
“Yasaklı ırk” olarak belir-
lenen köpeklerin, il ve ilçe

tarım müdürlüklerinde kayıt 
altına alınması işlemleri bugün
sona erdi. Bağcılar’da şimdiye
kadar 27 köpek kayıt altına
alındı. Sisteme kayıt işlemi 
yaptırmayan köpek sahiplerine

14 bin 982 lira,
söz konusu hay-
vanları hiçbir
işlem yapmadan
sokağa terk eden
sahiplerine ise 30
bin lira idari para
cezası uygulana-
cak. I SAYFA 9

DEMEt Özdemir ve
Oğuzhan Koç geç-
tiğimiz ay ayrılık
kararı almıştı. 

Paris'te aşk tazeledikleri
düşünülen çift tatil dö-
nüşü ilişkiyi bitirmişti.
İkili cephesinde yeni bir
gelişme yaşandı. Demet
Özdemir, Oğuzhan Koç
ile olan tüm fotoğrafla-
rını sildi. Sevgilisiyle
bütün karelerini tek
tek kaldıran Özdemir,
Koç'u hayatından 
çıkardı. Ünlü oyuncu-
nun hamlesini karşı-
lıksız bırakmayan
Oğuzhan Koç da 
birlikte yer aldıkları 
fotoğrafları sosyal
medya hesabından

kaldırdı.

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı
Harun Özer'in Esenyurt Bele-

diyesi ve CHP Esenyurt İlçe Başkan-
lığı hakkında ortaya attığı iddialara
eski CHP Meclis Üyesi Taner
Uluğ'dan cevap geldi. “İddialara kim
cevap verecek?” diye soran Uluğ, “İş
başa düştü” diyerek, Esenyurt'un bu

hale gelmesinin
tek sebebinin AK
Parti olduğunu
savundu. Uluğ,
“15 yıl boyunca
Esenyurt’ta
soğan zarından
ayakkabı köselesi
imal edilirken ne-
redeydiniz?” diye
sordu. I SAYFA 9

ç

İddialara kim 
cevap verecek?

Farkındamısınız?
Ahmet Davutoğlu, şimdilerde muhalefet-
teki liderlerle arka kapı diplomasisini
epeyce hızlandırdı. Anladığım kadarıyla,
Millet İttifakı'ndan kopmadan bir ''üçüncü

ittifak” arıyor Davutoğlu...
Buna “ittifak içinde ittifak”
da diyebiliriz. Benzer dü-
şüncenin, Karamollaoğ-
lu'nda, Babacan'da, hatta
azıcık da olsa Akşener'de
bile olabileceğini de dü-
şünmek zorundayız.

İttifak içinde 
ittifak mı geliyor?
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Bodrum katta çıkan kavga
sırasında taraflardan birininin
eşyaları ateşe vermesi üzerine, 
binada resmen can pazarı yaşandı.
Bir kişi pencereden battaniyenin
üzerine atlayarak kurtuldu

CAN PAZARI!

Taner Uluğ

İstanbul Halk Ekmek
(İHE) Genel Müdürü

Okan Gedik, büfelerin
önünde oluşan kuyrukla-
rın sebebinin yoksulluk 
olduğunu söyledi. Doğal
gaz, elektrik ve un fiyatla-
rında yaşanan artışların
ekmek maliyetini arttırdı-
ğını hatırlatan Gedik,
“Hayat pahalılığın artma-

sıyla halk, ucuz ekmeğe
yoğun talep gösterdi”
diye konuştu. Gedik,
“Kamunun kaynaklarını
tüketmeden, zarara 
uğramadan 2021'i kapat-
tık. Gurur duyuyoruz. 
Biz kar etme amacında
değiliz, halka hizmet etme
amacı güdüyoruz” diye
konuştu. I SAYFA 9
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi Hasan Akgün, Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz'ın “Bakalım Hasan Akgün ne diyecek?” açıklamasına cevap verdi. TBB'nin bin 387 
belediyeye eşit durması gerektiğini vurgulayan Akgün, “TBB tarafından hangi büyükşehir 
belediyelerine hangi cins ve marka onlarca araç verildi? Dağıtılan bin 953 araçtan 222 tanesine CHP’li
belediyelere verilirken bin 731 araç hangi belediyelere ve kurumlara dağıtıldı?” sorularına yanıt istedi

İBB Meclisi'nde konuşan Hasan Akgün, Silivri
Belediye Başkanı ve TBB Encümen Üyesi 

Volkan Yılmaz’ın TBB tarafından yapılan araç, hibe ve
yardımlara yönelik iddialarına cevap verdi. TBB'de
2019’a kadar sorun olmadığını belirten Akgün, “Gazian-
tep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin dönemin-
den başlayarak TBB'de işler doğru gitmiyor. Çünkü,
TBB araç dağıtmaya başladıktan sonra bütçenin nasıl
kullanıldığını çözemedik” eleştirisinde bulundu. CHP'li
üyelerin bir araya gelerek rahatsızlıklarını dile getirdikle-
rini belirten Akgün, “Fatma Şahin başkanımız çözeceğiz
diye çok defa nazikçe cevap verdi. Biz de ona itimat 
ederek faaliyet raporuna hayır oyu vermedik” dedi.

FaTma ŞaHin’DEn sOnra 
iŞLEr DOğru GiTmiYOr

ç “Nereye hangi araç veriliyor? Bunların hepsi 
açık şeffaf şekilde sizlere bildirilecek” gibi laflarla

bugüne kadar geldiklerini açıklayan Hasan Akgün,
“Sonra encümen üyeleri olarak denetleme hakkımızı
kullandık resmi başvuru yaparak bilgilendirme istedik.
Bugüne kadar belediyelere bin 953 araç verdiniz. Bunla-
rın sadece 222 adedi CHP’li belediyelere verilmiş. Geriye
kalan bin 731 adet araç neden TBB encümeninde görü-
şülmeden tahsis edilmiştir? Birlik bütçesinden alınan 
bin 953 araç hangi belediyelere, kurumlara ve valiliklere
verildi? Hakları olmadığı halde hangi büyükşehir beledi-
yelerine en pahalı onlarca araç verilmiş bunun listesini
TBB’den istiyoruz” diye konuştu. I SAYFA 4

saDECE 222 aDEDi CHP’Li 
BELEDiYELErE VEriLmiŞ

ç

BİNAYI ATEŞE
VEREN ARANIYOR

Fatih'te 5 katlı bir binanın kömürlü-
ğünde yabancı uyruklu iki grup 

arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 
taraflardan biri kullanılmayan eşyaları
ateşe verirken, kömürlükte yangın çıktı. 
3 kişinin dumandan etkilendiği yangın 
sırasında binada oturan yabancı uyruklu
bir kişi de pencereden sarkarak bir süre
tutundu. Mahalle sakinlerinin açtığı 
battaniyeye düşen yabancı uyruklu kişi
yaralandı. Yangın nedeniyle binada bulu-
nan ve dumandan etkilenen yabancı uy-
ruklu 3 kişi, itfaiye ekipleri ile çevredekiler
tarafından binadan çıkarıldı. Polis, kav-
gaya karışan ve binayı ateşe veren kişileri
yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ç

KUYRUKLARIN TEK 
SEBEBi YOKSULLUK!

Vali Ali Yerlikaya, İstan-
bul'un 2021 yılı asayiş ra-

kamlarını açıkladı. Yerlikaya,
“2021 yılında, terör örgütlerine
karşı toplam 2 bin 769 operas-
yon düzenledik. Bu operasyon-

larda 5 bin 563 şahsı yakaladık.
737 şahıs tutuklandı” dedi. 
Yerlikaya, “Uyuşturucuya
bağlı ölümlerde büyük
oranda düşüş yaşandı” 
açıklamasını yaptı. I SAYFA 5
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Oğuzhan Koç’u 
TAMAMEN 
SiLDi

‘İŞ BAŞA DÜŞTÜ’ DEDİ, KONUŞTU

İBB Meclisi'nde Kanal İstan-
bul Projesi ile ilgili tespitlerini

paylaşan Volkan Yılmaz, Türkiye’nin
çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine
ulaşması ve lider ülke olabilmesi için

bu ve benzer
projelerin yapıl-
masının kaçınıl-
maz olduğunun
altını çizerek,
“Kanal İstanbul
Projesi'ni İstan-
bul için faydalı
görüyor ve des-
tekliyoruz” dedi.
I SAYFA 4

ç

Kanal İstanbul’u
destekliyoruz

Volkan Yılmaz

FAYDALI GÖRÜYORUZ

Uzun yıllardır imar bekleyen
Ataşehir’in İçerenköy-Küçük-

bakkalköy, Mustafa Kemal-Âşık 
Veysel ve Kayışdağı-İnönü Mahalle-
leri sonunda Nazım İmar Planlarına
kavuştu. 1/5000’lik Nazım İmar
Planları İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde kabul edildi. 
Belediye Başkanı Battal İlgezdi,

“Planların 
geçmesinde
emeği geçen 
herkese teşekkür
ederim. Ataşehir 
Belediyesi olarak
halkımız için 
verdiğimiz 
mücadelenin 
sonucunu aldık”
dedi. I SAYFA 4

ç

6 mahallenin 
planları çıktı

Battal İlgezdi

İLGEZDİ TEŞEKKÜR ETTİ

HASAN AKGÜN, KENDİSİNİ AÇIKLAMAYA DAVET EDEN VOLKAN YILMAZ’A CEVAP VERDİ

TBB'ye çağrıda bulnan Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün, “Bugüne kadar Türkiye Belediyeler Birliği
Sayın Başkanı herhangi bir cevap vermedi, genel sekreter
cevap vermedi. Madem yaptığınız işler doğru bu araçları
nereye verdiğinizi niye açıklamıyorsunuz? Bin 387 belediye
olmasa o belediyeler birliği olamaz” tepkisini gösterdi. 

nEDEn CEVaP VErmiYOrsunuZ?

bIN 731 aRaCbIN 731 aRaCbIN 731 aRaCbIN 731 aRaCbIN 731 aRaCbIN 731 aRaCbIN 731 aRaCbIN 731 aRaCbIN 731 aRaC
KIMe VeRIlDI?KIMe VeRIlDI?KIMe VeRIlDI?KIMe VeRIlDI?KIMe VeRIlDI?KIMe VeRIlDI?KIMe VeRIlDI?KIMe VeRIlDI?KIMe VeRIlDI?

Hakan Aygün’ün köşe yazısı sayfa 8’de

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Mansur Yavaş’ı belediyede ziyaret etti. Çı-
kışta açıklama yapan Akşener, HDP'li Semra
Güzel hakkında düzenlenen fezlekede partisi-
nin milletvekillerinin “evet” oyu kullanacağını
açıkladı. Akşener, “İYİ Parti'nin tutumu her
zaman terör, teröre yataklık, terörle, teröristle
iltisak, irtibat gibi konularında açık ve nettir.
Burada sorunumuz yok, umarım 
rahatlamışlardır” diye konuştu. I SAYFA 7

ç
Fezlekeye evet oyu vereceğiz!

27 KöpeK 
kayıt altında
ç

Cildinize kış
uğramasın
Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi
Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Kara-
han, kış mevsiminde ciltte kuruma olmaması için
neler yapılması gerektiğini anlattı. I SAYFA 2
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HABERİN DEVAMI
SAYFA 14’TE
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Ünlü
oyuncu
Demet

Özdemir,
ayrıldığı

sevgilisinin
fotoğraflarını

sildi.

Büyükçekmece 
Belediye Başkanı 
TBB Encümen Üyesi 
Hasan Akgün
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Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy)
Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. 

Süleyman İzzet Karahan, kış mevsiminde
ciltte kuruma olmaması için neler 

yapılması gerektiğini anlattı

C ildinizde pullanma ve kepeklenme var
mı? En sık bacak bölgelerinde mi oluşu-
yor bu şikayetleriniz? Banyo veya yüzme

sonrasında cildiniz size gergin geliyor mu? Bu
yakınmalarınıza ara ara kaşıntı mı eşlik edi-
yor? Cildiniz normalden daha cansız ve renk-
siz mi görünmeye başladı? Bu sorunlardan
tümü veya bazıları size tanıdık geliyorsa, dik-
kat! Yakınmalarınızın nedeni, kış aylarında ço-
ğumuzun ortak derdi olan ve önlem
alınmadığında egzama ya da enfeksiyon gibi
önemli sorunlara yol açabilen “ciltte kuruluk”
olabilir! 

Önlem almak gerekir
Kuru deri, tıptaki adıyla
kserosis cutis; ciltte
fazla su veya yağ kay-
bına bağlı olarak geli-
şen değişiklikler olarak
tanımlanıyor. Özellikle
‘atopik cilt’ denilen
tabloda cilt doğuştan
nemlendirici protein-
leri yeteri kadar sen-
tezleyemediği için bu
grupta kuruluk daha
şiddetli olarak gelişe-

biliyor. Kış mevsiminde havadaki buharlaşma
azaldığı ve nem oranı düştüğü için ciltte kuru-
luk yaz aylarına nazaran çok daha sık görülü-
yor. Ayrıca kuru ve soğuk rüzgar da kuruluk
şikayetini daha da artırılabiliyor. Acıbadem Dr.
Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Dermatoloji
Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan, hemen
her yaşta gelişebilen ciltte kuruluk sorununun
mutlaka önlenmesi gerektiğine dikkat çeke-

rek, “Cildimizdeki kuruluğu ciddiye almazsak
üzerinde egzama gelişebiliyor. Egzama oluşan
yerler kaşınıyor ve buna bağlı olarak cildimiz-
deki problemler kısır bir döngüye girebiliyor.
Dahası, cildimiz kaşınan yerlerden enfeksiyon
da kapabiliyor, bunun sonucunda daha ağır ve
ciddi tedaviler gerekebiliyor” diyor. Acıbadem
Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Dermato-
loji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan, kış
aylarında cilt kuruluğuna karşı almanız gere-
ken önlemleri anlattı; önemli öneriler ve uyarı-
larda bulundu! 

Çok sıcak suyla banyo yapmayın 

Çok sıcak suyla banyo yapmak ciltte kuruluk
şikayetini arttırabiliyor. Ilık su tercih etmeniz
hem ciltteki kuruluğu hem de kuruluğun yap-
tığı kaşıntı hissini azaltıyor. Dikkat etmeniz ge-
reken bir başka önemli nokta da, banyo süresi
olmalı! Suyla uzun süreli temas tek başına cilt
kuruluğuna neden olabileceği için kış ayla-
rında banyo süresini de 5 dakika gibi kısa sü-
reyle sınırlı tutmayı alışkanlık edinin. 

bol bol su iÇin

Kış aylarında cilt kuruluğundan kaynaklı şika-
yetlerinizin artmaması için bol bol su içmeniz
çok önemli. Günde en az 2-2.5 litre su tüket-
meniz, kuruluk şikayetinizi büyük oranda 
azaltacaktır.

odanın nemini artırın 

Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Kara-
han, ev ve işyerinizde bulunduğunuz odanın
nem oranını arttırmanın ciltte kuruluk şikaye-
tini azaltabileceğine işaret ederek, “Bulundu-
ğunuz mekandaki nem oranının yüzde 60
civarında olmasına özen gösterin. Sıcak veya

soğuk hava cilt kuruluğunu arttırabildiği için
oda sıcaklığını da 21-25 derece arasında tut-
mayı alışkanlık haline getirin” diyor.

soba başında fazla durmayın
Cildinizin daha da kurumaması için bulundu-
ğunuz ortamlara da dikkat etmeniz gerekiyor.
Örneğin soba veya şömine başında uzun
zaman geçirmek ciltteki kuruluğu arttırıyor.
Klor oranı yüksek kapalı havuzlar da cildi çok
daha fazla kurutuyorlar. Dolayısıyla cildinizin
kuramaması için bu tür ortamlarda geçirdiği-
niz süreyi kısaltmanızda fayda var.

antioksidan ve omega-3 Önemli 

Kış aylarında antioksidandan ve omega-3’ten
zengin beslenmek kuruluk şikayetini bir miktar
azaltabiliyor. Bunun nedeni ise antioksidanla-
rın cildimize zarar veren serbest radikallere
karşı bariyer oluşturmaları. Yabanmersini, do-
mates, havuç, fasulye, bezelye, mercimek ve
balık yağı, bu içeriklerden zengin olan besin-
lerden bazıları. Soğuk havalarda düzenli ola-
rak meyve ve sebze tüketmeyi de asla ihmal
etmeyin, çünkü normal döngüsünü devam et-
tirebilmesi için cildimiz bu gıdalardaki vita-
minlere de gereksinim duyuyor. 

Hindistan cevizi yağı kullanın

Cildiniz kuruysa Hindistan cevizi yağı cildinizi
nemlendirmek için iyi bir seçenek olabiliyor.
Bu yağ gözaltı gibi vücudumuzun en hassas
bölgelerine bile sürülebilirken, diğer bir avan-
tajı ise başka bir taşıyıcı yağla karıştırılmadan
cilde doğrudan uygulanabilmesi. 

banyoda yulaf kepeği kullanın

Yulaf kepeğiyle banyo yapmak da cilt kurulu-

ğuna karşı etkili olabilen bir yöntem. Derma-
toloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan,
yulaf kepeğinin özellikle nemlendirici ve ka-
şıntı giderici özelliği sayesinde kuruyan ciltleri
önemli ölçüde rahatlatabildiğini belirterek,
şöyle devam ediyor: “Yulaf kepeğini blender-
den geçirip toz haline getirdikten sonra, küvet-
teki ılık banyo suyuna bir buçuk su bardağı
kadar ekleyebilirsiniz. Küvette 15-20 dakika
kadar beklemeniz yeterli olacaktır. Yulaf ke-
pekli uygulamayı haftada 2 gün yapabilirsiniz. 

terleten kıyafetler giymeyin
Kış aylarında yünlü kıyafetler cildimizi tahriş
ederek kuruluk ve kaşıntı şikayetini arttırabili-
yor. Ayrıca sentetik ürünler de cildimizi daha
çok kurutup kaşındırabiliyor. Dermatoloji Uz-
manı Dr. Süleyman İzzet Karahan, özellikle
kuru cilde sahipseniz pamuk gibi hava alan ve
cildi tahriş etmeyen kıyafetleri tercih etmeniz
gerektiğini vurgulayarak, ”Bunların yanı sıra
kışın kalın dokumalı tek kat giysiler terlemeye
neden olabileceği için birkaç kat ince kıyafet-
ler giymeniz daha doğru olacaktır. Böylelikle
ortamın ısı durumuna göre kıyafetinizi çıkarta-
rak terlemeyi önleyebilirsiniz” diyor. 

cildinize kese yapmayın 
Yıkanırken banyo süresinin kısa olması ve ılık
suyun tercih edilmesi kadar, kullandığımız
ürünlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayı-
sıyla duş jelleri ve sabun gibi kimyasal ürün-
ler yerine daha az kimyasal içeren bebek
ürünleri kullanmanız daha sağlıklı olacaktır.
Ayrıca lif ve kese gibi cildi temizlerken tahriş
eden malzemeler kullanmayın. Bunların ye-
rine cildinize nemlendirici etkiye sahip, tane
formunda olan peelingleri uygulamanız daha
doğru bir tercih olacaktır. 

Cildinize kış
uğramasın

Kış aylarında özellikle cilt tipinize
uygun ürün kullanmak son derece
önemli. Kışın akneli ciltlerde akne
problemi artabileceği gibi, kuru cilt-
lerde de egzama sorunu artabiliyor.
Bu nedenle akneli bir cilde sahipse-
niz daha güçlü, kuru cilde sahipse-
niz daha nazik temizleyiciler tercih

edebilirsiniz. “Kimi kişiler karma
cilde sahip olabiliyor; vücut kuru
olup egzamaya meyilli iken, yüz
yağlı olup akneye meyilli olabiliyor.
Bu nedenle yüze ve vücudumuza
kullandığımız ürünler mutlaka farklı
olmalı” diyen Dermatoloji Uzmanı
Dr. Süleyman İzzet Karahan, şöyle

devam ediyor: “Kış döneminde ku-
ruluk şikayetimizi arttırabileceği için
özellikle kuru cilde sahip kişilerin
çok sık peeling yapmalarını önermi-
yoruz. Evde yapılan peelinglerde de
içeriğine dikkat etmek gerekebiliyor,
çünkü fazla derin yapılan işlemler
kuruluk şikayetini arttırabiliyor”  

Bakım ürününüz cilt tipinize uygun olsun

NEŞE MERT

Rahim ağzı kanserine dikkat!
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hale Göksever Çelik, 1-31 Ocak Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında
yaptığı açıklamada, erken teşhisin önemini anlattı, rahim ağzı kanserini önlemenin 5 yolunu sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

DünyaDa en sık görülen genital
kanserlerden biri olan rahim ağzı
(serviks) kanseri diğer kanserlerde

olduğu gibi erken dönemde belirti vermeye-
biliyor. Sağlıksız beslenme, sigara, alkol kul-
lanımı, çok eşlilik ve cinsel ilişki yoluyla
bulaşan HPV virüsü gibi faktörlerin neden
olabildiği rahim ağzı kanserinden geçen yıl
350 binden fazla kadının hayatını kaybetti-
ğini belirten Acıbadem Fulya Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.
Dr. Hale Göksever Çelik, rahim ağzı kanse-
rini düzenli tarama sayesinde kanser geliş-
meden tespit ederek önlemenin mümkün
olduğunu vurguluyor. Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hale Göksever
Çelik, 1-31 Ocak Rahim Ağzı (Serviks) Kan-
seri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açık-
lamada, erken teşhisin önemini anlattı, rahim
ağzı kanserini önlemenin 5 yolunu sıraladı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Çok sayıda risk faktörü var

Gerek dünyada gerekse ülkemizde kadın
kanserlerinin görülme sıklığı giderek artıyor.
Onlardan biri de rahim ağzı (serviks) kan-
seri. Ülkemizde her yıl yaklaşık 4 bin kadına
rahim ağzı kanseri teşhisi konulduğunu belir-
ten Acıbadem Fulya Hastanesi Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hale
Göksever Çelik “Rahim ağzı rahim ile vajina
arasında rahimin bir parçası olan dokudur.
Rahim ağzı kanseri bu dokunun kanserleş-
mesidir. Dünyada kadınlarda en sık görülen
genital kanserlerden biridir. 350 binden fazla

kadın bu kanser nedeniyle 2020 yılında haya-
tını kaybetmiştir” diyor. Rahim ağzı kanserini
düzenli tarama sayesinde kanser gelişmeden
tespit etmenin mümkün olduğunu vurgula-
yan Doç. Dr. Hale Göksever Çelik şöyle ko-
nuşuyor: “Rahim ağzı kanseri HPV (insan
papilloma virüs) isimli virüs nedeniyle olu-

şan bir kanserdir. Bu virüs rahim ağzı doku-
sundaki hücreleri enfekte ederek bu hücrele-
rin anormal büyümesine ve kanserleşmesine
sebep olmaktadır. Sigara ve alkol kullanımı,
bağışıklık sistemi bozuklukları, sağlıksız bes-
lenme, çok eşlilik ve çok sayıda doğum yap-
mak da risk faktörleri arasında yer

almaktadır.”

Düzenli tarama hayat kurtarıyor!

Rahim ağzında HPV ile enfekte olan hücre-
lerin kanserleşmesinin yıllar alabildiğini, kan-
ser öncesi dönemde tarama ile kanserleşme
riski olan bu hücrelerin saptanarak, erken
teşhis ile tedavi edilebildiğini belirten Doç.
Dr. Hale Göksever Çelik, taramanın jineko-
lojik muayene esnasında rahim ağzından alı-
nan PAP smear ve HPV testleri ile
yapılabildiğini söylüyor. Doç. Dr. Hale Gök-
sever Çelik şu açıklamalarda bulunuyor:
“Dünyada farklı tarama programları ol-
makla birlikte, en çok kabul edilen yöntem
PAP smear testi yaptırmaktır. Pap smear testi
jinekolojik muayene esnasında rahim ağzın-
dan sürüntü alınarak bu dokuya ait hücrele-
rin incelenmesidir. 21 yaşından başlayarak
tüm kadınlara önerilmektedir. HPV testi de
rahim ağzından alınan örnekte kansere
neden olabilecek yüksek riskli HPV tiplerin-
den birinin tespiti için yapılmaktadır. 30 ya-
şından başlayarak tüm kadınlara
önerilmektedir. Son yıllarda görülme sıklığı
artan rahim ağzı kanserini alınacak tedbir-
lerle önlemek mümkün olduğundan, ebe-
veynlerin gençleri bilgilendirmesi de çok
büyük önem taşımaktadır.”

5 önemli tedbir var

Acıbadem Fulya Hastanesi Kadın Hastalık-
ları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hale Gök-
sever Çelik, rahim ağzı kanserinin bazı

tedbirlerle önlenebileceğini belirterek, alına-
bilecek önlemleri şöyle sıralıyor;  Sağlıklı ve
dengeli beslenmek, her hastalıkta olduğu gibi
rahim ağzı kanserine yakalanma olasılığınızı
azaltıyor. 

Sigara ve alkolden uzak durun

Sigara ve alkol, vücuda zararlı olan ve hasta-
lıklara yatkınlığı artıran oksidan maddelerin
üretimini artırır, vücuttan atılımını azaltır.

Güvenli cinsel ilişkiye dikkat edin

Gebelik düşünülmediği takdirde doğum
kontrol yöntemi olarak kondom kullanın.
Çünkü kondom kullanımı, HPV bulaşını ön-
lemede en etkin doğum kontrol yöntemidir.
Ayrıca çoklu partnerlikten uzakta bulunmak
da, riski önemli oranda azaltmaktadır.

Jinekolojik muayene şart

En fazla yarım saatinizi alacak yıllık jinekolojik
muayene ve muayene esnasında alınan rahim
ağzı kanser tarama testi ve HPV taraması,
rahim ağzı kanseri ilerlemeden erken tanı ve
etkin yönetimine olanak sağlamaktadır. 

