nü ise şu sözlerle değerlendirdi:
"1948'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün
teşviki ile TBMM'nin çıkardığı kanun saye-
sinde Fransa'da eğitime gidebildim. 1958'de
Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın daveti üze-
rine, Batı Berlin'e yaptığı resmi ziyarette,
Belediye Başkanı Willy Brandt'ın da hazır
bulunduğu bir orkestralı konser verdim.
1977'de Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün
daveti üzerine, yaptığı resmi ziyaret esna-
sında, Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaş-
kanı Urho Kekkonen'in huzurunda resital
verdim. 1997'de yine Cumhurbaşkanı Sü-
leyman Demirel'in daveti üzerine Çankaya
Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir resital
verdim. Genç yaşta Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası'nın solist sanatçısı
oldum. 1971'de 'devlet sanatçısı' olma
onuruna eriştim. Yaşantım boyunca
Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep ya-
nımda oldu. Gittiğim ülkelerde büyükel-
çiler, başkonsoloslar ve dış işleri

mensupları bana yardımcı oldu. Yurt içinde
ve dışında verdiğim konserlerde devleti hep
arkamda hissettim.Şimdi de ilk olarak 1995
yılında verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür
Sanat Büyük Ödülü'nü aldığımı memnuni-
yetle öğrendim. Yaşantım boyunca çeşitli
ülkelerde bir Türk sanatçı olarak Türkiye
Cumhuriyeti'ni temsil etmekten ve devleti-
mizin verebileceği en büyük onurlara layık
görülmüş olmaktan dolayı mutluyum ve
müteşekkirim."

Sanat hayatında zorluklar çekti

Usta sanatçının eşi Şefik Büyükyüksel ise
İdil Biret'in sanat hayatı boyunca birçok
zorluk yaşadığına dikkati çekerek, "Ülke-
mizde yetişen değerli solist müzisyenler,
yurt dışında konserler verip kariyer yapma
safhasına gelince çoğu zaman karşılarına
güçlükler çıkmakta." dedi. Türk sanatçıların
önüne kasten engeller konulduğunu da vur-
gulayan Büyükyüksel, "Bunlar gayet belir-
sizce yapıldığından çoğu zaman kolay
anlaşılamamakta. Örneğin, büyük plak fir-
maları Leyla Gencer'e stüdyo kaydı yaptır-
mayarak Maria Callas kadar tanınmasını
önlemişlerdir. Meşhur New York Metropo-
litan Operası Leyla Gencer'i hiç davet et-
memiş, nedenini soranlara da o zaman
Met'in müzik direktörü olan Rudolf Bing,
'Çok değerli bir soprano olduğunu biliyo-
rum. Fakat angaje edemem. Nedenini de
lütfen sormayın.' demiştir. Nedeni, Metro-
politan Operası'na büyük maddi destek
veren bazı Türk düşmanı kimseleri kızdır-
mamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanlar tarafından engellendi

Şefik Büyükyüksel, İdil Biret'in de önüne
büyük engeller çıkartıldığını söyleyerek, şu
bilgileri verdi: "İdil Biret de ne zaman
büyük bir proje yapma imkanını elde etse,
bunu durdurmak için uğraşanlar olmuştur.
Örneğin, EMI için 1986'da yaptığı Beetho-
ven'ın bütün senfonileri kayıtları ve Naxos
için 1992'de yaptığı Chopin'in bütün piyano
eserleri kayıtları gibi. Daha sonra Naxos
için milyonlar satan kayıtlar yapmasını dur-
duramayan Almanya'nın büyük bir plak fir-
ması, İdil Biret'i kara listeye almış Almanya

ve çeşitli ülkelerde konserlerini
engelletmiştir. Almanya'nın
Die Welt ve Frankfurter Alge-
meine Zeitung gazetelerinin
bile söz ettiği bu tutum, ne
yazık ki ülkemizde ne ilgi ne
de tepki görmemiş, bilakis İdil
Biret'i kara listeye aldıran
Alman firması için kayıt ya-
panlar olmuş, bu firmanın sa-
natçılarına kucak açılıp büyük
ücretler ödenerek festivallere,
konserlere davet edilmiştir.
Müzikseverlerden, organiza-
törlerden ve müzik otoritele-
rinden beklenen, gelecek
nesillerdeki sanatçılarımızın
yurt dışı çalışmalarının yakın-
dan takip edilmesi, desteklen-
mesi ve onlara engeller
çıkaran firma ve bunların sa-
natçıları ile Türkiye'de yakın
ilişkilere girmekten kaçınma-
larıdır." HABER MERKEZİ
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Kültürel değerlerde ilk 5 içindeyiz
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiğimiz
21 unsur ile en çok kültürel değer kaydettiren ilk 5 ülke içinde yerimizi almış bulunuyoruz." dedi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy, "Yaşayan İnsan
Hazineleri Geleceğe Aktarılan

Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"nde yap-
tığı konuşmada, kültürel değerlerin günü-
müzde yaşatılması için son derece önemli
olan böylesi bir organizasyon sebebiyle bir
arada bulunmaktan memnuniyet duydu-
ğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Ustalarımızın ve sanatkarlarımızın kabiliyet-
lerinin yaşatılmasını temin edeceğiz  Bin-
lerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği
yapan bu toprakların tarihi ve kültürel de-
ğerleriyle her zaman bir adım önde olmayı
başardığını belirten Ersoy, milletin kuşaktan
kuşağa yaşattığı kültürel kimlik ve milli de-
ğerlerin özünde merhameti, paylaşmayı,
kardeşliği, dürüstlüğü ve adaleti barındıra-

rak insanlığa umut olduğunu anlattı.

Büyük bir sorumluluğumuz var

Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Daha çok
kazanmayı değil adil bir şekilde paylaşmayı,
bencilliği değil başkalarının da yararını gö-
zetmeyi, sadece maddi olana değil manayı
keşfetmeyi önceleyen bu anlayış, temelde
Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta
ifade etmiş olduğu gibi insanı birbirinin
kurdu olarak değil umudu olarak görmeyi
öncelemiştir. Ancak bugün gelinen noktada,
küresel kitle kültürünün insanlığın zengin
yerel kültürlerini ve bu kültürlere dayalı üre-
tim biçimlerini tehdit ettiğini ve yerini al-
maya çalıştığını görmekteyiz. Maalesef
insanlığın binlerce yılda ürettiği ve kuşaktan
kuşağa aktardığı geleneksel kültürler bugün

büyük bir risk altındadır. Bu risk karşısında
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ne
denli büyük bir sorumluluğa sahip ol-
duğumuzu iyi biliyoruz."Yürüttük-
leri çalışmalar kapsamında bu
anlayışla hareket ettiklerini ve
kültürel mirasın korunması, ya-
şatılması ve bugüne taşınması
konusundaki hassasiyetlerini
en üst seviyede muhafaza et-
tiklerini aktaran Ersoy, bu
çerçevede UNESCO çatısı
altında imzalanan Somut
Olmayan Kültürel Mirasın
Korunması Sözleşmesi
bağlamındaki çalışmalara
büyük önem verdiklerini
söyledi.

