
“Kader” isimli tekli şarkısını
müzikseverlere sunan usta müzik

adamı Devrim Ekiz, emin
adımlarla yolunda ilerliyor.
Müzik eğitimi aldığı konser-
vatuar arkadaşları yanında
enstrümanıyla eşlik ettiği
ünlü isimlerin desteği de
başarılı müzisyene büyük

destek oluyor. 22 yıldır
birlikte çalıştığı ve
orkestra şefliğini
yaptığı Gülben
Ergen, sahnesini
Devrim Ekiz ile
paylaşırken birlikte
seslendirdikleri düet
şarkı izleyiciden
büyük alkış aldı.
Ekiz, “Gülben
Ergen’e teşekkür
borçluyum” dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu'na yönelik mahkeme
kararıyla ilgili yaptığı açıklamada,
“Devam eden yargı süreci üzerinden
muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve
AK Partimize dönük bir linç kampan-
yası yürüttüğünü görüyoruz. Bu
kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve

mahkûm ediyo-
ruz” dedi. Çelik,
“Yargı kararı son-
rasında 6’lı masa
içinde birden çok
siyasi mühendis-
lik çalışmasının
yarış halinde
olduğunu milleti-
miz görüyor”
diye konuştu.

ç

SİYASİ MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASI

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğü ve sahil güvenlik ekipleri, Yeşil-

köy sahili açıklarında hayalet ağ temizliği
yaptı. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet
Yavuz Karaca, “Projemiz denizlerin, deniz-
lerde terk edilmiş ağlardan temizlenmesini
amaçlıyor. Bu çerçevede 2014 yılından bu-
güne yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanı
taradık. Buradan 322 bin 622 metrekare,
terkedilmiş ağları temizledik, geri dönü-
şüme kazandırdık” diye konuştu. I SAYFA 4
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www.gazetedamga.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti
dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başör-

tüsü konusunda Meclis'e sunulan Anayasa değişikliği
konusunda konuşan Erdoğan, “Doğrusu ben olumlu
gelişmeler bekliyorum. Yani olay 336 imzayla gitti
ama Meclis’te başta İYİ Parti olmak üzere buraya des-
tekler gelecek diye düşünüyorum. Buna eğer HDP’den
destek gelirse, buna da şaşmayın” dedi. I SAYFA 7
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Bu kampanyayı
şiddetle kınıyoruz

Ömer Çelik

YSK üyelerine hakaret ettiği
gerekçesiyle Ekrem İmamoğ-

lu'na hapis ve siyasi yasak cezası
İBB Meclisi'nde tartışıldı. Ak Parti
Grup Başkanı Tevfik Göksu “Siz 6’lı
masada çözemediğinizi Saraçhane
Meydanı’nda çözmeye çalıştınız”
derken, CHP Grup Başkanı Doğan

Subaşı, “Milli
iradeye nasıl
baktığınız 31
Mart gecesi or-
taya çıktı. Karar
hukuki değil siya-
sidir. Siz bize
hukuk ve siyasi
ders verecek du-
rumda değilsiniz”
dedi. I SAYFA 9
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SİZ BİZE DERS VEREMEZSİNİZ

Karar hukuki
değil siyasidir!

Doğan Subaşı

6 yaşında evlendirildiği iddi
edilen H.G.K.’nin babası Yusuf

Ziya Gümüşel ve cinsel istismarda
bulunduğu belirtilen Kadir İstekli
tutuklandı. İstekli ve Gümüşel destek
için adliye önünde toplanan grup
açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan
Recep Konuk, “Tüm Türkiye’deki
vicdanlara sesleniyorum. Bir takım
iftiralarla, baskılarla olayı bu şekilde
tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür
algısını asla kabul etmediğimizi beyan
etmek istiyoruz” dedi. I SAYFA 5
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TÜRKİYE’Yİ SARSAN DAVA

Baba ve koca
cezaevine gitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen
siyasi yasak ve hapis cezası kararı sonrası

Saraçhane’de düzenlenen mitinge binlerce kişi
katıldı. Mitinge, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu haricinde diğer tüm liderler katıldı.
İlk olarak kürsüye çıkan Ekrem İmamoğlu, “Bu

ülkeyi yönetenlerin milletimizle, sizinle ne alıp
veremediği var? Sizden ne istiyorlar? 31 Mart'ta
oyunuzu kullandınız, saymadılar. Dört oy pusula-
sından üçü geçerli, büyükşehir belediyesi için
kullandığınız oy ise geçersizdir dediler. Sizin
tertemiz, helal oyunuzu iptal ettiler” dedi.

SiZiN TERTEMiZ HELAL OYUNUZU iPTAL ETTiLER
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“Sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden
alıp hapsetmek için mahkemeden karar

çıkardılar” diyen İmamoğlu, “Üstelik baktılar mah-
kemenin hakimi istedikleri gibi karar vermeyecek,
onu sürüp başka bir hakim getirerek karar çıkardılar.
Allah aşkına bu ülkeyi yönetenlerin, ey vatandaşla-

rım sizinle ne dertleri var? Yok öyle kolay kaçmak
yok. Onları gönderecek altı siyasi partinin lideri
burada. Sizlere söyleyeyim, bunlar milletin iradele-
rine karşı alerjisi olan insanlar. Milli iradeyi geçersiz
kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama
yapsınlar” ifadelerini kullandı.

MiLLETiN iRADESiNE KARŞI ALERJiSi OLAN iNSANLAR
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Kişilere, gruplara, cemaatlere, partilere yakın
olamayacağını, herkese eşit mesafede dura-

caklarını belirten İmamoğlu, “Altı genel başkana
hepinizin huzurunda söz veriyorum. Ben ortak aklın
iradesine inanıyorum. Toplumun barış içinde, ortak
bir geleceği inşa edeceğine inanıyorum. Onların

dikte ettirdiği yok hükmündeki kararlardan asla
korkmuyorum. Birlikte bu karanlık günleri aşacağız.
Asla üzülmeyeceğiz. Asla öfkeye kapılmayacağız.
Ama hep birlikte kararlı olacağız. Bu dava bana
açılmış bir dava değil. Bu dava ülke davası. Bu dava
adalet davası” dedi. I SAYFA 9

ASLA ÜZÜLMEYECEĞiZ ÖFKEYE KAPILMAYACAĞIZ
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak kararının
ardından Altılı Masa Saraçhane’de buluştu. Temel Karamollaoğlu dışında
tüm liderlerin katıldığı etkinlikte konuşan İmamoğlu, “Sizin seçtiğiniz
belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için mahkemeden karar
çıkardılar” dedi. Daha sonra iktidara seslenen İmamoğlu, “Yok öyle kolay
kaçmak yok. Onları gönderecek altı siyasi partinin lideri burada” dedi

Recep Tayyip Erdoğan

RAHATLAMA VAR AMA
ÇÖZÜM YOK!

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar
Özcan, ilaç fiyatlarına dün gece yapılan

güncellemenin olumlu etkisi olacağını ama
üreticileri ve firmaları ne kadar tatmin edeceğinin
zamanla görüleceğini söyledi. Özcan, “İlaca
erişimde bir kısım rahatlama olacaktır ama,
sorunu temelden çözmek lazım” dedi. Özcan,
“İlaç fiyat kararnamesini yeniden düzenlemezsek
bu dövize endekslilikten çıkmazsak,
döviz dalgalanmasının sıkıntıları tabi ki
çok büyür” diye konuştu. I SAYFA 4
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Konut satışlarındaki düşüş 5. aya
girdi. TÜİK verilerine göre, ülke

genelinde konut satışları kasımda bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1
azaldı. Kredili satışlar ise kasımda yıllık
bazda yüzde 57,7 oranında azaldı. Ya-
bancılara yapılan satışlar kasımda yıllık
bazda yüzde 17,4 azalırken, ocak-kasım
döneminde yüzde 20,4 yükseldi. Konut
satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut
satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya
sahip oldu. I SAYFA 6
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Konut satışları
yüzde 34 azaldı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç.
Dr. Nilüfer Aykaç sinsi bir hastalık

olduğundan genellikle ileri evrede teşhis
konulabilen akciğer kanseri hakkında
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Aykaç, özellikle sigara kullanımının
akciğer kanserine sebep olduğunu söy-
ledi. Aykaç, “Genellikle ileri evrede teşhis
konulabilen akciğer kanseri, en çok ölüme
yol açan kanser olmasına rağmen aynı
zamanda en fazla önlenebilir kanser ola-
rak da karşımıza çıkıyor” dedi. I SAYFA 2
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MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, Ekrem İmamoğlu'nun YSK

üyelerine hakaret davasında aldığı ceza
ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Yargı
kararına saygı duyulmalı” diyen Bahçeli,
“Nitekim operasyonun hedefi CHP
Genel Başkanıdır. Kılıçdaroğlu’nun
adaylığına soğuk ve şaşı bakanların
Saraçhane tantanasına can havliyle
sarılması, İP Başkanı’yla İmamoğlu’nun
sevinç içinde kucaklaşmaları, bu şarkı
burada bitmeyecek nakaratları tam bir
düzenbazlıktır” ifadelerini kullandı.
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Akciğer kanseri
sinsice ilerliyor

KILIÇDAROĞLU’NA
AÇIK OPERASYON!
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İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu hakkında

verilen hapis ve siyasi yasak kararı
ardından Saraçhane’de konuşan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, “Adalet ya gelecek ya
gelecek” dedi. 11 madde halinde
düşüncelerini paylaşan Kılıçda-
roğlu, “Adalet kutup yıldız gibidir.
Yerinde sabit durur ve kainat
onun etrafında döner. Bugün bizi
buraya getiren yaşadığımz adalet-
sizlik. Hepinizin huzurunda söz
veriyorum. Adaleti dağıtacak kişi
hukukun üstünlüğü ve vicdani ka-
naatine göre karar vermek zorun-
dadır. Bu yapılmazsa adaletsizlik
olur. Adaleti dağıtacak kişi,
Saray'ın sofrasına asla oturmaya-
cak. Çünkü sofraya oturan alimin
fetvası yanlıştır. Maratonun
sonuna geldik. 6 ay sonra mara-
ton bitecek. Asla başınızı öne
eğmeyin, önümüzde altı ay kaldı.

Siz de haykırın. İkti-
dar, iktidar, iktidar.

İktidar olmak için
geliyoruz”

açıklama-
sını

yaptı.
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Saraçhane'de kürsüye çıkan
İYİ Parti Lideri Meral Akşener,

İmamoğlu'nun yanından ayrılmamasını
istedi. Boynunda ki atkıyı İmamoğlu'nun
boğazına asan Akşener, “Bugün burada
büyük bir haksızlığın iadesi için toplan-
dık. Buradan seslenen İstanbullular,
diyorsunuz ki 'Saray sizinse Saraçhane
bizimdir.' Zulüm sizinse, sandık bizimdir

diyorsunuz. 16 milyon İstanbullunun
iradesi burada. Demokrasi burada, irade
burada, Ekrem kardeşimin yanında.
Gençler diyor ki yaşasın hürriyet,
kahrolsun istibdat” dedi. Akşener,
İmamoğlu'na seslenerek, “Artık 16 mil-
yon İstanbullunun dışında 85 milyon
Türkiye'nin de senin yanında olduğunu
Saraçhane'den görüyoruz” diye konuştu.
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ZULÜM SiZiN iSE SANDIK BiZiMDiR

Hayalet ağlar
tek tek toplandı

Devlet Bahçeli



S on yıllarda kul-
lanımı giderek
yaygınlaşan

hatta çocuk yaşlara
inen sigara, akciğer
kanserinin en büyük
nedenini oluşturuyor.
Acıbadem Altunizade
Hastanesi Göğüs Has-
talıkları Uzmanı Doç.
Dr. Nilüfer Aykaç tek bir adedinde 4
bini aşkın zararlı madde bulunan siga-
ranın akciğer kanserinin nedenleri
arasında yüzde 90 ile ilk sırada yer al-
dığını belirtirken, masum gibi görülen
e-sigaranın da aksine son derece teh-
likeli olduğunun ve kansere davetiye
çıkardığının yapılan bilimsel çalışma-
larla ortaya konulduğunu vurguluyor.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.
Nilüfer Aykaç sinsi bir hastalık oldu-
ğundan genellikle ileri evrede teşhis
konulabilen akciğer kanseri hakkında
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Son derece zararlı

Dünyada ve ülkemizde gerek erkek-
lerde gerekse kadınlarda kanserden
ölüm nedenleri arasında ilk sırada ak-
ciğer kanseri yer alıyor. Acıbadem Al-
tunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç dün-
yada her 6 ölümden birinin kanser ne-
deniyle olduğunu belirterek “Dünya
Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası
Kanser Araştırma Ajansı’nın (IARC)
2020 yılı dünya kanser istatistiklerine
göre akciğer kanseri 1,8 milyon ile en
çok ölüme neden olan kanserlerin ba-
şında gelmektedir. Buna karşın sa-
dece sigara kullanımını bırakarak
akciğer kanserini çok büyük ölçüde
önlemek mümkündür” diyor. Dünya
genelinde akciğer kanserinden ölüm-
lerin yaklaşık üçte ikisinin sigaradan
kaynaklandığını vurgulayan Doç. Dr.
Nilüfer Aykaç, elektronik sigaranın da
(e-sigara) sanılanın aksine son de-
rece zararlı olduğuna dikkat çekiyor.