Aşınızı yaptırın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.
Dr. Hale Göksever Çelik “Rahim ağzı kan-
seri aşıları yüzde 90’lara varan kanser ön-
leme etkinliğine sahiptir. Aşılar 9-15
yaşlarında iki doz, 15 yaşından itibaren üç
doz şeklinde uygulanmaktadır” diyor.  
SEMANUR POLAT 

Lahmacun için
en doğru adres

32 seneDir Urfa ve Güneydoğu lez-
zetlerini, sevenleri ile buluşturan Dede-
can; lahmacun ve kebapları ile günün

her saati ziyafet sofraları kuruyor. Urfa Merkez,
İstanbul Ataşehir, Ankara Çukurambar, Kayseri
Talas’da bulunan şubeleri ile lahmacun ve kebap
severleri ağırlayan Dedecan, taş fırın ve ocakbaşı
lezzetlerinin yanı sıra; masaya gelen kendine has
eşlikçileri ile önce gözlere sonra da damaklara
hitap ediyor. Özellikle acı Urfa biberinin masaya
gelmesiyle renklenen sofralar; Şanlıurfa mutfa-
ğından nohut ve dövmeden hazırlanan lebeni,
bostana, Dedecan’ın yaratıcısı olduğu soğan sa-
latası ve yeşillikleri ile geleneksel lezzetleri yaşat-
maya devam ediyor. Acılı ve acısız
lahmacunlarını iki boyda sunan Dedecan, lah-
macun sonrası kebap yemek isteyenler için
‘Tabak Altı’ tabir edilen lahmacunu ile de dikkat
çekiyor. Güneydoğu mutfağının geleneksel lez-
zetlerini korumak ve devam ettirmek için büyük
bir disiplin ve heyecan ile yola çıkan Dedecan
Ocakbaşı; Şanlıurfa yemek kültürünü ve sofra
zenginliğini en iyi şekliyle yansıtmaya devam 
ediyor.

Stres diş sağlığını
bozuyor

Dişleriniz için en büyük tehditler-
den biri gıcırdatmaktır. Dişler yiye-
cekleri çiğnemek ve öğütmek için

yapılmış olsa da, dişlerin bilinçsizce gıcırda-
tılması veya sıkılması zamanla çiğneme yü-
zeylerine zarar verebilir. Minede mikro
çatlaklara neden olabilir, dişleri çürümeye
karşı daha duyarlı hale getirebilir ve hatta azı
dişlerinin üzerindeki tepecikleri aşındırabilir.
Ayrıca, diş gıcırdatma baş ağrısına, kas ağrı-
sına ve çene yaralanmasına neden olabilir.
Çoğu durumda, bruksizmi olan kişiler, mua-
yene esnasında diş hekiminin diş yüzeyle-
rinde bruksizme ait işaretler fark edene kadar
bir problemleri olduğunun farkına varmazlar.
İşte size altı ayda bir diş hekimi ziyareti yap-
tırmak için bir neden daha. Araştırmacılar
stres veya öfkenin diş gıcırdatmaya neden
olabileceğini söylüyor. 2010 yılında yapılan
bir araştırma, uyku bruksizmi olan kişilerin,
işteki sorunları, günlük sorunları ve fiziksel
sorunlarının diş sıkmayan kişilere göre daha
yoğun olduğunu olası buldu. 
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Olay, 7 Ocak Cuma günü saat
19.50 sıralarında TEM Otoyolu
Haramidere bağlantısı Esenyurt

mevkiinde yaşandı. Bir sürücü otomobi-
liyle, Batuhan Canlı idaresindeki 34 EBT
15 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde
bulunanlar kazadan şans eseri yara alma-
dan kurtulurken, sürücü aracıyla yan yola
girip, kaçtı. Otomobilinde hasar oluşan

Canlı ise sürücünün kendisine ulaşma-
ması üzerine polis giderek şikayetçi oldu.
Kaza anı Canlı'nın otomobilindeki arka-
daşının cep telefonu kamerasına yansıdı.
Batuhan Canlı, "Arkamdan gelen beyaz
renkli bir araç, selektör yaptı. Sağ şeride
geçerken, sollama kararı aldığını anladım.
Sollamak için hamle yaparken, benim ara-
cıma vurdu. Hız kesmeden, yan yola gire-

rek uzaklaştı. Ben kazanın şoku ile peşin-
den gidip gitmeme arasında kaldım. 2 gün
kadar bana ulaşmasını bekledim. Cuma
günü yaşanmıştı bu olay. 7 bin liralık bir
hasardan bahsediyorlar. İnsan hayatı bu
kadar ucuz olmamalı. Belki bir acelesi
vardı, başka bir şey vardı ya da tamam
ama bana bir şekilde ulaşsın. Mağduriyeti
giderelim" ifadelerini kullandı.

yangın, saat 23.30 sıralarında Fatih Molla
Gürani Mahallesi Kazgani Sadi Cami sokak-
taki 5 katlı binanın bodrum katında çıktı. İd-

diaya 5 katlı binan Bodrum katında yabancı uyruklu
oldukları öğrenilen şahıslar arasında bilinemeyen se-
bepten dolayı kavga çıktı. Kavganın ardından binanın
bodrum katında taraflardan birisi kullanılmayan malze-
melerle yangın çıkartıp olay yerinden hızla uzaklaştı.
Dumanların yükselmesinin ardından 3. Katta oturan
yabancı uyruklu bir kişi kendini camdan aşağıya atarken
üç kişi de dumandan etkilendi. Olayı gören çevredeki
vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiple-
rine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede
güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını sön-
dürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen
yangın sonrası, yaralanan 4 kişi ambulans ile hastaneye
kaldırıldı. Ekipler yangının çıkmasına sebep olan kişileri
yakalamak için çalışma başlattı.
Binayı duman sardı

Olay anında olay yerinde olan Serhat Bulut: “Binanın
bodrumunda yabancı uyruklu şahıslar haplanmışlar
herhalde. Daha sonra kendi aralarında kavga etmişler.
Kavga sonucu biri aşağıyı ateşe vermiş. Ondan sonra
bütün binayı duman sardı. Biz de komşularımıza yar-
dım edelim dedik iki kişiyi çıkarttık. Daha sonra da oto-
parkın arkasından bir ses geldi hemen buraya geldik.
Yabancı uyruklu bir kişi yangının vermiş olduğu panikle
kendini camdan aşağıya atmış. Ayaklarında ve belinde
kırıklar olduğunu söylediler sağlıkçı arkadaşlar. Sonra
da götürdüler” şeklinde konuştu

eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybettiği lüks otomobil, refüjdeki
bariyerlere çarptı. Sürücü ve yanında bulunan

bir kişi taksiye binerek kayıplara karıştı. Kaza, saat 03.15
sıralarında Güzeltepe Mahallesi Hasdal Kışlası'nın giri-
şinde yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı istika-
metinden Kağıthane
istikametine giden 34 GD
4549 plakalı lüks otomo-
bil, Alibeyköy - Kağıthane
yol ayrımında sürücüsü-
nün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi nedeniyle
refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada otomobildeki 2
kişi yoldan geçen taksiye
binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine kaza yerine it-
faiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bariyerlere çarpan oto-
mobilin çekilmesi sırasında Hasdal-Kemerburgaz yolu
Kağıthane istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin
otomobili çekmesinin ardından trafik normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih'te kamyonetini park etmeye çalışan sü-
rücü bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı.
Çarpma anı ve kıraathanede bulunanların kaç-

tıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.  Olay, saat
20.30'da Kocamustafapaşa Ayık Fırın Sokak'ta meydana
geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonetini park etmeye çalı-
şan bir kişi geri gelirken sokakta bulunan bir binanın doğal
gaz kutusuna çarptı. Çarpma sonucu kutudan çıkan ses so-
kakta paniğe neden oldu. O esnada kıraathanede oturanlar
dışarı kaçarken sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine
olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. 

Az daha mahalleyi
yakacaklardı

Bariyerlere ok
gibi saplandı

Doğal gaz paniği

İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı

Ataşehir'de 2 şüpheliden biri, lokanta önünde kapısı açık bırakılan hafif ticari aracı çaldı. Durumu
son anda fark eden araç sahibi, hırsızları durdurmak için hamle yapsa da başarılı olamadı

Kağıthane, Cendere Caddesi
üzerinde 25 Aralık 2021 tarihinde
meydana gelen olayda bir mini-

büsle iş yerine gelen hırsızlar, mağaza kapısını
levye ile açarak içerde bulunan sigaraları çala-
rak olay yerinden kaçtı. Hırsızlığa tanık olan
yanda bulunan sitenin güvenlik görevlisinin
bir yandan şüphelileri videoya çekip bir yan-
dan onları durdurma çabası da görüntülere
yansıdı. Güvenlik görevlisinin "Durun polis
geliyor", "Bırakın çaldıklarınızı hırsızlar" diye
bağırarak dakikalarca çırpındığı, ancak şüphe-
lilerin bu bağırışlara aldırmadan hırsızlığa
devam edip daha sonra kaçtıkları görüldü.
Polisler geldiğinde ise hırsızlar çoktan uzak-
laşmıştı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından
olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızla-
rın güvenlik kameraları tarafından görüntü-
lendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin

minibüsle geldikleri işyeri önünde bir süre
durdukları daha sonra araçtan inerek içeri gir-
dikleri görüldü. Hızla kasanın yanında bulu-
nan sigara reyonuna yönelen hırsızların
yüzlerce paket sigarayı dakikalar içinde geldik-
leri araca yükledikleri görüldü. Hırsızların
daha sonra hızla kaçtıkları tespit edildi.

Sadece 1 kişi yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yap-
tıkları soruşturmada olaya karışanlardan Ufuk
C.B.(22)'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdür-
lüğüne getirilen şüpheli Ufuk C.B.'nin daha
önceden iş yerinden hırsızlık suçundan 25 kez
gözaltına alındığı ortaya çıktı. Polis diğer şüp-
helerininde kimliklerini belirledi. Poliste işlem-
leri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı. Diğer şüphelileri  yaka-
lamak için operasyonlara devam ediyor. DHA

Kaza, saat 04.15 sıralarında Kuzey
Marmara Otoyolu Paşaköy Mevkii
Edirne istikametinde meydana geldi.

Serkan Hançer'in kullandığı 34 DGS 631 pla-
kalı aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil,
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi üzerine aynı istikamette ilerleyen Şahin
Daştan yönetimindeki 21 ACF 318 plakalı
içme suyu yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarp-
manın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girer-
ken, otomobildeki 2 kişi ise hurda yığınına
dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine
çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye
ekibi sevk edildi. Jandarma otoyol trafik ekip-
leri, yolda başka bir kaza yaşanmaması için
güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri oto-
mobilde sıkışan yaralıları çıkarmak için ça-
lışma başlattı. Sürücü Hançer sıkıştığı yerden

kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Oto-
mobilde sıkışan kadın ise itfaiye ekiplerinin
yaklaşık 1 saatlik çalışması çıkartılabildi. Du-
rumu ağır olan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk
müdahalesi sonrası Sancaktepe İlhan Varank
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı.TIR sürücüsü Şahin Daştan, kazayla
ilgili, "Ortalama 70 kilometre hızla şeridimde
seyrediyordum. Çok hızlı bir şekilde gelerek ar-
kadan çarptı. Araçtakiler daha fazla hasar al-
masın diye aniden frene basmadım. Aracı
20-30 metre kadar yavaşlattım. Ondan sonra
durdum, hemen 112'yi aradım. Sağlık ekipleri
gelene kadar yaralılarla ilgilendim. Bu şekilde
oldu" dedi.

Araç çok süratliydi

Aynı nakliye firmasında çalışan başka bir TIR

sürücüsü Hasan Kaba da, "'Arkadaşımla 60-
70 kilometre normal hızımızda ilerlerken o
araba çok süratliydi. 100-150 metre geride vur-
duğunu hissetti ama durmadı. İkisi de ölmesin
diye. 150-200 metre sonra burada durdu. İçin-
den de sağ çıktılar yani. Çarpmanın etkisiyle
dorse havaya kalktı ama araç durmadı. Dur-
saydı eğer iyice içine girerdi, lastikleri falan
patlatırdı. Araç çok süratliydi. 200'ün üzerin-
deydi. Tam bilemem ama 200'ün üzerindeydi.
Çok süratli geçti zaten yanımızdan. Arkadan
ben geldiğim için benim yanımdan geçti bu
araç. Çok süratli geldi, tak diye girdi. Arkadaş
da zaten ne olduğunu anlayamadı ki. Anlayın-
caya kadar durmadı zaten. Araç girdiğini anla-
yınca içindekiler ölmesinler diye, duvara
vurmuş gibi olmasınlar diye 150-200 metre
buraya kadar geldi" diye konuştu. DHA

Esenyurt'ta bir sürücü otomobiliyle, Batuhan Canlı idaresindeki 34 EBT 15 plakalı otomobile çarptı. Yaşa-
dığı korku dolu anları anlatan Canlı, “Bana vurdu ve kaçtı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” dedi

O lay dün sabah saat 07.00 sıra-
larında Ataşehir Yeni Çam-
lıca Mahallesi'nde meydana

geldi. 34 BBB 22 plakalı hafif ticari
aracı ile ekmek dağıtımı yapan fırıncı
Şemsettin Yücel, ekmek bırakmak için
lokantaya girdi. İki kişi tarafından
takip edildiğinden habersiz olan fırıncı
ekmekleri rafa dizerken dışarıda bir
hareketliliğin olduğunu fark etti. 2
şüpheliden biri kapısı açık halde bıra-
kılan hafif ticari araca bindi. Yücel,
hırsızlara engel olmak için aracın
önüne atladı. Fırıncının aracın önüne
atlaması hırsızları durdurmaya yet-
medi. Gaza basan şüpheli olay yerin-
den kaçmaya çalışırken, aracın kapı
koluna tutunan Yücel, metrelerce sü-
rüklendi. Şemsettin Yücel, bir süre
sonra düşerken, hırsız kaçtı. Diğer
şüpheli ise arabaya binemeyeceğini
anlayınca 'hırsız var, arabayı çalıyor-
lar.' diyerek yaya olarak kaçtı. Telefonu
da çalınan aracın içerisinde olan fı-
rıncı, ekmek bıraktığı lokanta sahibi-
nin telefonunu kullanarak polisi aradı.

Yücel, aracını çalan hırsızdan şikayetçi
olurken, polis ekipleri kaçan hırsızı ve
çaldığı aracı bulmak için çalışma baş-
lattı. Hırsızlık anları ve sonrasında ya-
şananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk defa böyle bir şey yaşadım

Şemsettin Yücel, "Son ekmeği buraya
verdim. İki kişi geliyor. Ben ekmekleri
dolaba dizdikten sonra dışarıya çıkı-
yorum. Ondan sonra birisi arabaya bi-
niyor. Öbürü de gözcülük yapıyor.
Adamı yakalıyorum fakat sağ-sol yapı-
yor, geri ileri yapıyor. Benim dengemi
bozuyor. Peşine koşuyorum. Bir müd-
det peşinde sürükleniyorum ama ya-
kalayamıyorum. Ondan sonra
yanındaki diğer hırsız olan da mah-
sustan bağırıyor 'Arabayı çalıyorlar,
arabayı çalıyorlar.' Meğerse o da onun
ekibindenmiş. Anlık bir mesele değil.
Yirmi beş, otuz senedir esnaflık yapı-
yoruz ama böyle hiçbir olayla karşılaş-
mamıştık. İnşallah bulunur. Dua
ediyoruz inşallah bulunması için."
ifadelerini kullandı. DHA

Fatih'te yabancı uyruklu şahıslar kavga
ettikten sonra 5 katlı binanın bodrum
katında yangın çıkarttı. Çıkan yangın
sonucu bir kişi camdan bina boşluğuna
atlarken üç kişi de dumandan etkilendiSEN MISIN KAPIYI

ACIK BIRAKAN!

Kağıthane'de bir iş yerine girerek binlerce lira değerinde sigara çalan
şüphelileri güvenlik kameraları saniye saniye görüntüledi. Öte yandan
sayıları 4-5 kişi olan hırsızları fark ederek durdurmaya çalışan yandaki
sitenin güvenlik görevlisinin çabası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Sancaktepe Kuzey
Marmara Otoyolu'nda
aşırı hızlı olduğu iddia
edilen otomobil, aynı

istikamette giden
TIR'a arkadan çarpa-
rak, altına girdi. Ka-

zada, otomobildeki 2
kişi, araçta sıkışarak

ağır yaralandı

Hırsızlığa tanık olan yanda bulunan sitenin güvenlik 
görevlisinin bir yandan şüphelileri videoya çekip bir yandan 

onları durdurma çabası da görüntülere yansıdı. 

TIR’a çarptı hurdaya döndü Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girerken,
otomobildeki 2 kişi ise hurda yığınına dönen araçta

sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jan-
darma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 



İ stanbul Büyükşehir Be-
lediye Meclisi Ocak ayı
3. oturumunda söz

alan Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlık
makamı ve o makamı
temsil eden Başkan
Ekrem İmamoğlu’nu 16
milyon nüfuslu İstan-
bul’un seçmiş olduğunu
hatırlatarak; “Ufak tefek
kişisel sürtüşmeleri Büyük-
şehir Belediye Başkanlık
makamına getirirseniz, o ma-
kama lüzumsuz sözler söyleye-
rek orayı yıpratmaya çalışırsanız
16 milyon halkın temsil edildiği o
makamı yıpratırken, İstanbul halkına
da saygısızlık yapmış olabiliriz. Ben bu-
güne kadar Büyükşehir Belediye Başkan-
ları’nın hiçbirine böyle bir saldırıya, bu tip
konuşma şekline şahit olmadım. Bu makam 16
milyon İstanbul halkının makamıdır. İster oy ev-
relim ister oy vermeyelim. İster sevelim ister sev-
meyelim saygı göstermek, meclis
çalışmalarımızın en önemli yerini temsil eder.
Baktığım zaman pazartesi günkü konuşmalara
hiç yakışık kalmayan, tasvip etmediğimiz husus-
lara karşı Sayın Ekrem İmamoğlu’na ısrarla bu
saldırıyı doğru bulmaz İstanbul halkı. Hâkim İs-
tanbul halkıdır. Onlar da gerekli puanlamayı
yapar” diye konuştu.

2019’a kadar sorun yoktu

Önceki oturumda konuşan Silivri Belediye Baş-
kanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen
Üyesi Volkan Yılmaz’ın TBB tarafından yapılan
araç, hibe ve yardımlara yönelik iddialarına da
cevap veren Akgün, “CHP’li 4 encümen üyesi
olarak Türkiye Belediyeler Birliği’ne daha önce
defalarca sorduğumuz halde yanıt alamadığımız
soruları buradan tekrar ediyorum” dedi. 2000 yı-

lında
kurulmuş olan Tür-
kiye Belediyeler Birliği’nin
kurucu belediye başkanların-
dan ve encümen üyesi olarak doğru
bildiklerini aktaracağını belirten Akgün; “1387
belediyenin bütçesinden kesilen binde iki oranın-
daki paylarla oluşan Türkiye Belediyeler Birliği
bütçesinden belediyelere gönderilen hibe değil
belediyelerin öz geliridir. 2019’a kadar belediye-
lere araç verme konusunda bütçemiz daha azdı.
Daha az veriliyordu. 2019’a kadar sorun yoktu.
Ondan sonra Fatma Şahin Gaziantep Büyükşe-
hir Belediye Başkanı’mızın döneminden başlaya-
rak Türkiye Belediyeler Birliği’nde işler doğru
gitmiyor. Çünkü, Türkiye Belediyeler Birliği araç
dağıtmaya başladıktan sonra bütçenin nasıl kul-
landığını çözemedik” eleştirisinde bulundu. 

Hep aynı şeyler söylendi

“2020'de birçok defa sayın birlik başkanımız ile

genel sekreterimiz ile CHP’li 4 en-
cümen üyesi bir ayaya gelerek bu
rahatsızlığı ifade ettik” diyen
Akgün, “Fatma Şahin Başka-
nımız çözeceğiz diye çok defa
nazikçe cevap verdi. Biz de
ona itimat ederek faaliyet ra-
poruna hayır oyu vermedik.
2021’in ortalarına geldik hep
aynı şeyler söylendi. 'Türkiye
Belediyeler Birliği icraatın-

dan encümenler bütünüyle
haberdar edilecektir'
dendi. 'Nereye hangi
araç veriliyor? Bunların
hepsi açık şeffaf şe-
kilde sizlere bildirile-
cek' gibi laflarla
bugüne kadar geldik.
Bundan 5 ay öncesine

kadar geldik. Sonra
resmi olarak başvurduk.

Encümen üyeleri olarak
denetleme hakkımızı kulla-

narak resmi başvurduk. 'Bizi
bilgilendirin' dedik. Tekrar yazdık

ve yine yazılı bir belge verilmedi.
CHP’li 4 encümen üyesi olarak sorumuzun
esasında bugüne kadar belediyelere 1953 araç
verdiniz. Bunların sadece 222 adedi CHP’li be-
lediyelere verilmiş. Geriye kalan 1731 adet araç
neden Türkiye Belediyeler Birliği encümeninde
görüşülmeden tahsis edilmiştir? Birlik bütçesin-
den alınan 1953 araç hangi belediyelere, ku-
rumlara ve valiliklere verildi? Bu araçların
modeli nedir, fiyatı nedir, markası nedir? Hak-
ları olmadığı halde hangi büyükşehir belediye-
lerine en pahalı onlarca araç verilmiş bunun
listesini Türkiye Belediyeler Birliği’nden istiyo-
ruz. 4 encümen üyesi olarak soruyoruz. İsteği-
miz bu listenin bizlerle de paylaşılmasıdır. 1387
belediye adına bunu soruyoruz” ifadesini
kullandı.
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S evgili okurlar daha önceki yazıla-
rımda çatalca'nın bazı sorunlarını bu-
radan gündeme getirmiştim. Bugün

bu sorunların çözümü adına yapılan çalış-
maları görünce sevindim. Çatalca'da yaşa-
yan insanlarımız çok iyi biliyor dört yol
denilen mevkide her yağmur sonrası su bas-
kınları oluyordu. 

İSKİ burada ve tespiti yapılan farklı böl-
gelerde yağmur suyu kanal çalışmalarına
devam ediyor. Yazılarımız bu çalışmaların

yapılmasında etkili oldu mu bilemiyorum,
ama konuyu takip edip sorunun çözümü
için çalışmaları başlatanları kutluyorum.
Diğer bir konu Çatalca-Ahmediye arasında
bulunan kantarda TIR'ların yarattığı uzun
kuyruklar ve sonrasında burada yaşanan
trafik kazaları.

Bu konuya da köşe yazımda değinmiş-
tim. Siyasileri ve mülki amirleri sorunun
çözümü için göreve davet etmiştim. Bura-
daki sorununda kademe kademe çözüme
kavuşturulduğunu bizzat Ak Parti Bölge-
miz Millet Vekili Sayın Tülay Kaynarca'dan
öğrendim. Kendisiyle 10 Ocak Çalışan Ga-

zeteciler Günü adına, Çatalca Be-
lediye Başkanı Sayın Mesut Üner'in orga-
nize ettiği programda bir araya geldik.
Kendisiyle yıllar önce çalıştığım Tülay Kay-
narca, kendisi gibi gazeteci olan ve yine
uzun yıllar birlikte çalışmaktan her zaman
mutlu olduğum değerli Eşi Yavuz Kaynarca

Ağabeyim ile programa katıldı. Benim için
siyasi görüşler bir yana ancak sevdiğim ve
değer verdiğim, birde uzun yıllar birlikte
çalışıp, pek çok açıdan birşeyler öğrendiğim
büyüklerimle görüşmek benim için günün
en kıymetli hediyesi oldu.

Çatalca Kaymakamı Sayın Erdoğan
Turan Ermiş, Çatalca Ak Parti İlçe Baş-
kanı Yusuf Aslan, MHP İlçe Başkanı Halit
Tuncay Uğur'unda bizleri yalnız bırakma-
dığı programda Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Çatalca Belediyesi’nin ilçe
merkezi ve mahallerinde yaptığı çalışmaları
bize özetlemesinin ardından, söz alarak ev

sahipliği yapan ilçenin yöneticilerine Mu-
ratbey kantarındaki sorunun çözümüyle il-
gili her hangi bir gelişme olup olmadığını
sorduğumda, konun bakanlıklara kadar ta-
şındığını öğrendiğim ve mutlu oldum. Dile-
rim ki çözüm için atılan adımlar bir sonuç
verir ve burada yaşanan sıkıntılar kısa sü-
rede sona erer. 

Son olarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü'nde biz gazetecileri unutmayan biz-
lerle bir araya gelen katılımcılara, telefonla
arayan, mesaj gönderen, sosyal medya üze-
rinden günümüzü kutlayan herkese çok te-
şekkür ediyorum.  

Hatırlanmak güzel

KIME VERILDI?

Savaş Atak
savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 
Encümen Üyesi Dr. Hasan Akgün, 

Volkan Yılmaz'ın “Bakalım Hasan Akgün ne
diyecek?” açıklamasına cevap verdi. TBB'nin bin

387 belediyeye eşit durması gerektiğini 
vurgulayan Akgün, “TBB tarafından hangi

Büyükşehir Belediyeleri’ne hangi cins ve marka
onlarca araç verildi? Dağıtılan 1953 araçtan 222

tanesine CHP’li belediyelere verilirken bin 
731 araç hangi belediyelere ve kurumlara

dağıtıldı?” sorularını sordu

BIN 731 ARAC

Konuşmasının devamında TBB'ye çağrıda bulnan Hasan Akgün, “Bugüne kadar Türkiye
Belediyeler Birliği Sayın Başkanı herhangi bir cevap vermedi, genel sekreter cevap ver-

medi. Madem yaptığınız işler doğru bu araçları nereye verdiğinizi niye açıklamıyorsunuz?
Hani şeffaflık ilkesini belediyeler olarak biz sağlayacağız diyoruz ya neden vermiyorsunuz?

Önce İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istedik. Sonra Çevre Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da eklendi. Sonra
Sayıştay’a başvurarak müfettiş istedik. Daha sonra
savcılıktan konu hakkında tahkikat başlatılma-
sını istedik. Bizim görevimiz Türkiye Beledi-

yeler Birliği’nde herkese eşit
davranılmasını sağlamaktır. Birlik

1387 belediyeye eşit durmak zorun-
dadır. Kime ne vermişse onu da

her belediye başkanına yazılı
olarak bildirmek zorundadır.

1387 belediye olmasa o
belediyeler birliği ola-

maz” eleştirisinde
bulundu.

SAYIŞTAY'DAN MÜFETTİŞ İSTEDİK

İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul
Projesi ile ilgili tespitlerini
paylaşan Volkan Yılmaz,

Türkiye’nin çağdaş uygarlık
düzeyinin üzerine ulaşması
ve lider ülke olabilmesi için 

bu ve benzer projelerin
yapılmasının kaçınılmaz

olduğunun altını 
çizerek, “Kanal

İstanbul 
Projesi'ni İstanbul 

için faydalı 
görüyor ve 

destekliyoruz” dedi
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İbb Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Grup Başkanvekili ve
Silivri Belediye Başkanı Volkan

Yılmaz, İBB 2022 yılı Ocak ayı meclis
toplantısı 3.oturumunda yaptığı konuş-
mada, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili tes-
pitlerini paylaştı. Konuşmasında
Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) demir
yolları, tüneller, limanlar, Çanakkale Köp-
rüsü ve 3. Havalimanı gibi projelere karşı
çıktığını hatırlatan Başkan Yılmaz, “Biz
bugüne kadar vatandaşlarımızın yararına
olan hiçbir projeye karşı çıkmadık, bun-
dan sonra da çıkmayacağız. dedi.