Dünyaca ünlü 
piyano sanatçısı İdil Biret,

"Yaşantım boyunca Türkiye
Cumhuriyeti Devleti hep yanımda

oldu. Gittiğim ülkelerde
büyükelçiler, başkonsoloslar ve

dış işleri mensupları bana
yardımcı oldu" dedi

Türkiye hep
yanımda 
OLDU

Henüz 4 yaşında Bach'ın prelüdlerini çalmaya
başlayan sihirli parmakların sahibi sanatçı, Paris'te
aldığı müzik eğitiminin ardından Türkiye ve dünya-
nın önemli orkestralarıyla birçok ülkede konserler

verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1971'de
"devlet sanatçısı" unvanıyla onurlandırılan sa-

natçı, Polonya'dan Kültür Liyakatı ve
Fransa'dan Chevalier de I'Ordre Na-

tional de Merite nişanı ile
ödüllendirildi.

Sihirli 
parmaklara sahip

Masumiyet
tuvallerde
Sanatçı Dilek Yalçın'ın Kovid-19 karantinası boyunca
evindeki nesnelerden yola çıkarak tuvaline yansıttığı
eserlerden oluşan "Nesnelerin Masumiyeti" sergisi,
başkentli sanatseverlerle buluşacak

CERMODERN Güney Hangar Galeri-
si'ndeki sergi, ziyaretçilerini koku enstalas-
yonu sayesinde ortama yayılan şeker

kokusuyla karşılıyor. Canlı ve sıcak renklerle keten ve
kağıt üzerine resmedilen nesneler ve "Teddy Bear" ens-
talasyonu, ziyaretçileri çocukluklarının en masum za-
manına götürüyor. İki boyutlu sandalye ve ayna
görünümlü YouTube kanalı, karantina günleri boyunca
insanların zamanlarını nasıl geçirdiklerine "ayna" tutar-
ken, "Boyalı Kuş" enstalasyonu ise göç ve mültecilik so-
rununa dikkati çekerek, ziyaretçileri empati kurmaya
davet ediyor. "Nesnelerin Masumiyeti" sergisi, 27 Şu-
bat'a kadar gezilebilecek.

Çareyi üretmekte buldum

Dilek Yalçın, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ne-
deniyle karantinada geçirdiği zaman boyunca herkesin
biraz çekmece karıştırdığını, eskilerden kalma eşyala-
rın, defterlerin, fotoğrafların ve disketlerin yeniden gün-
deme geldiğini söyledi. Bunun kendisinde bir nostalji
ve masumiyet hissi yarattığını anlatan Yalçın, bu nes-
neleri tuvale yansıtmaya başladığını dile getirdi. Yalçın,
"Sanatçının etrafında olanlardan beslenmemesi, ben
evin içindeyken çıkıp bir göl manzarası yapayım de-
mesi çok mümkün değil. Dolayısıyla ne görüyorsak,
neyin içindeysek, ruhumuz neye maruz kalıyorsa o
eserlerimize yansıyor." diye konuştu. Nostaljik nesne-
lerden sonra günlük hayatta kullandığı kahve makinesi,
fincan gibi eşyaları resmetmeye başladığını daha sonra
da tasarım ve sanat tarihine damga vurmuş, Vespa
motosiklet, Chanel inci kolye gibi ikonik nesneleri tuva-
line yansıttığını belirten Yalçın, "Çünkü konu konuyu,
tema temayı, malzeme malzemeyi çekiyor." dedi.Yal-
çın, 2 yıllık salgın sürecinde 300-350 eser ürettiğini dile
getirerek, "Kapanma sürecini ben bir avantaja dönüş-
türdüm. Tahmin ediyorum birçok sanatçı, ressam ar-
kadaşımda da böyle olmuştur. Karantina günlerinde
ben çareyi üretmekte buldum." diye konuştu. Ziyaretçi-
lere masumiyet kavramını da sorgulatmak istediğini
vurgulayan Yalçın, "Maalesef masumiyet çağımızda
çocukluk devri kapandıktan sonra eşyalarla birlikte
çekmecelere tıktığımız bir olgu haline geldi. Onun üze-
rinde de biraz düşünülsün istedim. Ziyaretçiler o ço-
cuksuluğu, naifliği, masumiyeti tadarak çıkarlarsa
buradan mutlu olurum." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal sorumluluk projeleri

Sergilerinde toplumsal sorumluluk projelerine yer
veren Yalçın, Jerzy Kosinsky'nin aynı isimli romanın-
dan ilhamla tasarladığı "Boyalı Kuş" enstalasyonun-
daki kuşları, genç sanatçılara destek olmak amacıyla
satışa sundu. Genç sanatçılara destek olmanın kendisi
için önem taşıdığını vurgulayan Yalçın, "Bir yerlere geli-
yorsak başka insanların, gençlerin elinden tutmamız
gerektiğine inanıyorum. Benim elimden tutan, bana
yol açanlar oldu. Hayatın sistemi böyle. Sizdeki pırıltı
ışıltıyı gören insanlar size yardımcı olmak istiyor. Ben
de naçizane genç sanatçılara katkım olsun dedim." ifa-
delerini kullandı. Yalçın, Nesnelerin Masumiyeti sergi-
sinde yer alan "Teddy Bear" enstalasyonundaki
ayıcıkları ise kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği ta-
nınması için satışa çıkardı.
Kız çocuklarını hayallerini gerçekleştirme konusunda
yüreklendirmek istediğini vurgulayan Yalçın, "Teddy
Bear" enstalasyonunu da bu amaç için kullanacağını
belirtti. Kadınların iş dünyasında karşılaştıkları "cam
tavan" sorununu bu enstalasyonla anlatmaya çalıştı-
ğını dile getiren Yalçın, "Bu, kadınların iş dünyasında
karşılaştıkları sıkıntıların metaforu olarak ortaya çıktı.
Basamakları tırmanan Teddy Bear'ları kadınlarla özleş-
tirdim." dedi. Yalçın, buradan elde edilecek geliri de kız
çocuklarının eğitimi için çalışan bir STK'ye bağışlama
konusunda görüşmelerini sürdürdüklerini kaydetti.