E-sigara içenlerde görülüyor!

Toplumda elektronik sigaranın zarar-
larına yönelik büyük bir bilinçsizlik ol-
duğunu, bu nedenle e-sigara
kullanımının özendirilerek gençleri de
etkisine almaya başladığını belirten
Doç. Dr. Nilüfer Aykaç şöyle konuşu-
yor: “Çok üzücü ama gerçek olan şu
ki günümüzde sigara içme yaşı 11’e
düştü! Üstelik toplumda elektronik si-
garanın masum olduğu düşüncesi var
ve e-sigara masummuş gibi pazarla-
nıyor. Oysa yapılan bilimsel çalışma-
lar; bu ürünlerin kullanıldıktan hemen
sonra neden oldukları zararları açıkça
ortaya koyuyor. Piyasada 15 binden
fazla farklı e-sıvı bulunurken, e-sigara
sıvıları esrarın etken maddesi olan
tetrahidrokannabinol (THC) ve yağ
içerebiliyor. Araştırmalar; özellikle
THC içeren sıvılarda bulunan vitamin
E asetat ile EVALI (e-sigara ilişkili ak-
ciğer hasarı) arasında ilişki oldu-
ğunu kanıtladı. Bu hastalık sadece
e-sigara içenlerde görülen ve
ölümle sonuçlanabilen bir akciğer
hasarıdır.”

Ülkemizde satışı yasak ama!
Türkiye’de e-sigara ve ısıtılmış tütün
ürünlerinin pazarlanmasının yasal
olmadığını, buna karşın yüzlerce
internet sitesinden serbestçe satılabil-
diklerini ve yasal kargo firmaları ile
tüketicilere ulaştırıldıklarını belirten
Doç. Dr. Nilüfer Aykaç “Nikotin içeren
ve içermeyen e-sigaralar “Reaktif
Oksijen Molekülleri”ni açığa çıkar-
makta ve bu moleküller DNA harabi-
yeti yapmakta, vücudun işlemesi için
gerekli enzimleri etkisiz hale getir-
mektedir. Öte yandan e-sigaralarla
yapılan hayvan deneylerinde bu ürün-
lerin iltihap mekanizmalarını tetikle-
diği, hücre tamirini duraklattığı,
astımla ilişkili kimyasalları aktive et-
tiği ve akciğer işlevini azalttığı kanıt-
lanmıştır” diyerek uyarıda bulunuyor.
HABER MERKEZİ
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ICMEYIN SU
ZIKKIMI!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç sinsi
bir hastalık olduğundan genellikle ileri evrede teşhis
konulabilen akciğer kanseri hakkında önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu. Aykaç, özellikle sigara kullanımının
akciğer kanserine sebep olduğnu söyledi

Sinsi bir hastalık olduğundan gizlice ilerleyerek
genellikle ileri evrede teşhis konulabilen ak-
ciğerkanseri, en çok ölüme yol açan kanser
olmasına rağmen aynı zamanda en fazla
önlenebilir kanser olarak da karşımıza çıkı-
yor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ni-
lüfer Aykaç, e-sigara, tütün ve tütün
mamulleri kullanımına son verilmesiyle
akciğer kanserinin yüzde 90
oranında önlenebileceğini belir-
tirken, ülkemizde etkili tütün
kontrolü politikaları ve düzenle-
meleriyle önlem alınabileceğini,
e-sigara ve ısıtılmış tütün ürün-
lerinin halen yasal olmayan bi-
çimde süren satışının da
engellenmesi gerektiğini, toplu-
mun bu konuda bilinçlendirilme-
sinin de şart olduğunu söylüyor.

Sinsice ilerliyor, ileri
evrede ortaya çıkıyor!

Bez sıkarken, kavanoz kapağını açarken veya cam silerken el bileğinizde aniden şiddetli ağrı mı oluşuyor?
El bileğinize yüklenerek doğrulmakta güçlük mü çekiyorsunuz? Spor aktivitelerinde el bileğinizde oluşan
şiddetli ağrıdan mı yakınıyorsunuz? Yanıtınız ‘evet’ ise sorununuzun nedeni, el bileğinde gelişen ve yaşam
kalitesini olumsuz etkileyecek boyutlarda ağrıya neden olabilen ‘ganglion kisti’ olabilir!

ellerin en sık görülen iyi huylu
kistleri olan ganglionlar, eldeki
tüm yumuşak doku tümörlerinin

yaklaşık yüzde 50-70'ini oluşturuyorlar.
Genellikle el bileğinin dorsal (sırt) ve vola-
rının (el ayası) yanı sıra parmaklarda da
gelişebiliyorlar. Çapı 1-2 cm büyüklüğe
ulaşabilen bu kistlerin yaklaşık yüzde 50’si
kendiliğinden geçebiliyor. Eğer kaybol-
mazlarsa tedavi gerektiriyor, zira kozmetik
problem oluşturmalarının yanı sıra el bilek
kullanımında şiddetli ağrıya ve akabinde
fonksiyon kısıtlanmasına da neden olabili-
yorlar. Acıbadem Fulya Hastanesi Orto-
pedi ve Travmatoloji / El Cerrahisi
Uzmanı Prof. Dr. Kahraman Öztürk, el
bileklerinde ve parmaklarında görülen
ganglionların fark edildiklerinde he-
kime başvurmanın önemli oldu-
ğuna dikkat çekerek, “Bu
kistler zamanla el bileğinin
hareketlerini ciddi boyut-
larda kısıtlayabilen şid-
detli ağrıya yol
açabiliyor. Ayrıca özel-
likle bağ yırtığı ile bir-
likte olan ganglionlar
tedavi edilmezlerse
karpal kemiklerde iler-
leyici dejenerasyon ile
el bileğinde instabili-
teye, yani kararsızlığa,
dengesizliğe neden ola-
biliyorlar.” diyor.

Yavaş büyüyen
şişliğe dikkat!

Dünyada görülme sık-
lığı ile oranladığımızda
ülkemizde her yıl yak-
laşık olarak 25 bin ki-
şide ‘ganglon kistleri’
teşhis ediliyor. Kim-
lerde nasıl ve neden
ortaya çıkacağı bilin-
meyen bu kistler ka-
dınlarda daha sık
görülüyor. Hastaların en az yüzde
10’unda önceden belirli bir travmatik hi-
kaye oluyor ve tekrarlanan küçük travma,
ganglion gelişimine yol açabiliyor. İçi
müsin, bir başka deyişle sümüksü sıvı ile
dolu bu kistler genellikle eklem kapsülü,
karpal kemikler arası bağlar, tendon veya
tendon kılıfının üzerinde oluşuyor. Kist
düzgün sınırlı, beyaz ve yarı saydam görü-
nüyor. Ganglionlar çoğunlukla yavaş bü-
yüyen şişlik ile ortaya çıkıyor. Prof. Dr.
Kahraman Öztürk, şişliğe ağrı, güçsüzlük
ve kavrama kuvvetinde azalmanın da eşlik
edebileceğini belirterek, “Hastalar sıklıkla,

artan
aktivite

döneminden
sonra şişliğin büyüdüğünden ve ağrının
ilave olduğundan yakınıyorlar.” diyor.

Ağrının nedeni ‘gizli’ ganglion

Özellikle el bileği dorsalinde, şişliğe yol
açmadan ağrı ile ortaya çıkan gizli gangli-
onlar da sık görülüyor. Gizli dorsal el bilek
ganglionları 5mm’den küçük oldukları için
fark edilmeyen kistik lezyonlar olarak nite-
lendiriliyor. Prof. Dr. Kahraman Öztürk,
gizli dorsal el bilek ganglionlarının gözle
görülebilen ganglionlardan daha fazla ağrı
şikayetine yol açabildiklerini vurgulayarak,
“Gizli ganglionlar, açıklanamayan el bilek
ağrısının sorumlusu olabiliyor ve orantısız
bir şekilde hassas özellik gösteriyorlar. Bu
tip ganglion kistleri el bileği üzerinde
kalkma hareketi, kuvvetli kavrama, dön-
dürme hareketi ve spor aktivitelerinde şid-

detli ağrıya neden olabiliyor.” diyor.

Nasıl teşhis ediliyor?

Klinik olarak yumuşak kıvamda
şişliğin olması, muayenede bastı-
rınca kist sıvısının hareket etmesi
ve kistin ışık geçirmesi (transülli-
minasyonu) genellikle tanı için ye-
terli oluyor. Kistin uzanımı ve
büyüklüğünün değerlendirilmesi

için ultrason ve karpal kemik tutu-
lum değerlendirilmesi için radyografi

yöntemine başvuruluyor. Manyetik re-
zonans görüntüleme daha çok "gizli

ganglion" durumunda gerekli oluyor.

Tedavi ‘cerrahisiz
yöntem’ ile başlıyor

Ganglion kistinin tedavisi cerrahi olmayan
yöntemlerle başlıyor. El bilek istirahat atel
kullanımı ve zorlu aktivitelerden kaçınma
gibi ameliyatsız yöntemler ile ganglion
kisti yüzde 40-50 oranında kendiliğinden
düzeliyor. El bilek atelinin 3 ay devamlı
kullanılmasıyla ağrı ortadan kalkabiliyor
ve kist küçülebiliyor. Yine de yüzde 60 ci-
varında nüks ihtimali bulunuyor. Kist iç-
eriğinin ultrason eşliğinde boşaltılması
şeklinde gerçekleşen tedavide de aynı
oranda nüks gelişebiliyor. Prof. Dr. Kahra-
man Öztürk, volarinde atardamara komşu
olan şişliğin istirahat ateli ile küçülmemesi
veya büyümeye devam etmesi durumunda
ise cerrahi tedaviye başvurulduğunu belir-
terek, “El bileğinin dorsal ganglionlarında
aktivite ile ortaya çıkan veya spor sırasında
artan ağrıda da cerrahi tedavi uygulanı-
yor.” diyor. HABER MERKEZİ

CerraHi işlem, ganglion kistinin açık veya artroskopik (endoskop
ile gerçekleştirilen minimal invazif cerrahi) yöntemle çıkartılmasını içe-

riyor. Prof. Dr. Kahraman Öztürk, cerrahi eksizyon, yani kitlenin vücuttan
alınmasının ganglion kistinin tedavisinde altın standart olmaya devam etti-

ğine işaret ederek, “El bileği dorsalinde şişlikle seyreden kistler ile gizli dorsal el
bilek kistleri artroskopik eksizyon yöntemiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebili-
yor. Pedikül, bir başka deyişle kist sapı ve tüm ganglion yapısının çıkartılmasını

içeren cerrahi teknikler sayesinde kistlerin nüks oranları da önemli ölçüde
azaldı. Volar ganglionların nüks oranı ise biraz daha yüksek oluyor.” diyor. Or-

topedi ve Travmatoloji / El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kahraman Öztürk,
ganglionun artroskopik olarak vücuttan çıkartılmasında açık cerrahi ile aynı

başarı oranı elde edildiğini belirterek, sözlerine şöyle devam ediyor: “Ay-
rıca açık cerrahi sonrasında el bileğinde kısmi hareket kısıtlılığı, enfek-

siyon, nöroma (sinirin iyi huylu tümörü), yara izi
ve keloid görülebiliyor. Ganglionun artroskopik
olarak çıkartılması sonrasında ise kozmetik

olarak daha az yara izi kalıyor ve hasta el
bileğini daha erken kullanmaya

başlıyor.”

Artroskopik
cerrahi tercih ediliyor

Oturarak
çalışmak
iyi değil!
Memorial Bahçelievler Hastanesi
Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof.
Dr. Ediz Altınlı, kıl dönmesi ve lazerle
tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi.
Altınlı, çok sık oturarak çalışmanın kıl
dönmesine sebep olabileceğini söyledi

Halk arasında kıl dönmesi olarak bilinen
pilonidal sinüs rahatsızlığına ülkemizde
özellikle erkeklerde daha fazla rastlanıyor.

Çoğunlukla Akdeniz havzasında yani Türkiye, İs-
panya, Mısır, İran, Irak, Yunanistan gibi ülkelerde
görülüyor. Bu durumun sebebi bu halkların erkek-
lerinin hatta kadınlarının da çok kıla sahip olması
şeklinde yorumlanıyor. Kıl dönmesi sorununda çe-
şitli ameliyat ve ameliyat dışı tedaviler bulunuyor.
Ancak son yıllarda kullanılan lazer yöntemi has-
taya önemli konfor sağlıyor. Memorial Bahçelievler
Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr.
Ediz Altınlı, kıl dönmesi ve lazerle tedavi yöntemi
hakkında bilgi verdi.

Kıl dönmesi yapar

Kıl dönmesi, internatal alan adı verilen kalçanın
arasına yerleşmiş bir hastalıktır. Genelde oturarak
çalışanlarda ve iki kalçasının derinliği fazla olan-
larda yani genelde kilolu insanlarda, bölgede kıllar
derinin içine girmektedir. Kıl dönmesi özellikle kuy-
ruk sokumu, kasık ve genital bölge, koltukaltı başta
olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerindeki kılların
ters dönerek cildin altına girmesi ve kıl keseceği
oluşturarak apse, yara ve fistüle neden olmasıdır.
Basit oturma, kalkma gibi eylemlerde rahatsızlık
vermesi nedeniyle sosyal hayatı olumsuz yönde et-
kilemektedir. Kıl dönmesinden korunmak için kişi-
sel hijyene önem verilmesi, fazla kilolardan uzak
durulması ve fiziksel yönden devamlı aktif kalın-
ması önemlidir.