Asırlar önce düşünüldü

“Dünyanın neresinde olursa olsun top-
lumların geleneksel muhafazakâr anla-
yışla zaman zamanda tutucu bir şekilde

hareket ettikleri hepimizin malumudur.
Çünkü gelecek, içeresinde bilinmeyeni ba-
rındırır” diyen Yılmaz, “Bilinmeyen ise
endişe verici; olurla olmazı, güzelle, çirkini
aynı anda bünyesinde barındıran bir psi-
kolojik ruh halidir. Ülkemizde son 50 yıllık
süreçte tartışmalar; yaparım, yaptırmam,
satarım, sattırmam şeklinde özetlenecek
bir anlayışla olmuştur. 70'li yıllarda 1. Bo-
ğaziçi Köprüsü, 80'li yıllarda 2. Boğaz
köprüsü, 2000'li yıllarda 3. Boğaz köp-
rüsü ve son olarak da 3. Havalimanı ör-
neklerinde bu hep karşımıza çıkmıştır.
Şimdilerde ise bu anlayış Kanal İstanbul
Projesi ile tekrar vizyona girmiş bulun-
maktadır. Bizim coğrafyamızda bazı pro-
jeler yıllar hatta asırlar önce de
düşünülmüş, gündeme getirilmiş, bazıları
hayata geçirilmiş bazıları da siyasi-politik

şartlar ya da ekonomik yetersizliklerden
dolayı hayata geçirilememiştir. Mesela
olamaz denilen Süveyş Kanalı ve Korint
Kanalı hayata geçirilmiştir. Ne yazıktır ki
Hazar'ı Karadeniz'e, Karadeniz'i Marma-
ra'ya bağlayacak kanal projesi 1800'lü yıl-
larda Osmanlı döneminde düşünülmüş
olmasına rağmen hayata geçirilememiş-
tir” dedi.

Sakat bir anlayış

CHP’nin muhalefet anlayışını ‘sakat anla-
yış’ sözleriyle nitelendiren Yılmaz, “70'li
yıllarda Adalet Partisi, 80'li yıllarda Ana-
vatan Partisi, 2000'li yıllarda da AK Parti,
ülkemiz ve insanımız için gerekli pek çok
projeye imza atmışlardır. CHP Grup Baş-
kanvekilinin AK Parti için; ‘Bu hükümet
dünyanın en doğru işini yapsa bile alkışla-

mayız.’ şeklindeki ifadeleri sakat bir anla-
yışın tezahürü olduğu gibi, siyaseten ha-
zımsızlık ve çekememezlik duygusunun
bir göstergesidir. Biz bugüne kadar vatan-
daşlarımızın yararına olan hiçbir projeye
karşı çıkmadık, bundan sonra da çıkma-
yacağız. Kanal İstanbul Projesi'ni İstan-
bul için gerekli, faydalı görüyor ve
destekliyoruz. Bu projenin uygulanması
ile bir kesim tarafından dile getirilenin ak-
sine bölgemizin depremden etkilenmeye-
ceği, su kaynaklarının azalmayacağı, 500
bin yeni nüfus dışında herhangi bir nüfus
getirilmeyeceği, iklim değişikliğine neden
olmayacağı yansız ve tarafsız bilim adam-
ları tarafından ortaya konulmuş olan bu
projenin, İstanbul Boğazı'nı kurtarma
projesi olduğuna da inanmaktayız” ifade-
lerini kullandı.

Kanal İstanbul’u DESTEKLiYORUZ
İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul

Projesi ile ilgili tespitlerini
paylaşan Volkan Yılmaz,

Türkiye’nin çağdaş uygarlık
düzeyinin üzerine ulaşması
ve lider ülke olabilmesi için 
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yapılmasının kaçınılmaz
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Silivri Belediye 
Başkanı 
Volkan Yılmaz

6 mahallenin planları çıktı
uzun yıllardır imar bekle-
yen Ataşehir’in İçerenköy-
Küçükbakkalköy, Mustafa

Kemal-Âşık Veysel ve Kayışdağı-İnönü
Mahalleleri sonunda Nazım İmar
Planlarına kavuştu. Ataşehir Belediye
Başkanı Battal İlgezdi’nin yoğun çaba-
ları sonunda 1/5000’lik Nazım İmar
Planları İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi’nde kabul edildi. 13 Ocak Per-
şembe günü görüşülen Ataşehir’in 6
mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin
1/5000’lik Nazım İmar Planları İBB
Meclisi’nden oy birliğiyle geçti. Kabul
edilen Nazım İmar Planları İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı onayın-
dan sonra 30 gün askı sürecine çıkacak.
Planlara itiraz etmek isteyen vatandaş-
lar 30 günlük süreç içerisinde dilekçele-
rini İBB Planlama Müdürlüğü’ne

verebilecek. Askı süresinin sonunda
1/1000 ölçekli İmar Uygulama 
Planları Ataşehir Belediyesi tarafından
yapılacak.

Halkımıza hayırlı olsun

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İl-
gezdi, “Ataşehir Belediyesi olarak halkı-
mız için verdiğimiz mücadelenin
sonucunu aldık. İBB Meclisi’nden oy
birliği ile geçen mahallelerimizin nazım
imar planları Ataşehirimize, halkımıza
hayırlı olsun. Uzun yıllardır çözülme-
miş imar sorununu İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi ile el ele vererek çözüme
kavuşturduk. Başta İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem
İmamoğlu olmak üzere tüm partilerin
Belediye Meclis üyelerine ve katkı sağ-
layan herkese teşekkür ederim” dedi.

İyi ki Varsın Eren

Trabzon'un Maçka ilçe-
sinde 11 Ağustos 2017’de
teröristlerce şehit edilen

Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Baş-
çavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü
anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme:
İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün
doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona
girmişti. İlk günden itibaren gişe rekor-
ları kıran film için Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal
medya üzerinden bir organizasyon dü-
zenledi.

Şehitlerimizle gurur duyduk

Bu kapsamda internet üzerinden payla-
şılan formu dolduran ilk 120 genç Bağ-
cılar Site Sineması’nda buluştu.
Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan,
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Ça-

ğırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mus-
tafa Yılmaz da vatandaşlarla birlikte
"Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini iz-
ledi. Filmi çok beğendiğini dile getiren
Başkan Çağırıcı, “Film her sahnesiyle
çok güzeldi. Eren ile komutanımızın hi-
kayesini izlerken duygulandık ve şehitle-
rimizle bir kez daha gurur duyduk. Film
bize kahramanlığın yaşının olmadığını
en iyi şekilde anlattı. Emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal medya üzerinden
davet ettiği 120 gençle birlikte Trabzon’da PKK’lı teröristlerce şehit
edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in
yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi

Büyükçekmece 
Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün
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Elimizden kaybettiğimiz 
en büyük hazine!

ZeytinBurnu'ndaki KİPTAŞ
Genel Müdürlük binasında noter
huzurunda İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişle 321
konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belir-
lendi. Çekilişin ilk ayağı olan engellilere ay-
rılan dairelerle ilgili kuranın sonrasında İBB
Başkanı İmamoğlu ve protokol üyeleri sa-
londan ayrıldı. Konutların çekilişine daha
devam edildi. 

Topa bakıp geri attı

Devam eden çekiliş sırasında, görevli 5 hos-
testen üçüncü sırada bulunanın ilk önce bir
top çektiği daha sonra topa bakarak elin-
deki torbaya atıp yeniden farklı bir top çek-
tiği görüldü. Bunu fark eden Bakırköy 23.
Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin, çekiliş
sonrası 3. sırada bulunan hostesin elinden
torbayı alarak sıradan çıkardığı ve yerine
başka bir hostesi çağırdı kameralara yan-
sıdı. Aytekin daha sonra iki hostesi daha sı-
radan çıkararak yerine yenilerini çağırdı.

Noter açıklama yaptı

Olay, sosyal medyada tartışmalara yol
açınca Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nuret-
tin Aytekin kura çekiminin yapıldığı yerde
bir açıklama yaptı. Aytekin'in açıklaması
KİPTAŞ'ın twitter hesabından da yayın-
landı. KİPTAŞ twitter hesabında, “KİPTAŞ
Tuzla Aydınlık Evler Hak Sahibi Belirleme
Kura Çekilişi sırasında gerçekleşen münferit
olayla ilgili Bakırköy 23. Noter Başkatibi
Nurettin Aytekin tarafından yapılan açıkla-
mayı kamuoyunun bilgisine sunarız mesa-
jıyla Aytek'in açıklamasını video olarak
yayınladı. Aytekin açıklamasında, “3+1 dai-
relerin 121. yedek talihlisini belirlerken top-
ları çeken arkadaşlara senkronize olarak
topları çekmeleri uyarısında bulunduğum
sırada 3. Sıradaki bayan arkadaş gayrı ihti-
yari olarak çektiği toplu keseye atmıştır. Ar-
kadaşa bu uyarı tarafımdan yapılmıştır. 121.
yedek talihli 31 bin 222 olarak belirlenmiştir.
Orada göründüğü gibi arkadaş bilerek iste-
yerek o topu keseye atmamıştır" dedi. DHA

ISTANBUL’UN 2021
ASAYIS BILANCOSU
Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı. Yerlikaya, "2021 yılında, terör örgütlerine
karşı toplam 2 bin 769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5 bin 563 şahsı yakaladık. 737 şahıs
tutuklandı" dedi. Yerlikaya, “Uyuşturucuya bağlı ölümlerde büyük oranda düşüş yaşandı” açıklamasını yaptı

İ nsanoğlunun; kendisine, ailesine, yaşadığı
topluma ve bütün dünyaya faydalı bir
yaşam sürdürebilmesi için en gerekli olan

şeylerin başında ilim gelmektedir.
Toplumları toplum yapan en büyük faktör

eğitimdir. Eğitimsiz toplumlar kör bir rehber
edinen birine benzer, yürürler fakat hep yanlış
yöne gider dururlar! İlerleyemez ve kendilerini
geliştiremezler! Toplumların gelişmesi eğitimle
orantılıdır. Bir toplumda iyi eğitim alan ne
kadar insan fazlaysa o kadar iyi bir toplum
inşa edilir. Toplumları ayakta tutan eğitimdir!

Dünkü Müslümanlar medeniyetin, doğru
bilginin ve gelişmenin üstadı idiler. Fakat şim-
diki Müslümanlar öyle bir hale geldi ki bilgi
aramayı bıraktılar. Seleflerince aranmış ve
ulaşılmış bilgileri de bilgi arayan Batı'ya cö-
mertçe ihsan ettiler. Batı'nın Müslümanlardan
bilgi almasında bir yanlışlık yoktu. Fakat 
Müslümanların bilime, fenne ve eğitime uzak
düşmeleri, hiç olmazsa seleflerini takip etme-
meleri büyük bir hata idi. İslâm alemi bu dur-
gunluğunu hâlâ üzerinden atabilmiş değil !

Dolayısıyla insana olan yatırım her şeyden
daha önemli ve daha yararlıdır. Çin atasözünde
insana olan yatırımı çok güzel ifade ediyor: Bir
yıllık ürün istersen buğday, on yıllık ürün ister-
sen ağaç, yüz yıllık ürün istersen insan yetiştir.

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla
ilerlediği bir dünyada gelişmelere ayak uydura-
bilmek, maddi ve manevi doyuma ulaşabilmek,
dünyaya daha geniş pencerelerden bakabilmek
ve fikirler üretebilmek ancak eğitimle müm-
kündür. Dolayısıyla her birey doğumdan ölüme
kadar eğitimini sürdürmeli, eğitimin son de-
rece önemli olduğu her toplumda yeterince 
vurgulanmalıdır. Fransız bilim adamı Paul 
Richer’in de dediği gibi ‘'ekmekten sonra 
eğitim bir ülkenin en büyük ihtiyacıdır'’.

Maalesef Müslüman bilim adamlarının biz-
lere bırakmış olduğu ilmi ve fenni bir çoğumuz
unuttuk! Vaktimizi dünya işleri mal, mülk, şan,
şöhret ve makam-mevki peşinde koşar hale gel-
dik! Günümüzde her alanda işin ehli olan kişi-
ler azaldıkça azaldı. İlme ve eğitime değer
vermez hale geldik! Ömrünü eğitime adamış
profesörlerimiz, ne bir futbolcu ne bir şarkıcı
ne de bir artist kadar toplum nazarında kıy-
meti harbiyesi kalmamıştır! Dünyaya yön veren
ve bir çağ açıp bir çağ kapatan ecdadımızın
bizlere bıraktığı ilimlere ve medeniyete sahip
çıkmalıyız!

Her fenalığın, başı bilgisizlik ve cehalettir.
İnsan için en büyük kuvvet, en büyük fazilet ve
meziyet hiç şüphesiz ki ilim ve iyi bir eğitimdir.
Anne ve babaların da çocuklarına bırakabile-
cekleri en değerli miras, güzel ahlak ile 
bezenmiş iyi bir eğitimdir.

Okumak İptiladır, Müptelalara Selam Olsun
Her İnsanın hayatında kendisini heyecanlan-

dıran, mutlu eden ve o işle meşgul iken zama-
nın nasıl geçtiğinin farkında olmadığı uğraşları
vardır. Kimi ticari bir iş yaparken, kimi dükka-
nında ürününü satarken, kimi sinemaya 
giderken, kimi seyahat ederken gibi gibi 
uzatabiliriz. Benimde hayatta en çok ilgimi
çeken kitaplardır. Konusu, yazarı, içeriği ne
olursa olsun muhakkak dikkatimi çeker. Döner
bakarım. Hatta bilgisiz, bağnaz, olumsuz, fay-
dasız insanlardan kaçıp çoğu zaman sığındığım
ve üzerimdeki kötü enerjiyi atmak için sık sık
sahafları, kitapçıları gezerim..

Bazen saatlerce raflardaki kitaplara baka-
rım, bazen bir kitabın kapağına dalıp giderim,
bazen de kitapların eşsiz rayihası içerisinde 
dolanır dururum.

Kıymetli dostlar, kentlerde sadece insanlar
için yapılaşma, yol, köprü gibi hizmetlerin ya-
nısıra kültür, edebiyat, sanat gibi etkinlikler hiç
şüphesiz büyük önem arz ediyor. Ve insanların
az da olsa bir nefes almasını sağlıyor.

Tamda mevzumuzun üzerine Esenyurt 
Belediyesi'nin organize ettiği edebiyat ve sanat
festivali kitap severler için büyük bir fırsattır. 
On gün sürecek olan bu organizasyonu kaçır-
mayalım. 2022 yılında kitap okuma programı
yapalım. Hiç değilse her ay'a en az bir kitap
okumak için hedef koyalım.

Değerli dostlar , çocuklarımızı, gençlerimizi,
yetişkinleri hatta yaşlılarımızı edebiyat ile
tanıştıralım. Bir şiir, bir hikaye , bir roman ...
Ama muhakkak onların hayatlarını bir şekilde
edebiyat ile buluşturalım.

Unutmayalım ki kitaplar insan hayatının
tehlikeli denizlerinde, bize yol gösteren 
pusulalar ve haritalardır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, bugün gerçekleşen "Tuzla Aydınlık Evler"
projesinde, kura çekiminde hosteslerden birisinin çektiği topu torbaya geri atması tartışma yarattı.
Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin, yapılanın gayri ihtiyari olduğunu açıkladı

Gayri ihtiyari bir davranış!

İ stanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jan-
darma Komutanlığı, İl Emniyet Mü-
dürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve

Boğazlar Bölge Komutanlığı'nın katılımıyla
İstanbul Valiliği’nde düzenlenen 2021 Yılı-
nın Asayiş Değerlendirme Toplantısı’ndan
sonra konuştu. Toplantıya İstanbul Emniyet
Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma
Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu,
Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı
Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı.

Terör en üst sırada

Toplantıdan sonra konuşan İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, "Terör dünyanın tüm metro-
pollerinde olduğu gibi, İstanbul'umuzun da
güvenlik gündeminin en üst sıralarında yer
alıyor. 2021 yılında, terör örgütlerine karşı
toplam 2 bin 769 operasyon düzenledik. Bu
operasyonlarda 5 bin 563 şahsı yakaladık.
737 şahıs tutuklandı. 2021 yılında organize
suçlarla mücadele kapsamında, suç örgü-
tüne yönelik 485 operasyonda bin 754 şahıs
yakalandı. 426 şahıs tutuklandı" dedi.

İhbar sayısı 56 bin 80

Yerlikaya, "Uyuşturucu ile mücadelede bir
babanın yüreği üzüntüden nasıl çarpıyorsa,
bir annenin nasıl canı yanıyorsa, bizim de
bu konuya bakışımız, tam da bu. Uyuştu-
rucu kullanımına bağlı olarak ölümle so-
nuçlanan vaka sayıları, 5 yıl önce, 2017'de
363'ken, 2020'de bu sayı 131'e, 2021'deyse
60'a düştü. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde
büyük oranda düşüş yaşanmış olsa da bir
hemşehrimizin dahi hayatını kaybetmesini
asla istemeyiz. Bu amaçla, 2021 yılında, ili-
mizde narkotik suçlarla mücadele kapsa-
mında yapılan operasyonlarda, 66 bin 955
şahıs yakalanırken, 9 bin 534 kilogram
uyuşturucu madde, 5 milyon 393 bin 208

adet hap, 2 milyon 54 bin 782 adet sentetik
ecza maddesi, 15 ton 370 litre ara kimyasal
ele geçirildi. 6 bin 414 şahıs tutuklandı. Son
5 yılda tutuklananların sayısı 31 bin 765
oldu" diye konuştu. Yerlikaya, sözlerine şu
şekilde devam etti: "İstanbul'umuzda geçen
yıl sonu itibariyle bu uygulamaya kayıt sayısı
426 bin 941'e ulaştı. 30 bin 444 kadına
KADES bilgilendirmesi yapılırken, İhbar sa-
yısı 56 bin 80 oldu. KADES İhbarlarında
ekiplerimizin olaylara intikal süresi sadece 3
ila 5 dakika arasında. Söylemekten hiçbir

zaman usanmayacağım ki, kadın ve şiddet
kelimesinin yan yana geldiği hiçbir kavramı
kabul etmiyorum."

HAYDİ uygulandı

“2021 yılında sahte içki imalat ve ticaretini
önlemeye yönelik 111 operasyon düzenle-
dik” diyen Yerlikaya, “210 şüpheliyi yakala-
dık. 29 şahıs tutuklandı. Sahte içki
imalatında kullanılan 285 ton alkole el ko-
nuldu. İçki ve sigara kaçakçılığı operasyon-
larındaysa, 714 bin 353 paket kaçak sigara,

465 milyon 130 bin 488 makaron, 227 bin
475 kilogram tütün ele geçirildi. Kaçakçılık
suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 865
operasyonda, 5 bin 2 şahsı yakaladık. 147
şahıs tutuklandı. Aynı zamanda çevre, doğa
ve hayvanlara karşı işlenen suçları önlemek
ve vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı-
lığını arttırmak için, Hayvan Durum İzleme
Projesi, HAYDİ uygulanmaya başlandı. Bu
mücadelede beraberiz. HAYDİ Projesi kap-
samında 2021 yılında 86 kişiye cezai işlem
uygulandı" ifadelerini kullandı. DHA

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

Kelamdan Kaleme

esenyurt Belediyesi, ilçe gene-
lindeki işletmelerde denetlemele-
rine devam ediyor. Zabıta

Müdürlüğüne bağlı ekipler, gerçekleştirdik-
leri denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç mal-
zemeleri başta olmak üzere ürünlerin reyon
ile kasadaki satış fiyatlarını inceledi. Dene-
timlerde ürünlerin son kullanma tarihlerini
ve gramajlarını kontrol eden ekipler, işletme-
lerde ayrıca hijyen, maske ve mesafe kural-
ları konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Denetimleri sürecek

İlçe genelinde işletmeleri denetlemeye
devam edeceklerini bildiren Zabıta Müdürü

Semra Düzcü, “Halkımızın huzurlu ve hak-
kaniyetli bir şekilde yaşaması adına, belirli
periyotlarla bu denetimleri sürdüreceğiz”
dedi. Düzcü, şöyle konuştu: “Vatandaşları-
mızdan ihbar hattımıza şikâyetler geliyor. İş-
letmelerin bu konuda bir eksiği varsa, gerekli
tutanaklarımızı tutup İl Ticaret Müdürlü-
ğüne yasal olarak bildireceğiz. Marketlerden
başladık, akabinde başka faaliyet konusu
olan yerlere de gireceğiz. Ayrıca ekiplerimiz,
ülkece yaşadığımız korona süreci için de ça-
lışmalar yapıp sosyal mesafe, maske ve hij-
yen konusundaki denetlemeleri yapıyor.
Kurallara uymayan işletmeler hakkında tu-
tanak tutuluyor. Sosyal mesafe, maske ve

hijyen çok önemli. Bu anlamda da buna çok
hassas yaklaşıyoruz. Periyotlar halinde hiç-
bir işletmeye tolerans göstermeden çalışma-
larımıza devam edeceğiz.”

İlaçlama yapılıyor

Esenyurt Belediyesi, ayrıca koronavirüs ra-
kamlarının yeniden artmaya başladığı bu-
günlerde ilçe genelindeki dezenfeksiyon
çalışmalarını hızlandırdı. Koronavirüs sal-
gınına karşı oluşturduğu ekiple ilçe gene-
linde çalışmalarını aralıksız sürdüren
Veteriner İşleri Müdürlüğü, sabah erken sa-
atlerde mesaiye başlayarak vatandaşların
yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaç-

lama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.
Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullan-
dığı muhtarlıklar, sağlık ocakları, camii ve
cemevlerini dezenfekte ediyor.

Marketlerde etiket denetimi
Esenyurt’ta zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini inceleyerek fiyat ve etiket denetimi yaptı

Ekipler 7/24 iş başında
Beklenen kar yağışı öncesi ilgili
tüm birimleri ile alarma geçen Kartal
Belediyesi, ilçede buzlanma mey-

dana gelen noktalarda yoğun bir mesaiye gire-
rek tuzlama çalışması yapıyor. Kartal
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekip-
ler, buzlanan yollarda vatandaşların mağdur
olmaması amacıyla ilçe genelindeki cadde ve
sokaklarda tuzlama çalışmalarına başladı.
Başta Komşu İletişim Merkezi olmak üzere
vatandaşlardan gelen taleplere ve sahadan
gelen ihbarlara göre hareket eden ekipler, özel-
likle Aydos ve Yakacık gibi ilçenin yüksek ke-
simlerinde etkili olmaya başlayan buzlanmaya
müdahale ediyor. 24 saat nöbet tutan ekipler,
buzlanan yollara ve sokaklara tuz serperek
olası kaza ve yaralanmaları önlemeye çalışı-
yor. Olası bir kar yağışı için de ilçenin belirli
noktalarında ekiplerin bekleyişi devam ediyor.

İstanbul Valiliği’nde düzenlenen 2021 Yılının Asayiş Değerlendirme Toplantısı’na Vali Ali Yerlikaya, İl Jandarma 
Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı yetkilileri katıldı. 



DünyaDa The Duke of Edinburgh’s
International Award adıyla yürütülen
Uluslararası Ödül Programı, Türki-

ye’de Akfen Holding’in desteğiyle Türkiye İnsan
Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsilinde kapsamını
hızla genişletiyor. Gönüllü Hizmet, Fiziksel Geli-
şim, Beceri Geliştirme, Macera ve Keşif bölümle-
riyle tüm dünyada 14-24 yaş arasındaki gençlerin
bireysel gelişimine katkı yapmayı amaçlayan Ulus-
lararası Ödül Programı, Türkiye’de kurumsal ola-
rak uygulanışının 18’inci yılına girerken, programa
katılan genç sayısı 2021 yılı sonuyla
birlikte 20 bine ulaştı. 2021 yılında
toplam 740 katılımcı genç ödül yolcu-
luklarını tamamlarken, Altın Katego-
riyi başarıyla bitiren 12 öğrenci, 12
Ocak Çarşamba akşamı Birleşik Kral-
lık İstanbul Başkonsolosluğu’nda dü-
zenlenen ödül töreninde sertifikalarını
aldılar. Törene TİKAV Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sultan Yılmaz, Akfen
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin
Akın Özalp, Birleşik Krallık İstanbul
Başkonsolosu Kenan Poleo ve davetli-
ler katıldı.

Zorluklara rağmen devam ettiler

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sul-
tan Yılmaz, törende yaptığı konuş-
mada, pandemi dönemindeki zor
şartlara rağmen Ödül Programı’nı ta-
mamlayarak ödül almaya hak kaza-
nan gençlere ve ailelerine, ödül
liderlerine, ödül merkezi yöneticilerine,
Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolos-
luğu’na teşekkür etti. Sultan Yılmaz,
“Ödül programının 2001 yılından bu
yana TİKAV’da uygulanmaya başlanıp Türkiye’nin
her köşesine yayılmasına imkân sağlayan ana spon-
sorumuz Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sayın Hamdi Akın başta olmak üzere değerli
Akın Ailesine maddi ve manevi katkıları için teşek-
kür ederim. Bu destekler olmasaydı, Ödül Programı
yirmi bin gençle buluşamaz, 19 ilde 132 Ödül Mer-
keziyle iş birliği yapamaz, 800’den fazla gönüllü ile
yolunu paylaşamazdı” ifadelerini kullandı.