En iyi öykü aranıyor
Yazar Sait Faik abasıyanık anısına her yıl bir
öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş
Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen

68. Sait Faik abasıyanık Hikâye armağanı'na başvurular
başladı. Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacak-
ları hikâye kitabından 10 nüshayı, 28 Şubat Pazartesi günü
Saat 17:00'ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti'ne elden ya da
posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Cemiyet tarafından ya-
pılan açıklamada, yarışmaya katılacak hikâye kitaplarının
2021 yılında yayımlanmış olması, daha önce herhangi bir
ödül almamış olması gerektiği ve daha önce aynı armağanı
kazanmış yazarların yarışmaya katılamayacağı vurgulandı.
Başvuruların iki aşamalı bir değerlendirme sürecinden ge-
çeceği belirtilirken, ön değerlendirmeyi geçen 10 kitaplık
bir kısa liste 15 Nisan Cuma tarihinde duyurulacak. Nihai
sonuç ise Mayıs ayı içinde açıklanacak. Doğan Hızlan'ın
başkanlığında toplanacak Seçiciler Kurul, Hilmi Yavuz, Nur-
sel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Prof. Dr. Murat Gülsoy, Metin
Celal ve Beşir Özmen'den oluşuyor. Bugüne kadar Haldun
Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, adalet ağaoğlu, ayşe
Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Mehmet Gün-
sür, Yekta Kopan gibi yazarların kazandığı Sait Faik abasıya-
nık Hikâye armağanı, geçen yıl "Deli Tarla" adlı öykü
kitabıyla Şermin Yaşar'a verilmişti.

İdil Biret



2 021'e damga vuran 5 orta saha futbolcusu: 30 yaşındaki İtalyan futbolcu Jorginho, geçen
sezon tüm kulvarlarda 43 maçta 8 gole imza attı. Orta saha oyuncusu, bu sezon ise tüm
kulvarlarda 26 maçta 9 gol kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun

şampiyonu, Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu. Jorginho, bu başarıda da
önemli rol oynadı. Jorginho, İtalya’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) fina-
linde İngiltere'yi penaltılarla üstünlük kurarak kupayı 53 yıl aradan sonra kazanmasında da

önemli pay sahibi oldu. İtalyan orta saha futbolcusu, EURO 2020 en iyi 11'ine
de seçilmişti.

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belçika)

30 yaşındaki Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne,
geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maçta 10 gol

attı. Orta saha oyuncusu, bu sezon ise tüm
kulvarlarda 23 maçta 6 gol kaydetti.

Kevin De Bruyne, Belçika'nın geçen
yıl oynanan EURO 2020 Avrupa

Şampiyonası'nda çeyrek finale
çıkmasında etkili oldu. Belçikalı
futbolcu Manchester City'nin,
İngiltere Premier Lig ve Lig
Kupası şampiyonluğuna katkı
verdi ve takımın ilk UEFA
Şampiyonlar Ligi finaline ulaş-

masında etkisi oldu.

N'Golo Kante 
(Chelsea, Fransa)

30 yaşındaki Fransız futbolcu N'Golo
Kante, geçen sezon tüm kulvarlarda 48
maçta forma giydi. Orta saha oyuncusu, bu
sezon ise tüm kulvarlarda 17 maçta 2 gol
kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-
2021 sezonunun şampiyonu, Manchester
City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea
oldu.Kante, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
şampiyon oldukları sezonda tüm maçlarda
forma giyerek, bu başarıda önemli bir katkı
sağladı.

Bruno Fernandes (Manchester
United, Portekiz)

27 yaşındaki Portekizli futbolcu Bruno Fer-
nandes, geçen sezon tüm kulvarlarda 58
maçta 28 gole imza attı. Orta saha oyun-
cusu, bu sezon ise tüm kulvarlarda 25
maçta 5 gol kaydetti. Fernandes, UEFA Av-
rupa Ligi'nde finale yükselme başarısı gös-
teren Manchester United takımında sezon
boyunca tüm maçlarda forma giyerek 5 gol
attı. Portekizli futbolcu, tüm sezonlar
ele alındığında 19 gol ile UEFA Av-
rupa Ligi'nde en çok gol atan
oyuncular listesinde 10. sı-
rada yer alıyor.
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GENÇliK ve spor Bakanı Dr. Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, tüm branşlarda yetenekli öğ-
rencileri spora yönlendirmek ve ülkemizi yurt
dışında temsil edecek sporcu potansiyelini
ortaya çıkarmak amacıyla 81 ilde başlatılan
sportif Yetenek Taraması Programı'nda geli-
nen son durumu açıkladı. cumhuriyet tarihi-
nin en büyük altyapı programı olan sportif
Yetenek Taraması hakkında bilgi veren Bakan
Kasapoğlu, haziran ayına kadar 81 ilde 3 mil-
yon 900 bin öğrencinin taranacağını ve tara-
malara 16 Aralık 2021 tarihinde ortaokul 5.
sınıf öğrencileriyle başlandığını duyurdu. ilk-
okul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin taramalarına
da Şubat ayında başlanacağını kaydeden
Bakan Kasapoğlu, ilk grup öğrencilerinin yer
aldığı 2017 - 2018 döneminden eğitimlerini
tamamlayan 12 bin 677 öğrencinin Yetenek

spor Karneleri'nin e-Devlet üzerinden açık-
landığını bildirdi. 

4 milyona yakın öğrenci

Bakan Kasapoğlu, programın koronavirüs

salgını nedeniyle kesintiye uğramasına rağ-
men antrenör, öğretmen ve ilgili personelin
katılımıyla sürdürülmeye gayret edildiğini be-
lirterek,  "Pandemi koşulları el verdiği sürece
sportif yetenek taramalarımız devam ediyor.

2018-2019 grubu 802 bin 946 öğrenci genel
tarama test ve ölçümlere katıldı. spora yatkın
bulunan 102 bin öğrenci eğitimlere davet
edildi. Pandemi döneminde eğitimlerine uzak-
tan eğitim ile devam eden 37 bin 890 öğren-
cimiz yüz yüze eğitimlere çağrıldı. 2019 -
2020 grubunun genel tarama test ve ölçüm-
leri yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci ile Mart
2020'de başlamış ancak pandemi nedeniyle
tamamlanamamıştı. Haziran ayına kadar bu
grubun taramalarını tamamlamayı planlıyo-
ruz. 2020 - 2021 ve 2021 - 2022 grupların-
daki toplam 2 milyon 600 bin öğrencinin
genel tarama test ve ölçümleri şubat-haziran
2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Özetle bu yıl yaklaşık 3 milyon 900 bin öğren-
cimiz ile sportif Yetenek Taraması kapsa-
mında buluşmayı hedefliyoruz" dedi. 