Cerrahi müdahale çare oluyor

Kıl dönmesi konusunda günümüze kadar pek çok
tedavi yöntemi kullanılmıştır. Kıl dönmesi için
genel anestezi ile yapılan 1,5- 2 saatlik Limberg
flep adı verilen işlemde bölge baklava dilimi şek-
linde çıkartılmakta ve üzeri açık bırakılmaktır. İşlem
yapılan alanın açık kalması sosyal yaşamda bazı
zorluklara neden olabilmektedir. Sonrasındaki
bakım süreci de büyük hassasiyet gerektirmektedir.
Geçtiğimiz yıllarda ameliyatsız yöntemlerden epsit
adı verilen endoskopik pilonidal sinüs tedavisi de
pek çok hastada uygulanmıştır. Bu işlemde delikler-
den girilerek kamera ile içerideki kistik lezyon ta-
mamen görülerek temizlenmektedir.

Lazerle tedavi yaygın

Kıl dönmesinde en güncel tedavi yöntemi ise lazer
tekniğidir. Kıl dönmesi olan bölge genel anestezi ile
kamera görüşü altında lazerle yakılmaktadır. Atış
yapılarak iki duvar birbirine yapıştırılmaktadır. En
komplike kıl dönmesi vakalarında bile işlem 20-25
dakik sürmektedir. İşlem sonunda hastanın ağrısı
olmamaktadır. Hastalar işlem sonrası doğrudan
herhangi bir kısıtlama olmaksızın rahatça oturula-
bilmektedir. Diğer bütün kıl dönmesi tedavilerinde
işlem sonrası bölgenin üstüne oturmak ya tama-
men yasaktır, ya da belli süreler çerçevesinde buna
izin verilmektedir. Lazerle kıl dönmesi işlemi son-
rası ertesi gün günlük hayata dönülebilmekte ve ça-
lışmaya başlanabilmektedir. İşlemden hemen sonra
duş alınabilmektedir. İşlemden sonraki tek kısıt-
lama 6 hafta kadar ağır spor yapılmaması, moto-
siklete binilmemesi ve kürek çekme gibi sporlara
ara verilmesi ile ilgilidir. Lepsitin getirdiği en büyük
avantajlardan biri diğeri de işlemin tekrarlanabili-
yor olmasıdır. Hastaya fazladan bir kesi yapılma-
dığı için işlemin tekrarlanması gerektiği
durumlarda sorun yaşanmamaktadır.
HABER MERKEZİ



B eyoğlu’nda, yaklaşık 1.5 yıl önce
Karaköy Polis Merkezine başvu-
ran bir turist, kendisini iş adamı

olarak tanıtan bir kişi tarafından soyul-
duğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Yeni ta-
nıştığı kişinin, iş konuşmak için kendisini
bir mekanda ağırladığını ifade eden turist,
içkisine ilaç konulduğu için uyuduğunu, o
sırada cep telefonu ile kredi kartının çalın-
mış olduğunu belirtti. Turistin şikayeti üze-
rine, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gittikleri me-
kanın güvenlik kameralarını inceledi. Çev-
rede bulunan kamera görüntülerinin de
incelenmesiyle, turisti soyan kişinin Tak-
sim Meydanı’nda bir taksiye binerek uzak-
laştığı tespit edildi. Bir süre sonra, aynı
yöntemle gerçekleşen bir başka hırsızlık
olayıyla ilgili başvuru yapılması üzerine
yapılan incelemeler sonucu, şüphelinin
Tunus uyruklu Mokhles Kouakbi olduğu
tespit edildi. Polisin yakalama çalışmaları
sürerken Kouakbi, aynı yöntemlerle hırsız-
lık yapmaya devam etti.

Durakta yakalandı

Mokhles Kouakbi’nin, en son gerçekleştir-
diği dolandırıcılık ve hırsızlık olayında elde
ettiği banka ve kredi kartlarıyla Avcı-
lar’daki bir kuyumcudan altın aldığını tes-
pit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede
yoğunlaştırdı. Kamera kayıtlarını inceleyen
polis, Kouakbi’nin Avcılar metrobüs dura-
ğına girdiğini tespit etti. İETT ile irtibata
geçen polis, şüphelinin kullandığı elektro-
nik kartın anonim olduğunu belirledi.
Bunun üzerine Mokhles Kouakbi’nin kar-
tını aktif olarak en çok kullandığı nokta ve
saatler tespit edilerek geçebileceği durak-
larda önlem alındı. Kouakbi (40), polisin
takibi sonucu geçtiğimiz pazartesi günü
Topkapı metrobüs durağında yakalandı.

Sahte kimlik kullandı

Tunus uyruklu şüphelinin üstünde yapılan
aramada, üzerinde kendi fotoğrafının ol-
duğu, Maher El Zarei adına düzenlenmiş
sahte geçici koruma kimliği çıktı. Ko-
uakbi’nin üzerinde çıkan çantada ise bir
turistten çaldığı banka ve kredi kartlarıyla
alınmış 41 bin lira değerinde 2 bileziğin
yanı sıra yiyecek ve içeceklere attığı ilaçlar
bulundu. DHA

Küçükçekmece'de girdiği su kanalında 4 gün
mahsur kalan köpeği, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK)
ekipleri kurtardı. Kurtarılan köpek belediyeye
ait barınakta bakıma alındı
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Olay dün saat 13.00 sıra-
larında Beykoz Yeni Riva
Yolu'nda meydana geldi.

'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cen-
giz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu 34
EGJ 239 plakalı otomobil, Riva isti-
kametinde ilerliyordu. Bu sırada
aynı yönde seyreden başka bir oto-

mobilde bulunan kimliği belirsiz kişi
ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki
otomobile peş peşe ateş etti. Saldı-
rıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil
sürücüsü Cem Saka yaralandı. Sal-
dırganlar ise araçlarıyla olay yerin-
den kaçtı. İhbar üzerine bölgeye
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saka ambulansla, Ümraniye Devlet
Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu
ise Beykoz'da bulunan özel bir has-
taneye sevk edildi. Polis kaçan şüp-
helileri yakalamak için çalışma
başlattı. Otomobil ise yapılan olay
yeri incelemelerinin ardından oto-
parka çekildi. DHA

Olay, geçen cumartesi günü Halkalı'da
yaşandı. İddiaya göre, su kanalına düşen
köpek, 4 gün boyunca yaşam mücadelesi

verdi. Vatandaşların defalarca kurtarma girişimleri
sonuçsuz kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri,
kanal içinde sürekli hareket eden köpeği yakalaya-
madı. Cumartesi günü hayvanseverlerin haber ver-
mesi üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'ne bağlı Sualtı Arama Kurtarma (İSAK)
dalgıçları kanala girerek köpeği yakaladı. Kanalın
içine sarkıtılan halatlar yardımı ile çekilerek kurtarı-
lan köpek, belediyeye ait barınağa götürülerek ba-
kıma alındı. Kanalın içinde mahsur kalan köpek ve
İSAK dalgıçlarının köpeği kurtardığı anlar kame-
raya yansıdı. DHA

Köpeği kurtardılar

İstanbul'a gelen turistlere kendisini iş adamı olarak tanıtıp, iş yapmak vaadiyle kandırdıklarının yiyecek ya da içeceklerine ilaç attıktan sonra
banka ve kredi kartı ile cep telefonlarını çaldığı için 1 buçuk yıldır aranan Tunus uyruklu Mokhles Kouakbi, polis tarafından metrobüs durağında
yakalandı. Üzerinde, bir turistten çaldığı kredi kartı ile 41 bin lira değerinde 2 bilezik çıkan Kouakbi, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Çerkes Cengiz silahlı saldırıda yaralandı

NURI ALCO USULU!

Bayrampaşa'da filmlerde oynatılma vaadiyle
30 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi,
trafik levhasının üzerine çıkarak intihar
girişiminde bulundu. Bu sırada TEM bağlantı
yolundaki trafik durma noktasına geldi

Olay, gece 01.00 sıralarında Bayrampaşa
ilçesi O-3 TEM bağlantı yolunda Edirne
istikametinde meydana geldi. Filmlerde

oynatılacağı vaadiyle 30 bin lira dolandırıldığını iddia
eden kişi, trafik tabelasının üzerine çıktı. Bunu gören-
ler durumu polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber
verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, trafik
levhasının üzerindeki gencin atlama ihtimaline karşı
branda açtı. Polisin ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraş-
ları sonucu ikna edilerek itfaiye merdiveni ile indirilen
kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İkna
çalışmaları sırasında trafiğin kesilmesi nedeniyle uzun
araç kuyruğu oluştu. Trafik olayın sona ermesi ile tek-
rar normale döndü. DHA

Film kurbanı!

ŞiŞli Belediyesi’nin çatı katından düşen
stajyer hayatını kaybetti. Olay, Şişli Beledi-
yesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyede stajyer olarak
çalışan Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emine Sağlam,
henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki çatıdan
zemine düştü. Gelen gürültüyle olay yerine koşan gö-
revliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sü-
rede olay yerine gelen sağlık ekibi Emine Sağlam’ın
hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekip-
leri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardın-
dan ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. DHA

Çatı katından
düşüp öldü

Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu Beykoz'da silahlı
saldırıya uğradı. Şıklaroğlu ve araç sürücüsü Cem Saka yaralandı

Polisin yaptığı kimlik sorgusunda ise şüphelinin, hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı,
birçok ilçede yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun
tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan Mokhles kouakbi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

İstinye'de bir kadın ile evde
arkadaşıyla uyuşturucu pazarlığı
yapan oğlu arasında kavga çıktı.

Küfür ve hakaretler ederek bıçakla
saldıran genç, annesi tarafından

kocasının silahıyla göğsünden
vuruldu. Ağır yaralı olarak evden
çıkarak birkaç metre sonra yere

yığılan 27 yaşındaki genç
kaldırıldığı hastanede hayatını

kaybetti. Gencin silahla kendisini
vurduğunu söyleyen erkek kardeşinin

olay esnasında işyerinde olduğu
Sarıyer polisince tespit edilince

gözaltına alınan kadın tutuklandı

Olay, önceki gün
saat 01.30 sırala-
rında Sarıyer İstin-

ye'de meydana geldi. İddiaya
göre göre akşam saatlerinde
işlettiği çiğköfte dükkanını ka-
patan Memnune Keleş (50)
gece saatlerinde yaşadığı eve
geldi. Kapıyı açtığında içeri-
den yoğun uyuşturucu kokusu
alan ve duman gören kadın si-
nirlenerek oğlu Cihan Keleş'in
(27) odasına girdi. İçeride ar-
kadaşıyla beraber uyuşturucu
pazarlığı yaptığını gören
kadın, oğlunun arkadaşını
evden kovdu. Bu duruma öfke-
lenen Cihan Keleş, “benim işimi nasıl bozarsın”
diyerek annesine küfür ve hakaretler etti. Bu-
nunla da kalmayan genç, eline bıçak alarak an-
nesinin üstüne yürüdü. Korkuyla salona geçen
kadın, kocası Mustafa Keleş'e (57) polisi arama-
sını söyledi. O esnada salonda bulunan başka
bir bıçağı eline alan kadın, yatak odasına giderek
sakladı. Sakladığı yerde kocasının ruhsatlı taban-
casını bulan kadın, bıçakla üstüne yürüyen oğ-
luna ateş açtı. Göğsünden vurularak can havliyle
evden çıkan Cihan Keleş, birkaç adım gittikten
sonra yere yığıldı. Ağır yaralı Cihan Keleş, dayı-
sının aracıyla İstinye Devlet Hastanesine kaldı-
rıldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını
kaybetti.

Ağabeyim beni vurdu demişti

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polis-
leri, evdekilerin ifadelerine başvurdu. Yapılan ça-
lışmalarda kadının küçük oğlu Bayram Barış

Keleş, ağabeyi Cihan Keleş'in
kendisini vurduğunu söyledi.
Çelişkiler ifadeler vermesi ve
tedirgin tavırlar sergilemesin-
den şüphelenen Sarıyer polisi,
gencin olay esnasında çiğköf-
tecide olduğunu güvenlik ka-
mera görüntülerinden tespit
etti. Bunun üzerine olay esna-
sında evde olmadığını itiraf
eden Bayram Barış Keleş ve
baba Mustafa Keleş, ağabe-
yini annesinin vurduğunu
söyledi. Bayram Barış Keleş'in
olay esnasında işyerinde ol-
duğu anlar güvenlik kamera-

larına yansıdı.