27 sözleşme imzalandı

Uluslararası Gençlik Ödül Programı, 2021 yılı
sonu itibariyle, Türkiye’de 132 aktif Ödül Merkezi,
8 binden fazla aktif katılımcısı, bini aşkın aktif gö-
nüllüsü ile faaliyetlerine devam ediyor. Gençlere
fayda sağlamayı odağına alan Ödül Programı,
pandemi dönemini içeren 2020 yılının başından bu
yana 27 ödül merkezi ile alt lisans sözleşmesi im-
zaladı. Ödül Programı kapsamında, 2021 yılının
Eylül ayında, toplumdaki tüm gençlere fırsat eşit-
liği yaratarak, gönüllülük esasına dayanan çalış-
malar yürütülmek üzere, Serebral Palsili Çocuklar
Derneği ile stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.
Uluslararası Gençlik Ödülü Programı, 130’dan
fazla ülkede uygulanan, dünyanın önde gelen
gençlik programı olarak biliniyor. Programa 14-24
yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım
tamamen gönüllü olmakla birlikte Ödül Programı,
gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve
geliştirmelerine, özgüven ve öz disiplin kazanmala-
rına destek olmayı hedefliyor.Gençlerin Ödül’ü
almak için Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim ve
Beceri Geliştirme bölümleri için haftada birer saat
faaliyetlerde bulunmaları ve Macera ve Keşif Yol-
culuklarına katılmaları gerekiyor. Dünyada 13 mil-
yon gence ulaşan programın dünyada iş ve
üniversitelere kabul edilmede başlıca seçme kriteri
sayılması dikkat çekiyor. DHA

B u sözleşmelerde, pilot adaylarına
verilen uçuş eğitimlerinin karşılığı
olarak, uzun yıllar boyunca işten

ayrılma yasağı öngörülüyor. Bu eğitim be-
dellerinin çoğunun döviz cinsinden olması
ise mağduriyetin boyutunu artırıyor. Altın-
baş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, işten ay-
rılma yasağının makul sürelerle geçmişte
yapıldığını ancak son zamanlardaki uygu-
lamanın ciddi mağduriyetlere sebep ol-
maya başladığını dile getirdi. Son yıllarda
havayolu şirketlerinin, pilot adaylarına im-
zalattıkları sözleşmelerde, on yıl, on beş yıl
gibi uzun süreler boyunca işten ayrılma
yasağı getirdiğine dikkat çeken Doç. Dr.
Umut Yeniocak, “Bu sözleşmelerde ayrıca
işten çıksa da çıkmasa da yaptıkları tüm

eğitim masrafının pilottan tahsil edileceği
şeklinde maddeler yer alıyor. Üstelik bu
borç, döviz üzerinden hesaplanarak ve
uzun yıllara yayılarak tahsil ediliyor.” şek-
linde açıklamalarda bulundu. Doç. Dr.
Umut Yeniocak, özellikle son aylarda dö-
vizdeki aşırı yükselme sebebiyle, havayolu
şirketlerinin döviz üzerinden tahsil ettiği
eğitim borçlarının, her geçen gün katlana-
rak artığına dikkat çekti. Pilotların, çalıştık-
ları havayolu şirketlerine sürekli ödeme
yaptıkları hâlde borçlarının bir türlü bit-
mediği, aksine sürekli arttığına değindi.

Eğitim bedeli talep edilmemeli

Doç. Dr. Umut Yeniocak, konuyla ilgili sa-
dece pilotların değil eğitim bedeli konu-
sunda mağduriyet yaşayan diğer sektör
çalışanlarına da tavsiyelerde bulundu. “İş-
çiye eğitim veren işverenin hem belirli bir

süre
işten
çıkma ya-
sağı getirmesi hem
de eğitim bedelinin tamamını işçiye ödet-
mesi, sözleşme hukuku ve iş hukuku ilke-
lerine hatta kanuna tamamen aykırıdır. Bu
uygulama, eğitim bedelinin işçiden iki kez
tahsil edilmesi anlamına gelir. Sözleşmede
belirtilen işten ayrılma yasağına uyarak
belirli bir süre o işveren için çalışan işçi,
eğitim harcamasının karşılığını bu şekilde
ödemiş olur. O işçiden, ayrıca eğitim be-
deli alınamaz. Alınmışsa, ödenen eğitim
bedelinin iadesi, dava açılarak talep edile-

bilir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı
aykırı demişti

2018’de yayımlanan Cum-
hurbaşkanı Kararı doğrultu-

sunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından yayımlanan Tebliğ’i hatırla-

tan Doç. Dr. Umut Yeniocak, bu Tebliğ’de
genel olarak havayolu şirketlerine sözleş-
melerini döviz üzerinden yapma imkânı
verilse de, havayolu şirketlerine, çalışanla-
rıyla yapacakları iş sözleşmelerini TL ile
yapma zorunluluğu getirildiğini belirtti.
Buna rağmen, havayolu şirketlerinin iş
sözleşmelerindeki eğitim bedellerini hâlâ
döviz üzerinden belirleyip bu şekilde pilot-
lardan döviz üzerinden tahsilat yapmaları-
nın ilgili Cumhurbaşkanı Kararına da
aykırı olduğunun altını çizdi.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1534503)

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/488 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : Silivri, Fenerköy Mah.
MEVKİİ : 
PAFTA NO : 
ADA NO : 3263
PARSEL NO : 13 (eski 301 parsel)
VASFI : 
YÜZÖLÇÜMÜ : 
MALİKİN ADI VE SOYADI : ÖKKEŞ LATİFLER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın 
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2021/488 Esas sayılı dosyası üzerinden dava
açılmıştır.
a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal
veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve 
yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve
mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal  kamulaştırmayı yapan idare adına
tescil edilecektir. 
d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube
Müdürlüğüne yatırılacaktır.
e-) Konuya  ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden
itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 09/02/2022 günü saat 09:45'den itibaren Silivri  
2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır. 
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 
5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 12/01/2022

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1534474)

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/482 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : Silivri, Fenerköy Mah.
MEVKİİ : 
PAFTA NO : 
ADA NO : 3264
PARSEL NO : 1 parsel (eski 126 parsel)
VASFI : 
YÜZÖLÇÜMÜ : 
MALİKİN ADI VE SOYADI :  ENİS YÜKSEL, HANİFE KIZILTAN, YELİZ BAYLAV
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :  ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın 
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2021/482 Esas sayılı dosyası üzerinden dava
açılmıştır.
a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal
veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve 
yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve
mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal  kamulaştırmayı yapan idare adına
tescil edilecektir. 
d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube
Müdürlüğüne yatırılacaktır.
e-) Konuya  ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden
itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 09/02/2022 günü saat 11:30'den itibaren Silivri 
2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır. 
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 
5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 12/01/2022

EKONOMİ

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB)
verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl
120 ülkeye 5 bin 500 ton çay ihraç edildi. Söz

konusu dış satımdan 19 milyon 575 bin 574 dolar gelir
sağlandı. Belçika, Almanya, ABD, KKTC, Hollanda ve
Fransa, çay satımından en çok gelir elde edilen ülkeler
oldu. Bu dönemde Belçika'ya 6 milyon 881 bin 569, Al-
manya'ya 2 milyon 240 bin 541, ABD'ye 1 milyon 372 bin
633, KKTC'ye 1 milyon 227 bin 827, Hollanda'ya 875 bin
429, Fransa'ya ise 841 bin 52 dolarlık çay satıldı. Bir önceki
yıldan farklı olarak Hırvatistan, Litvanya, Mısır ve Maca-
ristan'ın da aralarında bulunduğu 16 ülkeye daha bu dö-
nemde çay gönderildi. Geçen yıl gerçekleştirilen çay
ihracatı, 4 bin 750 ton çay karşılığı 17 milyon 436 bin 542
dolar kazanç sağlanan 2020 yılına göre miktarda yaklaşık
yüzde 16, değerde ise yüzde 12 artmış oldu. Türkiye'nin
çay ihracatının yaklaşık yüzde 50'lik kısmı ise Rize'de faali-
yet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi.

Yabancı nüfusta çay tüketimi artıyor

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi
Gürdoğan, Türkiye'nin çay ihracatında Avrupa ülkelerinin
başı çektiğini söyledi. Çay ihracatının her yıl yükseldiğini
vurgulayan Gürdoğan, bunun yanında ülke çeşitliliğinin de
artmaya devam ettiğini aktardı. Gürdoğan, çayın Avrupa
ülkelerinde ağırlıklı olarak Türk vatandaşları tarafından tü-
ketildiğini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu: "Son
yıllarda ülkemize gelen turistlerin Türk çayını tüketmeleri
ve kalitesini görmeleri üzerine yabancı nüfusta da tüketim
alışkanlığı her geçen gün artıyor. Ülke çeşitliliğinin artması
ile İngiltere, ABD, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerine de
çay ihracatımız her geçen yıl gelişme kaydediyor. Buna rağ-

men ihracat rakamlarını
yine de yeterli görmüyoruz,
ürün çeşitliliği ve ambalaj
kalitelerinin artırılarak ülke-
mizde üretilen çayın en az
yüzde 50'sinin ihraç edilebi-
lir boyuta ulaşması gerekti-
ğine inanıyoruz."

120 ülke Türk çayı içti
Türkiye, 2021 yılında 120 ülkeye
gerçekleştirdiği çay ihracatından 19 
milyon 575 bin 574 dolar gelir elde etti
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Havayolu şirketlerinin son günlerde pilot
adaylarına imzalattığı sözleşmeler, eğitimlerini
tamamlayarak çalışmaya başlayan pilotların
büyük mağduriyetlerine sebep oluyor

Doç. Dr. Umut Yeniocak son olarak, döviz karşısında TL’nin aşırı değer
kaybettiği bugünlerde, pilot adaylarının imzaladığı sözleşmeler-
deki döviz bazlı yüksek eğitim bedellerinin uyarlanmasının da

hukuken mümkün olduğunu söyledi. “Uyarlama davaları
açılarak, döviz bazlı eğitim bedellerinin makul bir

seviyeye çekilmesi sağlanabilir.” öneri-
sinde bulundu.

Dava açabilirler

Ne varsa gençlerde var
Dünyada 130’dan fazla ülkede uygulanan ve
ülkemizde Akfen Holding desteğiyle Türkiye
İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)
temsilinde 18’nci yılına giren ‘14-24 yaş
aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim
programı’ Uluslararası Gençlik Ödül
Programı’na katılan sayısı 20 bine ulaştı



7İstanBUl 15 OCAK 2022 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,
Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş’ı belediyede zi-
yaret etti. Akşener, basına kapalı
gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat
süren görüşmenin çıkışında açık-
lama yaptı. Akşener, dün kendisini
halk otobüsü esnafının ziyaret etti-
ğini ve Yavaş’tan memnuniyetleri
ile isteklerini dile getirdiğini söy-
ledi. Akşener, belediyeye ilişkin çö-
zülmesi gereken sorunları Yavaş’a
ilettiğini ayrıca Ankara’ya dair pro-
jeleri, hizmetleri hakkında bilgi al-
dığını belirtti.

Umarım rahatlamışlardır

Meral Akşener, PKK'lı teröristle çe-

kilen fotoğrafları basına yansıyan
HDP Diyarbakır Milletvekili
Semra Güzel hakkında sessizlikle-
rinin eleştirildiğinin anımsatılması
üzerine, "AKP Genel Başkanı Er-
doğan’ın da bu konuda ne dedi-
ğine dair bir bilgim yok benim. Bu
sabah dediyse bilemem. AKP yö-
neticilerinin bu konuda kimsenin
bir laf etmediğini söylemeleri çok
ilginç. Burada bulunan arkadaşla-
rımın tümü 2013’te ‘açılım-saçılım’
denen sürece karşı çıkmış insanla-
rız. Bize o dönemde Sayın Erdo-
ğan, 'Kandan besleniyorlar,
ölümden besleniyorlar' şeklinde
tahkir eden bir dil kullanmıştı.
Semra Güzel isimli milletvekilinin

fezlekesi getirilecek muhtemelen
Meclis'e; emin değilim çünkü. Ne
zaman AKP’liler haldır haldır ba-
ğırdılar, hiçbir zaman sonuç ol-
madı. Ben milletvekili değilim; ama
arkadaşlarımdan bildiğim, o fezle-
keye 'evet' oyu verecek arkadaşları-
mız. İYİ Parti'nin tutumu her
zaman terör, teröre yataklık, te-
rörle, teröristle iltisak, irtibat gibi
konularında açık ve nettir. Burada
sorunumuz yok, umarım rahatla-
mışlardır" diye konuştu.

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuz-
la’da düzenlenen Test ve Eğitim Gemisi TCG
Ufuk’un Hizmete Giriş Törenine katıldı. Tö-

rene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sa-
nayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Tuzla Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, STM Genel Müdürü Özgür
Güleryüz de katıldı. Törende konuşan Erdoğan, “Sa-
vunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli
gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir
giriş yaptığımıza inanıyorum. Geçen hafta Ankara'da
ülkemiz savunma sanayinde yeni bir seviye olarak gör-
düğüm milli muharip uçağımızın mühendislik merke-
ziyle diğer ilgili tesislerin açılışlarını TUSAŞ'ta
gerçekleştirmiştik.  2 gün önce de yerli ve milli kritik
projelerimizle ilgili önemli kararlar aldığımız savunma
sanayi icra komitesi toplantısını yapmıştık. Şimdi de
buradayız. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat faaliyetleri-
nin denizlerde de en etkin şekilde yürütülmesine
önemli katkı sağlayacağına inandığım Ufuk gemimizin
milli istihbarat teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.
Artık dışarıdan alım istemiyoruz” dedi. 

Her geçen yıl artıyor

“Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülke sayısı
da her geçen yıl artıyor” diyen Erdoğan, “Savunma ve
havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları
aşmasını bekliyoruz. Geçmişin eksiklerini giderdik. Bu-
günün hazırlığını zaten yapıyoruz. Artık aktif savunma
anlayışıyla ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyo-
ruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı arttırarak yük-
sek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeye

ağırlık veriyoruz. Derin öğrenme ve yapay zeka enteg-
rasyonu gerektiren karmaşık sistemlere yönelik çalışma
ve uygulamalarımız hızla devam ediyor. Malzeme ve
imalat teknolojilerinde dünyadaki ileri ülkeler seviyesini
yakalamaya doğru hızla ilerliyoruz. Bir yandan da gö-
zümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sis-
temleri, gerekse uydu sistemleri, geliştirmeye yönelik
çalışmalarımız sürüyor” ifadelerinde bulundu.

Modernize ediliyor

Üç tarafı denizlerle çevreli Türkiye'nin gerektiği gibi ko-
runabilmesi ancak Mavi Vatan'ın en iyi şekilde savu-
nulmasıyla mümkün olduğunu dile getiren Erdoğan,
“Mavi vatanın güvenliği için donanmamızı daha
güçlü ve caydırıcı kılacak birçok projeyi hayata geçir-
dik. Milli savaş gemilerimizi, amfibi gemilerimizi,
sismik araştırma gemilerimizi Sahil Güvenlik gemile-
rimizi, lojistik gemilerimizi botlarımızı kendimiz üre-
tebiliyoruz. Bu projelerde yüzde yetmişe varan
yerlilik oranına ulaştık. Şimdi de insansız hava araç-
larında edindiğimiz tecrübeyle silahlı insansız deniz
araçları üretiyor bunların sürü şeklinde hareket eden
versiyonları üzerinde de çalışıyoruz. Ayrıca envante-
rimizde bulunan birçok deniz aracımız günün şartla-
rına uygun şekilde son teknolojiler eklenerek
modernize ediliyor” dedi. 

25 ülkeye ihracat

Erdoğan konuşmasının devamında, “Yabancı muadil-
lerinden üstün özellikler ve uygun maliyetlerle elde
ettik. Bu başarıda bakanlıklarımızın ve savunma sanayi 

başkanlığımızın yanı sıra Genelkurmayımızın Deniz
Kuvvetlerimizin askeri ve özel tersanelerimizin üniversi-
telerimizin özel sektör firmalarımızın KOBİ'lerimizin
çok önemli payı vardır. Ülkemize bu gururu yaşattıkları
için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemiz ter-
sanelerinde kendi ihtiyaçlarımız yanında dünyanın dört
bir yanı için de gemiler ve botlar yapılıyor. Nitekim şu
ana kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihracatı
gerçekleştirdik. İnşallah yakın zamanda bu konuda yeni
hayırlı Haberler de alacağız” diye konuştu.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1535268)

ESAS NO : 2021/547 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma
bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/547 Esas sayısında dava 
açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.    
KARAYOLLARI Genel  Müdürlüğü tarafından İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İnceğiz Mahallesi, 
Eski 603 Yeni 175 ada  41 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırmasına karar verilip, 
kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma 
sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep
edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1- Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası,
yüz ölçümü vasfı: İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İnceğiz Mahallesi, Eski 603 Yeni 175 ada  41 parsel

2- Taşınmaz maliki: ERCÜMENT AKBAŞ
3- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı:KARAYOLLARI  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
4-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden 

itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı 
adli yargıda düzeltim  davası açabilirler,  

5- Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
6- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla  değişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük 

yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava 
açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde 
kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli 
üzerinden  taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir.

7- Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIF BANK 
ÇATALCA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. 

8- Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin
tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde  mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir, 

Keyfiet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4 maddesi 
uyarınca duyurulur. 15/12/2021

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1535283)

ESAS NO : 2021/557 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın 
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin  2021/557 Esas 
Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.    
KARAYOLLARI Genel  Müdürlüğü tarafından İs İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İnceğiz Mahallesi, 
Eski 635 Yeni 173 ada  14  parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırmasına karar verilip,
kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma 
sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep 
edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1-Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası,
yüz ölçümü vasfı: İstanbul İli, Çatalca İlçesi, İnceğiz Mahallesi, Eski 635 Yeni 173 ada  14  parsel

2-Taşınmaz maliki:   1-ESAT BIYIKLI
2-MUSTAFA BIYIKLI
3-SEDAT BIYIKLI
4-YÜCEL BIYIKLI
5-YÜKSEL BIYIKLI

3-Kamulaştırmayı yapan idarenin adı:KARAYOLLARI  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
4-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden

itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli 
yargıda düzeltim  davası açabilirler,  

5-Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
6-2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla  değişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal 

süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve 
yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi 
kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden  taşınmaz mal 
kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir.

7-Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIF BANK ÇATALCA 
ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. 

8-Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğ 
tarihinden itibaren iki hafta içerisinde  mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir, 

Keyfiet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca
duyurulur. 15/12/2021

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Test ve Eğitim Gemisi TCG
Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni'nde önemli açıklama-

larda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıkla-
mada, "Dikey atım sistemini bugüne kadar dışardan

alıyorduk artık milli ve yerlisine sahibiz. Birçok silah
ve sistemi kendimiz yapıyoruz. Hedefimiz savunma

sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye’dir” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Test ve Eğitim Gemisi TCG
Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni'nde önemli açıklama-

larda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıkla-
mada, "Dikey atım sistemini bugüne kadar dışardan

alıyorduk artık milli ve yerlisine sahibiz. Birçok silah
ve sistemi kendimiz yapıyoruz. Hedefimiz savunma

sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye’dir” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Test ve Eğitim Gemisi TCG
Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni'nde önemli açıklama-

larda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıkla-
mada, "Dikey atım sistemini bugüne kadar dışardan

alıyorduk artık milli ve yerlisine sahibiz. Birçok silah
ve sistemi kendimiz yapıyoruz. Hedefimiz savunma

sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye’dir” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Test ve Eğitim Gemisi TCG
Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni'nde önemli açıklama-

larda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıkla-
mada, "Dikey atım sistemini bugüne kadar dışardan

alıyorduk artık milli ve yerlisine sahibiz. Birçok silah
ve sistemi kendimiz yapıyoruz. Hedefimiz savunma

sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye’dir” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Test ve Eğitim Gemisi TCG
Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni'nde önemli açıklama-

larda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıkla-
mada, "Dikey atım sistemini bugüne kadar dışardan

alıyorduk artık milli ve yerlisine sahibiz. Birçok silah
ve sistemi kendimiz yapıyoruz. Hedefimiz savunma

sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye’dir” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Test ve Eğitim Gemisi TCG
Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni'nde önemli açıklama-

larda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıkla-
mada, "Dikey atım sistemini bugüne kadar dışardan

alıyorduk artık milli ve yerlisine sahibiz. Birçok silah
ve sistemi kendimiz yapıyoruz. Hedefimiz savunma

sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye’dir” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Test ve Eğitim Gemisi TCG
Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni'nde önemli açıklama-

larda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıkla-
mada, "Dikey atım sistemini bugüne kadar dışardan

alıyorduk artık milli ve yerlisine sahibiz. Birçok silah
ve sistemi kendimiz yapıyoruz. Hedefimiz savunma

sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye’dir” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Test ve Eğitim Gemisi TCG
Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni'nde önemli açıklama-

larda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıkla-
mada, "Dikey atım sistemini bugüne kadar dışardan

alıyorduk artık milli ve yerlisine sahibiz. Birçok silah
ve sistemi kendimiz yapıyoruz. Hedefimiz savunma

sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye’dir” dedi

DONANMAMIZI 
GÜÇLENDİRİYORUZ
Yerli ve milli dikey atım sistemi hakkında
konuşan Erdoğan, “Şimdi bir adım daha
ileri giderek yüksek teknoloji gerektiren sis-
temlere odaklanıyoruz. Fırkateynlerimizin
ana silah grubu olan dikey atım sistemini
bugüne kadar dışarıdan alıyorduk. Artık
milli ve yerlisine sahibiz. Milgem projemiz
kapsamında inşası süren İstanbul ve ihale-
sine çıktığımız diğer üç adet fırkateynimizde
yerli ve milli dikey atım sistemiyle yerli ve
milli hava savunma füzelerimiz olacak. At-
maca gemi savar füzemiz, gök deniz, yakın
hava savunma sistemimiz, Akrep Cenk S
gibi radarlarımız savaş yönetim sistemleri-
miz gibi birçok silah, sensör ve sistemi artık
kendimiz tasarlayıp üretiyoruz. Önümüz-
deki 2 yılda donanmamızı daha da güçlen-
diriyoruz. İHA ve SİHA'ların yanı sıra
insansız ve otonom deniz araçlarının da
kullanılabileceği kara, hava, deniz unsurla-
rının müşterek görev icra edeceği sistemler
tasarlıyoruz. Denizaltı platformlarından
uçak gemilerine kadar çeşitli muharip
deniz platformlarını ileri teknolojiye sahip
yerli milli silah ve sensör sistemleriyle bir-
likte geliştirip ihraç edeceğiz” dedi.

Fezlekeye evet
oyu verecekler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'li Semra Güzel hakkında düzenle-
nen fezlekede partisinin milletvekillerinin "evet" oyu kullanacağını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’la gö-
rüşen Meral Akşener, çıkışta
açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan



F arkında mısınız?
Bir süredir, Davutoğlu tek tek Millet
İttifakı tarafında duran muhalif liderleri

ziyaret ediyor. Sonrasında da genel-geçer açık-
lamaların dışında çok net bir şeyler söylenmi-
yor... Erken seçim vs. vs.. faso fiso...

Oysa bu görüşmeler “fasa fiso” olamaz... 
Bir nevi “arka kapı diplomasisi” gibi bir şeyler
dönüyor...

Davutoğlu önemli bir isim. Başbakanlık
yapmış. Bir dönemin bilgi ve belgelerine ilk
elden sahip olmuş....

Bazı “kamuoyuna yansımamış işleri” de bi-
liyor... Keza AKP içinden kendisine gelen
AKP'liler hakkındaki “usulsüz-yolsuz işleri” de
biliyor... Epeyce elinde “özel bilgi” birikmiş...

Hiç kullanmadı elindeki çok özel bilgileri
Davutoğlu...

Daha da önemlisi, Davutoğlu başbakanken,
etrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artık
pek de hazzetmeyenlerden bir “AKP'li ordusu”
oluştu. Bu “gizli ordu”ya, “Erdoğan'sız dö-
nemde, güç ve kudreti Davutoğlu'na kayacak
olarak gören AKP'liler de diyebiliriz...

Davutoğlu ilk günden saraydaki Erdoğan'ın
pek hoşuna gitmeyecek ataklar da yaptı... Ken-
disini öne çıkardı... “Artık icraatın başı benim”
anlamına gelecek, bir dil ve söylem de kul-
landı... Öyle ya, o günkü sistemde Davutoğlu
fiilen işin başıydı, Erdoğan yukarda “yetkisiz
cumhurbaşkanı”ydı...

Davutoğlu'nun kendi namına bir yapılaş-
maya gitmesi, Erdoğan'ın pek de hoşuna git-
medi. Kendisini “bir zamanlar köşkte
yalnızlaştırılan Özal” gibi hissetmeye başladı.
Ama paçayı kaptırmıştı bir kez... Etrafında
başta Binali Yıldırım, “Davutoğlu hakimiyetin-
den hoşlanmayan bir ekip” oluştu ve Erdo-
ğan'ı doldurmaya başladılar..

“Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür” derler
ya anımsayalım tüm bunları...

Erdoğan “Davutoğlu'nun raydan çıkmak
üzere olduğunu” gördü... Çok yapacağı bir şey
yoktu. Derken Davutoğlu Başbakanlığında gi-
dilen ilk seçimlerde, AKP ilk kez tek başına ikti-
dar şansını yitirdi...

Erdoğan iyice “tamamen dışlanma” ve “sa-
rayda yalnızlaşma paranoyası”na kapıldı...
Davutoğlu ise yine de, “en büyük partinin
genel başkanı olarak, varlığını perçinlemek''
için CHP ile koalisyonu düşündü... Başbakan-
lığını sürdürürse, AKP içindeki yükselen gü-
cünü perçinleyeceğini düşündü...

AKP ile CHP ciddi ciddi flörtleşti o gün-
lerde... CHP de Davutoğlu da “Erdoğan'dan
kurtulmak” istiyordu... AKP-CHP koalisyonu
gerçekleşse “Erdoğan'dan kurtulma koalis-
yonu” kurulmuş olacaktı...

CHP ince taktikle oynadı, Erdoğan'ı ürküt-
memeye çalıştı... Baykal, saraya koştu, kendine
bir paye aradı vs... vs...

Erdoğan yemedi tüm bunları... Oysa 
CHP-AKP koaliyonu gerçekleşse, “Erdo-
ğan'sız dönem” başlayacak, Türkiye bugünkü
kutuplaşmadan ve iktidara güvensizlikten kay-
naklı ekonomik sorunlardan çok uzak bir ülke 
olacaktı... Keza en önemlisi, cumhuriyetin 
kuruluşundan bu yana, sert kavga içindeki iki
ana eğilim, ilk kez kaynaşmayı denemiş ola-
caktı... Gerekliydi de böylesine bir toplumsal
uzlaşma!

O günün koşullarında, AKP alerjili çoğu
CHP'linin de kafasına basmadı bu ittifak...
“Şer'le ittifak” gibi gördüler... Bu “bazı CHP'li-
ler” de yine kafa basmamıştı, kusura bakma-
sınlar... Davutoğlu AKP'siyle ittifakın anlamını,
bu “bazı CHP'liler” anlayamamışlardı, ama
onların anlayamadığını Erdoğan anladı...
Kendi siyasi filminin “son sahnesi”ni görür
gibi oldu...

Cumhurbaşkanlığı yetkisini ve AKP üzerin-
deki hala varolan etkisini kullanarak, seçim so-
nuçlarını tanımadı, “koalisyon kurulamıyor”
numarasına yatarak, seçimlerin yenilenmesini
istedi... Daha doğrusu “CHP ile koalisyon ku-
rulmasının” önünü tıkadı... Oysa CHP ha-
zırdı... Kılıçdaroğlu yine akılcı oynamıştı, ama
olmadı....