Spor Bakanlığı yetenek arıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, haziran ayına kadar 81 ilde 3 milyon 900 bin öğrencinin Sportif
Yetenek Taramasının yapılacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu, ilk grup öğrencilerinin yer aldığı 2017-2018 döneminden
eğitimlerini tamamlayan 12 bin 677 öğrencinin Yetenek Spor Karneleri'nin e-Devlet üzerinden açıklandığını da bildirdi

Namağlup 
tek takım
Sakaryaspor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından
Sakaryaspor, ligin ilk yarısındaki istatistikleriyle
önemli bir performansa imza attı    
SEZONA istediği gibi başlayamayan Sakaryaspor, ilk 8
haftayı 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı
14 puanla 7'nci sırada tamamladı. Yeşil-siyahlı ekip,
ligin 9. haftasından itibaren 11 maçta 10 galibiyet ve 1
beraberlik alarak yükselişe geçti. Ligin 13. haftasında
zirveye yerleşen Sakaryaspor, 45 puanla en yakın raki-
binin 5 puan önünde devreyi lider kapatırken, profes-
yonel liglerin tek namağlup takımı unvanıyla yoluna
devam ediyor. Sakaryaspor, ligin ilk devresinde attığı
41 golle Türkiye liglerinde en fazla gol atan takım
oldu. Kalesinde sadece 8 gol gören yeşil-siyahlı ekip,
33 averaj elde ederek bu alanda Türkiye liglerindeki
bütün takımları geride bıraktı.

Hasreti bitirmek istiyorlar

Türkiye'nin köklü takımlarından Sakaryaspor, Spor
Toto 1. Lig'den 2011-2012 sezonunda küme düşerken,
10 yıl aradan sonra yeniden bu kulvara dönmenin he-
saplarını yapıyor. Son 10 yıldır 2 ve 3. ligde mücadele
eden yeşil-siyahlılar, 2018, 2019 ve 2021 play-off final-
lerinde rakiplerine yenilerek Spor Toto 1. Lig'in kapı-
sından döndü. Sakaryaspor, ligdeki başarısını
sürdürerek 10 yılın ardından tekrar Spor Toto 1. Lig'e
çıkmayı hedefliyor.

Mihojevic'e
yol göründü
SPOR Toto Süper Lig'de cuma günü deplasmanda
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gele-
cek Göztepe, Boşnak futbolcularıyla yol ayrımına
geldi. Dış transferde kaleci Kenan Piric, sol bek Fran-
cois Moubandje ve orta saha Oussama Tannane ile
sözleşme imzalayıp, golcüsü Brown Ideye ve Macar
file bekçisi Balazs Megyeri ile vedalaşan sarı-kırmızılı-
larda, Dzenan Burekovic ve Marko Mihojevic'in de
gözden çıkarıldığı bildirildi. Defansın soluna Mou-
bandje'nin transfer edilmesi nedeniyle yönetimin aynı
bölgede oynayan Burekovic'le masaya oturmayı plan-
ladığı ve oyuncuyla karşılıklı anlaşmanın yollarını ara-
yacağı ifade edildi. 

1 dakika bile süre almadı

Sakatlığından dolayı bu sezon 1 dakika bile forma gi-
yemeyen stoper Mihojevic'le de uzlaşmak isteyen kur-
mayların en kısa zamanda iki futbolcuyla
vedalaşacağı kaydedildi. Geçen sezon Macaristan'ın
Ujpist takımında kadroya katılan 26 yaşındaki Bure-
kovic, ilk yılında 20 maçta sarı-kırmızılı formayı ter-
letti. Genelde mevkidaşı Berkan Emir'in yedeği olan
Boşnak oyuncu bu sezon ise sadece 9 maçta forma
giydi. Marko Mihojevic de geçen sezon Almanya'nın
Erzgebirge Aue ekibinden transfer edildi. Göztepe'de
2020-2021'de 20 müsabakaya çıkıp 2 gol atan 25 ya-
şındaki Mihojevic ardından çapraz bağlarından sakat-
lanıp operasyon geçirdi. Henüz tedavisi
tamamlanmayan Mihojevic bu sezon 1 dakika bile
süre alamadı.

Avrupa'da oynayan yıldız orta saha
futbolcuları, milli takımda ya da

liglerde gösterdikleri performansla
geçen yıl adından söz ettirdi

27 yaşın-
daki Portekizli
futbolcu Bruno
Fernandes, geçen
sezon tüm kulvar-
larda 58 maçta 28 gole
imza attı. Orta saha
oyuncusu, bu sezon ise tüm
kulvarlarda 25 maçta 5 gol
kaydetti. 

27 yaşındaki Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcusu Hakan
Çalhanoğlu, Milan forması giydiği geçen sezon tüm kulvar-
larda 43 maçta 9 gole imza attı. Milan, Hakan'ın da katkısıyla
uzun bir aradan sonra UEFA Şampiyonlar ligi'nde mücadele
etme hakkı kazandı. Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği performans
ile sezon başında Milan'dan italya ligi serie A şampiyonu In-
ter'e transfer oldu. orta saha oyuncusu, Inter takımına transfer
olduktan sonra tüm kulvarlarda 21 maçta 6 gol kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu
(Milan/Inter, Türkiye)

Sivasspor lige odaklandı
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de sırasıyla
oynayacakları Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarını kazanmak istediklerini belirtti
ÇALIMBAY, kulübün internet site-
sinde yer alan açıklamasında, trafik
kazasında hayatını kaybeden İttifak
Holding Konyaspor futbolcusu
Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ai-
lesi ve Konyaspor camiasına başsağ-
lığı diledi. Geride kalan hafta
oynadıkları Konyaspor maçını ka-
zandıkları için mutlu olduklarını be-
lirten Çalımbay, bu galibiyete çok
ihtiyaçları olduğunu aktardı. Ligin
21. haftasında Trabzonspor'u konuk
edeceklerini anımsatan Çalımbay,
şunları kaydetti:"Özellikle orta sa-
hada çok eksiğimiz var. Max Gradel
ve Fayçal Fajr ile sakat olan diğer ar-
kadaşlarımızın olmaması da bizim
için çok büyük bir dezavantaj. Yöne-
timimizden talep ettiğimiz oyuncuları
aldığımızda, daha alternatifli ve etkili
bir takım olacağız. Yönetim de biz de
uğraşıyoruz. Zor maçlar oynayaca-
ğız. Önümüzdeki Trabzonspor, Göz-
tepe ve Fenerbahçe maçlarımız var.
Bu 3 maçı çok iyi şekilde bitirmemiz
gerekiyor. Bizim açımızdan çok
önemli. Deplasman veya iç saha fark
etmeden oynayıp, bu maçlarımızı ke-

sinlikle iyi şekilde bitirmemiz gereki-
yor. Bunu da yapacak gücümüz var."

Coşkulu bir taraftar başkadır

Her maçta taraftarlara ihtiyaç duy-
duklarını belirten Çalımbay, "Onların
varlığı bize yetiyor. Coşkulu bir taraf-
tarla oynamak bambaşka. Onun için
mutlaka bu maça gelmeleri gerekiyor.
Hep söylüyorum, taraftara çok ihti-
yacımız var. Onlar da gelirse inşallah
hep beraber güzel şeyler başaraca-
ğız." ifadelerini kullandı. Üç sezon-
dur Sivasspor'un başında bulunduğu
ve devam eden ligde en uzun süre
görev yapan teknik direktör konu-
munda olduğunun hatırlatılması
üzerine Çalımbay, "Bu güzel bir şey.
Önemli olan istikrarı korumak. Si-
vaslı olduğum için sorumluluğum
çok büyük. İki sezondur Sivasspor'u
Avrupa'ya götürüyoruz. Güzel şeyler
de yapıyoruz. İyi maçlar oynuyor ve
ligi de iyi şekilde bitiriyoruz. Ekibimle
istikrarlı şekilde çalışıyoruz. İşimizi
çok seviyor, elimizden geleni yap-
maya çalışıyoruz." değerlendirme-
sinde bulundu.