Tedavi için çok uğraştım

Çalışmaların ardından Sarıyer Asayiş Büro
Amirliği polisleri, anne Memnune Keleş'i göz-
altına alarak emniyete götürdü. Burada alınan
ifadesinde olayı anlatan kadın, oğlunun 16 yıl-
dır uyuşturucu madde kullandığını bu yüzden
kendisini tedavi ettirmek için AMATEM'e ya-
tırmak istediklerini ancak tedavi olmadığını bu
yüzden bir süre önce Rize'ye gittiklerini ve bu-
rada kaldırdıklarını söyledi. Kadın devam eden
ifadesinde, olay günü gece saatlerinde işyerin-
den geldiğini ve evde yoğun uyuşturucu kokusu
ve duman görerek sinirlendiğinin, oğlunun
odasına girdiğini arkadaşıyla uyuşturucu tica-
retini yaptığını gördüğünü bu yüzden arkada-
şını evden kovduğu için oğluyla arasında kavga
çıktığını söylediği öğrenildi. Kavga esnasında
oğlunun kendisine hakaret ve küfür edip bıçak
çektikten sonra üstüne geldiğini bu yüzden ko-
casının silahını alıp oğluna ateş açtığını söyle-
diği bilgisine ulaşıldı. DHA

Emniyette ifadesinin alınmasının ardından
adli içmeleri yapılan Memnune Keleş, sevk
edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece,
“kasten öldürme” suçundan tutuklanarak

cezaevine gönderildi. Tutuklanan kadının em-
niyette herhangi bir suç kaydı bulunmazken,
öldürdüğü oğlunun ise “uyuşturucu madde
kullanmak”, “kasten yaralama” ve “oto
hırsızlığı” suçlarından toplamda 7 adet

kaydı olduğu ortaya çıktı.

Evlat katili
ANNE

tutuklandı
yaktılar!
Pendik'te geçtiğimiz perşembe günü 4 katlı binanın giriş katındaki mobilya
magazasındaki yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Şüphelinin magazaya
girmesi ve ayrıldıktan hemen sonra çıkan yangın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı

Pendik Sülüntepe Ma-
hallesi Güliz Sokak'ta bu-
lunan 4 katlı binanın

girişindeki mobilya mağazasında, 8
Aralık Perşembe günü saat 21.00 sı-
ralarında iş yeri sahibi Oruç Alpas-
lan'ın kısa süreliğine dükkandan
ayrılmasının ardından yangın çık-
mış, alevler iş yerinin üst katındaki
daireye sıçramıştı. İtfaiye ve polis
ekipleri ilk belirlemelere göre yangı-
nın elektrik kontağından çıktığı şüp-
hesi üzerinde duruyordu. Olayın
ardından çevredeki güvenlik kame-
raları incelendiğinde, yangının kun-
daklama sonucu çıktığı belirlendi.
Görüntülerde iş yeri sahibi Oruç Al-
paslan'ın dükkanda olmadığı sırada
bir şüphelinin iş
yerine girdiği, şüp-
heli dükkandan ay-
rıldıktan sonra ise
yangın çıktığı
görüldü.

Yakalanmasını
istiyoruz

Yaşanan son geliş-
melerin ardından
konuşan Bilgin

Yücel, "İçeride kiracımız vardı. Biz
yangının elektrik kontağından çıktı-
ğını zannediyorduk. Kamera görün-
tülerinde kiracımız kahveye gittikten
sonra bir şahıs geliyor. İçeride birkaç
dakika zaman geçiriyor ve yakarak
çıkıyor. Aradan 2-3 dakika geçtikten
sonra da parlama meydana geliyor
ve alev 3-4 dakika sonra şiddetleni-
yor. Biz bu konuda emniyet birimle-
rimize güveniyoruz. Gerekli
çalışmayı yaparak bunu yapan kişiyi
yakalamalarını rica ediyoruz. Biz de
elektrik kontağı sandık, içimizde bir
şüphe yoktu. İtfaiye yarım saat önce
aradı, kundaklama olduğunu söyle-
diler. Şimdi raporu gidip alacağız"
dedi. DHA



İ stanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar
Özcan, Resmi Gazete'de dün yayın-
lanarak yürürlüğe giren, 'Beşeri

Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair
Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında
Cumhurbaşkanı Kararı' ile ilgili konuştu.

Güncelleme yapıldı

İlaçlara erişimde dönem dönem sıkıntılar
yaşandığını belirten Özcan, "İlaç yokluk-
ları çok ciddi boyutlara ulaşmıştı, biliyor-
sunuz. Bunun sebebi de ilaç, üretici ya da
ithal eden firmaların maliyet gerekçesiyle,
ithal etmemesi ya da üretmemesi, ürete-
memesi nedeniyle oluyor. Ciddi anlamda
da bu yoklukları, biz de vatandaşla bir-
likte yaşıyorduk. Dün gece bir güncel-
leme yaptı bakanlık, Resmi Gazete'de
yayınlandı. Belli bir oranda ilaç fiyatlarını
güncelledi. Bu perşembeden itibaren yü-
rürlüğe girecek. Ama bunun tam da bu
üretici ve ilaç firmalarını ne kadar tatmin
edeceği konusunu hep birlikte yaşayarak
göreceğiz. Onlar maliyetleri karşılandığı
sürece, ilaçları göndereceklerdir. Yani
muslukların ne kadar açılacağını aslında
önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü
hala dövize bağımlılıkla alakalı, hesapla
yürüyor bu işler. Hala arada büyük bir
makas açıklığı var. Hani yarın öbür gün
iki ay sonra, bir ay sonra ne olacağını
hiçbirimiz öngöremeyiz. Artık İŞKur'un
güncellemesinden, yani birden fazla gün-
cellenmesiyle çözülebilecek durum da
değil aslında. Hesaplamanın, ilaç fiyatları
belirleme yönteminin tamamen değiş-
mesi lazım. Dövize endekslilikten çıkıl-
ması lazım. Çünkü dediğim gibi
dövizdeki yüksek orandaki oynamalar bu
noktaya getiriyor bizi. Geçen seneki, o
Eylül-Ekim ayında yaşadığımız döviz
yükselmelerinden sonra sektör iflah ol-
madı açıkçası" diye konuştu.

Rahatlama olmadı

Ani bir değişim beklemediklerini öngören
Özcan,"Şu an itibariyle bir rahatlama ol-

madı, 00.00'dan itibaren geçerli olacak.
Çok basit diyebileceğimiz ilaçlar, çocuk-
lara yönelik antibiyotikler, çokça reçete
edilen ağrı kesici, ateş düşürücü şurup-
ları, kulak damlaları, diyabet ilaçları,
soğuk algınlığında kullanılan ilaçlar, bun-
ların yetişkin versiyonlarında şuan sıkıntı
bulunuyor. İlaca ulaşımda rahatlama ne
kadar bir zamanda süreyle olur, bizler de
bilemiyoruz. Nöbetçi eczanelerimizde
sıra oluyor. Yani yoğunluk oluyordu
çünkü, bu ilaçlar bulunamadığı için, bir
nöbetçi eczanede bulamayan hasta diğe-
rine tek tek geziyor. Kuyruk, yoğunluk
oluşturuyor. Hatta telefonlarla aranıyo-
ruz nöbetlerde. İstanbul'un pek çok nok-
tasındaki, belki tüm nöbetçi eczaneleri

sırayla arayıp ilaç soruyor hastalar.
Bunun temel sebebi, nöbetçi eczanenin
az olması değil. Tamamen ilaç yoklukla-
rıyla alakalı, bütün bir sene biz hizmeti
aynı şekilde, aynı sayıda nöbetçi ecza-
neyle verdik. Daha önce hiçbir sıkıntı ya-
şamazken, ilaç yokluğu olduğu için bu
sıkıntıyı yaşıyoruz. Hatta yine dün, yeni
bir kılavuz yayınladı bakanlık. Nöbetçi
eczanelerin sayısının artırılmasıyla alakalı
ama, tabi aslında bu olaya çözüm getir-
meyecek. Sorunun kaynağı aslında ilaç
yokluğu olduğu için soruna çözüm getir-
meyecek" dedi.

Yine de risk var

İleriye dönük kısa süreli bir rahatlama

olabileceğini söyleyen Pınar Özcan, şöyle
konuştu: "Şimdi dün bir güncelleme ya-
pıldı. İlaca erişimde bir kısım rahatlama
olacaktır ama, sorunu temelden çözmek
lazım, ilaç fiyat kararnamesini yeniden
düzenlemezsek bu dövize endekslilikten
çıkmazsak, döviz dalgalanmasının sıkın-
tıları tabi ki çok büyür. Yine dediğim gibi
şimdi dün kur güncellendi 10.76 oldu 1
Euro ilaç için, 10.76 TL oldu ama, nor-
mal kur yine yaklaşık 19 TL civarında ge-
ziyor. Bu hala neredeyse iki katına yakın
bir şey demek. Boşluk ve fark demek. Bu
tabi ki yine risk var diyor. Büyük bir risk
barındırıyor. Bu tamamen dediğim gibi,
sistemin değiştirilmesi gerekliliğinin en
önemli göstergesidir." DHA
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B atı’nın skandallarının ardı arkası kesil-
memektedir. 1996 yılının Haziran
ayında İstanbul’da, Birleşmiş Milletler

İnsan Yerleşimleri Konferansı -Habitat-II ger-
çekleştirilir. Toplantı’nın açılışını yapan Birleş-
miş Milletler (BM) Genel Sekreteri Butros
Gali, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i kür-
süye davet ederken bakın nasıl hitap eder:
“Türkiye Federal Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı” Butros Gali bu kadarla da kalmaz ve İs-
tanbul için; “İstanbul Federe Devleti” ifadesini
kullanır.

Butros Gali bunları söylerken; “Medeniyet-
ler Çatışması” kuramcısı ve Türkiye’ye “Yeni
Osmanlıcılık” rolünü biçen isimlerden Samuel
P. Hantington, bu kez yeni bir tez ortaya atar:
“Türkiye İslam’ın lideri olmalı!” Konuşmanın
bir bölümünü alalım: “… Eğer Türkiye bir Ba-
tılı ülke olma ısrarından biraz vazgeçerse, İs-
lam’a model olur… Demokrasinin bir İslam
ülkesinde de mümkün olduğunu göstermeye
ağırlık vermeli.” Bölünmüş, Batı’dan kopmuş
ve yüzünü Arap ülkelerine dönmüş; İslam ülke-
lerinin lideri konumundaki bir Türkiye…

Kafalarındaki model bu! Ancak, İslam ülke-
leri liderliğini Türkiye’ye bırakırlar mı işte
orası çok bilinmeyenli denklem…

Çekiç Güç’ün görev süresinin uzatılması ko-
nusunda her zaman olduğu gibi yine sıkıntı ya-
şanmaktadır. Ecevit, “Amerika, tuğla tuğla
üstüne koyarak Kuzey Irak’ta yapay, uydu bir
Kürdistan devleti kurmaya çalışıyor. Bunda da
önemli oranda yol aldılar!” der… Sonuçta
Çekiç Güç’ün süresi bir yıl daha uzatılır.
ABD’nin Dışişleri sözcüsü Nicholas Burns,
Erbakan hükûmetine teşekkür eder ve RP’nin
bu konuda Amerika ile çok iyi iş birliği yaptı-
ğını, eylem ve söylemlerden memnun olduğunu
ifade eder…

Türkiye’nin Patronlar Kulübü, Türk Sanayici
ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) yılın ilk

ayında, hazırladıkları “Demokratik Standart-
ların Yükseltilmesi Paketi” nden iki madde ya-
yınlar: Kürtler anadillerini konuşsunlar,
istiyorlarsa kendi dillerinde eğitim yapabilsinler
ve Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Ba-
kanı’na bağlansın, MGK kaldırılsın! Tabii ki
rapor hem bazı patronların hem de Genel Kur-
may’ın tepkisini çeker ve apar topar rafa kaldı-
rılır. Ancak AKP iktidarında Kürt maddesi
kısmen, diğer madde ise tamamen
uygulanacaktır.

TSK, 1997 yılının Mayıs ayında, PKK’nın
Kuzey Irak’ta bulunan kamplarına yönelik
“Çekiç” adı verilen yeni bir sınır ötesi operas-
yon başlatır. İki askerî helikopter, PKK tarafın-
dan Rus yapımı füzelerle düşürülür; on üç Türk
askeri şehit olur. TSK ve Süleyman Demirel,
İran’ın açık açık PKK’yı desteklediği; sınırına
kaçan teröristleri beslediği, hastanelerinde te-
davi ettiği, Türk karakollarına saldırıları önle-
mediği, örgütün elindeki füzelerin İran
üzerinden geçtiği yönünde suçlamalarda bulu-
nurlar. Türkiye’ye düşmanlık peşinde koşan sa-
dece Batı ve Rusya değildir, İslam ülkeleri de
koşunun içinde yer almaktadır.

26 Ağustos’ta Belçika’nın başkenti Brük-
sel’den kalkıp, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde
Diyarbakır’a varması planlanan ve adına Musa
Anter denilen bir “barış treni” hazırlığına giri-
şilir. Yolcuları arasında DEP’li vekiller, bazı
sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gazeteci ve
sanatçılar ile Alman, İngiliz, İtalyan, İsviçre,
Avusturya kökenli yabancılar ve Hıristiyan
misyonerler de bulunmaktadır. Ayrıca Diyarba-
kır’ı komşu kapısı belleyen ve “Kürdistan böl-
gesini ikinci vatanım olarak görüyorum ve öyle
hissediyorum!” diyen Fransa Cumhurbaşkanı
François Mitterrand’ın eşi Danielle Mitterrand
(Mitterand yenge) de bulunmaktadır. Elbette
bu girişime Türk hükûmeti izin
vermez. Sözde “barış treni” terör örgütleri ve

dinci cemaatlerin rahatlıkla yuva-
landıkları Brüksel’den hareket edemez.