Erdoğan büyük oyun oynadı, PKK, terörü
azdırarak hem yıldızı yükselen Demirtaş'ın al-
tını oydu hem de harıl harıl Erdoğan'a çalıştı...
Yenilenen seçimlerde AKP, tekrar tek başına ik-
tidar şansını yakaladı... “Big brother” Erdo-
ğan, geri dönmüş ve kazanmıştı....

CHP'yle koalisyon arayışına giren ve zaten
kendisine ufaktan diklendiği için bozulduğu
Davutoğlu'nu da, deyim yerindeyse “yılanın
başı büyümeden” partinin başından ve başba-
kanlıktan gönderdi Erdoğan... Direksiyonun
başına tamamen geri dönüp, Binali Yıldırım'ı
da usülden genel başkan ve başbakan yaparak,
yeni bir dönem başlattı. Kendisini garantiye 
almıştı....

Bu süreçte Erdoğan hala çok güçlü olduğu
için Davutoğlu, dik duramadı, kavgaya gire-

medi... Uzun süre, yeniden toparlar mıyım
diye durumu idare etmeye çalıştı. Biraz yalpa-
ladı da ama, sonuçta kaçınılmaz olan geldi,
AKP'den koptu....

Arkadan cemaatin 15 temmuz darbe giri-
şimi ve Bahçeli'nin sürpriz önerisiyle “Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet sistemi”ne geçiş ve
Erdoğan'ın liderliğini “imparatorluğa” dönüş-
türmesi geldi... O gün bugündür de Türki-
ye'nin iki yakası bir araya gelmiyor...

Yani PKK'nın harıl harıl AKP'ye çalıştığı
“hendek savaşları” dönemi öncesinde yaşanan
“göz yummalar” da, sonrasında yaşanan sert
süreç de Davutoğlu'nun başbakanlığı döne-
minde yaşandı... Davutoğlu'nun elinde çok
önemli veriler, belgeler birikti.. O kısa ama tari-
himiz açısından çok önemli dönemi en iyi
bilen isimlerden biri olarak kaldı Davutoğlu...

Keza pek çok yolsuzluk ve usulsüzlük de
Davutoğlu'na geldi... Ne yalan söyleyeyim,
Davutoğlu'na, “dış politikada Erdoğan'ı yanlış
yönlendirmesi” şayialarına kadar pek çok şey
söyleyebilirsiniz ama, üzerine hiç yolsuzluk-
hırsızlık yapışmadı. “Şahsi servet ve menfaat
peşinde olduğu” görüntüsünü asla vermedi...

Davutoğlu, AKP'den ayrıldığında, etrafında
“Başbakanlığından kalma bir örgüt gücü”
oluşmuştu... AKP'den örgütten gelme üst
düzey kopmalar, mesela Babacan'ı ele alırsak,
Babacan'a göre daha çok onun etrafında ger-
çekleşti. Çok kolay örgütledi partisini... Ta-
banda belki istediği karşılığı henüz bulamadı
ama AKP teşkilatlarında bir karşılık 
bulmuştu...

Dikkat edin, hala da AKP içinde Başbakan-
lığı döneminden kalma yoğun ilişkileri var Da-
vutoğlu'nun... Geçenlerde Davutoğlu'nun
Gelecek Partisi'ndeki yardımcısının, “AKP'deki
40 milletvekiliyle görüştükleri, eski vekillerle bu
sayının 60'ı bulduğu” şeklindeki sözleri pek de
içi boş sözler değil...

Bu “40-60 arası AKP'li vekil topluca istifa
edecek” dedikodusu da çok yeni değil... Yıllara
dayanıyor... Belli ki AKP'de “araf”ta kalan bir
kesim var... Sadece ve sadece “ağırlıklı güç hala
Erdoğan'da, pili henüz bitmedi” diye orada 
duruyorlar... Ve “tünelin ucundaki ışığı” 
bekliyorlar...

Erdoğan, bu milletvekillerini biliyor... Hep-
sini isim isim belirledi... Çoğunu tek tek yanına
çağırıp, uyarılarını yaptı. Bir şekilde “hareket-
lenmelerini” engelledi... Ama hepsinin de üs-
tünü çizdi, “her an kopabilecekler” gözüyle
bakıyor....

Dönelim başa ve Davutoğlu'na... Davu-
toğlu, şimdilerde muhalefetteki liderlerle 
arka kapı diplomasisini epeyce hızlandırdı 
demiştik....

Şimdi olanın adını koyalım; Davutoğlu, 
Erdoğan'ın kendisine kurdurtmadığı “CHP ile
koalisyonu” kurmaya çalışıyor...

Davutoğlu'nun çok önemli bir kişisel özel-
liği, ama hayalci dersiniz ama şu bu dersiniz,
ne derseniz deyin, “yüksek siyaset yapmayı”
pek sevmesi, “siyaset mühendisliğini” sevmesi,
büyük planları sevmesi... Dış politikadaki gö-
reli başarısızlığı da böyle “megalo idea”ların-
dan kaynaklanıyordu... “Büyük düşünmeyi”

seviyor Davutoğlu...
Gördüğümüz kadarıyla Davutoğlu, güler-

yüzünün arkasında inatçı, azimli bir kişiliğe de
sahip.

Takmış kafayı bir kere, Erdoğan'ın kesin git-
mesini istiyor, “kişisel rövanşı”nı almak istiyor..
Haklı da onuru fena kırıldı, Başbakanlıktan
öyle bir alaşağı edildi ki, herkesin başına 
gelmez!

Günlerdir Davutoğlu'nun yeni “Megalo
idea”sı yani kendisini eski günlerine döndüre-
cek “parlak fikri” ne diye düşünüyorum...

Öncelikle aklıma bir dönemin belge akışı ge-
liyor... Seçimler yaklaştıkça, ortaya çok belge
saçılır... İlkini de Kılıçdaroğlu, mevcut Ulaş-
tırma Bakanı hakkında açıkladı... Habertürk
ekranlarına AKP'li bakan bağlandı, mahkeme-
lik filan oldular... Bu bir dönemin belgeleri ak-
maya devam edecektir... Bir Kılıçdaroğlu
patlayacaktır, bir Akşener.. Hazır olun!
“Üzümü yiyin, bağını sormayın” der, geçe-
rim... Anladınız siz... Daha heyecanlı belgelere 
hazır olun!

Davutoğlu'nun “siyasi projeksiyonları” ve
“siyaset mühendisliği”ni de göz ardı etmeyin
diyorum ya, yaptığı bu temaslara bir de bu
yönden bakmak lazım....

Anladığım kadarıyla, Millet İttifakı'ndan
kopmadan bir “üçüncü ittifak” da arıyor 
Davutoğlu... Buna ''ittifak içinde ittifak'' da 
diyebiliriz..

Davutoğlu'nun “siyaset mühendisliği” kafa-
sına göre, CHP'ye olan alerji yüzünden AKP
ve MHP'den, diğer muhalif partilerine geçiş-
kenlik az oluyor... Oysa, sağ eğilimli muhafaza-
kar partiler, kendi aralarında ittifak olsalar,
AKP ve MHP'den kopuşlar daha belirgin hale
gelecek... Düşüncesi bu!

Benzer düşüncenin, Karamollaoğlu'nda,
Babacan'da, hatta azıcık da olsa Akşener'de
bile olabileceğini de düşünmek zorundayız...
Çünkü çok da küçümsenmeyecek bir doğruluk
payı var bu düşüncenin...

Ama Akşener'in bu konudaki, Kılıçdaroğ-
lu'nu yalnız bırakmamaktaki net tavrını, olabil-
diğimce berrak şekilde görüyoruz...

Bu durumda ortaya çıkan “ittifak içinde itti-
fak” düşüncesi, Davutoğlu, Babacan ve Kara-
mollaoğlu'nun yine Millet ittifakı içinde
“birleşmiş” bir güç olarak birlikte seçime gir-
meleri.... Aslında buna Akşener'i de dahil
etmek istiyorlar... Olursa, bir “üçüncü ittifak”
olacak aslında... Ama ayrı ki o zor, ama Millet
İttifakı içinde bir ittifak....

Yani Davutoğlu'nun arzusu şu... Akşener,
Babacan, Karamollaoğlu ve kendi gelecek Par-
tisi, Millet ittifakı içinde tek parti ya da ittifak
olarak seçime girsinler... Gerekirse, ayrı cum-
hurbaşkanlığı adayı da çıkarsınlar, bu blok,
öyle güçlü bir görüntü versin ki, AKP ve
MHP'den kopuşları ve tabii geçirgenliği 
kolaylaştırsın....

Kısacası, ittifak içinde ittifak yani... 
Olabilirliği var mı, var! Avantajları var mı, var!
Ama önce iktidarın yakında Meclis'e getire-

ceği seçim yasasyıyla nasıl oynayacağını 
görmekte fayda var...

Çünkü “ittifak içinde parti barajı” getirilebilr,
O zaman da barajı aşamayacağından korkan
parti, geçmişte Saadet'in yaptığı gibi CHP'nin
içinden aday göstererek seçime girebilir....

Bu durumda, Babacan ve Davutoğlu ya 
Akşener'in İyi Partisi'nin içinden, ya da
CHP'nin içinden seçime girmek zorunda... Du-
ruma böyle bakınca, Akeşener'in Gelecek Parti-
si'ne daha yakın durabilirler...

Alın size işte, ittifak içinde ittifak!
Hazır olun derim! 
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2022 YILI SOSYAL TESİS İŞLETMELERİNE TEK KULLANIMLIK MUTFAK MALZEMESİ ALIMI
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2022 YILI SOSYAL TESİS İŞLETMELERİNE TEK KULLANIMLIK MUTFAK MALZEMESİ ALIMI 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 : 2022/20801
1-İdarenin
a) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 

35 Kat:4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165313000 - 2165313273
c) Elektronik Posta Adresi : isletme@uskudar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :75 Kalem Tek Kullanımlık Muhtelif Mutfak Malzemeleri Alımı

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

b) Teslim yeri : Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra tek kullanımlık mutfak 

malzemelerini 180 gün içerisinde peyderpey teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü - Mimar 

Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat: 4 Üsküdar / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.02.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve 
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; aşağıda yazılı olan ihale konusu alım kapsamındaki Teknik Şartnameye uygun olarak sunacağı 
tek kullanımlık mutfak malzemesi numunelerini ihale tarih ve saatine kadar Ek-1'de yer alan Numune Teslim
Tutanağı ile  Üsküdar ilçesi, Yavuztürk Mahallesi Süvari Sokak No:60 adresinde bulunan Lojistik Merkezine
teslim edeceklerdir.
İstekliler, teklif edecekleri tek kullanımlık mutfak malzemelerinin markasını Ek-2’de yer alan Marka çizelgesine
yazacak, yetkili tarafından imzalanarak teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Bu çizelgeyi sunmayan İsteklilerin
teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İstekliler; numune teslim ettiklerine dair “Numune Teslim Tutanağı” nın aslını teklif zarfı içerisinde sunacaklar-
dır. Numune getirmeyen/eksik getiren, numuneleri teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan ve
numune teslim tutanağı teklif zarfı içerisinde sunmayan İsteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İdareye Teslim Edilecek Numune Listesi:
1- 1 Paket Buzdolabı Poşeti
2- 1 Paket Dispenser Peçete
3- 1 Paket Hibrit Eldiven
4- 1 Paket Eldiven Nitril Mavi 100 lük
5- 1 Adet İçten Çekme Kağıt Havlu ( 1 Kg )
6- 1 Adet Kapaklı Köpük Tabak
7- 1 Adet Karton Bardak 8 Oz  
8- 1 Adet Karton Bardak 8 Oz Kapak
9- 1 Adet Limonata Bardağı Plastik 300 cc
10- 1 Adet Limonata Kapağı Plastik 300 cc
11- 1Adet Oda Sprey
12- 1 Paket Peçete Garson Katlama 24*24
13- 1 Adet Plastik Çatal Bıçak Seti 6'li  
14- 1 Adet Plastik Çöp Kovası 50 Lt
15- 1 Adet Plastik Saklama Kabı 32 Lt  
16- 1 Adet Plastik Sızdırmaz Tabak 250 Gr
17- 1 Adet Plastik Sürahi
18- 1 Adet Sütlaç Kase 250 cc
19- 1 Adet Temizlik Seti   
20- 1 Paket Z Katlama Havlu
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 Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü - Mimar Sinan 
Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat: 4 Üsküdar / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, 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 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

ITTIFAK ICINDE 
ITTIFAK MI GELIYOR?

hakanaygun333@hotmail.com

Hakan AYGÜN
ANALİZ
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MURAT PALAVAR

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
İSTANBUL SKAL KULÜBÜ DERNEĞİ’NDEN

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 31.01.2022 tarihinde Pazartesi günü, 
saat 16:00’da İstanbul Skal Kulübü Derneği genel merkezinde İnönü Mahallesi, 

Cumhuriyet Caddesi, Nispet Sokak, No. 6/2, Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır. 
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı,

28.02.2022 tarihinde Pazartesi günü saat 16:00’da Dedeman Istanbul 
Hotel, Gayrettepe Mahallesi, Yıldız Posta Caddesi, No. 50 Beşiktaş/Istanbul 

adresinde yapılacak ve bu toplantıda çoğunluk aranmayacaktır. 
İlk toplantıda nisabın oluşmaması ihtimali göz önünde bulundurularak, 
Genel Kurulumuzun fiili toplantısı için ikinci toplantı tarihi hedeflenmiştir. 

Bu nedenle üyelerimizden ricamız, 31.01.2022 Pazartesi günü yerine, ikinci 
toplantı tarihi olan 28.02.2022 Pazartesi gününü not etmeleri ve Dedeman 

İstanbul Oteli’nde saat 16:00’da başlayacak toplantıya katılmalarıdır. 
Olağan Genel Kurulumuzda Sayın üyelerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet

duyacağımızı belirtir, saygılarımızı sunarız.

İstanbul Skal Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu

TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Toplantının açılışı, saygı duruşu,
2. Başkan, Kâtip ve oy toplayıcıdan müteşekkil başkanlık divanının kurulması,
3. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
4. 2020–2021 yıllarına ait Dernek Faaliyet Raporu’nun okunması,
5. Yönetim Kurulu 2020–2021 yıllarına ait Dernek ve İktisadi İşletmesi’nin mali 

raporlarının okunması; 
Gelir-Gider hesaplarının görüşülmesi,
6. 2020–2021 yıllarına ait Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması,
7. 2020–2021 yıllarına ait Dernek Faaliyet Raporu’nun onaylanması,
8. Yönetim Kurulu 2020–2021 yıllarına ait Dernek ve İktisadi İşletmesi’nin mali rapor-

larının, Gelir-Gider hesaplarının onaylanması; Yönetim Kurulu’nun ibrası,
9. 2020–2021 yıllarına ait Denetleme Kurulu Raporu’nun onaylanması ve Denetleme 

Kurulu’nun ibrası,
10. 2022 ve 2023 yılı Dernek giriş ve yıllık aidatlarının belirlenmesi,
11. Dernek ve İktisadi İşletme Bütçe Taslağı’nın görüşülmesi ve onaylanması, bütçe

fasıllarından nakit ve yeni fasıllar için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
12. Dernek Tüzüğü’nün 20/4. Maddesi uyarınca, Dernek mülkü olan “Cumhuriyet

Cad. Şumnu Apt. No:111/8 Elmadağ/İstanbul” adresindeki gayrimenkulün geri dönü-
şümü ile inşaat yapılması için firmalarla görüşülmesi ve teklif alınması, alınan teklifler
sonucu apartman maliklerinin çoğunluk kararına uyulması konusunda Yönetim Kuru-
lu’na yetki verilmesi,

13. İstifa eden ve aidat borcunu ödemedikleri için çıkarılan üyelerin onaylanması,
14. Başkan seçimi,
15. Yönetim Kurulu 6 asıl ve 6 yedek üyelerinin seçimi,
16. Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
17. Dilek, temenniler ve kapanış.
TARİH : 28 Şubat 2022, Pazartesi
YER : Dedeman Istanbul Hotel, 

Gayrettepe Mahallesi, Yıldız Posta Caddesi, No.50 Beşiktaş/Istanbul
SAAT : 16:00

ZAYİ
Süleyman Yılmaz adına kayıtlı BEKO 300 TR Marka
model ZLR000150028931101 seri numaralı yazar-

kasa ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. V.D. 
Küçükköy No:9760178136

Muhammet Resul Kurt adına kayıtlı Beko 300 TR
marka model ZLR0000000 seri numaralı yazar kasa
pos cihazının ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

V.D.Beylikdüzü  No:23018031132

İBB Mavi Kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
T.C.99297041438 MOHD HAROON ALCOZAI

KUYRUKLARIN 
TEK SEBEBI 
YOKSULLUK

KUYRUKLARIN 
TEK SEBEBI 
YOKSULLUK

KUYRUKLARIN 
TEK SEBEBI 
YOKSULLUK

KUYRUKLARIN 
TEK SEBEBI 
YOKSULLUK

KUYRUKLARIN 
TEK SEBEBI 
YOKSULLUK

KUYRUKLARIN 
TEK SEBEBI 
YOKSULLUK

İstanbul Halk Ekmek (İHE) Genel 
Müdürü Okan Gedik, büfelerin önünde

oluşan kuyrukların sebebinin yoksul-
luk olduğunu söyledi. Doğal gaz, elek-

trik ve un fiyatlarında yaşanan
artışların ekmek maliyetini arttırdığını

hatırlatan Gedik, “Hayat pahalılığın
artmasıyla halk, ucuz ekmeğe yoğun

talep gösterdi” diye konuştu

İ HE Genel Müdürü Okan Gedik, yeni
açılacak Hadımköy Fabrikası'nda gaze-
teciler ile bir araya geldi. Gedik, ince-

leme gezisinin ardından basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. Gazeteciler ilk olarak bu
kuyrukların sebebini sordu. İHE Genel Mü-
dürü Okan Gedik kuyrukların sebebinin yok-
sulluk ve yoksunluk olduğunu söyledi. Artan
maliyetlere rağmen normal ekmeği ucuza
nasıl satabildiklerini anlattı. 14 ekmek üretim
hattının 12’sinin normal ekmek üretildiğini,
diğer 2’sinde farklı özelliklerde çeşitli ekmek-
ler ürettiklerini söyleyen Gedik, normal ek-
mekte toplam kapasitenin günlük 1.5 milyon
adet ekmek olduğunu açıkladı. İHE Genel
Müdürü Okan Gedik, “Hayat pahalılığın art-
masıyla halk, ucuz ekmeğe yoğun talep gös-
terdi. Aralık ayında talep, 1 milyon 913 bine
kadar çıktı” dedi.

Bir çuval un 300 lira

Doğal gaz, elektrik ve un fiyatlarının artma-
sıyla maliyetlerinin arttığını vurgulayan İHE
Genel Müdürü Okan Gedik buna rağmen
nasıl ucuz ekmek satabildiklerini de açıkladı.

Gedik, "Mesela un fiyatı 2019'un başında bir
çuval un 85 lirayken şimdi 293-300 TL civa-
rında. Temmuz'da 152 lirayken 293 liraya
çıktı. Yüzde 102 arttı. Dağıtımdaki en önemli
gider de mazot. Onun da Temmuz ayından
bu yana yüzde 90 bir maliyet artışı var. Artan
işçilik ücretleri elektrik, doğal gaz bunlar
bizim ciddi maliyet kalemlerimiz. Bizim hala
normal ekmeği vatandaşlarımıza ulaştırıyor
olma başarımız, doğru satın alma stratejisi
uygulamamız kaynaklı. Maliyetleri en iyi yö-
neten ekmek üreticisiyiz” diye konuştu.

Kar amacımız yok

Tüm olumsuz ekonomik şartlara rağmen İs-
tanbul Halk Ekmeğin zarar etmediğini açık-
layan İHE Genel Müdürü Okan Gedik,
“Kamunun kaynaklarını tüketmeden, zarara
uğramadan 2021'i kapattık. Gurur duyuyo-
ruz. Biz kar etme amacında değiliz, halka
hizmet etme amacı güdüyoruz” dedi. Büfe-
lere yapılan ekmek sevkiyatları hakkında da
bilgi veren Gedik, "Şu anda toplamda 39 il-
çeye 85 araçla 103 rotada 298 adet sefer ile
toplam 3 bin 25 noktaya dağıtım yapıyoruz.
Her gün 16 bin 500 km kat ediyoruz. Bazen
trafik yoğunluğundan dolayı sevkiyatta ge-

cikmeler olabilir ancak bu genel anlamda
kuyruk oluşmasının temel sebebi değildir.
Yoğun talep olan noktalarda 3 sevkiyat, 5
sevkiyat yaptığımız yerler oluyor" ifadelerini
kullandı.

3 bin 25 noktada hizmet

142 büfeden 60’ının açıldığını, bazı ilçe be-
lediyelerinden olumsuz yanıt aldıklarını,
bazılarından da yanıt alamadıklarının söy-
leyen Gedik, “Büfe açma yerlerinin belirlen-
mesinde birçok veriye bakıyoruz. Daha çok
kent yoksulluğunun olduğu yerlere Halk
Ekmek büfelerini ulaştırıyoruz. Yapılan
araştırmalara göre insanların evden çıkıp
ekmek su gibi ihtiyaçlarını yürüyerek ala-
bilme mesafesi 500 metre. Büfe açarken ya-
nında fırın, bakkal olmamasına dikkat
ediyoruz” dedi. Halk Ekmek'in bakkallara
ulaşmadığı iddialarını da yanıt veren
Gedik, “Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.
Halk Ekmek 607 Büfe özel işletmesine, 316
bakkala, bin 69 markete,  bin 304 hastane,
okul ve çeşitli kamu kuruluşları gibi kurum-
sal müşterilere ulaşıyor. Toplamda 3 bin 25
noktada hizmet veriyoruz” şeklinde 
konuştu.

YENİ FABRİKA
GELİYOR

İHE Genel Müdürü Okan Gedik,
Hadımköy'de açılacak olan yeni
fabrika hakkında da konuştu.
Gedik, “Hadımköy'deki dördüncü
fabrikamızda Mart ayında test
çalışmaları,  Nisan- Mayıs gibi de
seri ekmek üretimi başlayacak.
Yeni fabrikanın normal somun
ekmek üretim kapasitesi günlük
250 bin olacak” dedi. Artan ma-
liyetler sebebiyle fırınlarda
ekmek fiyatının 3.5 TL’ye çıktığı
İstanbul’da, İHE normal ekmeği
1.25 TL’den satmayı sürdürüyor.
Ucuz ekmeğe ulaşmak isteyen İs-
tanbullular da İstanbul Halk
Ekmek Büfeleri önünde uzun
kuyruklar oluşturuyor. Çuvalı 127
TL'den uzun süreli un ihalesi yap-
tıklarını da açıklayan İHE Genel
Müdürü Okan Gedik, “Tabii ihale
miktarının sona ermesiyle ve
artan maliyetlerle normal ek-
mekte mecburen değişikliğe gi-
deceğiz” açıklamasını yaptı. 

28 marT 2004 yılında
AK Parti'nin Esenyurt’ta
yerel seçimleri kazandığını

belirten Taner Uluğ, “450-500 bin
nüfus yapısına göre planlanan kent
o dönemin ülke genelinde uygula-
nan beton ekonomisi politikasını
devreye sokmuş ve inanılmaz bir
çarpık yapılaşma ile tanışmıştır.
İmar rantının dayanılmaz cazibesi
Mart  2009 yerel seçimlerinin yeni-
den Akp tarafından kazanılmasıyla
ivme kazanmıştır.  Bu süreçte toplu-
laştırma çalışmaları ülkenin dev mü-
teahit firmaları adeta proje yarışına
girmişlerdir. Öyleki tek bir müteah-
hitlik firması 160 bin konut üretebilecek kapasi-
teye ulaşmıştır. Eski Esenyurt olarak tabir
ettiğimiz eski yapı stoku içinde kentsel dönüşüm
projeleri yap-sat ve kat karşılığı anlaşmaları ile
küçük müteahhitlere cazibe yaratılmış ve yerel
halkın tepkisinin önüne geçilmiştir. Baş döndü-
rücü bu çarpık yapılaşma, yaklaşmakta olan fe-
laketin habercisi olsa da, yerelde, büyükşehirde
ve merkezi hükümette iktidar olan yerel yönetici-
lerin iyice vites büyütmesine sebep oldu” açıkla-
masını yaptı. 

İmar rantının cazibesi

AK Parti dönemini kast ederek, “İmar rantının
dayanılmaz cazibesi imar kanunlarını bir kenara
iterek 1,5 emsal olması gereken yapılaşmayı kat
be kat artırarak 22 emsallere kadar çıkarttılar”
diyen Uluğ, “Bu durum yüksek katlı binaların
yükselmesine ve Esenyurt’un ve Esenyurt’lunun

güneşe hasret kalmasına sebep oldu.
Facia boyutuna ulaşan yapılaşma
2012 yılında İBB Meclisi'nde büyük
tartışmalara sebep olsa bile bir kısım
yüksek katlı binaların tıraşlanması ve
emsal transferleri ile kısmi çözüme
kavuşsa bile binlerce konut mağduru-
nun oluşmasının önüne geçemedi.
Sorunlar kronik boyuttan kaotik bir
duruma geldi. Bunun sebebi; 450-
500 bin nüfusa göre planlanan bir
kentin kısa bir sürede iç ve dış kon-
jonktürel gelişmelerle birlikte nüfus
patlaması yaşayarak bir milyonu
aşmış yerli-yabancı-göçmen-mülteci
akınına uğrayarak yaşanmaz bir hale

gelmesiydi. 2017 yılında Esenyurt’ta iki adet Su-
riyeli okulu açılması cazibeyi artırmış ülke gene-
lindeki suriyelilerin çekim merkezi olmuştur”
ifadelerini kullandı.  “Yanlış politikaları uygula-
maktan çekince duymayan yerel iktidar sahipleri
bu keyfi tutumlarını hesap vermeden dönemin
belediye başkanın sağlık sebeplerini gerekçe gös-
tererek 15 Aralık 2017 tarihinde istifa etmesiyle
son buldu” diyen Uluğ, “Sorumsuz yöneticiler
arkalarında devasa, akla hayale gelmeyen bir
enkazı ilçe halkının sırtına sararak çekip gittiler.
Dertlerin derya olduğu Esenyurt ve Esenyurt
halkı 2019 Mart yerel seçimlerini kaostan çıkış
olarak umut etti ve  yerel seçimlerde AKP’yi
sandığa gömdü. İSKİ’nin devralmadığı bir alt-
yapı, trafiğin işlemediği keşmekeş bir kent. Yok-
sulluğun yokluğun kol gezdiği  devasa bir ilçe.
2019 Mart yerel seçimlerinden sonra ağır bir fa-
tura daha ortaya çıktı. Koltuğuna oturan

CHP’li belediye başkanı 2.2 milyar borç açık-
ladı. Düşünün makam aracından oturduğu
makam koltuğuna kadar haczedilmiş” dedi. 