Kuzeyin Sultanları
için tam deSteK

Misli.coM sultanlar ligi takımlarından Kuzeyboru'nun maçları Ana-
dolu’da ilgi görüyor.  Türkiye’de kadın sporlarındaki en üst lig olan
Misli.com sultanlar ligi’nde Aksaray’ı temsil eden Kuzeyboru, Aksaray
spor salonu’nda oynadığı karşılaşmalar iç Anadolu’da 7’den 70‘e her-
kesi tribünlerde buluşturuyor. Hafta sonu oynanan sariyer Belediyespor
maçı sonrası açıklamalarda bulunan Kuzeyboru spor Kulübü Asbaşkanı
Habib Özbek, "Voleybol maçlarımızda Aksaray’da tribünlerin tamamen
dolması bizleri çok sevindirdi. Voleybol sevenler maçlarımızı dört gözle
bekliyor. Maçlarımıza Niğde, Kayseri, Konya, Nevşehir, Kırşehir gibi iller-
den misafirlerimizde geliyor. Bizde maçlarda seyircilerimizi takımımızın
simgesi olan Malki ile karşılıyoruz. Perşembe günü THY ile kupa maçı
sonra yine THY ile deplasmanda lig maçı oynayacağız. Evimizdeki ilk
maç Galatasaray maçı olacak. Bu müsabakada da tüm tribünlerin dola-
cağına inancımız tam. Türkiye’nin tam ortasındaki şehirde voleybolu
sevdirmek, bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.
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Her şey Vedat için

Fenerbahçe, en azından sezon sonuna kadar tek-
nik direktör sorununu çözmüş oldu. Yeni sezon
için göreve gelecek teknik adam belli olduktan
sonra kadro yapılanmasının planlaması için çalış-
malar yapılacak. Ara transfer dönemindeki öncelik
ise takıma hemen katkı verecek isimleri kadroya
katmak. Bunun için kira lama yöntemine yönele-
cek olan yönetimin bir numaralı hedef i Vedat
Muriç. Fenerbahçe’n in bu sezonki en önemli sı-
kıntısı, gol yollarında yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler,
Kosovalı oyuncuyu 6 aylığına kiralayarak bu so-
runu çözmek istiyor. Muriç ile her konuda an-
laşma sağlandı. Ancak Lazio’nun, başarılı oy
uncunun yerini dolduracak transferi bir türlü yap-
maması nedeniyle bekleyiş devam ediyor.

Bonservisi alınabilir

Yönetim, Vedat Muriç’i ki ralık olarak kadroya ka-
tarken sözleşmeye satın alma opsiyonu de ekle-
meyi planlıyor. Bu sayede, önümüzdeki sezon
takımı devralacak ol an teknik adamın talebi doğ-
rultusunda Muriç kalıcı olarak kadroya katılabile-
cek. Fenerbahçe eğer transfer dönemi bitmeden
yeni hocayı belirlerse, kadroya önümüzdeki sezo-
nun yapılanmasına yönelik takviyeler de yapmak
için adımlar atacak.

L igin 20. haftasında Çaykur Rizes-
por ile deplasmanda 2-2 berabere
kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sı-

rada bulunuyor. Gaziantep FK ise 31. pu-
anla 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş, ligdeki
son 4 maçında sadece bir kez kazanabildi.
Söz konusu dönemde Göztepe'yi evinde
2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, deplasman-
daki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor
maçlarından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Be-
şiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-
0 mağlup oldu.

Karaveli takımın başında olacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test so-
nucu pozitif çıkması nedeniyle Çaykur Ri-
zespor maçında takımın başında yer
alamayan teknik sorumlu Önder Karaveli,
yarınki karşılaşmada yedek kulübesinde
yer alacak. Karaveli, test sonucunun ne-
gatife dönmesinin ardından takımın ba-
şında görev yapacak. Yardımcı antrenör
Serdar Topraktepe'nin de test sonucunun
pozitif çıkması sonrası Çaykur Rizespor
maçında futbol akademisi antrenörlerin-
den Halim Okta görev almıştı.

Ghezzal, Oğuzhan, Salih ve 
Serdar hazır

Kovid-19 vakaları nedeniyle Çaykur Ri-
zespor maçında büyük sıkıntı yaşayan Be-
şiktaş'ta Rachid Ghezzal, Oğuzhan
Özyakup, Salih Uçan ve Serdar Saatçı,
Gaziantep FK maçı için hazır duruma
geldi. Bu oyuncular görev verilmesi ha-
linde yarınki karşılaşmada forma giyebile-
cek. Test sonuçları pozitif çıkan Miralem
Pjanic ve diğer oyuncuların durumu ise
bugün yapılacak testler sonrası netlik ka-
zanacak.

Vida ve Montero cezalı

Siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida ile
Francisco Montero, cezaları nedeniyle
Gaziantep FK karşısında forma giyeme-
yecek. Ligin ilk yarısında Gaziantep FK
ile oynanan maçta sarı kart gören Vida,
Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor
ve Çaykur Rizespor maçlarında gördüğü
kartlarla cezalı duruma düştü. Çaykur Ri-
zespor karşısında ikinci sarı karttan kır-
mızı kartla oyun dışında kalan Montero
da cezasını yarınki karşılaşmada çekecek.

Oğuzhan ve Larin sınırda

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle
Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Oğuzhan ile Larin yarınki karşılaşmada
da sarı kart gördüğü takdirde ligin 22.
haftasındaki VavaCars Fatih Karagüm-
rük maçında cezalı duruma düşecekler.

Rakibine karşı zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu
geçiren Gaziantep FK ile 6. kez karşı kar-
şıya gelecek.Siyah-beyazlı ekip rakibine 2
kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan
da mağlup ayrıldı. Taraflar arasındaki bir
karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
2019-2020'de ligde mücadele etmeye
başlayan Gaziantep FK'ye deplasmanda
oynanan ilk maçta 3-2 yenilen Beşiktaş,
evindeki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.
Geçen sezon yine deplasmanda 3-1
mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da raki-
bine 2-1 üstünlük kurdu. Bu sezon ligin
ilk yarısında iki takım arasında Gazian-
tep'te oynanan karşılaşma ise 0-0 bera-
berlikle tamamlandı.