1998 yılında PKK’nın lider kadrosuna ağır
bir darbe indirilir. Abdullah Öcalan’dan sonra
gelen ikinci isim; biri subay, biri astsubay ve 84
er ile 5’i polis 43 vatandaşın öldürülmesinden
sorumlu “Parmaksız Zeki” kod adlı Şemdin
Sakık, kardeşi Arif Sakık ile birlikte, Kuzey
Irak’ın Duhok kentinde Özel Kuvvetler tarafın-
dan düzenlenen bir operasyon ile yakalanarak
Türkiye’ye getirilir.

Eylül ayında Kara Kuvvetleri Komutanı Or-
general Atilla Ateş, Hatay’da yaptığı bir konuş-
mada Suriye’ye hitaben “Sabrımızı
taşırmasınlar!” uyarısında bulunur. Ardından
da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, “Suri-
ye’ye karşı mukabelede bulunma hakkımızı
saklı tuttuğumuzu, sabrımızın taşmak üzere ol-
duğunu bir kere daha tüm dünyaya ilan ediyo-
rum!” der. Başbakan Mesut Yılmaz da
Suriye’ye, PKK’ya verdiği desteği kesmesi çağ-
rısında bulunur. Akabinde de bölgeye kuvvet
kaydırmaları başlar.

Uyarılara rağmen Suriye tüm suçlamaları
reddeder ve Öcalan’ın Suriye’de olmadığını
açıklar. Kısa bir not; “Bizde yok!” diyen Şam
hükûmeti Öcalan’ın bir de heykelini dikmiştir.

Türkiye, Suriye’ye baskıları artırır; savaş
uyarısında bulunur. Mısır, arabuluculuğa soyu-
nur. Türkiye, Suriye’nin suç dosyasını, Mısır
Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’e verir. Suriye
ise tüm delillere rağmen hâlâ yalan söylemeye
devam etmektedir. Türkiye, Suriye’ye PKK ele-
başısını iade etmesi için süre verir. Türkiye’nin
ciddiyetini anlayan Suriye yönetimi korkudan
Öcalan’ı sınır dışına çıkarır. Türkiye, Interpol’ü
devreye sokar. Öcalan, önce Yunanistan’a

gider, burada iltica talebi kabul edilmeyince
aynı gün Moskova’ya geçer. Türkiye’nin baskı-
ları sonucunda Rusya’da da barınamaz,
İtalya’ya geçmek isterken Roma’da havaala-
nında gözaltına alınır. Türkiye harekete geçer
ve Öcalan’ın iadesi İtalya’dan talep edilir.
İtalya Öcalan’ı “misafir” ettiğini ilan eder ve
Türkiye’ye iade etmez; idam edilmeyeceği ko-
nusunda taahhüt verilmesini ister. Türkiye’nin
tüm uyarılarına kulak tıkayan İtalya, Öcalan’ı
serbest bırakarak lüks bir villaya
yerleştirir. Mesut Yılmaz Roma’yı
uyarır; “Türkiye’nin dostluğu dostluk ama düş-
manlığı da düşmanlıktır!” der. İtalya, Tür-
kiye’nin kararlılığı karşısında geri adım atmak
zorunda kalır ve diyalog arayışına girişir. Bu
arada sürpriz bir gelişme olur; Papa, Vatikan
tarihinde ilk kez Kürtçe konuşur, “Serserave
Pirozde” yani yeni yılınız kutlu olsun,
der! Sevr kervanına Vatikan da katılmıştır…

1999 yılı geldiğinde Abdullah Öcalan’ın ne-
rede olduğu bilinmemektedir. İtalyan hükûme-
tinden Öcalan’ın İtalya’da olmadığı açıklaması
gelir. Almanya, Yunanistan, Rusya ve Hollanda
tarafından da istenmeyen Öcalan, Avrupa’da
sığınacak bir ülke aramakta ancak kapılar bir
bir yüzüne kapanmaktadır. Ankara, terörist
başı Öcalan’ı barındırabilecek ülkelere; “Bun-
dan sonra herhangi bir ülke terör örgütünü
destekler veya bölücü başını korursa bu, Anka-
ra’da açıkça düşmanlık olarak değerlendirile-
cektir.” uyarısında bulunur.

Nihayet Öcalan’ın zorunlu seyahati sona
erer. Tarih 16 Şubat 1999’dur. Bordo Bereli
Türk komutan, gözleri bağlanmış ve kıskıvrak
yakalanmış PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’a
uçakta şu sözlerle hitap eder: “Memlekete hoş
geldin Öcalan!”

PKK elebaşısı daha yargılamanın başlangı-
cında çözülür. “Annem Türk’tür. Yukarıdaki-
lere söyleyin göreve hazırım… Pişmanım, beni
asmayın. Her şeyi anlatacağım!” der. İmra-
lı’daki ifadesinde ise “…Türkiye Cumhuriyeti’
nin gücünü gördüm. Meğer biz boş hayallere

kapılmışız. Sonu olmayan bir yolda yürümü-
şüz!” diyerek devletle iş birliğine hazır oldu-
ğunu ifade eder.

1999 Kasım ayında Yargıtay, Öcalan hak-
kında verilen idam cezasını onar.

Abdullah Öcalan’ın yakalanış hikâyesi çok
yazıldı, çizildi; ayrıntılara burada girmeyece-
ğiz, sadece Öcalan’ın, gazeteci-yazar Tuncay
Özkan’a gönderdiği metinden bazı bölümleri
aktaracağız ki küresel oyun daha net
anlaşılabilsin.

“… Teslim alınmam NATO kararıdır. ABD
önderlik etti. … Benim hakkımda NATO sevi-
yesinde karar vardır. Burada önemli olan Yu-
nanistan’ın rolüdür. Bunun iyi görülmesi
gerekir. Yunanistan’ın yaptığı korkunçtur. Yap-
tığı bilinçlidir. Dürüst değiller. Yunanistan,
benim ortadan kaldırılmam suretiyle Türki-
ye’de bir Türk-Kürt savaşı başlatmak istemiş-
tir. … Türkiye’de Kürt sorunu çözülürse,
Türkiye artık hiçbir gücün elinde oyuncak
olmaz! … Bu oyunu ilk başta hiç kimse anla-
madı. Bu bir tuzaktı aslında. İngiltere’nin payı
var. Bu tuzağı Türkiye’nin halen sezdiğini zan-
netmiyorum, en üst düzeyde bile anlaşılmamış-
tır. … Tuzak, Kürtlere ve Türkiye’ye de
kurulmuş aslında. … Israrla şunu vurgulamak
istiyorum! Bu oyunda Yunanistan’ın rolü mut-
laka açığa çıkarılmalıdır… Benim yakalan-
mam NATO’ nun çekirdek kanadının işidir.
Yunanistan’ın NATO’daki subayları Amerika
emriyle Türkiye’ye hizmet olsun diye mi, yoksa
birlikte Türkiye’nin başını belaya sokmak için
mi yaptılar?”

Bir soru da dönemin Başbakanı Bülent Ec-
evit’ten gelir: “Bize niye Apo’yu verdiler onu
hâlâ ben de bilemiyorum.”

İlerleyen zamanlarda bu soruların cevapları
çok net bir şekilde anlaşılacaktır.

Devam edecek…
Yararlanılan Kaynak:
Tülay Hergünlü; “Amerikan Bezi’nden

Amerikan Çuvalı’na-Türkiye’nin Hafızası-
1981-2002”

Coğrafya kader midir (5)

İlkemÖzel Eğitim ve Rehabilitasyon Merke-
zi’nden özel dostlarımızın Sakarya Üniversite-
si'nden Öğretim Görevlisi Zeynep Çavdar

Kaleli ve öğrencisi F. Berra Özyurt ile birlikte gerçekleş-
tirdikleri atölye çalışmalarından eserler 19 Aralık’a
kadar Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’mizde
sergileniyor. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nde, özel çocukların eserlerinin yer al-
dığı “Değerli Umutlar” isimli karma sergiye kapılarını
açtı. Sergide Maltepe ilçesinde faaliyet gösteren İlkem
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan
her yaş grubundan farklı gelişen, zihinsel-bedensel ye-
tersizlik, özel öğrenme, yaygın gelişimsel bozukluk,
down sendromu, dil ve konuşma bozukluğu olan öğren-
cilerin Sakarya Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi
Zeynep Çavdar Kaleli ve öğrencisi F. Berra Özyurt ile
birlikte gerçekleştirdikleri atölye çalışmalarından ortaya
çıkan eserler yer alıyor. Açılışta konuşan İlkem Özel Eği-
tim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü İlke Erdaş, öğ-
rencilerin çalışmalarını bireysel katılımları ve ailelerinin
destekleriyle oluşturmayı başardıklarını belirterek “Ser-
gimize katılım sağlayan değerli öğrencilerimize, velileri-
mize, hocalarımıza, sergi açılışında bizlerle birlikte olan
bütün izleyicilerimize, farkındalığımızı fark ederek, sos-
yal sorumlulukları ile öğrencilerimize verdikleri destek-
ten dolayı teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin ‘Değerli
Umutlar’ına ışık ve yol olabildiysek ne mutlu bizlere ve
sizlere.” dedi. HABER MERKEZİ

Değerli umutlar

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, ilaç fiyatlarına dün gece yapılan
güncellemenin olumlu etkisi olacağını ama üreticileri ve firmaları ne kadar
tatmin edeceğinin zamanla görüleceğini söyledi. Özcan, "İlaca erişimde bir
kısım rahatlama olacaktır ama, sorunu temelden çözmek lazım" dedi

Maltepe Belediyesi, İlkem Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi’nden özel çocukların
el emeği çalışmalarının sergilendiği “Değerli
Umutlar” sergisine ev sahipliği yapıyor

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ
tulayhrg@gmail.com
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İstanbul İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü ve

sahil güvenlik ekipleri,
Yeşilköy sahili

açıklarında hayalet ağ
temizliği yaptı. İstanbul
İl Tarım Müdürü Ahmet

Yavuz Karaca,
"Projemiz denizlerin,

denizlerde terk edilmiş
ağlardan

temizlenmesini
amaçlıyor. Bu çerçevede

2014 yılından bugüne
yaklaşık 5 milyon

metrekarelik alanı
taradık" diye konuştu

İstanbul İl tarım ve Orman
Müdürlüğü, 2014 yılında
başlatılan 'Denizlerin terk

Edilmiş av araçlarından temizlenme
Projesi' kapsamında, sahil güvenlik
ekipleriyle birlikte, Yeşilköy sahili'nden
açılarak deniz dibinde ağ temizliği
yaptı. amatör balıkçıların unuttuğu,
kopmuş ya da bilerek bırakılmış ağları
ve aletleri dalgıçların deniz tabanında
belirlediği noktalardan toplandı. Ekosis-
teme, biyoçeşitliliğe, balıkların göç yolu
ve yaşam alanlarına zarar verdiği belir-
tilen hayalet ağların, zeminden yaklaşık
5 bin metre uzunluğunda, 15 bin metre-
kare alanda olduğu bildirildi. Proje kap-
samında şu ana kadar Marmara
Denizi'nde 192 lokasyonda 4 milyon
982 bin metrekarelik alanın tarandığı,
322 bin 620 metrekare atıl durumdaki
ağın yüzeye çekilerek, ekosistemden

uzaklaştırıldığı belirtildi.

Tehlike yaratıyor

Proje hakkında konuşan, İstanbul İl
tarım Müdürü ahmet Yavuz Karaca,
"Projemiz denizlerin, denizlerde terk
edilmiş ağlardan temizlenmesini amaç-
lıyor. Denizde avcılık sırasında bilerek
ya da bilmeyerek, denetimden kaçar-
ken kopan ağlar deniz dibinde ve o böl-
gede hem kirliliğe yol açıyor, hem de
denize zarar veriyor. bu ağlar avlan-
maya da devam ediyor. avlanmaya
devam ettiği için, sürdürülebilir balıkçı-
lık açısından da tehlike yaratıyor. bu
çerçevede 2014 yılından bugüne yakla-
şık 5 milyon metrekarelik alanı taradık.
buradan 322 bin 622 metrekare, terke-
dilmiş ağları temizledik, geri dönüşüme
kazandırdık. bu ağlar örneğin, sanat
eserlerinde, file yapımı gibi birçok şe-

kilde kullanıldı" diye konuştu.