15 yıldır neredeydiniz?

AK Parti İlçe Başkanı Harun Özer'e seslenen
Uluğ, “15 yıl boyunca Esenyurt’ta soğan zarın-
dan ayakkabı köselesi imal edilirken neredeydi-
niz? 15 yıl boyunca cehenneme dönen
Esenyurt’ta sizlerde bu belediyenin seçilmiş
meclis üyeleri değil misiniz? Şuan şikayet ettiği-
niz ilçedeki sorunların baş aktörlerine bir çift sö-
zünüz var mı? Bıraktığınız bu enkazı kim  veya
kimler yarattı acaba? Bu enkaz yaratılırken mu-
halefet eden bizlerin sözünü keserek, konuştur-
mayarak, nisbi çoğunluğunuz var diye, can
hıraç parmak kaldırma yarışına giren sizlerin hiç
suçu yok mu? Aldığınız bu kararlar bu kentin
katline fermandır diye haykırdığımızda, kulakla-
rını tıkayıp duymazdan gelen kim veya kimlerdi?
İnanın bu soruların yüzlercesi belediyenin mec-
lis tutanaklarında ve resmi yazılı-sözlü önergele-
rinde fazlasıyla mevcut biliyor musunuz?
Esenyurt'u kim bu hale getirdi. Daha düne
kadar bizim sizlere sorduğumuz bu soruları şu
an sırf muhalefet olsun diye sormaya hakkınız
yok biliyor musunuz?” diye sordu. 

İŞ BAŞA DÜŞTÜ!
AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun
Özer'in Esenyurt Belediyesi ve CHP
Esenyurt İlçe Başkanlığı hakkında or-
taya attığı iddialara eski CHP Meclis
Üyesiğ Taner Uluğ'dan cevap geldi.
“İddialara kim cevap verecek?” diye
soran Uluğ, “İş başa düştü” diyerek,
Esenyurt'un bu hale gelmesinin tek
sebebinin AK Parti olduğunu savundu

27 köpek 
kayıt altında
"Yasaklı ırk" olarak belirlenen
köpeklerin, il ve ilçe tarım
müdürlüklerinde kayıt altına
alınması işlemleri bugün sona
erdi. Bağcılar’da şimdiye kadar
27 köpek kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo
Argentino, Fila Brasilerio, Japanese

Tosa, American Staffordshire Terrier ve Ame-
rican Bully ırkı köpekler tehlike arz eden hay-
vanlar listesine dahil edildiği açıklanmıştı.
Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü de
3 Ocak’ta yaptığı açıklamada; yasaklı türler
olarak nitelen köpeklerin kısırlaştırılması ve
mikroçip uygulaması için son günün 14 Ocak
2022 olduğunu hatırlatarak ilçedeki hayvan
sahiplerini uyarmıştı.

Ceza kesiliyor

Bu köpek ırkların kısırlaştırılması, aşılarının
yapılması, mikroçip ve kontrol işlemlerinin ta-
mamlanmasının ardından il veya ilçe tarım ve
orman müdürlüklerince kayıt altına alınma sü-
resi bugün sona erdi. Bağcılar İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü’nde şu ana kadar 27 ya-
saklı ırk kayıt altına alındı. Sisteme kayıt işlemi
yaptırmayan köpek sahiplerine 14 bin 982 lira,
söz konusu hayvanları hiçbir işlem yapmadan
sokağa terk eden sahiplerine ise 30 bin lira
idari para cezası uygulanacak.

6 bin 222 kişiye ücretsiz hizmet
Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürlüğü 2021 yılında 6 bin
222 kişi ücretsiz ve kesintisiz ola-

rak hizmet aldı. Gezici Hizmet Otobüsle-
ri’nden Mobil Sağlık Aracı da belediye
bünyesinde verilen sağlık hizmetlerine çeşitli
nedenlerle erişemeyen vatandaşlar için yola
çıktı. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü tarafından 2021 yılının başlangıcın-

dan bu yana; yaşlı ve engelli, nakil, engelsiz
yaşam birimi, koruyucu sağlık, terapi, ağız
ve diş sağlığı, diyet ve beslenme, hekim ve
mobil sağlık hizmetleri düzenli bir şekilde
gerçekleşti. Öte yandan müdürlüğün; evde
enjeksiyon, pansuman, kan alma, kan şekeri
ölçümü ve serum takma gibi hizmetlerini
kapsayan evde bakım hizmetleri de kesintisiz
sunuldu.
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T ürkiye Otobüsçüler Federasyonu
(TOFED) Genel Başkanı Birol
Özcan,  yaptığı açıklamada,

2020 yılında koronavirüs salgını nede-
niyle bir dönem yüzde 50 kapasiteyle
hizmet verdiklerini hatırlattı.Vakaların
azalmasıyla birlikte yüzde 100 kapasi-
teyle hizmet sunduklarını belirten Özcan,
"Tam kapasiteyle birlikte firmalarımız
para kazanmaya başladı. Bu nedenle
2021 yılı, 2020'ye göre iyi geçti." diye ko-
nuştu.

Yeni bir fiyat beklentisi var

Özcan, 2021 yılında yolcu ve sefer sayı-
larının arttığını anlatarak, şöyle devam
etti: "2020 yılında İstanbul 15 Temmuz
Demokrasi Otogarı'nda toplamda 257
bin 346 otobüs sefer yaptı. 2021 yılında
ise bu rakam 370 bine çıktı. 2021 yılında,
bir önceki yıla göre sefer sayımız yüzde
40, yolcu sayısı yüzde 30 arttı. Ama bu
önceki yıllara göre kıyaslandığında yine
de az. Normalde otogardan kış aylarında
1200 ile 1300, bayramlarda günlük 2500
ile 2700 arasında otobüsün kalkması
lazım. Ama yine de memnunuz, yolcu-
larda memnun. Ancak mazot fiyatlarının
artması, otobanlardaki fiyat güncelleme-
leri bizi etkiledi. Bu aralıklarda yolcu bilet
fiyatlarımız da yükselmedi. Hala eski ta-
rifeden yolcu taşıyoruz. Bu durum bizi
çok etkiliyor. Bu nedenle otobüs fiyatla-
rında yeni tarife beklentisi içerisindeyiz.
Bunun içinde yakın zamanda yetkililerle
görüşeceğiz." Eskiden yolcu taşımacılı-
ğında fiyat tarifelerinin 4 ay sabit oldu-
ğunu ve asla değişmediğini dile getiren
Özcan, "Ama bakanımız bize bir kolaylık

sağladı. Artık maliyetlerin artmasından
kaynaklı bakanlığa müracaat ettiğimiz
zaman otobüs bileti fiyatları değişebile-
cek. Bu çok güzel bir haber. Artık fiyatlar
için 4 ay beklememize gerek yok."dedi.

Hava yolu çok ucuz mağdur 
oluyoruz

Özcan, bakanlıktan otobüs taşımacılığın-
dan taban fiyat belirlenmesi için de talepte
bulunduklarını vurgulayarak, "Bu durum

firmalar arasında rekabeti engelleyecek.
Bunu yanında hava yolu için de taban fi-
yatı belirlenmesini istiyoruz. Çünkü çok
ucuz fiyata yolcu taşıyorlar. Bu durum bizi
mağdur ediyor. Ayrıca devletimizden KDV
indirimi istiyoruz." diye konuştu. D2 belgeli
usulsüz yolcu taşımacılığın kendilerini
olumsuz etkilediğinin altını çizen Özcan,
sözlerini şöyle sürdürdü:"Yolcularımız bu
taşımacılığı tercih ediyor. Bunun engellen-
mesi lazım. D2 belgeli taşımacılık istemiyo-

ruz. D2 belgelilerin grup taşımacılığı yap-
ması lazımken, illere ve ilçelere normal
yolcu taşıyorlar. Herkes işini yapsın. Ayrıca
servis taşımacılığı noktasında da bazı sıkın-
tılar yaşıyoruz. Bu sorunun çözülmesi için
de çalışma yapıyoruz. Toplanma merkezle-
rinden bilet alan yolcuların belediyenin bize
sağlayacağı imkanla otogarlara taşınması
istiyoruz. Bunun için çalışma içerisindeyiz.
Biz bütün firmaların yolcu taşımacılığının
birleşmesinden yanayız."

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, 2021 yılında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi
Otogarı'ndan 370 bin otobüsün sefere çıktığını, bir önceki yıla göre sefer sayının yüzde 40 arttığını belirtti

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor or-
ganizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları
kapsamında Başakşehir’deki ortaokullar
arasında düzenlenen satranç turnuvası,
final karşılaşmalarıyla tamamlandı

İstanbul’da otobüs
SEFERLERi ARTTI

HABER MERKEZİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1534471)

İstanbul İli Fatih İlçesi Genelinde Altyapı Kurumlarının İmalatları Sonrasında Muhtelif Sokak ve Cadde-
lerde Yol-Kaldırım Yenileme Veya Onarım Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2022/20997
1-İdarenin
a) Adresi :Cerrahpaşa Mah. Samatya Sahili Sokak no:34/4 

AKSARAY FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124531453 - 2124531453
c) Elektronik Posta Adresi :fenisleri@fatih.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :6500 m2 Her Kalınlıkta Granit, Bazalt, Andezit Kaplama,

Her Geometride (Granit-Bazalt-Kırmızı Renklerdeı) 
Kumlamalı Parke Taşı Döşenmesi, 2000 M2 Parke Taşı, 
Beton Plak, Adi Kaldırım Ve Blokaj Sökülmesi 
(İdare Malı) Vb.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İSTANBUL İLİ FATİH İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 295 (İkiYüzDoksanBeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI Akşemsettin, 

Adnan Menderes Blv. No:54, B BLOK K:4 İhale Odası 
Fatih/İstanbul

b) Tarihi ve saati :07.02.2022 - 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.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 

yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ti-
caret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
( A) ALTYAPI İŞLERİ BAŞLIĞI ALTINDA YER ALAN V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ(ALTYAPI+ÜST-
YAPI) ' NE AİT  İŞ DENEYİM BELGELERİ  BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
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 FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI Akşemsettin, Adnan Menderes
Blv. No:54, B BLOK K:4 İhale Odası Fatih/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, 
işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İSTANBUL İLİ FATİH İLÇESİ GENELİNDE ALTYAPI KURUMLARININ İMALATLARI SONRASINDA MUHTELİF SOKAK
VE CADDELERDE YOL-KALDIRIM YENİLEME VEYA ONARIM YAPILMASI İŞİ

FATİH BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2022 yılından daha ümitliyiz
Firma yetkilisi Erdem Yücel ise 2021 yılında koronavirüs salgınının kontrol
altına alınmasıyla seyahat etmeye bir özlem oluştuğunu belirtti. Yücel, bu
durumun otobüs sefer ve yolcu sayısını arttırdığını anlatarak, "Bu durum se-
ferlerin yüzde 40 artmasına neden oldu. 2022 yılından daha ümitliyiz. Yolcu
sayımızın 2021'e göre daha da artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan yeşilleniyor
Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan-
lıların daha yeşil bir ortama, daha

yaşanabilir bir çevreye sahip olma-
ları için 2021 yılında dur durak

bilmeden çalışmalara devam etti

yenİ nesil modern çocuk oyun grupları, dış
mekan spor aletleri, oturma alanlarıyla
7'den 70'e herkese hitap edecek yeşil alanlar
oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, 2021 yılı
içinde 5 yeni parkı hizmete alırken, 7 parkın
bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol ke-
narlarında yapılan ağaçlandırma ve çiçek-
lendirme çalışmaları ile Eyüpsultan’da her

mevsim bir renk cümbüşü yaşattı. 2021 yılı
içinde 53.047 adet ağaç ve çalı dikimi,
1.323.861 metrekare mevsimlik dikim ya-
pıldı.

Çim serimi yapıldı

Parklarda oturma ve oyun grupları, basket-
bol ve halı saha, yürüyüş parkurları ve spor
aletlerinin de bulunduğu birçok çalışma

gerçekleştiren Eyüpsultan Beledi-
yesi, sahada 1.850.950 metrekare
alanda çim biçimi, 1.649.880 metre-
kare alanda ot biçimi, 33.044,04 metrekare
alanda çalı budama, 1416 adet ağaç bu-
dama, 13.536 metrekare alanda çim serimi
işlemi yaptı. Vatandaşların daha sağlıklı ve
nezih ortamlarda rahat bir şekilde vakit ge-
çirmeleri için yaz kış demeden çalışan ekip-

ler 2021 yılı içinde 25.535 ton arazözle 
sulama, 18.360 kg gübreleme, 2.721 adet
ilaçlama, 783.38 metreküp hazır beton 
dökümü, 6.973,7 metre bordür döşeme,
1.059,05 metrekare alanda parke taşı ve
15.076 adet şev taşı döşeme çalışması yaptı.

Başakşehir
şampiyonları seçti

Arnavutköy eğitim verdi

İstAnbul Gençlik Oyunları’nda Başakşehirli orta-
okul öğrencilerinin katıldığı satranç turnuvasının final-
leri, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda
gerçekleştirildi. Başakşehir’deki ortaokullardan 980
öğrencinin katılımının sağladığı turnuvanın final karşı-
laşmalarında nefesler tutuldu. Heyecanının yüksek ol-
duğu turnuvada erkekler final karşılaşması yaklaşık 40
dakika sürdü. TOKİ Kayaşehir Ortaokulu’ndan Ata-
berk Kırcan, Başakşehir Uğur Okulları’ndan Burak
Ege’yi yenerek turnuvayı birincilikle tamamladı. Şehit
Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu’ndan Abdullah
Amir Khanov üçüncü oldu. Kızlarda ise Emlak Konut
Abdülhamithan Ortaokulu’ndan Mina Şekerci birinci,
Şahintepe İmam Hatip Ortaokulu’ndan Hatice Aksu
ikinci, Güvercintepe Ortaokulu’ndan Zeynep Arslan
üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren öğrencilere
madalya ve kupaları törenle verildi.

ArnAvutköy Belediyesi personeline, kamu hiz-
metlerinin görev, yetki ve sorumluk alanı ile kurum-
sal aidiyet duygusunu geliştirmek amacıyla çeşitli
eğitimler verildi. Arnavutköy Belediyesi, kurum içi
eğitimleriyle de personellerin verimliğini artırmak
için çeşitli eğitimler düzenlendi. Arnavutköy Beledi-
yesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen ve iki hafta süren eğitimlerde
personellerin bilgisini ve verimliliklerini artırarak 
yetişmelerini sağlamak, hizmete olan ilgisini en
yüksek düzeye çıkarmak amacıyla eğitimler gerçek-
leştirildi.
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sotheby’s tarafından
yapılan açıklamada, 20
Ocak’ta satılacak değerli

tabloların, 16. yüzyıl İtalyan Röne-
sans tarihçisi ve biyografi yazarı
Paolo Giovio (1483-1552) tarafın-
dan bir araya getirilen hükümdarla-
rın, devlet adamlarının ve diğer
önemli şahsiyetlerin 484 suretinden
oluşan Giovio Serisi’ndeki tablolara
dayanarak yapıldığı ifade edildi. Os-
manlı Padişahları’ndan Kanuni Sul-
tan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2.
Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed (Çe-
lebi Mehmed) ve Timur İmparator-
luğu’nun kurucusu Timur’un
tabloların tarihi hakkında müzayede
evi, “Bu portreler muhtemelen Lot-
hian'ın 3. Kontu William Kerr

(1605-75) tarafından alınmış ve bir
zamanlar 17. yüzyıldan 20. yüzyılın
başlarına kadar Newbattle Manastı-

rı'ndaki Büyük Salon'da asılmıştı”
açıklamasını yaptı. Kanuni Sultan
Süleyman’ın bakır çerçeveli portresi
haricinde 16. ve 17. yüzyıllarda yapı-
lan birden fazla portresi mevcut.
Bunlardan biri Floransa'daki Uffizi
Galerisi’nde sergilenen ve 1552-1568
yılları arasında Cosimo de' Medici
(Medici Hanedanı) için kopyalanan
versiyonudur. Diğer ise 1578-1599
yılları arasında Avusturya'nın Habs-
burg (Habsburg Hanedanı) Arşi-
dükü Ferdinand II için kopyalan
versiyon ve Viyana’da Amras Galeri-
si’nde sergileniyor. Her iki versiyon
da doğrudan Paolo Giovio'ya Gio-
vio Serisi’ndeki Kanuni Sultan Sü-
leyman portresine dayanılarak
yapıldı. 

15 OCAK 2022 CUMARTESİ

Padişahların resmedildiği tablolar satılıyor
Müzayede evi Sotheby’s, aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu’nun 
kurucusu Timur’un bulunduğu 17. yüzyıl porteleri açık arttırmaya çıkartıldı. Müzayede evi, 
20 Ocak’ta satılacak portrelerin Giovio Serisi’ndeki tablolara dayanarak yapıldığını belirtti

Serdar Denktaş ise yaptığı ko-
nuşmada, Kurucu Cumhurbaş-
kanı Denktaş'ı vefatının 10.
yılında özlemle andıklarını söy-
ledi. Kıbrıs Türk halkının çok
zor bir yol yürüdüğünü anımsa-
tan Denktaş, KKTC halkının her
türlü zorluğu göğüsleyerek, öz-
gürlük için mücadele ettiğinin
altını çizdi.Denktaş, "Rauf
Denktaş ve yol arkadaşlarının
huzurunda, o kutlu yolda, mü-
cadelede, birlikte yürüdükleri
Türk Mukavemet Teşkilatının

tüm mensuplarına, kan 
dökerek bu toprakları vatan
yapan şehitlerimize, gazileri-
mize ve mücahitlerimize, Kıbrıs
Barış Harekatı gazilerine ve
mensuplarına, o zor yolda hep
yanımızda olan Türkiye'ye bu-
radan selamlarımızı vermek is-
tiyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından bir lise
öğrencisi tarafından günün
anlam ve önemini belirten bir
şiir okundu ve Denktaş için dua
edildi.

Türkiye hep yanımızda oldu

K uzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti'nin (KKTC) Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf Raif

Denktaş, vefatının 10. yılında baş-
kent Lefkoşa'daki anıt mezarı ba-
şında anıldı. Anma törenine,
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, bakanlar, milletvekilleri,
KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı
Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lef-
koşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri,
askeri erkan, Rauf Denktaş'ın oğlu
Serdar Denktaş ve ailesi, vatandaş-

lar ile kurum ve kuruluşların temsil-
cileri katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar
ve Denktaş ailesinin çelenk bırak-
masıyla başlayan tören, saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla devam etti. Anıt Özel
Defteri'ni imzalayan Tatar, burada
yaptığı konuşmada, Denktaş'a bir
kez daha rahmet diledi ve Denk-
taş'ın huzur içerisinde yatması te-
mennisinde bulundu. Tatar, ömrü
mücadeleyle geçen Denktaş'ın 1960
anlaşmaları öncesinde EOKA terör

örgütüne karşı kahramanca müca-
dele ettiğini söyledi.

Bağımsızlığın simgesi

Denktaş'ın 1960 anlaşmalarında
Kıbrıs'taki iki halkın egemen olarak
kayıtlara geçmesi ve Türkiye'nin ga-
rantör olarak yer almasında, hu-
kukçu kimliğiyle büyük bir rolü
olduğunu anımsatan Tatar, "Ken-
disi (Denktaş), bir mücahit ve bir
cesur yürekti. Denktaş bir hukukçu
ve avukattı. Hayatının büyük bir

bölümünde ne kadar iyi bir müza-
kereci olduğu, hakkımızın, hukuku-
muzun ve bağımsızlığımızın
kazanılmasında ne kadar önemli
hizmetler yaptığını zaten hepimiz
çok iyi bilmekteyiz. Rauf Raif
Denktaş dediğimizde ilk akla gelen
bağımsızlıktır, egemenlik ve devlet-
tir, bunları da bize bir vasiyet olarak
bırakmıştır." dedi. Tatar, Denktaş'ın
ölüm döşeğinde "bağımsızlık, öz-
gürlük, hürriyet ve egemenlikten
asla vazgeçmeyiniz, Türkiye ve ana

vatanımıza sıkı sıkıya sarılmayı
ihmal etmeyiniz." yönünde vasiyette
bulunduğunu, kendilerinin de bu
vasiyeti uyguladıklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk'ü için kıymetli

KKTC'nin 1983'te kurulmasıyla
Kıbrıs'ta iki ayrı halkın olduğunu,
bu iki ayrı halkın egemen olduğunu
ve Denktaş'ın egemenlik temelinde
federasyon modelinde bir anlaşma-
nın olamayacağını o dönemlerde
öngördüğünü kaydeden Tatar,

Denktaş'ın tüm müzakerelerde Kıb-
rıs Türk halkının egemenliği için
haykırdığını vurguladı. 
Tatar, Denktaş'ın okulundan yetiş-
miş biri olarak kendisinin müzakere
masasında Kıbrıs Türk halkını tem-
sil ettiğini aktararak "iki ayrı devlet
ve egemenlik" politikasını savun-
duklarını, bu temelde bir anlaşma
ile Denktaş'ın vasiyetini yerine 
getirebileceklerini ve bu siyasetten
geri adım atılmaması gerektiğini
dile getirdi. DHA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rauf Raif Denktaş dediğimizde ilk akla gelen, bağımsızlıktır, egemenlik ve devlettir, bunları da bize bir vasiyet olarak bırakmıştır" dedi
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2021ABD’YE
pahalıya patladı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Müdürlüğü yayınladığı yıllık iklim olayları raporunda, 2021 yılının 
ülkenin tarihindeki dördüncü en sıcak yıl olduğunu açıkladı. Yetkililer, 2021 yılında yaşanan iklim 
felaketlerinin yaklaşık 688 kişiyi öldürdüğü ve toplamda 145 milyar dolarlık hasara neden olduğunu belirtti

ulusAl Okyanus ve
Atmosfer Müdürlüğü
2021 yılına dair hazır-

ladığı iklim olayları raporunda, ül-
kenin yaşadığı 20 ayrı aşırı iklim
olaylarına yer verdi. 2021 yılı, 127
yıllık iklim kayıtları içinde en sıcak
dördüncü yıl olurken aşırı iklim
olaylarına bağlı yaşanan felaketler
sebebiyle ekonomik açıdan en yı-
kıcı ikinci yıl oldu. ABD’nin 2021
yılı içinde yaşadığı 20 ayrı iklim fe-
laketi arasında, Texas eyaletindeki
mevsim normallerinin üzerinde
yaşanan kış fırtınası ve sonucunda
elektrik altyapısının çökmesiyle ya-
şanan bir dizi ekonomik felaket yer

aldı. Ülkenin California eyaleti
dahil kuzeybatı kesiminde, olağan-
dışı ısı kubbesinin oluşmasıyla
başlayan ve uzun süre söndürüle-
meyen orman yangınları aşırı iklim
olayları arasında olduğu belirtildi.

1 fırtınada 68 hortum oluştu

Elsa, Fred, Ida ve Nicholas olarak
adlandırılan 4 tropik siklon ve
Kentucky eyaleti merkezinde yaşa-
nan 68 hortum 2021 yılında yaşa-
nan aşırı iklim olayları arasında
yer aldı. Kentucky eyaletinde kısa
bir süre içinde meydana gelen hor-
tumlar 90’dan fazla cana mal
oldu. 

Artık seçim
Rusya'nın
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman,
dün düzenlenen NATO-Rusya Konseyi
Toplantısı’na ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sherman, “Artık net bir seçim Rusya’nındır. Ya
gerilim azaltma ve diplomasi yolunu seçecek ya
da çatışmayı seçip sonuçlarını görecek” dedi

DüzenleDiği basın toplantısında
NATO-Rusya görüşmesine ilişkin açık-
lama yapan ABD Dışişleri Bakan Yar-

dımcısı Sherman, “Rusya ile ilişki kurmaya devam
etmeye hazırız. Bu haftaki ikili ve çok taraflı görüş-
melerin yoğun temposu, Amerika Birleşik Devletleri
ile müttefiklerimizin ve ortaklarımızın ayaklarımızın
yere sağlam bastığını gösteriyor. Artık net bir seçim
Rusya’nındır. Ya gerilim azaltma ve diplomasi yo-
lunu seçecek ya da çatışmayı seçip sonuçlarını göre-
cek” dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı
açıklamada toplantının ‘zor’ geçtiğini ifade etmişti.
Stoltenberg, “Bu kolay bir görüşme değildi. Ama
tam da bu yüzden bu toplantı çok önemliydi. Uk-
rayna ve çevresindeki durum, Avrupa’nın güvenliği
üzerindeki etkileri hakkında çok ciddi ve doğrudan
bir fikir alışverişimiz oldu. Bu konularda NATO
Müttefikleri ile Rusya arasında önemli farklılıklar
bulunmaktadır. Farklılıklarımızı aşmak kolay olma-
yacak ama bu, tüm NATO Müttefikleri ve Rusya'nın
aynı masanın etrafında oturup diyalog kurduğunun
olumlu bir işareti” diye konuşmuştu.

Salih yeniden aday
Irak'ın mevcut Cumhurbaşkanı 
Berhem Salih'in, Cumhurbaşkanlığına
yeniden aday olduğu belirtildi

yerel medyada yer alan
haberlere göre, Salih, resmi
olarak Irak Cumhurbaşkan-

lığı adaylığı başvurusunda bulundu.
Salih, Kürdistan Yurtseverler Birliğinin
(KYB) adayı olarak Ekim 2018'de Irak
Cumhurbaşkanı seçilmişti. Dün de Kür-
distan Demokrat Partisi (KDP) üyesi ve
eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar
Zebari'nin Irak Cumhurbaşkanlığına
aday olduğu duyurulmuştu. Irak'ta 2005
yılında siyasi taraflar arasında varılan
anlaşmaya göre, Cumhurbaşkanlığı ma-
kamı Kürtlere, Meclis Başkanlığı Sünni-
lere ve Başbakanlık Şiilere veriliyor. İlk
oturumunu 9 Ocak'ta düzenleyerek baş-
kan ve iki yardımcısını seçen Irak Meclisi
en geç bir ay içinde cumhurbaşkanını se-
çecek. Yeni cumhurbaşkanı, Şiilerin üze-
rinde anlaştığı başbakan adayına
hükümeti kurma görevini verecek, baş-
bakan adayı da en geç 30 gün içinde ka-
bineyi oluşturarak Meclisin onayına
sunacak.