HEDEFI ZAFER
Teknik adam konusu şimdilik kapandı.
Artık transfer için kollar sıvandı. Önce-
lik bu sezon takıma katkı sağlayacak
isimlerle anlaşmak. Bu yolda ilk adım
Vedat Muriç’in kiralanmasıyla atılacak

Torrent sahaya indi

Başakşehir’den
Macaristan’a

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domenec
Torrent, sabah antrenmanı öncesi tesisleri gezdi.
Başkan Burak Elmas da tesislerde Torrent ile bir
araya geldi. Domenec Torrent’in futbolcularla
yaptığı kısa toplantının ardından Florya Metin
Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Saha-
sı’ndaki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapıldı.
Sabah antrenmanında dar alanda çift kale maç
gerçekleştirildi. Akşam 17:00’de başlayan alt saha-
daki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından
yarı sahada hücum organizasyonları üzerinde du-
ruldu. İzolasyon süreci devam eden Taylan Antal-
yalı ile milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli
ve Mostafa Mohamed, antrenmanlarda yer al-
madı. Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçı hazırlık-
larına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Medipol Başakşehir, Peter Zulj'un sezon sonuna
kadar Macaristan 1'inci Lig ekiplerinden Fehervar
takımına kiralandığını açıkladı. İstanbul ekibinden
konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol-
cumuz Peter Zulj, 2021-2022 sezonunun sonuna

dek kiralık olarak Macaristan 1.
Lig ekiplerinden Fehervar for-
ması giyecek. Sözleşmenin kulü-
bümüz ve Peter Zulj için hayırlı
olmasını temenni eder, futbolcu-
muza yeni kulübünde başarılar
dileriz" denildi. Bu sezon başında
Belçika Ligi ekibi Anderlecht'ten
transfer edilen 28 yaşındaki
oyuncu, Başakşehir formasıyla
ligin ilk yarısında 7 maça çıktı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in
21’inci haftasında Atakaş Hatayspor ile
oynayacağı maçın hazırlıklarına, yeni
teknik direktör Domenec Torrent yöne-
timinde bugün sabah ve akşam yaptığı
antrenmanlarla devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yi
ağırlayacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak

Antalyaspor ile oynanan Süper
kupa maçı ile Süper Lig'deki Çay-
kur rizespor karşılaşmasında ser-
gilediği performansla parmak
ısırtan Beşiktaş'ın genç yıldızı
emirhan ilkhan, devlerin radarına
girdi. 2-2 biten Çaykur rizespor -
Beşiktaş maçında takımının ilk
golünde penaltıyı alan ve ikinci
golünü atan emirhan'ın bir kafa
şutu da direkten döndü. emirhan
ayrıca Gökhan Gönül'le girdiği bir
pozisyonda lehlerine verilen tacı
düzelterek "Top benden çıktı" dedi
ve hem hakemden hem rakiplerin-
den teşekkür aldı. emirhan ilkhan
basamakları koşarak çıkacağa
benziyor. Sadece iki maçta kalite-
sini ortaya koyan 17 yaşındaki
genç yeteneğin performansı fut-
bol kamuoyunu hayretler içinde
bırakmıştı. ispanyol devi Barcelo-
na'nın, 17 yaşındaki futbolcunun
peşine düştüğü iddia edildi. Be-
şiktaş'ın yeni yıldız adayının yük-
selişi Barcelona'nın da gözünden
kaçmadı. yeni bir yapılanma
içinde olan ve Avrupa'daki genç
yetenekleri birer birer kadrosuna
katmaya hazırlanan katalan devi,
emirhan ilkhan'a da listesine ek-
lediği belirtildi. Son olarak kayse-
rispor'dan 17 yaşındaki emre
demir'le sözleşme imzalayan Bar-
celona, emirhan hakkında rapor
hazırlatmak için futbolcu izleme
heyetine görev verdi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılması sonrası,
Gedson'un transferinin gerçekleşmeyeceği öğrenildi

Gedson
transferi
RAFA KALKTI
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Barcelona
Emirhan’ı
izleyecek

Türkiye'de transfer tescil dö-
neminin resmen başlamasının
ardından Galatasaray'da gözler
transfere çevrildi. Fatih Terim ile
yollarını ayırıp göreve domenec
Torrent'i getiren Sarı kırmızılı-
larda ilk hedef Gedson Fernan-
des olurken Portekiz'den yıldız
oyuncunun transferine ilişkin
flaş bir iddia ortaya atıldı. Gala-
tasaray'da 4. Fatih Terim dönemi
resmen sona erdi. Galatasaray
Başkanı Burak elmas, Fatih
Terim ile karşılıklı anlaşarak
yolların ayrıldığını ifade etti.
Fatih Terim ile yollarını ayırıp
göreve domenec Torrent'i geti-
ren Sarı kırmızılılarda gözler ya-
pılacak transferlere çevrildi.
Oyuncu satmadan transfer yap-
ması zor görününe Sarı kırmızılı-
larda Terim'in önceliği Gedson
Fernandes transferiydi. Porte-
kiz'den record, Gedson Fernan-
des'in transferine ilişkin flaş bir
iddiayı gündeme taşıdı. Habere

göre Benfica yönetimi, Fatih Te-
rim'in ayrılığı sonrası Gedson
Fernandes'i Galatasaray'a gön-
dermekten vazgeçti. record'un
haberinde Benfica yönetiminin
Gedson Fernandes'i Galatasaray
yerine başka bir kulübe gönder-
meye sıcak baktığı belirtildi.
Haberde Portekizli futbolcunun
hangi takıma transfer olacağına
dair bilgi verilmedi.

Terim yoksa 
Gedson da yok

Benfica Başkanı rui Costa ile
Fatih Terim'in Gedson Fernandes
transferinde büyük aşama kay-
dettiği ve transferin mutlu sonla
biteceği iddia ediliyordu. Te-
rim'in ayrılığı sonrası Gedson
transferinin zora girebileceği
kaydedildi. Portekizli futbolcu
Fatih Terim'in görevine son veril-
mesinin ardından Instagram ad-
resinden paylaşımda bulunmuş
ve Fatih Terim'e "Her şey için te-

şekkürler" mesajını göndermişti.
Gedson'un bu paylaşımı kafa-
larda soru işaretli
bırakmıştı.Geçtiğimiz sezonuın
devre arasında Galatasaray'a
transfer olan ve başarılı perfor-
mansıyla taraftarın sevgilisi
olan Gedson Fernandes, yaz
transfer döneminde Galatasaray
dışında Beşiktaş'ında günde-
mine gelmiş fakat transferi ger-
çekleşmemişti. Benfica'da 1.5
yıl sözleşmesi kalan Portekizli
futbolcu kulünün yeni sözleşme
teklifine olumsuz yanıt vermişti.
Jorge Jesus'la yıldızı barışma-
yan Gedson Fernandes'in Je-
sus'ın ayrılığının ardından
Benfica ile sözleşme yenileyebi-
leceği iddia ediliyor. Bu sezon
Benfica formasıyla sadece 4
maçta görev yapan 21 yaşındaki
futbolcunun Transfermarkt veri-
lerine göre piyasa değeri 12.5
milyon euro'dan 8 milyon eu-
ro'ya kadar geriledi.