Temizlik yapacağız

bu ağların bırakılmasının önüne geçil-
mesi için de çalışmalar yaptıklarını be-
lirten Karaca, "Şu anda çıkarılan
ağların kime ait olduğunu, kimin bırak-
tığını bilmiyoruz. bakanlığımız bu ko-
nuda de bir proje başlattı. buna göre,
denizde avcılık yapan kişilerin av araç-
larının tamamını markaladık, karekod
sistemiyle. Oltadan, gırgır ağına kadar.
bu karekod sisteminin bize getirdiği

nedir? Kime kayıtlıysa o ağ, kayıp bir
av aleti bulunduğunda, kime aitse belir-
lenecek. Yani o ağı atan kişi belli ola-
cak. bize bildirimde bulunduğunda,
'benim ağım kayboldu, şu noktada kay-
bettim, düşürdüm' gibi, o noktada te-
mizlik yapacağız. bildirmedikleri
takdirde işlem uygulanacak.
son günlerde, denizde 7 lokasyon için
bu projeyi getirdik, toparladık. bugün
yaklaşık olarak 15 bin metrekarelik bir
ağ vardı, onu da deniz dibinden çıkar-
dık" dedi. DHa

İstanbul Eczacı Odası
Başkanı Pınar Özcan
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Mallara çökelim
kampanyası

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Dr. Mustafa

Kemal Gavuzoğlu ve Bed-
riye Gavuzoğlu Vakfı Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi’nin temel atma

töreninde konuştu.
Kılıçdaroğlu, “İstanbul'u

kaybetmenin acısını, hala
yüreklerinde hissediyorlar.
İstanbul'un rantına doyma-

dılar” dedi. İBB Başkanı
İmamoğlu ise “2023 yılı

çok güzel olacak. Çok çalı-
şacağız. İstanbul'dan işimizi
yapmaya devam edeceğiz.

İşimizin başındayız” dedi

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, hakkında siyasi yasak ve
hapis cezası verilen İBB Başkanı

Ekrem İmamoğlu ile birlikte Eyüpsultan
Ağaçlı’da “Dr.Mustafa Kemal Gavuzoğlu
ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı Yaşlı Bakım
ve Rehabilitasyon Merkezi”nin temel
atma törenine katıldı. Konuşmasına, “Biz,
çok güzel bir aileyiz” sözleriyle başlayan
Kılıçdaroğlu, “Her ortamda demokrasiyi,
adaleti savunuruz. Varsa bir eksiğimiz, da-
yanışma içinde gidermeye çalışırız. Vatan-
daşlar arasında hiçbir ayrım yapmayız
Kentin rant yarattığını hepimiz biliriz.
Kentte yaşıyorsanız, o kentin bir rantı var-
dır. Ama bizim ailemizin temel hedefi; o
rant, o kentte yaşayanlarındır. Birilerinin
değildir. Bir grubun değildir. Bir çıkar oda-
ğının değildir. O kentte yaşayan bütün in-
sanlarındır. İstanbul'u da böyle
düşündüğümüzde, diyorlardı ki; ‘İstan-
bul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.’ Hala
içlerine sindirememişler. Hala ‘Nasıl İs-
tanbul'u kaybettik’; bunun acısını yaşıyor-
lar. Ve intikam almaya çalışıyorlar. Ön
sırada otururken, bir tarafımda İl Başka-
nımız, bir tarafımızda Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız var. İkisine de siyasi
yasak getirmek istiyorlar. Ekrem Başkan
konuşurken, düşündüm. Niçin? Hangi ge-
rekçeyle? Bana akıllı bir gerekçe söylesin-
ler. Akıllı bir gerekçe” dedi.

“Bir ülkenin yöneticileri, o ülkeyi yaşana-
maz hale getirirlerse, bize düşen büyük bir
sorumluluk var: Halkı aydınlatmak” diyen
Kılıçdaroğlu, “Ama siz yargıyı etkiliyorsa-
nız, bize düşen görev, demokrasiyi yeni-
den inşa etmek. Milletin seçtiği
milletvekillerimiz, hapse atıldı. Biz, bunun
mücadelesini verdik, hepsi beraat etti.
Ama bugün hala başka düşünen insanla-

rın cezalandırılmak istendiği bir ortam
var. Hala İstanbul'u nasıl kaybettiklerinin
acısını yaşıyorlar. İstanbul'u kaybetmenin
acısını, hala yüreklerinde hissediyorlar. İs-
tanbul'un rantına doymadılar. Bu kadar
harama tamah eden bir anlayış nasıl olur
da iktidar olabilir, aklım almıyor. Bizler
hep birlikte bunun mücadelesini yapaca-
ğız” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ardından konuşan
Ekrem İmamoğlu ise “Bizim ülkemizde
bazen hiçbir başarı cezasız kalmaz; böyle
bir bakış açısı da var. Ben de bana verilen
bu anlamsız ve hukuksuz cezayı, başarı-
mın ödülü olarak görüyorum. İsraf dü-
zenlerine son vermenin, onları çok
kızdırdığını biliyorum. Aynı zamanda İs-
tanbul'un itibar görmemesi gereken, tam
aksine tedbirli olmanız gereken bazı ku-
rumlarına itibarlı davranan dönemin bit-
tiğine de çok üzüldüklerini biliyorum. İşte
o kurumlar, bir hafta on gündür konuştu-
ğumuz o ayıpları, bize yaşatan kurum ve
kuruluşlar. Yani bir çocuğumuzun yaşa-
dığı istismardan tutun da farklı, edepsiz,
ahlaksız birtakım işlemlerin paydaşı olan
bazı kurum, kuruluşları çevremizden
uzak tuttuk. İyileri tenzih ediyorum. Sos-
yal yardım ve destekleri inanılmaz ölçüde
artırmış olmamız ve plansızlıktan, bir
avuç insanı kayırma duygusundan, iş
yapma duygusunu unuttukları bir dö-
nemden böylesi bir döneme dönüşmek,
tabii ki onları çok kızdırdı ve bizi cezalan-

dırmak istiyorlar” diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma-
sının sonunda, “Dünyaya kafa tutmak,
yargıcın gömleğini giyerek ya da elbisesini
giyerek, insanları alt etmeye çalışmakla
olmaz” dedi. İmamoğlu, “Dünyaya kafa
tutmak, akılla ve bilimle olur. Bu şehirden
tekrar ifade ediyorum: Bu millet hakkını
yedirmeyeceği gibi, namertle mertliğin ne
olduğunu da önümüzdeki süreçte hep be-
raber, ülkemizde milletimize, Genel Baş-
kanımız ve altılı masada bulunan diğer
siyasi liderlerle beraber, hep birlikte tekrar
ispatını göstereceğiz ve mertlerin kazan-
dığı namertlerin kaybettiği, 86 milyon in-
sanımızın da kazandığı bir dönemi
yaşatacağız. Allah, kimseye itibar kaybı
yaşatmasın. Allah, herkese yaptığı işlerle,
güzel duygularla, alnı açık, başı dik, mille-
tinin arasında gezmeyi nasip etsin. Ben,
görevimi yaparken, ‘Allah'ım beni ne olur
aileme mahcup etme, milletimize mahcup
etme’ diye dua ederim. Çünkü insan, ba-
şını öne eğdirecek bir iş yaptığı zaman,
cümleler boğazına düğümlenir. Allah'ıma
şükür, Genel Başkanımızın huzurunda, ilk
günkü gibi, bugün de başım dik, alnım
açık, göğsümü gere gere söylüyorum.
Şunu ifade ediyorum hepinizin huzu-
runda: 2023 yılı çok güzel olacak. Çok ça-
lışacağız. İstanbul'dan işimizi yapmaya
devam edeceğiz. İşimizin başındayız. Ve
göreceksiniz, memleketimiz adına 2023,
bayram gibi bir yıl olacak” diye konuştu.

İstismar davasında 2 tutuklama
6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.G.K.’nin babası Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf
Ziya Gümüşel ve cinsel istismarda bulunduğu belirtilen Kadir İstekli tutuklandı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf
Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kızı
H.K.G.’yi 29 yaşındaki Kadir

İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiala-
rına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde
kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli
hakkında 30 yıldan az olmamak, baba
Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gü-
müşel hakkında da 18 yıldan az olmamak
kaydıyla hapis cezası istendi. Toplumda
yankı uyandıran ve tepkilere neden olan
olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz
sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gü-
müşel hakkında tutuklama talep edildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahke-
mesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya
Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun
vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suç-
lardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için
yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu
nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut
delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklan-
malarına yönelik haklarında yakalama
emri çıkartılmasına karar verdi.
Kararın ardından harekete geçen polis,
önce Kadir İstekli’yi Pendik’te gözal-
tına aldı. İstekli İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne
getirildi. Daha sonra ise baba Yusuf
Ziya Gümüşel gözaltına alındı. Asayiş
Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ar-
dından Kartal Adliyesine sevk edilen
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
verdiği kararla tutuklandı.

Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel

destek için adliye önünde toplanan grup
açıklama yaptı. Gümüşel ve İstekli’ye des-
tek için yaklaşık 50 kişi adliye önüne geldi.
Mahmut Efendi cemaatinin üyesi oldu-
ğunu belirten Recep Konuk grup adına
açıklama yaptı. Konuk, “Yaklaşık 2 yıl önce
yargıya intikal etmiş bir olayın, azgın azın-

lığın baskılarıyla pompalamasıyla birlikte
şu an hocalarımızın derdest edilip, tutukla-
maya döndürülmesini esefle kınadığımızı
buradan arz ediliyorum. Henüz yargı süre-
cinde olan bir konuyu atılan iftiralarla bir-
likte özellikle Yusuf hocamıza karşı bu
şekilde gözaltına alınıp, tutuklamaya sevk

edilmesini anlam veremediğimizi ka-
muoyuna açıklamak istiyoruz. Bura-
dan tüm Türkiye’deki vicdanlara
sesleniyorum. Bir takım iftiralarla,
baskılarla olayı bu şekilde tarikatlar
kötüdür, cemaatler kötüdür algısını
asla kabul etmediğimizi beyan etmek
istiyoruz. Bu filmi daha önce izlettiler.
Kötü yolda olan bir kadına o giysi
giydirildi ve bu tüm Türkiye’ye su-
nuldu. Bunun algı operasyonu oldu-
ğunu görüyoruz. İnşallah bu
zamanlar ortaya çıkacaktır” dedi.

d.cemal@karalhukuk.com

HUKUK KÖŞESİ

Av. D. Cemal KARAL

G eçenlerde bir Youtube kanalında konuşma
yapan Sn. Erkan Baş, iktidara gelmeleri
halinde karşı oldukları ve antidemokratik

buldukları KHK’lardan yayınlayacaklarını ve kiracı-
ların oturdukları evin sahibi olacağını, yani ev sa-
hiplerinin mallarına çöküleceği minvalinde bir
şeyler söyleyince sosyal medya platformunda
hit olmuş.

Her ne kadar sosyal medyada “çökme” daha çok
ilgi görmüşse de, ben Sayın Erkan BAŞ’ın, kişi
temel hak ve özgürlüklerinden olan ve yalnızca
kanunla sınırlandırılabilir nitelikte olan mülkiyet
hakkını KHK ile sınırlayacağını söylemesine çok
şaşırdım. Zira, bir yandan iktidar olma iddia ve
hevesi içindeyken diğer yandan Anayasadan bir
haber olması şaşırılmayacak gibi değil.

“Çökme” konusuna dönersek, zaten son dö-
nemde çökmeye yatkın olan toplumumuz gene bir-
kaç cepheye bölünmüş, savaşa başlamış. Sanki yeni
bir dünya savaşı var. Bir kesim “mala çökmek, ata-
larımızın geleneğidir” diyerek yağmayı destekler-
ken, daha Müslüman takılanlar Kuran’dan ayetleri
delil olarak göstererek “mala çökmek caizdir ama
Müslüman malına çökülmez” diyor. Bu Müslüman-
lar, yalnızca kendi tarikatlarını Müslüman olarak
gördüklerinden, bizim mallarımız güvence kapsa-
mında olmuyor tabi o ayrı bir konu. Ha bir de bun-
ların solcu versiyonu var. Onlar da “mülkiyet
halkındır” söylemini referans göstererek destekliyor
çökmeyi.

Velhasıl bir çökme heyecanı toplumumuzu sarmış
durumda. Gerçi bir kısım siyasiler ve iş insanları bu
konuda biraz tedirgindir diye düşünüyorum. Ne de
olsa azdan az, çoktan çok gider. Öyle ya zaten mal-
ların çoğu onların elinde, şaka maka bu iş ciddiye
giderse olan onlara olacak.

Yoksa tedirginlikleri çökmeye karşı olduklarından
değil, aslında zaten çökmüş durumdalar. Şöyle dü-
şünelim, bir evin varsa, ev için birikim yaptığın sı-
rada kazancının çoğunu vergi adı altında verdin, evi
alırken ayrıca vergi verdin, evin var diye her sene
düzenli vergi veriyorsun, evi kiraya verdiysen bir ki-
ranı daha vergi olarak veriyorsun. Hadi kira geliri
beni döndürür diyorsun ya, verdiğin vergiler yetme-
miş gibi, elektriğe, doğalgaza yüzde yüzün üzerinde
zam yapan hükümet, ev kiralarında azami zam ora-
nını yüzde yirmi beş ile sınırlıyor. Yani sizin anlaya-
cağınız, aldığın kira gelirine de çökülmüş durumda.

Sonuç olarak çökme, yerli ve milli uzlaşma konu-
muz. Bence “Çökme Hakkı” Anayasamızın değişti-
rilemez maddeleri arasına da konulmalı. Ancak
uzlaşılamayan bir nokta var, ne de olsa herkes kendi
çökme hakkı olsun ister ama kimse kendi malına
çöksün istemez. O nedenle yukarıda da belirtiğim
gibi, çökme hakkı herkese verilirse olmaz!

Toplumun üzerinde uzlaşacağı çökme hakkı
esaslarını oluşturmak çok zor.