AVUSTRALYA KAVRULUYOR
Batı Avustralya eyaletinin Pilbara bölgesindeki Onslow kasabasında 50,7 dereceyle son 62 yılın en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi

AvustrAlyA Meteoroloji Bürosunun
(ABS) Batı Avustralya biriminden ya-
pılan açıklamada, 1910 yılından bu

yana tutulan kayıtlara göre, 2 Ocak 1960'ta Güney
Avustralya eyaletinin Oodnadatta kasabasında
kaydedilen 50,7 derecelik sıcaklığın, ülke tarihinde
bugüne kadar bilinen en yüksek hava sıcaklığı ol-
duğu hatırlatıldı. Onslow kasabasında yerel saatle
14.30 sıralarında 50,7 derecelik sıcaklığın kaydedil-
diği belirtilen açıklamada, bunun son 62 yılın en

yüksek hava sıcaklığı olduğu ifade edildi. Açıkla-
mada, böylece 1960 yılına ait söz konusu rekorun
yenilendiği bildirildi. ABS meteoroloji görevlisi
Luke Huntington, konuya ilişkin yaptığı açıkla-
mada, Batı Pilbara kıyıları boyunca rüzgar olma-
masının bölgede sıcak hava birikmesine yol açtığını
söyledi. Avustralya'da ikinci en yüksek hava sıcak-
lıkları 19 Şubat 1998'de ve bugün 50,5 dereceyle
Batı Avustralya’nın Mardie ve Roebourne bölgele-
rinde kaydedildi.



Biraz az

Aslansütü
doldurma Az önce resmî dili

Beli olan

Mavi iradi
Salat olan

Hukuk

Deve, fil vb.

üzerine
oturmaya

yarayan sepet

Çukurcuk

Kurtluca
Bir akyuvar

tipi

Tüzük
Genellikle

seslenme sözü

eden (destan,

Beddua,
lanet Görme

Lisan

Etek ucuna

birimi

Gerekenden
eksik

"... Orhunöz" Erkek evlat, Söz,

Yeniden

diriltme
zara benzeyen,

Tok

vilayet

Telefon hitap
sözü

Ortadan

etme

Duman
lekesi

Madde ile

yana olan kimse, Santimetre

uydusu

Yol yordam, yol
yöntem

ile yoluyla veren
ressam

Nitrik
oksit Genel Tümör,

neoplazma
Lokomotifin

Kekeme Müzikli tiyatro
eseri

oynanan bir
iskambil oyunu

Lahza

apaz

Kültür, hars

Fakültenin
yönetiminden

sorumlu
profesör yapma

Masal

Kamu

Üzeri emayla

O yer

Bir ülke, ya da
devreye has tüm

hayvanlar

bulunan

Okutman
Öpmek eylemi

emir kipi

Gün sonu

zerdali vb.
meyvelerin

kurusu

Pars yepelek,
nazenin

Cilveli,

S P O N S O R T B G Q
Ö E O A C N S T O R D
Z K L R J E O L U R Z B
C A V H G H K U G S
Ü K E A Z C Ü T
K T L Ç A R L U X U S A
S M A R L K A J K T A
B R E E A A O Ç N
Ö M Ç R F L Z K I A L
Z E E A A P H I D V I
G L A Y Ö L A N K A U K
Ü H T L A F F R

 ALAZ

 ANDIÇ

 ANKA

 ANLIK

 ARIK

 AZIN

 BORUCUK

 GLAYÖL

 HARLI

 ILIK

 ÖZGÜ

 PLAJ

 SÖZCÜK

 SPONSOR

 YAFA

3 6
2 5 9

5 7
4 2 8

5
5 1 7 9
1 5 3 4 2

4 1
9 2 7

8 1
3 9 1

5 6
5 2 9

8 6
7 8 2

3 6 5
9 3 2

7 4 8 6

E F A D
B G

B G E K
A F K

C E H
H C

H E D G
D

D B F

4 3 8 2 6 1 7 9 5
1 5 9 8 3 7 2 6 4
7 6 2 5 9 4 8 1 3
9 4 1 7 2 3 5 8 6
3 8 7 1 5 6 9 4 2
6 2 5 4 8 9 3 7 1
8 1 4 3 7 5 6 2 9
5 7 6 9 4 2 1 3 8
2 9 3 6 1 8 4 5 7

3 9 6 1 4 5 2 8 7
1 8 7 2 3 6 4 5 9
2 5 4 7 9 8 6 1 3
9 4 2 6 8 1 7 3 5
8 7 3 5 2 9 1 4 6
5 6 1 4 7 3 9 2 8
7 1 5 3 6 4 8 9 2
4 2 8 9 5 7 3 6 1
6 3 9 8 1 2 5 7 4

9 2 7 6 8 5 4 3 1
4 6 3 9 1 7 5 8 2
1 5 8 4 2 3 6 9 7
3 1 6 5 4 2 9 7 8
8 4 2 7 9 6 1 5 3
5 7 9 1 3 8 2 4 6
2 8 4 3 6 9 7 1 5
6 9 5 8 7 1 3 2 4
7 3 1 2 5 4 8 6 9

G C K E H F A D B
E A H K D B C F G
D B F A C G E K H
A E D H F K G B C
B F G C E D H A K
K H C B G A F E D
H K E F B C D G A
F G A D K H B C E
C D B G A E K H F

S E M E B A A
A A N A N A S R
S M A K A R A T
I A Y I R A N I
M F N A N S M
A Ö L
K E H R B A R C I

U M A R
Y E R M A N T A R I
E A N
D B R K E T I

B E R E L N
R A Z A M E T S
M N T E L E A
E H L E Z E L

Biraz az

Aslansütü D doldurma T Az önce D resmî dili H Beli olan

Mavi B iradi
Salat N olan

Hukuk D
Deve, fil vb.

üzerine
oturmaya

yarayan sepet
M Çukurcuk

Kurtluca G Bir akyuvar
tipi

R A K E R M E Tüzük S T A T Ü Genellikle

seslenme sözü A Y O L
eden (destan, H Â K M Beddua,

lanet N A L E T Görme M Ü A H E D E
H A M A S Lisan D L

Etek ucuna

birimi
E V A Z E F R E N

Gerekenden
eksik A "... Orhunöz" B E N S U Erkek evlat, B N Z E Y N E P Söz, F
A Z Yeniden

diriltme A zara benzeyen,

Tok

vilayet A Ç Telefon hitap
sözü A L O

Ortadan

etme

Duman
lekesi

Madde ile S Z A R S K L A S
M H A D yana olan kimse, E L Santimetre A F

uydusu

Yol yordam, yol
yöntem A Y ile T A L C M yoluyla veren

ressam T
A D A P Nitrik

oksit N O Genel K Tümör,
neoplazma U R Lokomotifin

D Kekeme R Müzikli tiyatro
eseri O oynanan bir

iskambil oyunu

Lahza
B apaz

Kültür, hars A V U Ç
Fakültenin

yönetiminden
sorumlu
profesör D yapma

Masal

Kamu D E V
E K E R P A R E Üzeri emayla

O yer E M A Y E
Bir ülke, ya da

devreye has tüm
hayvanlar F A U N A

bulunan

Okutman S E S Öpmek eylemi
emir kipi E N K O N U Gün sonu A K A M K G

L E K T Ö R zerdali vb.
meyvelerin

kurusu Ç R M Ü R A M U Ç O
Pars L E O P A R yepelek,

nazenin N A R N Cilveli, N A Z E N N

Ç ö z ü m l e r

U M A R

 BAN

 AKIN

 NARA

 BARAN

 ANANAS

 AYIRAN

 ASANSÖR

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Ha
rf 

Su
do

ku
 | 

AB
CD

EF
GH

K6
3 7 2

6 2 4 8
4 1

2
6 4 3
1 4 7 9

2
9 6 1 5 7

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 15 OCAK 2022 CUMARTESİ BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



1315 OCAK 2022 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.trküLTüR-SANAT

Yağlı güreşlerin tanınabilmesi ve geniş kitlelerce
anlaşılabilmesi için Yapımcı Yönetmen Harun
Korkmaz tarafından hayata geçirilen “Kıspet” kısa
filminin çekimleri tamamlandı. Kadrosunda, Selim
Gürata, Fatih Özseçen, Güneş Özbay gibi çok usta
isimlerin yer aldığı kısa film, eski başpehlivan baba-
sının güreşten uzak tutmak için çok uğraştığı Ham-
za’nın pehlivan olma sürecini anlatıyor. Üretim
sürecinin uzun soluklu bir yolculuk olduğuna dikkat
çeken Yapımcı Yönetmen Harun Korkmaz, “Yakla-
şık 4 yıl öncesinde, hem ülkemizde hem de tüm
dünyada ata sporumuz olan “Yağlı Güreşlerin” çok
daha geniş kitlelerce de anlaşılabilmesi adına film
projemizin hazırlık sürecine başladık. Yakın za-
manda da, ulusal ve uluslararası festivallerde si-
nema severlere filmimizin ilk can suyunu aktarmak
üzere “Kıspet” kısa filmimizi tamamladık. Filmimi-
zin senaryosunu TRT’ deki yapımlarla birlikte bir-
çok önemli film senaryolarında da imzası olan
sevgili dostum Necip Güleçer’ le birlikte yazdık. Ay-
rıca, birbirinden değerli oyuncular ve kamera arka-
sında çok yetenekli bir ekiple çalışma fırsatı da
yakaladık. Bu süreçte, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sinema Genel Müdürlüğümüzün destekleri de ol-

dukça büyük. Bu anlamda, filmimizin uluslararası
birçok festivalde ilgiyle karşılanacağına dair inancı-
mız tam” diye konuştu. ARİF ELMAS

kıspet'in çekimleri bitti

Duran’ı ızlemeyen
Cok Sey kaCırabılır

Bizans döneminde
Anadolu

Bilim kurgu sevenler için kitap yazdı

Yapı Kredi Yayınları ve Tüpraş iş birliğiyle
İngilizce ve Türkçe hazırlanan “Bizans
Dönemi’nde Anadolu” kitabı, Bizans İm-
paratorluğu'nun Anadolu'da yarattığı yeni
kültüre ve bıraktığı izlere yoğunlaşıyor.
Tüpraş ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle
2011 yılında başlatılan ve tamamlandığı
zaman Anadolu kültür tarihi için araştır-
macılara ve okurlara kapsamlı bir külliyat
sunacak olan “Anadolu Uygarlıkları Se-
risi” toplam 12 kitaptan oluşuyor. Seri
kapsamında yayımlanan 10. kitap olan Bi-
zans Dönemi’nde Anadolu, konusunda
uzman yerli ve yabancı Bizans araştırma-
cılarının kaleme aldığı 32 makale aracılı-
ğıyla hem Bizans kültürüne hem de
“Bizans Anadolusu”na ışık tutuyor.  Si-
yasi, bürokratik, askeri, iktisadi ve dini
hayat hakkındaki makaleler, devlet aygıtı
ve toplumsal yapı üzerine eğilirken; edebi-
yat, sağlık, sanat ve maddi izler temalı ma-
kaleler, gündelik hayatla ilgili değerli
bilgiler sunuyor. Kitabın son bölümünde;
okuyucu, Bizans Anadolusu’nun farklı
bölgelerine odaklanan makaleler üzerin-
den tarihsel bir yolculuğa davet ediliyor.

Kitabına ilişkin değerlendirmede bulunan
Yazar Duygu Elçi Verpilleux, “Romanımla
okuyucuları geçmişten geleceğe, dünyanın
kayıp uygarlıklarından evrenin farklı galaktik
uygarlıklarına uzanan bir maceraya sürük-
lüyorum. Kitabımı, Yüzüklerin Efendisi ese-
rinin uzayda geçen bir versiyonu olarak
tanımlayabilirim. Kitabımda yarı insan yarı
uzaylı olarak başka bir ırkın mensubu olan
Peter ve akıllı saati Arthur’un, 3 Nisan 2022
tarihinde Los Angeles’ta başlayan hikaye-
sini, uzay ve astronomi alanındaki gelişme-
ler ışığında yapılan çalışmalardan
yararlanarak işliyorum. Kitabım bu yönüyle
benzer türde yazılmış romanlardan ayrışa-
rak ütopik bir gerçekliğe hayat verirken, yer-

yüzü üzerindeki yaşantımızı, evrenle ilgili
sorularımızı ve gerçeği arayışımızı irdeleye-
rek okuyuculara zengin bir evren resmi çizi-
yor” dedi.

Yaşaman anahtarı Atlantis'te

Oldukça sıradan bir yaşam sürdüren Pe-
ter’in, teleskobu aracılığıyla dünyaya en
yakın güneş sistemi Proxima Centauri’den
bir sinyal almasıyla değişen yaşamının izini
süren kitap, okuyucuları efsanevi Mu ve At-
lantis kıtalarında yaşayan eski uygarlıklarla
tanıştırıyor. Kitabında farklı evrenlerdeki ve
dünyanın farklı dönemindeki uygarlıklar
arasındaki ilişkiden yola çıkan Duygu Elçi
Verpilleux, insanların fikir ayrılıklarıyla yaşa-

mın anlamından uzaklaştıklarını vurguluyor.
Verpilleux, konuyu şu sözlerle açıklıyor:
“Mu ve Atlantis’te yaşayan eski uygarlıklar,
Xson ve Genesia gezegenlerinden gelen
dünya dışı varlıklarla barış içinde yaşarken,
hatta birlikte barış paktına imza atarlarken,
insanlığın fikir ayrılıkları devreye giriyor. Bu
iki farklı türün birbiriyle iletişimini etik bul-
mayan fikirler, toplumu iç savaşa sürüklü-
yor. Bu savaş sırasında uzayda yıldızlararası
seyahati kısaltmayı olanaklı kılan yaşamın
anahtarı ve ileri uygarlıklar teknolojisine dair
bilgiler de Mu ve Atlantis kıtalarıyla birlikte
sular altına gömülüyor. İnsanlık, dayanışma
ve anlayış kültürünün yoksunluğundan
ötürü en kıymetli mücevherini kaybediyor” 

Henüz yapım aşamasındayken dahi izleyicide büyük bir merak uyandıran yeni dizi “Duran”, 11 Ocak’ta ilk iki bölümüyle
yayına girdi. Beklentileri karşılayan yüksek temposu, nefes kesen çok katmanlı hikayesi, özgün ve başarılı oyunculukları
ile farklı sinematografisi diziyi benzerlerinden ilk bakışta ayırıyor

Yazar Duygu Elçi Verpilleux, sosyal fantastik bilim kurgu türünde kaleme aldığı “Arthur ile Zamanın
İzinde Evrenin Merkezine Doğru Bir Yolculuk” adlı kitabında, klasik bilim kurgu romanlarının
aksine, NASA ve ESA’nın çalışmalarından ilham alarak ütopik bir gerçekliğe hayat veriyor

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1534584)

ESAS NO : 2021/465 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : Silivri, Fenerköy Mah.
MEVKİİ : 
PAFTA NO: 
ADA NO : 3261
PARSEL NO : 113 (eski parsel 314)
VASFI : 
YÜZÖLÇÜMÜ : 
MALİKİN ADI VE SOYADI : REMZİ GEDİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın ka-
mulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2021/465 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açıl-
mıştır.

a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal
veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yü-

rütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve
mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal  kamulaştırmayı yapan idare adına
tescil edilecektir. 

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube
Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuya  ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden
itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 16/02/2022 günü saat 10:55'den itibaren Silivri
2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır. 

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 
5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 11/01/2022

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1534749)

ESAS NO : 2021/461 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : Silivri, Fenerköy Mah.
MEVKİİ : 
PAFTA NO : 
ADA NO : 3263
PARSEL NO : 70 (eski parsel 240)
VASFI : 
YÜZÖLÇÜMÜ : 
MALİKİN ADI VE SOYADI  : FERİYE GÜNEY, RECEP GÜNEY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaş-
tırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2021/461 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal
veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve

yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve
mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal  kamulaştırmayı yapan idare adına
tescil edilecektir. 

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube
Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuya  ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden 
itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 16/02/2022 günü saat 11:15'den itibaren Silivri 
2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır. 

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin
5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 11/01/2022

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

G AİN izleyicisinin sabırsız-
lıkla beklediği yeni dizi
“Duran” ilk iki bölümüyle

11 Ocak’ta yayına girdi. Al-
manya’nın tenha sokaklarından İs-
tanbul’un kenar mahallelerine
uzanan ilk bölümde seyirci, her
biri kendi hikayesinin kahramanı
karakterlerle tanışıyor. İkinci bö-
lümde bu karakterlerin beklenme-
dik kesişmesi ve derinleşen hikaye
kurgusu, yeni yılın en iddialı ya-
pımlarından biri ile karşı karşıya
olduğumuzun sinyallerini veriyor.
Dizinin ana karakteri Oktay Çu-
buk’un hayat verdiği Duran, Muay
Thai turnuvasını kazanarak yaşa-
dığı varoş mahalleden kurtulabile-
ceğine inanıyor. Bir yandan
mahalledeki Altın Eldivenler
dövüş salonunun sahibi Hakkı’nın
gözüne girerek yaklaşan turnuvaya
seçilmeye çalışıyor, bir yandan ha-
yatını kazanmak için isteksizce te-

sisatçılık yapıyor. Aynı zamanda,
sırasıyla rap müzik dünyasına ve
mahalle çetelerine girmeye çalışır-
ken birbirlerinin başına türlü bela-
lar açan arkadaşları Celal (Burak
Can Doğan) ile Mustafa’nın (Ba-
tuhan Gelener) onu sürüklediği
olaylar arasında var olmaya çalışı-
yor.

İlyas Salman farkı

Altın Eldivenler’in sahibi eski bok-
sör Hakkı karakterine 12 sene
sonra setlere dönen, sinemanın
usta oyuncusu İlyas Salman hayat
veriyor. Kumar tutkusu nedeniyle
önce salonunu sonra evini mahal-
lenin tekinsiz karakteri Sedat’a
ipotekletmek zorunda kalan Hakkı
da, borçlarından kurtulmak için
tek çareyi yaklaşan turnuvada gö-
rüyor. Salman’ın seyirciyi adeta
büyüleyerek hikayenin içine hap-
settiği performansı, uzun zaman-
dır ekranda özlenen kalitede bir
deneyim yaşatıyor. Bir gün

Hakkı’nın yıllardır görmediği Al-
manya’da yaşayan torunu Aslı’nın
çalıntı bir elmasla çıkagelmesi ve
sonrasında bir kaza sonucu elması
kaybetmesi ile tüm bu karakterle-
rin kaderi adeta çakışıyor. Bahar
Şahin’in özgün tarzıyla canlandır-
dığı, başına buyruk ve cesur karak-
ter, mahalledeki dengeleri ilk
andan itibaren altüst etmeye başlı-
yor. Yönetmenliğini Yunus Ozan
Korkut’un yaptığı, senaryosunu
Murat Şevket ve Yunus Ozan Kor-
kut’un birlikte yazdığı Duran,
nefes kesen aksiyon sahneleri, ren-
kli ve farklı sinematografisi, çok
katmanlı senaryosu ve başarılı
oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda ay-
rıca, Erdem Şenocak, Nil Keser,
Zen-G, Mehmet Bozdoğan, Ozan
Buz, Lorin Merhart ve Cem Söküt
gibi başarılı isimler yer alıyor.45’er
dakikalık 9 bölümden oluşan
“Duran”, her Salı günü 2 yeni 
bölümüyle GAİN’de.

Altın Eldivenler’in sahibi eski boksör Hakkı karakterine 12 sene sonra
setlere dönen, sinemanın usta oyuncusu İlyas Salman hayat veriyor.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Film; söylenceleri güreşle harmanlanan bir
kasabada büyüyen iki arkadaşın yokluğa, ça-
resizliğe, zor şartlara, kısaca hayatın getirdiği
tüm olumsuzluklara göğüs gererek kendile-
rine biçilen rollerin dışına çıkma cesaretini
gösterip konforlu bir hayattan vazgeçme pa-
hasına sporun aydınlattığı erdemli yolda bir-
birlerini tamamlayarak yürümelerini ve asıl
mutluluğun paylaşmak olduğunu anlatıyor.



34 yaşındaki İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, geçen sezon tüm kulvarlarda 35 maçta
oynarken, bu sezon ise tüm kulvarlarda 21 maçta forma giydi. Juventus, UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon savunma oyuncusu Bonucci'nin de oynadığı 6

maçın 4'ünü, geçen sezon ise 6 maçın 3'ünü gol yemeden tamamladı. Geçen sezon İtalya Serie
A'da Juventus, Bonucci'nin forma giydiği 26 maçın 5'inde, bu sezon da 15 maçın 4'ünde kalesini
gole kapattı. Bonucci, İtalya'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere'ye
penaltılarla üstünlük kurarak kupayı 53 yıl aradan sonra kazanmasında rol oynadı. İtalyan
stoper, ülkesi adına final maçının ikinci yarısında gol atarak Avrupa Şampiyonası finalleri ta-
rihinin en yaşlı golcüsü unvanını da aldı. Tecrübeli oyuncu, EURO 2020 en iyi 11'ine de se-
çildi. Bonucci, geçen sezon tüm kulvarlarda 35 maçta 2 gole imza attı. Defans oyuncusu,
bu sezon ise tüm kulvarlarda 21 maçta 3 gol kaydetti.

Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)

24 yaşındaki Portekizli futbolcu Ruben Dias, tüm kulvarlarda geçen sezon 53 maçta
oynarken, bu sezon ise şimdiye kadar 27 maçta forma giydi. Geçen sezon İngiltere
Premier Lig'de Manchester City, savunma oyuncusu Dias'ın forma giydiği 32 maçın
15'ini gol yemeden bitirdi. İngiliz ekibi, bu sezon ise şimdiye kadar Dias'ın forma
giydiği 20 lig maçının 11'inde kalesini gole kapattı. Dias, kulüpteki ilk sezonunda
Manchester City'nin İngiltere Premier Lig ve Lig Kupası şampiyonluğuna katkı
verip, takımının ilk UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında etkisi oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısı gösterdikleri 2020-2021
sezonunda Dias'ın oynadığı 11 maçın 6'sını Manchester City gol yemeden ta-
mamladı. Portekizli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2020/21
sezonunun en iyi defans oyuncusu seçildi. Dias, geçen sezon
tüm kulvarlarda 53 maçta 2 gole imza attı. Defans oyuncusu,
bu sezon ise tüm kulvarlarda 27 maçta 2 gol kaydetti.

David Alaba (Real Madrid, Avusturya)

29 yaşındaki Avusturyalı futbolcu David Alaba, geçen sezon Ba-
yern Münih'te tüm kulvarlarda 45 maçta oynarken, bu sezon ise
Real Madrid'e transfer olduktan sonra tüm kulvarlarda 26 mü-
sabakada forma giydi. Geçen sezon Almanya Bundesliga'da Ba-
yern Münih forması giyen Alaba, 32 maçın 8'inde takımının
kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu. Bu sezon şimdiye
kadar İspanya La Liga'da Alaba'nın forma giydiği 19 maçın
7'sinde Real Madrid, kalesini gole kapattı.Alaba, Avrupa Şampi-
yonası'nda son 16 turuna çıkan Avusturya Milli Takımı'yla 4
maçta oynadı.Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu
sezon David Alaba'nın oynadığı 6 maçın 4'ünü gol yemeden ta-
mamladı. Alaba, geçen sezon Bayern Münih'te tüm kulvarlarda
45 maçta 2 gole imza attı. Defans oyuncusu, bu sezon Real
Madrid'e transfer olduktan sonra ise tüm kulvarlarda 26 maçta
2 gol kaydetti.

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, İngiltere)

23 yaşındaki İngiliz futbolcu Trent Alexander-Arnold, geçen
sezon tüm kulvarlarda 45 maçta oynarken bu sezon ise şim-
diye kadar tüm kulvarlarda 21 maçta forma giydi. İngiliz fut-
bolcu, bu sezon Premier Lig'de en fazla (9) asist yapan
oyuncu konumunda. Liverpool, İngiltere Premier Lig'de Ale-
xander-Arnold'ın forma giydiği müsabakalarda geçen sezon
36 maçın 10'unu, bu sezon ise 18 karşılaşmanın 8'ini gol ye-
meden bitirdi. İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise
geçen sezon Alexander-Arnold'ın oynadığı 8 maçın 6'sını, bu
sezon da şimdiye kadar oynadığı 3 maçın 1'ini gol yemeden
geçti. Alexander-Arnold, geçen sezon tüm kulvarlarda 45
maçta 2 gole imza attı. Defans oyuncusu, bu sezon ise tüm
kulvarlarda 21 maçta 2 gol kaydetti. DHA
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Avrupa'da oynayan yıldız defans futbolcuları, 
milli takım ve liglerinde gösterdikleri 
performansla geçen yıl adlarından söz ettirdi
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Avrupa'da oynayan yıldız defans futbolcuları, 
milli takım ve liglerinde gösterdikleri 
performansla geçen yıl adlarından söz ettirdi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1534786)

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/476 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : Silivri, Fenerköy Mah.
MEVKİİ : 
PAFTA NO : 
ADA NO : 3261
PARSEL NO : 34 parsel (eski 402 parsel)
VASFI : 
YÜZÖLÇÜMÜ : 
MALİKİN ADI VE SOYADI : NESRİN ATAY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI :  ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın 
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2021/476 Esas sayılı dosyası üzerinden dava
açılmıştır.
a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal
veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve 
yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve
mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal  kamulaştırmayı yapan idare adına
tescil edilecektir. 
d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube
Müdürlüğüne yatırılacaktır.
e-) Konuya  ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden
itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 09/02/2022 günü saat 11:35'den itibaren Silivri  
2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır. 
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin
5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 12/01/2022

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1534764)

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/510 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : Silivri, Fenerköy Mah. 
MEVKİİ : 
PAFTA NO : 
ADA NO : 3263
PARSEL NO : 42 (eski 4837 parsel)
VASFI : 
YÜZÖLÇÜMÜ : 
MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİNE BAŞAK TOLUN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın 
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2021/510 Esas sayılı dosyası üzerinden dava
açılmıştır.
a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal
veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve 
yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve
mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal  kamulaştırmayı yapan idare adına
tescil edilecektir. 
d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube
Müdürlüğüne yatırılacaktır.
e-) Konuya  ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden 
itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 09/02/2022 günü saat 11:10'den itibaren Silivri  
2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır. 
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 
5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 12/01/2022

KALEGIBI KALEGIBI KALEGIBI KALEGIBI KALEGIBI KALEGIBI KALEGIBI KALEGIBI 
FUTBOLCULAR

28 yaşındaki İngiliz futbolcu Harry Maguire, geçen sezon
tüm kulvarlarda 52 maçta oynarken, bu sezon ise şim-
diye kadar tüm kulvarlarda 20 kez boy gösterdi. Geçen
sezon İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sa-
vunma oyuncusu Maguire'ın forma giydiği 34 maçın
13'ünü gol yemeden tamamladı. Bu sezon şimdiye kadar
ise Maguire'ın Premier Lig'de forma giydiği 16 maçın
4'ünde Manchester United kalesini gole kapattı. Kaptan-
lık görevini de üstlenen defans oyuncusu, geçen sezon
UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselme başarısı gösteren
Manchester United'la çıktığı 6 maçın 3'ünü gol yemeden
bitirmelerine yardımcı oldu. Manchester United, bu
sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Maguire'in oyna-
dığı 4 maçın 1'ini gol yemeden bitirdi. Maguire, İngilte-
re'nin final oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da
milli takımda yer almıştı. İngiltere, EURO 2020'de sa-
vunma oyuncusu Maguire'ın da forma giydiği ilk 5
maçta kalesini gole kapatmış ve yarı finale kadar gol ye-
meden gelmişti. Başarılı savunmacı, EURO 2020'nin en
iyi 11'ine de seçilmişti. İngiliz futbolcu, geçen sezon tüm
kulvarlarda 45 maçta 2 gole imza attı. Defans oyuncusu,
bu sezon ise tüm kulvarlarda 20 maçta 1 gol kaydetti.