Çaykur Rizespor maçında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta
Rachid Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan ve Serdar Saatçı,
Gaziantep FK maçı için hazır duruma geldi. Bu oyuncular görev
verilmesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.
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G elecek Partisi Esenyurt
İlçe Başkanı Veysel Kara-
tay, 10 Ocak Çalışan Ga-

zeteciler Günü münasebetiyle, Elit
Davet Salonu'nda düzenlediği top-
lantıyla gazetecilerle bir araya geldi.
Esenyurt'un gündemine ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulunan Karatay,
Esenyurt Belediyesi'nin logo deği-
şikliğini eleştirdi. Karatay, “Siyaset
halka, insanlığa hizmet için yapılan
bir sanattır. Siyaset yaparken kendi
istek ve talepleriniz doğrultusunda
hareket edemezsiniz. Toplumun
bazı vazgeçemeyeceği değerler var-
dır. Esenyurt 33 yıl önce kuruldu.
Ben de o zaman buradaydım. O
gün yapılan logo çok çağdaş ve gü-
zeldi. Şimdi 33 yıl sonra ne oldu da
logo değişme ihtiyacı ortaya çıktı?
Bunu inanın anlamış değilim. Lo-
gonun değişme ihtimalinin olması
da Meclis kararıyla gerçekleşir.
Şimdi Meclis kararı çoğunluk nok-
tasında bakarsanız CHP'ye ait
değil. Dolayısıyla böyle bir şey
vardı ise bile ben olsam önce mu-
hafeletin Meclis'teki temsilcileriyle
oturur konuşurum ama bunlar da
yapılmamış. Yani bu hoş bir şey
değil. Her gün Esenyurt Belediye-
si'nin borcu var diye belediye baş-
kanımız konuşuyor. Peki logonun
maliyetini hesapladınız mı? Dola-
yısıyla ben bunu doğru bulmuyo-
rum. Nitekim bunu günlerdir de
söylüyorum. Esenyurt'ta bütün hiz-
metler bitti, her derdi hallettik de
logo mu kaldı? Ben bunu doğru
bulmuyorum. Bir değişiklik ola-

caksa Esenyurt'un imajı için, işlet-
melere verilen isimler gözden geçi-
rilmeli. Bununla ilgili hiçbir şey yok
mesela. Dolayısıyla yeni bir sayfa
açmak istiyorsanız her şeyden önce
çok cesur olmalısınız” dedi.

Güçlü olan sadece
vatandaştır

Esenyurt Belediyesi'nin bu yıl büt-
çeden basına ayırdığı payın 16 mil-
yon lira olduğunu da anlatan
Karatay eleştirilerini sürdürerek;
“En son Meclis'te öğrendik ki sa-
dece basın için ayrılan bütçenin 16
milyon gibi bir rakam olduğunu
söylendi. Şimdi bu bütçe hazırla-
nırken ben olsam ne yaparım?
Benim coğrafyamda koşan, çizen
kim varsa ben o bütçeden hepsine
eşit bir şekilde kendilerine özgürce
yaşayabilecekleri bir pay ayırır, her
ay veririm. Yani şunu doğru bul-
mam. Gazeteciler benim her yazdı-
ğımı doğru bulsunlar beni
eleştirmesinler gibi bir mantığın
doğru olduğunu asla düşünmüyo-
rum. Belediyenin ayırdığı bütçe
kimsenin babasının parası değil.
Esenyurt'ta yaşayan 1 milyon 200
bin insanın bu parada hakkı vardır.
Dolayısıyla insanlara ödeme yapıl-
dığı zaman belediye büyük bir fe-
dakarlık yapılmış gibi görünmesin.
Gelecek Partisi olarak ben 2 sene-
dir ilçe başkanlığı görevini sürdürü-
yorum. Siyaseti daha ahlaklık,
daha temiz nasıl yapabiliriz diye
sürekli çalışıyoruz. Biz temiz siya-
seti getirmediğimiz sürece bu ülke-
nin geleceğine hiçbir şey katamayız.
Dolayısıyla gücün üstüne oturan,
oturduktan sonra bu dünyayı ben
yarattım kibrinden siyasilerin vaz-
geçmesi lazım. Hangi mevkide
olursanız olun, güçlü olan vatan-
daşın kendisidir” değerlendirme-
sinde bulundu.

Gazetecilik zor iş

Gazeteciler hakkında da konuşan
Karatay, gazetecilerin işlerinin zor
olduğunu söyledi. Karatay, “Şimdi
hep söylüyorum, insanlar özgür ol-
duğu zaman daha sağlıklı düşü-
nürler. Özgür değilseniz orada
sorun var demektir. Şimdi benim
bu anlattıklarım, az önce anlattıkla-
rımın Esenyurt'ta yapıldığını görsek
ben farklı şeyler konuşurdum. Ama
bunlar olmayınca daha farklı şeyler

düşünüyorum. Şimdi gazeteciler
yerelde bir hayat mücadelesi veri-
yor. Yöneten insanların bir eksiğini,
gerçekten yazılması gereken bir ek-
siğini yazdığı zaman tepkiyle karşı-
laşıyorlar. Destek alsalar farklı
bakıyorlar. Yani net bir manzara
göremiyoruz” dedi.

Esenyurt şeffaf yönetilmeli

Esenyurt'un şeffaf bir şekilde yöne-
tilmesi gerektiğini anlatan Karatay,
“Gelecek Partisi, toplumsal barışı
önemsiyor. İnsanlara ne kadar kıy-
metli olduğunu anlatıyor. İşte muh-
tarlarımızla başladık, basınımızla
sürekli bir araya geldik. Bakın Esen-
yurt'ta bir muhalefet partisinin,
mevcut yönetime karşı basın açıkla-
ması yapıp eksikleri tek tek anlatıp,
eleştiri getirdiği başka bir örnek
yoktur, bunu biz yaptık. Esenyurt'ta
biz halkın şeffaf bir yönetime ka-
vuşması gerektiğini düşünüyoruz.
Allah izin verir bizler bu işin başuna
gelirsek, o zaman bizi daha iyi 
anlayacaksınız” diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi sıfır atık
çalışmalarında bir ilke imza attı. Be-
lediye tarafından geliştirilen Sıfır Atık
Mobil Takip Sistemi uygulamasıyla
vatandaşlar, ev veya iş yerlerinde bi-
riktirdikleri geri dönüşüm atıklarını
belediyeye bildirebiliyor. Uygulama
üzerinden bildirilen atıklar, belediye
ekipleri tarafından adresten teslim
alınıyor. Uygulamayı kullananlar, teslim ettik-
leri atık miktarına göre kazandıkları puanlarla
çeşitli hediyelerin sahibi olabiliyor. Gazios-
manpaşalılar, mahallelerinin çöp toplama,
sokak süpürme, yıkama gibi birçok temizlik
hizmetini de fotoğraflı şekilde uygulama üze-
rinden takip edebiliyor. GOP Sıfır Atık Mobil
Takip Sistemi’nin lansmanı Gaziosmanpaşa
Kültür ve Sanat merkezinde gerçekleştirildi.
Lansmana Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve vatan-
daşlar katıldı. Toplantıda gerçekleşen su-