HAKKIMI YEDİRMEM
“Aslında o kötü akıllarını ve kötü zihin-
lerini kötülük dolu kalplerini, ‘Binali
Bey'e mi oy vereceksiniz, Sisi'ye mi oy
vereceksiniz’ diye meydanlarda bağır-
dıklarında anlamak gerekiyordu” diyen
İmamoğlu, “Ben, bu memleketin bir ev-
ladıyım. Allah'ını seversen, Sisi'ne biz
ne? Yani bunu diline dolayan bir akıl,
memleketin bir köyünde doğmuş ve bu
güzel Cumhuriyet onu eğitmiş, İstan-
bul'a Belediye Başkanı yapmış bir mem-
leket evladına, Karadeniz'in Trabzon
ilinin Akçaabat ilçesinin, eski adı Za-
nane, yeni adı Cevizli Köyü'nde doğmuş
bir adama bunu diyen akıldan, başka
bir maharet bekleyemezsiniz. Çok net
ifade ediyorum. Birkaç kelime önemli.
Bir tanesi, ‘Hak yememek ve hakkını
yedirmemek.’ İlk gündeki gibi, burada
başta Genel Başkanımız ve bütün ko-
nukların huzurunda, bütün vatandaşla-

rımızın huzurunda ve
bizi izleyen 16 milyon
İstanbullunun ve 86
milyon vatandaşımı-
zın huzurunda ifade
edeyim ki: Hiç kimse-
nin hakkını yemedim,
hakkımı da yedirme-
yeceğim. Bunun altını
çizmek istiyorum”
ifadelerini kullandı.

Silivri'de Murat Özkazan (20), eski kız arkadaşının babası
Ayhan Ergün'ü (46) anaokulu önünde bıçaklayarak öldürdü

olay, dün Silivri
Yeni Mahalle 1
Kasım Caddesi üze-

rinde bulunan bir anaokulu
önünde meydana geldi. Murat
Özkazan, eski kız arkadaşının
annesinin çalıştığı anaokulu-
nun önüne gidip beklemeye
başladı. Bu sırada Özkazan'ın

eski kız arkadaşının babası
Ayhan Ergün, eşini almak için
anaokulunun önüne geldi. Er-
gün'ü fark eden Özkazan, oto-
mobile doğru yaklaştı. Kapıyı
açan Özkazan, yanında getir-
diği ekmek bıçağıyla baba
Ayhan Ergün'ü defalarca kez
bıçakladı. Ergün, vücuduna al-
dığı bıçak darbeleriyle ağır ya-
ralanırken Murat Özkazan ise
olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra otomobilde ha-
reketsiz yatan Ergün'ü fark
eden çevredekiler durumu po-
lise ve sağlık ekiplerine bil-
dirdi. İhbar üzerine olay
yerine gelen sağlık ekipleri bı-
çaklanan Ergün'ün hayatını
kaybettiğini belirledi. Bunun

üzerine polis konuyla ilgili
araştırma başlattı. Yapılan in-
celemelerde Ergün'ün aracına
bir kişinin yaklaştığını ve ka-
pıyı açtığını gören polis, şüp-
helinin yakalanması için
çalışma başlattı. Şüpheli
Murat Özkazan'ın Ergün'ün
kızının eski erkek arkadaşı ol-
duğu tespit eden polis, şüphe-
liyi yakalayarak gözaltına aldı.
Özkazan'ın daha önce de psi-
kiyatri tedavisi aldığı öğre-
nildi. Bu arada cinayet anı ise
çevredeki bir iş yerinin güven-
lik kamerasına yansıdı. Gö-
rüntülerde şüpheli Özkazan'ın
Ergün'ün aracına yürüdüğü,
kapıyı açıp içeriye doğru eğil-
diği daha sonra da aracın ya-
nından uzaklaştığı anlar
görüldü.

Aranızdan iyi yazarlar çıkacak
Çocuklara
okuma ve yazma
alışkanlığı kazandır-

mak amacıyla Bağcılar Beledi-
yesi ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından “Sevgili
Günlük” etkinliği düzenlendi.
Programın lansmanı Nevin –
Mehmet Bilginer İlkokulu’nda
gerçekleştirildi. Tanıtıma Bağcı-
lar Kaymakamı Abdullah
Uçgun, Bağcılar Belediye Baş-
kanı Abdullah Özdemir, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa

Yılmaz ve öğrenciler katıldı.
Kendisinin de ilkokul dönemle-
rinde günlük tuttuğunu belirten
Özdemir, “Günlüklerimizde ar-
kadaşlarımızla ilgili anılarımızı
yazardık. Bunlar çok kıymet-
liydi. Şimdi siz de anılarınızı ve
arkadaşlarınızla birlikte geçirdi-
ğiniz keyifli zamanları yazacak-
sınız. Ortaokulda günlüğünüzü
karıştırdığımızda anılarını göre-
ceksiniz. Günlükler yazma alış-
kanlığı kazanmanıza vesile
olacak. Günlük yazarak kendi

kabiliyetinizi de görmüş olacak-
sınız. İlerleyen süreçte aranız-
dan çok iyi yazarların
çıkacağına inanıyorum. Bu
yüzden bu projeyi çok önemsi-
yoruz” dedi.
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2022 dönemine ait
Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı.Buna göre,
sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri topla-

mında ücretli çalışan sayısı 2022 Ekim ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki
yılın aynı ayında 13 milyon 861 bin 65 kişi iken, 2022 yılı ekim
ayında 14 milyon 883 bin 717 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt
detaylarına bakıldığında; 2022 yılı ekim ayında ücretli çalışan
sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,2, inşaat sektö-

ründe yüzde 5,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,5 arttı.

Yüzde 0,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli
çalışan sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Üc-
retli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı ekim
ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde
0,2, inşaat sektöründe yüzde 1,0 ve ticaret-hizmet sektöründe
yüzde 0,5 arttı. HABER MERKEZİ

Ücretli çalışan sayısı arttı Yenilenebilir enerji
maliyeti azaltıyor

APLUS Enerji ve Sürdürülebilir Ekonomi
ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA)
tarafından hazırlanan "Artan Elektrik Fi-

yatları ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Piyasaya
Etkisi" başlıklı raporda, Türkiye'de yenilenebilir
enerji santrallerinin ve bu santrallere verilen teşvikle-
rin piyasaya etkileri değerlendirildi. Çalışmada,Yeni-
lenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması
(YEKDEM) veya Yenilenebilir Enerji Kaynak Alan-
ları (YEKA) kapsamında geliştirilen projelerin ve
daha çok lisanssız santralin hayata geçmesi duru-
munda, 2021'in tamamı ve 2022'nin ilk yarısında ser-
best piyasadaki elektrik fiyatlarının ne olacağının
ölçülmesi amaçlandı. Buna göre, Türkiye'nin toplam
19 gigavat olan güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücü-
nün bugün 36 gigavat olması durumunda, serbest
piyasadaki elektrik fiyatının artan YEKDEM mali-
yetlerine rağmen 2021 için gerçekleşen değerlere
göre yüzde 3,5, yılın ilk 6 ayındaki değerlere göre ise
yüzde 11,8 daha düşük olacağı hesaptandı. AA

Türkiye'de yenilenebilir enerji kurulu gücündeki
artışın elektrik faturalarını düşürerek tüketici
enflasyonunu iyileştirici etki yapacağı öngörülürken,
ithal yakıt maliyetlerinin ve karbon emisyonlarının da
önemli ölçüde azalabileceği hesaplandı

KONUT SATISLARINDA
SERT DUSUS

Konut satışlarındaki düşüş 5. aya girdi.
TÜİK verilerine göre, ülke genelinde
konut satışları kasımda bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 34,1 azaldı.
Kredili satışlar ise kasımda yıllık bazda
yüzde 57,7 oranında azaldı. Yabancılara
yapılan satışlar kasımda yıllık bazda
yüzde 17,4 azalırken, ocak-kasım
döneminde yüzde 20,4 yükseldi

T ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Kasım’a iliş-
kin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.Buna göre,
Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir

önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azalarak 117 bin
806’ya düştü. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut
satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayı-
larına göre İstanbul’u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 pay
ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 pay ile An-
talya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla
34 konut ile Hakkari, 47 konut ile Ardahan ve 58 konut ile
Bayburt oldu.

Kredili satışlar azaldı

Konut satışları 2022 Ocak-Kasım döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 1 milyon 277 bin
659 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut sa-
tışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
57,7 azalış göstererek 16 bin 655’e düştü. Toplam konut sa-
tışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1 olarak gerçek-
leşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut
satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 ar-
tışla 258 bin 524 oldu. Kasım ayındaki ipotekli satışların, 5
bin 133’ü; Ocak-Kasım dönemindeki ipotekli satışların ise
70 bin 170’i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan satış düştü

Yabancılara yapılan konut satışları da kasım ayında bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları 2022 Ocak-Kasım döne-
minde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 ar-
tarak 61 bin 104 oldu.

En çok satış yine Ruslara

Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara ya-
pılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yapı-
lan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konut satışı ile
Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 733 konut satışı ile İs-
tanbul ve 567 konut satışı ile Mersin izledi. Kasım ayında
Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 2 bin 575
konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla
510 konut ile İran, 331 konut ile Irak ve 277 konut ile Uk-
rayna vatandaşları izledi. HABER MERKEZİ
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T.C. İSTANBUL İLİ
BEŞİKTAŞ İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısında
konuşan YİK Başkanı Tuncay Özilhan, cari açığın
finansmanının ekonominin yumuşak karnı olduğunu,
ekonomi yönetiminin en büyük önceliğinin
enflasyonun düşürülmesi olması gerektiğini söyledi

TÜSiAD Yüksek İstişare Konseyi
Başkanı Tuncay Özilhan, cari açı-
ğın finansmanının ekonominin yu-

muşak karnı olduğunu ve ekonomi
yönetiminin en büyük önceliğinin enflasyonun
düşürülmesi olması gerektiğini söyledi. TÜ-
SİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Özil-
han toplantının açılışında şunları söyledi ;
“Yüksek fosil yakıt kullanımımız ithalat fatura-
sının düşürülmesinin önündeki en büyük
engel. Cari açık ve açığın finansmanı dün ol-
duğu gibi bugün de ekonominin yumuşak
karnı olmayı sürdürüyor. Cari açık üretim ya-
pısından kaynaklanıyor. Sadece kurun yarattığı
ucuzlatma etkisiyle cari açık sorunu çözülmü-
yor. Türk lirasının yüksek değer kaybına rağ-
men dış açık vermeye devam ediyoruz.
Ekonomideki belirsizliklerin sene başından bu
yana sayısı 200’ü aşan mevzuat değişiklikleri-
nin doğurduğu tedirginliklerin yanında hukuk
ve adalet sistemine ilişkin sıkıntıların da etki-
siyle yabancı sermaye yatırımları gelmiyor.
Gelen de üretim yatırımlarına değil, gayrimen-
kule geliyor.”

Kaynak belirsiz

Ekonomide yaşanan belirsizliklere de dikkat
çeken Özilhan, “Enflasyon faiz makasının hiç
olmadığı kadar açılmış olduğu bir ortamda,
üstelik bir çok merkez bankası faiz artırıyorken
yurtdışından sermaye girişinin zemini olmuyor.
Cari açığın finansmanı için elde merkez ban-
kası rezervleri, bazı ülkelerin sağladığı finans-
manlar ve kaynağı belirsiz ‘net hava ve noksan’
kalemi yer alıyor. Bu tür finansmanın da
devam edip etmeyeceği ekonomi ile ilgili değil.
Bu yüzden önümüzdeki aylarda cari açığın fi-
nansman koşullarının ne olacağını bilemiyo-
ruz. Üretim yapısını değiştirmeden, ithalata

bağımlılığı azaltmadan,
ihracatın katma değer iç-
eriğini yükseltmeden, yük-
sek teknolojinin payını
artırmadan döviz soru-
nunu çözemeyiz. Döviz
sorununu çözmeden en-
flasyonu çözemeyiz” dedi.
HABER MERKEZİ

Hem üretim
hem eğitim

Şerefiye Mahallesi'ndeki okulun 10, 11 ve
12. sınıflarında eğitim gören 60 öğrenci, 10
öğretmen gözetiminde, elektrik-elektronik,

mobilya, makine ve metal teknolojisi atölyelerinde
okullardan ve kurumlardan gelen talepler doğrultu-
sunda üretim yapıyor. Şu ana kadar öğretmenleriyle
Van'daki 79 okulda özel eğitim sınıfı, kütüphane, eği-
tim destek odası kurulması için gerekli mobilyaları üre-
ten öğrenciler, Van ve Hakkari'deki onlarca okula da
tenis masası ve basketbol potası yaptı. Bu sayede öğ-
rendikleri bilgileri atölyede uygulama imkanı bulan öğ-
renciler, hem kendilerini geliştirdi hem de kazandıkları
parayla ailelerine katkı sundu. Okul müdürü Ercan
Türker, AA muhabirine, fabrika gibi çalışan okulla-
rında öğrencileri hayata hazırladıklarını söyledi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde okulların ihtiyaç
duyduğu sıra, masa, dolap, basketbol potası,
tenis masası gibi ürünlerin üretiminin yapıldığı
Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinin cirosu 5,5 milyon liraya ulaştı
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HDP’DEN DESTEK
GELIRSE SASMAYIN