Harry Maguire 
(Manchester United, İngiltere)

KALEGIBI 

Ordinaryus
unutulmuyor

Fenerbahçe ve 
Türk futbolunun 

efsane ismi 
"Ordinaryüs" 
lakaplı Lefter

Küçükandonyadis,
vefatının 10. yılında

anılıyor

22 ArAlık 1925'te doğan Lefter, sarı-
lacivertli takımda 1947-1964 yıllarında
forma giydi. Türk futbolunda iz bırakan
kariyerinde sarı-lacivertli takımla şampi-
yonluklar yaşayan Lefter, Fenerbahçe
formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol
kaydetti. Lefter, ay-yıldızlı formayı ise 50
kez giydi. Kariyerinde 832 gol atan Lef-
ter, "Ver Lefter'e, yaz deftere" sloganı ile
Türk futbol tarihinin unutulmazları ara-
sına girdi. Lefter Küçükandonyadis, yurt
dışında İtalya'nın Fiorentina ve Fran-
sa'nın Nice takımlarında da oynarken, 1
sene de Johannesburg'da antrenör fut-
bolcu olarak görev üstlendi. 
Türk futbolunun efsane ismi, aktif kari-
yerini 1965-1966 sezonunda bitirdikten
sonra Samsunspor, Boluspor, Ordus-
por, Sivasspor ve Mersin İdmanyur-
du'da teknik direktörlük yaptı.

Fenerbahçe Kulübü tarihinin gelmiş
geçmiş en büyük ve sembol sporcuların-
dan biri olan Lefter Küçükandonyadis,
2012'de İstanbul'da 86 yaşında hayatını
kaybetti.

2018-2019 sezonuna adı verildi

Lefter Küçükandonyadis'in ismi 2018-
2019 sezonunda unutulmadı. Türkiye
Futbol Federasyonu, milli futbolcunun
hatırası için 2018-2019'u "Lefter Küçü-
kandonyadis Sezonu" adıyla oynattı.

Lig tarihinin ilk penaltı golünü attı

Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki
ilk penaltı golünü kaydeden isim oldu.
Fenerbahçe'nin Beykoz'u 15 Mart
1959'da 2-1 mağlup ettiği maçta sarı-la-
civertli oyuncu Lefter Küçükandonyadis,
lig tarihindeki ilk penaltı golüne imza attı.

NBA nefesleri kesti
Hawks deplasmanında 115-91 kazanan
Heat'te 13 sayı, 10 ribauntla oynayan milli
basketbolcu Ömer Faruk, üst üste 12 maç çift
haneli ribaunt istatistiğine ulaştı    
AmerİkAn Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat,
milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in "double-double"
yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 115-91 yendi. NBA'e 9
maçla devam edildi. Hawks deplasmanında 13 sayı, 10
ribaunt, 6 asist, 1 blokla oynayan Ömer Faruk Yurtse-
ven, Heat'in galibiyetinde pay sahibi oldu. İlk 5'te başla-
yan ve yaklaşık 29 dakika görev yapan milli basketbolcu,
üst üste 12 maçta çift haneli ribaunt istatistiğine ulaş-
mayı başardı. Art arda 3, bu sezon 26 galibiyete ulaşan
Doğu Konferansı üçüncüsü Heat'te Tyler Herro 21 sayı,
11 asist, 9 ribaunt, Caleb Martin 18 sayı, 10 ribaunt
üretti. Hawks'ta John Collins'in 16, Bogdan Bogdano-
vic, Trae Young ve De'Andre Hunter'ın 15'er sayısı sezo-
nun 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

Korkmaz'ın 14 sayısı yetmedi

Charlotte Hornets, milli basketbolcu Furkan Kork-
maz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers'ı 109-98 yendi.
Peş peşe 4. olmak üzere 23. galibiyetini elde eden Hor-
nets'ta Gordon Hayward 30 sayı, 7 asist, 4 ribaunt,
Terry Rozier 22 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Miles Bridges 21
sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi. 

İngİltere Premier Lig takımı
Aston Villa, Everton'dan 28 yaşın-
daki Fransız sol bek oyuncusu
Lucas Digne'yi 30 milyon avroya
transfer etti. İngiliz kulüpten yapı-
lan yazılı açıklamada, "Aston Villa,
Everton'dan Lucas Digne'nin

transferini duyurmaktan mutluluk
duyuyor." ifadesi kullanıldı. Aston
Villa'nın teknik direktörü Steven
Gerrard'ın "Lucas Digne'nin gelişi,
beni ve Aston Villa ile ilişkili her-
kesi heyecanlandırıyor." değerlen-
dirmesine de açıklamada yer

verildi. Paris Saint-Germain,
Roma ve Barcelona gibi Avrupa
futbol kulüplerinde de oynayan
Fransız futbolcu, ülkesinde ve İs-
panya'da lig şampiyonluğu başarı-
ları yaşadı. İngiliz basınında yer
alan haberlere göre Digne'nin
transferi 30 milyon avro (25 mil-
yon sterlin) karşılığında gerçekleşti.

Aston Villa servet harcadı

Avrupa'da oynayan yıldız defans futbolcuları, 
milli takım ve liglerinde gösterdikleri 
performansla geçen yıl adlarından söz ettirdi
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Giresun'un hedefi
Kasımpaşa

Serdar artık
Başakşehirli

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim
Önal yaptığı açıklamada, hafta sonu sahalarında
oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını
sürdürdüklerini ifade ederek, sahaya kazanmak
için çıkacaklarını söyledi. Önal, “İkinci yarının ilk
maçında Galatasaray karşısında aldığımız galibi-
yet yeni yıla sevinçle girmemize ve yeni hikayeleri
yazmak için bir adım oldu. Şimdi bu galibiyetleri
çoğaltmak ve üst sıralara tırmanma zamanı” diye
konuştu. Pazar günü Kasımpaşa’dan 2-0’ın rö-
vanşını almak için sahaya çıkacaklarını da kayde-
den Önal, “Kasımpaşa maçı bizim için çok
önemli. Deplasmanda kazandığımız Galatasaray
galibiyetinin daha bir anlam kazanması için bu
maçı da engelsiz tamamlamalıyız. Bu karşılaş-
maya da galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Mo-
rallerimiz yerinde. Teknik ekibe ve oyuncularımıza
güveniyoruz. Sahadan 3 puanla ayrılacağımıza ve
rakibimizden 2-0’ın rövanşını alacağımıza inanı-
yoruz. Taraftarlarımız bizleri desteklemeye devam
etsinler. Onların tribünde bulunması oyunculara
ayrı bir motivasyon veriyor. Yeşil beyazlı formaya
gönül veren tüm taraftarlarımızı pazar günü Çota-
nak Spor Kompleksi'ne takımlarını desteklemeye
bekliyoruz” ifadesinde bulundu. 

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor
'un hücum oyuncusu Serdar Gürler'i kadrosuna
kattığını açıkladı. Turuncu lacivertli takımın ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, Serdar Gürler'in transferi için ku-
lübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmış olup
başarılı futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan
kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız
Mustafa Eröğüt yer aldı. Serdar Gürler'e ailemize
hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla ba-
şarılar diliyoruz."

Konyaspor açıklama yaptı

Konyaspor,  Medipol Başakşehir ile anlaşan Ser-
dar Gürler  hakkında, ''Futbolcu Serdar Gürler,
serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza
faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak
istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulü-
bümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf
için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına
karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Ser-
dar Gürler'in satışını onaylamıştır'' ifadelerini kul-
landı. 1 Temmuz 2021 tarihinde Konyaspor ile 2-1
yıllığına sözleşme imzalayan forvet oyuncu Serdar
Gürler,  3.5 yıllığına Başakşehir'e transfer oldu.
Serdar Gürler'in takım arkadaşı Ahmet Çalık'ın
geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesinin ardın-
dan Konyaspor'dan ayrılmış olması üzerine taraf-
tarlar, sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bir dizi ziyaret için Antalya'ya
gelen TGF Başkanı Şeref Eroğlu,
Vali Ersin Yazıcı'ya nezaket ziyare-
tinde bulundu. Vali Yazıcı, Başkan
Eroğlu'nu makam odasında ağır-
ladı. Başkan Eroğlu ve Vali Yazıcı,
hediye takdim ederken, yaklaşık
yarım saat sohbet etti. TGF Baş-
kanı Şeref Eroğlu, Vali Yazıcı ile
güreş üzerine sohbet ettiklerini
dile getirdi. Şeref Eroğlu, "Bugün
valimize nezaket ziyareti gerçek-
leştirdik. Başkan olduktan sonra
Antalya ilk uğradığım illerden biri
oldu. Antalya şehri bizim için çok

önemli, yağlı güreşin beşiği konu-
munda. Türk güreşinde çok ayrı
yeri olan bir ilimiz. Antalya'ya da
gelmişken valimizi ziyaret etme-
den gitmek olmazdı. Genelde ata
sporu güreş, tarihi sporumuz yağlı
güreş üzerine fikir alışverişinde
bulunduk. Kendisine davetlerin-
den dolayı teşekkür ediyorum"
dedi.

Valimizle birlikte izleyeceğiz

Yaz aylarında büyük güreş organi-
zasyonları olduğunu belirten
Eroğlu, "Antalya'da yaz aylarında

Elmalı gibi büyük güreşlerimiz
olacak, biz de bunlara iştirak et-
meye çalışacağız. Burada gençleri-
mizin bu sporla tanışması için, ata
sporu güreşin gençler arasında
yaygınlaştırılması için, çocukları-
mızı kötü alışkanlıklardan kurtar-
mak için spor ve güreş olmazsa
olmazımız. İnşallah bu sene yapı-
lacak bütün yağlı güreşlerde sayın
valimizle beraber iyi bir izleyici
olacağız. Gençlerimizi, şampiyon-
larımızı izleyeceğiz, Ali Gürbüzü-
müzü, İsmail Balabanımızı izleyip
keyif alacağız" diye konuştu.

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil
İbrahim Önal, “Kasımpaşa maçı bizim
için çok önemli. Deplasmanda
kazandığımız Galatasaray galibiyetinin
daha bir anlam kazanması için bu maçı
da engelsiz tamamlamalıyız” dedi

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF)
Başkanı Şeref Eroğlu, Antalya Valisi

Ersin Yazıcı'yı ziyaretinde, "Başkan
olduktan sonra Antalya ilk

uğradığım illerden biri oldu. Antalya
bizim için çok önemli, yağlı güreşin
beşiği konumunda. Türk güreşinde

çok ayrı yeri olan bir ilimiz" dedi

Eski yardımcısı Domenec Torrent’in Galatasaray'ın
teknik direktörü olması sonrası konuşan Guardiola,
Galatasaray'ı destekleyeceğini söyledi

GUARDIOLA DA
GALATASARAYLI!
B aşkan Burak Elmas ve ekibi,

Torrent'i ilk etapta Fatih Te-
rim'e yardımcı olması için dü-

şünüyordu. Daha sonra Terim'le
yolların ayrılması gündeme geldi. El-
mas'ın önünde zor bir karar vardı. İs-
panyol çalıştırıcı, Galatasaray'ı
devralmaya hazır mıydı? Burak Elmas
ekibiyle son sözü söylemeden, onu en
iyi tanıyan isme sordu; Man.City me-
najeri Pep Guardiola'ya. Domenec
Torrent, Guardiola ile 2007'de başla-
yan ve 11 yıl süren yol arkadaşlığında
onun adeta sağ kolu haline gelmişti.
Burak Elmas, Pep Guardiola ile
‘Zoom' üzerinden Torrent'in özellikle-
rini ve yapabileceklerini konuştu. Dün-
yanın en iyi aktif teknik adamı olarak
gösterilen ‘Pep', eski yardımcısı için
“Çok önemli bir taktisyen. Disiplinli ve
çalışkan. ‘Dome' kesinlikle doğru tercih
olacaktır. Maçlarını izleyeceğim. Artık
ben de Galatasaray'ı destekleyeceğim”
ifadelerini kullandı.

Pep'in içindeki ses

İspanyol gazetesi Mundo Deporti-
vo’dan Cordula Reinhardt da yaptığı
Torrent değerlendirmesinde şu ifadeleri
kullandı: “Pep Guardiola, 2007'de B
takımının başına geçtiğinde Domenec
Torrent'i analizci olarak görevlendir-
mişti. Bunun en önemli nedeni Tor-

rent'in rakibi çözmedeki ustalığıydı.
Hücumdan savunmaya, duran toptan
nasıl penaltı kullandıklarına kadar ra-
porunu sunar, Pep de takımını buna
göre hazırlardı. Bu çalışma biçimi Bar-
celona, Bayern Münih ve Manchester
City'de de devam etti. Torrent, zamanla
taktik konusunda da devreye girmeye
başladı. Onun tavsiyesiyle Messi'nin
sahte 9 oynadığı maçta, Barcelona,
Real Madrid'i adeta sahadan silmişti.
Torrent için “Pep'in içindeki ses” demek
mümkün. Kariyeri boyunca Guardio-
la'nın özellikle rakip konusunda Tor-
rent'in tavsiyelerinin aksine hareket
ettiği tek bir maç bile yok. Guardiola,
2018 yılında Dome diye hitap ettiği
Torrent'e “Artık takım çalıştırabilecek
seviyedesin” demişti. Hatta geçen yaz
Torrent, ciğeri gibi bildiği Barcelona'yı
çalıştırabileceğini ancak isminin zayıf
olması nedeniyle bunun mümkün ol-
madığını belirtmişti. Torrent, takımını
maç maç hazırlar ve değişken taktik
uygular. Rakibini analiz etmede dünya-
nın en iyilerinden biridir ve özellikle
maça yakın günlerdeki idmanları buna
göre belirler. 4-3-3 tiki taka sisteminin
Xavi ve Iniesta olmadan da başarı geti-
receğine inanır. Zaman zaman 3-2-2-
3'ü de uygular. Savunma hücumdan
başlar prensibine inanır ve rakibi ağır
presle boğmayı hedefler.”

Karagümrük’ü yenmek isteriz
Çaykur Rizesporlu Joel Pohjanpalo, “Şu anda yüzde yüz konsantrasyonumuz tamamen İstanbul’daki
Karagümrük maçı. Tabii ki Karagümrük'ü yenmek isteriz. Bunun için de çalıştık, çalışıyoruz” dedi
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 21’inci hafta-
sında bugün deplasmanda karşılaşacağı VavaCars
Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Hamza
Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ön-
cesi Joel Pohjanpalo basın mensuplarına açıklama-
larda bulundu. Pohjanpalo, bulundukları konum
itibariyle her maçın çok önemli olacağını belirterek,
“Şu anda bulunduğumuz sıralamadan acil kurtulma-
mız gerekiyor. O yüzden 2-3 maçlık değil de, maçları
tek tek düşünmemiz gerekiyor. Hepsini iyi bir şekilde
geçmemiz gerekiyor. Şu anda yüzde yüz konsantras-
yonumuz tamamen İstanbul’daki Karagümrük maçı.
Ben şu ana kadar iyi hazırlandığımızı düşünüyorum.
Yaptığımız antrenmanlar sahaya yansıtabilirsek, iyi
bir skorla oradan ayrılacağımızı düşünüyorum. Şu
anda tek düşündüğüm İstanbul’daki Karagümrük
maçı” şeklinde konuştu.

5 maçta 5 gol attı

Şu anda işlerin kendisi için iyi gittiğini ve Alman-
ya’da oynanan futbol ile burada oynanan futbo-
lun çok farklı olduğunu söyleyen Pohjanpalo,
“Almanya’da benim oynadığım topla çok
haşır neşir olmuyorsun, daha çok
1-2 dokunuş yapıp gol pozis-
yonuna giriyorsun. Bu-
rada işler daha

farklı. Topu biraz daha tutmanız, boğuşmanız lazım.
Buna alışma sürecim oldu. Biz de oyuna çok fazla
hükmeden bir takım değiliz. Top bizde çok fazla kal-
mıyor, gol pozisyonuna giremediğimiz zamanlar olu-
yor. Bu yüzden benim de şans bulduğum zaman bunu
gole çevirmem lazım. Alışma sürecini atlattığımı dü-
şünüyorum. Bununla beraber gollerde geliyor. Son 5
maçta 5 gol attım. Umarım bu şekilde devam eder”
dedi.

Her puan umut veriyor

Sezona kötü başladıklarını belirten Çaykur Rizesporlu
oyuncu Pohjanpalo, “Ne yazık ki kötü başladık, de-
vamı da kötü geldi ama hocamız geldikten sonra işler

değişti. Futbol olarak da geliştiğimizi dü-
şünüyorum. Özellikle ilk yarının son

maçlarında, içerideki maçlarda kuv-
vetliydik, iyi maçlar çıkardık. Puanla-
rımızı da topladık. Tabii ki her zaman
ilk yarılar biter, ikinci yarılar başlar.
Bu da yeni bir umut yeni bir başlan-
gıç olur. Bizim için de aldığımız bu
puanlar bize umut veriyor. Önümüz-

deki maçlarda özellikle iç saha
maçlarında, ben her maçtan 3
puan alacak potansiyelimizin,
kuvvetimizin olduğunu düşü-
nüyorum” dedi.

Antalya yağlı güreşin beşiği
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B aşakşehir Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu,
“Başakşehir’i Seviyorum

Çünkü… Söyleyecek Sözüm
Var” söyleşileri kapsamında Ba-
şakşehir Emin Saraç İmam
Hatip Ortaokulu öğrencileriyle
bir araya geldi.  Program öncesi,
sıfır atığın önemine vurgu yap-
mak için hazırlanan bir video öğ-
rencilere izletildi. Geri dönüşüm
bilincini ön plana çıkarmak ve
Başakşehir Belediyesi’nin Sıfır
Atık projesine dikkat çekmek için
hazırlanan video, öğrenciler tara-
fından büyük beğeniyle karşı-
landı. Video gösteriminin
ardından Başkan Kartoğlu, öğ-
rencilerin merak ettiği tüm soru-
lara yanıtladı.

Hem çevrimiçi hem 
de yüz yüze eğitim

Gençlerin yoğun katılım göster-
diği buluşmada bir öğrencinin,
“Başkanım bizim çok güzel bir
robotik kodlama atölyemiz var.
Burada çeşitli eğitimler alıyoruz.
Fakat malzemeler konusunda ek-
siklik yaşıyoruz. Bu konuda bize
yardımcı olabilir misiniz?” soru-
suna cevap veren Başkan Kar-
toğlu, “Kodlama eğitimi isteyen
ya da bu konuda kendini geliş-
tirme çabası içine giren herkesi
Başakşehir LivingLab İnovasyon
ve Teknoloji Merkezimize bekli-
yorum. Başakşehir Living Lab’de
hem çevrim içi, hem de yüz yüze

eğitimler veriliyor” dedi. Robotik
kodlama eğitimlerinden drone
eğitimlerine kadar pek çok tekno-
loji alanında eğitim verdiklerinin
altını çizen Başkan Kartoğlu,
“Drone eğitimleri konusunda
çok başarılıyız. Başakşehir Livin-
glab teknolojinin merkezi oldu.
Burası çok başarılı bir merkez ve
bu merkezi çok iyi şekilde değer-
lendirmelisiniz.” diye konuştu.

YAKUP TEZCAN İmzalar medeniyet için atıldı

BIZIM ISIMIZ
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenci-
lere Başakşehir Living Lab’deki eğitimlerden faydalanmaları tavsiyesinde bulunan
Kartoğlu, “Drone eğitiminden robotik kodlamaya kadar birçok alanda kendinizi
geliştirebilirsiniz. Unutmayın teknoloji bizim işimiz. Bundan faydalanın” dedi

Eyüpsultan belge aldı
Eyüpsultan Belediyesi 2021 yılında başlattığı ve başarıyla sürdürdüğü
çalışmaların ardından ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi ile ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi belgelerini aldı
EYÜPSULTAN Belediyesi tarafından
daha önce 2019 yılında Entegre
Yönetim Sistemi çalışmaları başla-
tılmış, çalışmalar neticesi 2020 yı-
lında ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi ile ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi bel-
geleri alınmıştı. Son olarak, büyük
bir titizlik ve hassasiyetle sürdürü-
len çalışmalar neticesi alınan ISO
45001 ve ISO 31000 belgeleriyle
birlikte Eyüpsultan Belediyesi’nin
kaliteli hizmet anlayışı 4 belge ile
taçlandırılmış oldu. Belgelerin tes-
limi için Eyüpsultan Belediyesi
Fuaye Alanı’nda bir program dü-
zenlendi. Programa Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken ile
birlikte Eyüpsultan Kaymakamı
İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye
Başkan Yardımcıları katıldı.

Çalışanlarımız önemlidir

Başkan Deniz Köken alınan belge-
lerle ilgili yaptığı değerlendirmede,
"1 yıl gibi uzun bir süreçte gerçekleş-
tirilen çalışma neticesi aldık belge-
leri. Burada aslında çalışanın iş
güvenliğine dikkat çekmeyi, çalışana
‘İş sağlığı daha önemli’ demeyi
amaçlıyoruz. Bazen iş yaparken
kendimizi kaybediyoruz. Çalışanı-
mız bizim için çok önemli, bu yüz-
den bu çalışma çok önemliydi" dedi.
Kaymakam İhsan Kara ise yaptığı

konuşmada, "İş güvenliği ve sağ-
lığı gerçekten çalışanları düşünen,
onları önemseyen önemli bir çalış-
madır. Bundan dolayı Sayın 
Başkanımızı ve emeği geçen arka-
daşlarımızı tebrik ediyorum.
Eyüpsultan Belediyemizin bu ça-

lışmayla da İstanbul’a örnek ola-
cağını değerlendiriyorum" dedi.
Başkan Deniz Köken’e belgeleri,
bağımsız uygunluk değerlendirme
kuruluşu yetkilisi Gülsaran 
Ağaoğlu takdim etti. 
ÖMER FARUK ARPACIK

Sevgili değil arkadaşız!

HABERTÜRK'TENOnur Aydın'ın habe-
rine göre; Daha önce, "Instagram’dan
sevgili buldum." açıklamasıyla gündem
olan Hakan Peker, önceki gün stilist
Bensu Gürses ile birlikte Arnavutköy’de
ilk kez görüntülendi. Baş başa kahve
içen ikili,  görüntülendiklerini fark
edince tedirgin oldu. Daha sonra gü-
lümsemeye başlayan çift, kahvelerini iç-
melerinin ardından mekandan çıkış
yaptı. Muhabirlerin ısrarlı sorularına

rağmen Gürses hakkında bilgi vermeyen
Peker, “Hanımefendi sevgiliniz mi?” so-
rusuna önce sessiz kaldı, sonra, "Herke-
sin arkadaşı gibi benim de arkadaşım
var." yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı, kaça-
mak cevaplar vermesinin ardından
Bensu Gürses ile birlikte aracına bine-
rek, hızla oradan ayrıldı. Peker, hakkında
çıkan haberlerden sonra sosyal medya-
dan yaptığı açıklamada, "Arkadaşız."
ifadelerini kullandı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ta-
rafından hazırlanan, ilçedeki öğrencilere ki-
taplara ve kendi medeniyetlerine dost bir
dünyanın kapısını aralayacak, “Medeniyet
Okumaları” Projesi, Beykoz Kaymakamlığı,
Beykoz Belediyesi ve Beykoz İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün işbirliğiyle yürütülecek.
2021-2022 öğretim yılını kapsayan projenin
protokol imzaları, Beykoz Belediyesi’nin ev sa-
hipliği yaptığı törenle, Beykoz Kaymakamı

Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye
Başkanı Murat Aydın, Beykoz İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Sevcenur Özcan ve Türkiye Dili
ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem
Erdem tarafından atıldı. Beykoz Belediye Baş-
kanı Murat Aydın, kitap okumanın gençler
arasında yaygınlaşması için “Medeniyet Oku-
maları” gibi verimli bir faaliyetin ilçeye büyük
katkı sağlayacağını belirterek gönüllülük esası-
nın projenin temelini oluşturduğunu kaydetti.

TEKNOLOJI 

Bir başka öğrencinin, “gençlerden beklenti-
niz nedir?”sorusunu da yanıtlayan Başkan
Kartoğlu, “Gençler, sizlerden tek beklentim
kendinizi geliştirmeniz. Kendinizi o kadar 
çok geliştirin ve donanım sahibi olun ki, iş
hayatında aranan kişiler arasında ilk sıra-
daki yerinizi alın. Hedeflerinize emin ve 
kararlı adımlarla yürüyün. Hayatınızda karşı-
nıza çıkacak zorluklara karşı pes etmeyin.
Yolunuzdan asla vazgeçmeyin. Ben size çok
inanıyor ve güveniyorum. Başaracağınızdan
ve belirlediğiniz hedeflerinize ulaşacağınız-
dan hiç şüphem yok.” ifadelerini kullandı.

Başaracağınıza inanıyorum

Hakan Peker, önceki gün stilist Bensu Gürses ile birlikte 
objektiflere yansıdı. "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna,
"Herkesin arkadaşı gibi benim de arkadaşım var" yanıtını
veren ünlü şarkıcının bir hayli keyifli olduğu görüldü

Beykoz’da öğrencilere, Türk kültürü ve medeniyetinin temel eserleri 
eşliğinde kitap okuma alışkanlığı, müzakere ve eleştirel düşünce yeteneği
kazandıracak “Medeniyet Okumaları” Projesi için imzalar atıldı

Büyük bir titizlik ve
hassasiyetle sürdü-
rülen çalışmalar
neticesi alınan ISO
45001 ve ISO
31000 belgeleriyle
birlikte Eyüpsultan
Belediyesi’nin kali-
teli hizmet anlayışı
4 belge ile taçlan-
dırılmış oldu.