numda Gaziosmanpaşa Belediye Baş-
kan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, davetli-
lere Sıfır Atık Mobil Takip Sistemi’ni
anlattı. Lansmanda konuşan Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tah-
sin Usta, “Her birimizin şehre önem
vermek anlamında yaptığımız bir uygu-
lamayı sizlerle paylaşmak ve bu şekilde
sizler aracılığı ile tüm paydaşlarımıza

iletmek maksadıyla bir aradayız. Bu uygula-
manın önemli özelliği ilk kez halkımıza açılı-
yor. Yapılan çalışmaları belli bir noktaya kadar
belediye bünyesinde teknik ve hizmet olarak
bir neticeye ulaştırdıktan sonra, yapılan temiz-
leme veya sıfır atıkla ilgili tüm çalışmaların
toplumun her kesimi tarafından sahiplenil-
mesi, takip edilebilmesi ve denetlenebilmesi
anlamında kendi yerli yazılımımızla halkımıza
sunduğumuz bu sıfır atık geri dönüşüm anla-
yışının yeniden kurgulanmasıyla ilgili bir lans-
mandır” dedi. ARİF ELMAS

BARIŞ KIŞ

TEK DERDIMIZ
LOGO MUDUR!
Gelecek Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Veysel Karatay, 10 Ocak sebebiyle düzenlediği toplantıda 
gazetecilerle bir araya geldi. İlçe gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karatay, Esenyurt
Belediyesi'nin logo değişikliğini eleştirdi. Karatay, “Bütün sorunları hallettik, her derdimizi çözdük
de şimdi sıra logoya mı geldi? Tek derdimiz logo mudur? Sahiden akıl alır gibi değil” dedi

Önceki akşam Hazal Kaya'nın rol aldığı "Benden
Ne Olur?" adlı filmin galasına katılan Ali Atay,
eşine övgüler yağdırdı. Kaya'nın setten oğlu
Fikret Ali'ye süt gönderdi-
ğini ifade eden Atay,
"Allah onu başımızdan
eksik etmesin" dedi

Şoför Nebahat alkış aldı
Başakşehir’de, “Şoför Nebahat” rüzgârı esti. Bir döneme damgasını vuran Yeşilçam’ın unutulmaz karakteri
Şoför Nebahat, Başakşehirli tiyatroseverleri hem nostalji turuna çıkardı, hem de kahkahaya boğdu
BaşakşehirBelediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında
sahnelen “Şoför Nebahat”adlı oyun tiyatroseverlerden tam not
aldı. Ünlü oyuncular Çiğdem Tunç, Bora Gençer ve Abidin Yere-
bakan’ın rol aldığı oyun, Başakşehirlilere keyifli bir tiyatro akşamı
yaşattı. Çiğdem Tunç Tiyatrosu tarafından Başakşehir Emin
Saraç Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda, 1960’lı yıllarda
Yeşilçam’da fırtına gibi esen ve hafızalara kazınan Şoför Neba-
hat’in başından geçenler anlatıldı. Erkek işi yapmaya mecbur
kalan Nebahat, bütün gün direksiyon sallamaya başlar ve seven-
leri olduğu kadar tuzak kuranları da çok olur. Her güzel hikâyede
olduğu gibi, Nebahat’in hikâyesinin sonunda da iyilik kazanır.

Bizim baraj problemimiz yok
Gelecek Partisi'nin olası bir seçimde yüzde 10 bara-
jını aşacağını da iddia eden Karatay şöyle konuştu;
“Bizim yaptığımız anketlere göre yüzde 10 baraj so-
runumuz yok. Bunu görüyoruz ve biliyoruz. Genel
başkanımızın da dediği gibi “Arkadaşlar bir dip dalga
geliyor ve o dip dalga Türkiye'de çok şeyi değiştire-
cek...” Ha bu dip dalga gibi yukarı taşır bunu süreç
gösterecek. Benim önümüzdeki süreçte belediye baş-

kanı olacağım gibi bir iddiam yok. Ama şunu söylü-
yorum. Genel seçimde istediğimiz sonucu alırsak işte
o zaman sizinle daha net konuşabilirim. Ben bilimsel
verilere inanan bir insanım. Ama Esenyurt'ta Veysel
Karatay'a ve ekibine ihtiyaç var mı diye sorarsanız
bence çok var. Gelecek Partisi'ne ihtiyaç var mı? Ke-
sinlikle var. Yani ülkemizin vatandaşı akıllıdır, bilin-
çlidir. O yüzden bizler de umutluyuz.”

Gelecek Partisi Esenyurt İlçe
Başkanı Veysel Karatay, 10
Ocak Çalışan Gazeteciler

günü münasebetiyle, Damga
Gazetesi muhabiri Barış Kış'a

da plaket takdim etti.

Esenyurt Belediyesi'nin şeffaf
bir yönetimi olmadığını da an-
latan Karatay, “Ben bir koltuğa
oturduğum zaman o topluma
yanlış yapmamalıyım. Ben sü-
rekli şunu söylüyorum yöne-
timler şeffaf olmalı. Ama
şeffaflık olmadığı zaman da
maalesef Esenyurt Belediye-
si'nde bugün olduğu gibi bir-
çok handikap ortaya çıkıyor”
değerlendirmesinde bulundu.

Hanımcılıkta Ali
Atay gibi olmalı!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın
haberine göre; Aslı Kızmaz'ın
aynı adlı kitabından sinemaya
uyarladığı "Benden Ne Olur?"
filminin galası önceki akşam
gerçekleştirildi. Geceye film
oyuncuları Enis Arıkan, Onur
Tuna, Selin Şekerci, Hazal Kaya
ve Cem Belevi katılırken, Nur
Fettahoğlu'nun galada yer al-
maması dikkat çekti. Film
oyuncularından Hazal Kaya,
geceye eşi Ali Atay ile birlikte
katıldı. Bir hayli keyifli olan çift,
gazetecilerin sorularını yanıt-
ladı. Atay, "Film çok uzun süre
aldı. Hatta Hazal setten Fikret
Ali’ye süt gönderdi. Allah Hazal
Kaya’yı başımızdan eksik etme-
sin, ben onun oyunculuğunu
çok seviyorum. Onu oturup, 
izlemek çok hoşuma gidiyor."
diyerek, eşine övgüler yağdırdı.

Geri dönüşüm dijitale taşındı