Büyük bir
korku varC umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, Türkmenistan ziyareti
dönüşünde gazetecilerle bir söy-

leşi gerçekleştirdi. 6 yaşındaki kız çocuğu-
nun evlendirilmesi ve istismara uğraması
iddiaları ile muhalefetin olaya bakışını
değerlendiren Erdoğan, “Her şeyden
önce bir yavrumuzun 6 yaşındayken ya-
şadığı iddia edilen olayda bu yavruyu ko-
rumak veya bu yavrunun hukukunu
savunmak anlamında CHP’nin ciddi ma-
nada bir adım attığını mı düşünüyorsu-
nuz? Bu CHP’ye şunu söylemek lazım;
sen 10, 11, 12, 13, 14 yaşında kızları dağa
kaçırılan Diyarbakır Annelerini bugüne
kadar hiç savundun mu? O gözü yaşlı
anneleri bugüne kadar hiç gidip ziyaret
ettin mi? Bu dağdaki, bu Kandil'deki te-
röristlerin, bu yavruları silahlandırdığını,
onlara taciz tecavüz ettiklerini bildiğin
halde, bu yönde attığın bir adım var mı?
Şu anda onların arkasında olan, onlarla
beraber olan PKK’nın parlamentodaki
uzantılarıyla sen şu anda seçim hazırlığı
yapıyorsun. Onlar 6’lı masada değil ama
6’lı masanın dışından sana zaten şu anda
yön veriyorlar. Sen de onlarla beraber dir-
sek teması içerisindesin, zihinsel temas
içerisindesin. Ve seçime de onlarla bera-
ber hazırlanıyorsun. Onun bir defa bu
şekil bir sabiyi savunma noktasındaki
olayı istismardan başka bir şey değildir.
Bu konuda samimi değildir, bu konuda
dürüst değildir. Bunun Adalet Bakanlı-
ğı'nın kapısına giderek yaptığı tamamen
şovdur. Hayatı şov. Önce sen şu dağa ka-
çırılmış yüzlerce kızın hesabını ver. Onla-
rın arkasında duranlarla beraber dirsek
temasında olma, zihinsel temasta olma.
Önce bunu çöz, bunu hallet. Onun için

CHP’nin bu noktada herhangi bir sami-
miyeti yoktur. 6’lı masada bu gördüğünüz
kişilerin de maalesef ondan farkı yoktur”
diye konuştu.

İstismar konusunda yeni bir düzenleme
yapılıp yapılamayacağı hakkında konu-
şan Erdoğan, “Tabii bu planların, atıla-
cak adımların hiçbir zaman sınırı yoktur.
Bu konuda alınacak tedbirlerle ilgili geldi-
ğimizden bu yana kararlılığımızı hep sür-
dürürdük, sürdürüyoruz. Hiçbir zaman
“Bizden önce bazı müeyyideler konmuş,
şu anda biz ne yapıyoruz” demedik. Tam
aksine, bu cezaların daha da artırılması

gerekiyorsa, çekinmeden artırdık ve üze-
rine üzerine gittik. Bu konuda sığınma ev-
lerine varıncaya kadar, bütün bunların
hepsi bizle başladı ve bunları çok daha
geliştirmek suretiyle adımlar attık. Sadece
devlete değil, aynı zamanda yerel yöne-
timlerde de bu tür adımların atılması ka-
rarlarını, yasal düzenlemelerini getirdik.
Aldığımız çok ciddi tedbirler var. Yeni
yasal düzenlemelerle getirdiğimiz cezai
müeyyideler var. Şimdi bu konuyla ilgili
bile Sayın Kılıçdaroğlu bir şeyler söylü-
yor. İnanın bilmiyor. Adalet Bakanım
açıklama yaptı, Aile Bakanım konuyla il-
gili açıklamalarını yaptı, İçişleri Bakanım
aynı şekilde birçok açıklamalar yaptı. Kı-
lıçdaroğlu’nun bu konularda biraz insafı
olsa, önce kendi partisinin içerisindeki ta-
cizlere, tecavüzlere yolsuzluklara bir bak-
masında fayda var. Şu anda kendi partisi
kaynıyor, tacizlerle kaynıyor. Yani nere-
deyse Türkiye'de hiçbir il yok ki oradaki
teşkilatında bu tür taciz, tecavüz olmasın.
Ama bakıyorsun bazıları şov yapıyorlar.
Hatta kalkıyor belediye başkanı, işte bu
vakfın uzantısı vakfa giderek, o vakfın ka-
patılması gibi şeylerle şov yapıyor. Önce-
likle bir defa sen kendin ne yaptığının
farkında mısın?” diye sordu.

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifini
de değerlendiren Erdoğan, “Doğrusu ben
olumlu gelişmeler bekliyorum. Yani olay
336 imzayla gitti ama Meclis’te başta İYİ
Parti olmak üzere buraya destekler gele-
cek diye düşünüyorum. Buna eğer
HDP’den destek gelirse, buna da şaşma-
yın. Oradan da yeşil ışıklar yanıyor. Dola-
yısıyla CHP’den de gelecektir. Kaldı ki bu
Anayasa değişikliğinde sadece başörtüsü
olayı yok. Aile olayı var. Aile olayı parla-

mentodaki bütün siyasi partileri ciddi
manada ilgilendiriyor. Çünkü bizim için
aile kutsalımızdır. Doğrusu ben parla-
mentoda, kutsalımız olan aileyi dışlaya-
cak bir parti göremiyorum. Şu ana kadar
arkadaşlarımızın yaptıkları görüşmelerde
de olumlu istikamette beyanlar var. Te-
mennim odur ki Meclis'te bu iş görüşme
safhasına geldiğinde inşallah yanılmayız.
Ve buradan olumlu neticeyi de alırız”
açıklamasını yaptı.

İsTanBul Büyükşe-
hir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İma-

moğlu’nun YSK üyelerine ha-
karet iddiasıyla yargılandığı
davada siyasi yasak yolunu
açan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis
cezası almasının ardından, git-
tiği Almanya’daki programını
iptal ederek İstanbul’a dönen
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı
yayında önemli açıklamalarda
bulundu. Kılıçdaroğlu, İma-
moğlu’nun davasının olduğu
gün Almanya’ya gitmesi hak-
kındaki eleştirilere, “Kararı
açıklanırsa beraat ya da ertele-
nir diye bekliyordum. Bakılırsa
normalde bu beraattır dediler.
Benim İngiltere’de benim
Amerika’ya gidişim Türki-
ye’nin hızla büyümesi ve kal-
kınmasıdır. Türkiye’nin bu kısır
tartışmalardan çıkması gereki-
yor. Bu gezileri yaparken, onla-
rın ve bizim müsait olduğu
zaman dilimi içerisinde rande-
vular alınıyor. Biz İngiltere’den
sonra vizyon toplantısını yap-
tık ve sonrasında Almanya’ya
ziyareti planladık” şeklinde
yanıt verdi.

İmamoğlu'na hapis cezası veri-
lip siğyasetten men edilmesine
sert tepki gösteren Kılıçda-
roğlu, “Anadolu'da güzel bir
söz vardır; ‘Zalimin erken git-
mesi için, zulmün artsın' derler.
Saray iktidarının da yaptığı
açıkça bu. Tek kişilik hükümet,
yasama yargı kendisine bağlı.
Yürütme organının başında.
İstediği yere, istediği hakimi
atayabiliyor. İstediği hakimden
istediği kararı çıkartabiliyor.
Kendisinin önüne çıkacak en-
gelleri, İstanbul'un rantlarını
bir şekliyle devşirmek istiyor.
İstanbul'u kaybetmesi onun
için büyük bir yara oldu.

Çünkü ‘İstanbul'u kaybeden,
Türkiye'yi kaybeder' demişti.
Şimdi, Türkiye'yi de kaybedi-
yor. Normalde olması gereken,
yargının bağımsız olmasıdır.
Yargıç, hukukun üstünlüğü ve
vicdani kanaatine göre karar
vermiyor, Saray’dan gelen tali-
mata göre karar veriyor. Bu
milli iradeye darbedir. Yani
milli iradenin seçtiği bir bele-
diye başkanını, bir yargıç tek
başına aldığı talimatla ona si-
yasi yasak getirme cüretini
gösterebiliyor. Dolayısıyla bu
tablo, bizim alışkın olmadığı-
mız demokrasilerde yaşanma-
ması gereken bir tablo. Ama
bu tablo maalesef Türkiye'de
aşama aşama hayata geçirili-
yor” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu'nun kendi-
sini aradığını ve üzüntülerini
dile getirdiğini belirten Kılıçda-
roğlu, “Ben de oraya gidip
Ekrem Beye üzüntülerimi ak-
tarmak istiyorum dedi. Tabii

dedim çok mutlu olurum so-
nuçta olay bir kişi olayı değil
milli iradeye yapılan bir davet.
Hukukun şahsileştirilirse hangi
sonuçları verebileceğini göste-
ren ilginç bir olay” dedi. Kılıç-
daroğlu, “Meral Akşener sizi
aradı mı sorusuna ise “Yo
hayır aramadı” cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı adaylığı ko-
nusunda da açıklamada bulu-
nan Kılıçdaroğlu, “6’lı masada
görüşmeler devam ediyor.
Bütün bunlar belli olduktan
adayı konuşacağız. Gerçek
metnin ortaya çıkması lazım,
kamuoyuyla paylaşılması
lazım. Bütün liderler aynı şeyi
seslendireceğiz. Bu olay aday
seçimimizi etkilemez. Attığımız
her adımda bir tuğla koyuyo-
ruz, 2 tuğla 3 tuğla koyuyoruz,
acele etmiyoruz. Ekrem Bey,
büyükşehir belediye başkanı
olarak İstanbullulara hizmet
ediyor, bir temel atma töreni
var. Hiç kimse Ekrem Bey'i İs-
tanbullulara hizmet etmekten
alıkoyamaz” ifadelerini kul-
landı.

Mahkeme kararı adayı etkilemez!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başörtüsü konusunda Meclis'e sunulan Ana-
yasa değişikliği konusunda konuşan Erdoğan, “Doğrusu ben olumlu gelişmeler bekliyorum. Yani olay 336 imzayla gitti ama Meclis’te
başta İYİ Parti olmak üzere buraya destekler gelecek diye düşünüyorum. Buna eğer HDP’den destek gelirse, buna da şaşmayın” dedi

SİYASETTEN ÇEKİLMEM
ANLAMINA GELMEZ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Mitinginde
“2023'te milletimizden kendi adımıza son defa is-
tediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüz-
yılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlere
teslim edeceğiz" sözünün hatırlatılması üzerine
“Şu anda cumhurbaşkanı adayı olarak iki kez se-
çime girme, aday olma şansınız var. Üçüncü kez
böyle bir şans yok. Dolayısıyla tabii AK Parti'nin
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık işin içinden
çekilmesi anlamına gelmez ve Tayyip Erdoğan'ın
da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez. Önce-
likle biz bu seçimde Cumhur İttifakı olarak adayız,
şu anda çalışıyoruz. Milletimizin teveccühünün ol-
ması halinde Cumhurbaşkanı olarak görevimize
inşallah devam edeceğiz. Parlamentoda da ciddi
bir desteği milletimizden almamız halinde parla-
mentoda da güçlü bir görüntüyle inşallah bundan
sonraki 5 seneyi de başarılı bir şekilde sürdürece-
ğiz. Gerek altyapı gerek üst yapıda bugüne kadar
20 yılda ne gibi başarılar ortaya koyduysak, bun-
dan sonra da aynı başarıları inşallah devam etti-
receğiz. AK Partiliyim. Ben bu partimden ayrılır
mıyım? Ben kurmuşum bu partiyi. Bu arkadaşla-
rımı yalnız bırakmam mümkün mü? Beraber yürü-
dük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan
yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana
her şey AK Parti'yi söylüyor” ifadelerini kullandı.

YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada siyasi yasak yolunu açan 2 yıl 7
ay 15 gün hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı
olacağı toplumun büyük çoğunluğu tarafından sesli bir şekilde dillendirilmeye
başlandı. Bu konuda konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu olay aday seçimimizi etkilemez” dedi

TBMMGenel Kurulu'ndaki bütçe gö-
rüşmelerinde, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu hakkındaki mahkeme ka-

rarı tartışıldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili
Erhan Usta, "Yıllar önce okuduğu bir şiirle mah-
kum olan, o günün mağdurları, yıllar sonra
bugün gücü eline geçirince mağrurlaşıyorsa 20
yıllık iktidarınızda bir arpa boyu yol alamamışsı-
nız demektir. Sayın İmamoğlu için alınan kara-
rın arkasında demokrasi ve millet iradesine karşı
duyulan büyük bir korku vardır. Korku çoğal-
dıkça zulüm artar, ceza artar, haksızlık artar. Siz
korkabilirsiniz ama biz korkmuyoruz. Siz muha-
lefet ve millet üzerinde korku iklimi yaratmaya
çalıştıkça biz daha gür sesle ‘Kahrolsun istibdat,
yaşasın hürriyet’ diye haykırmaya devam ediyo-
ruz” dedi.

İYİ Parti’li Usta’nın sözlerine cevap veren AK
Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç ise “Sayın
Usta, İstanbul 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nin
verdiği kararla ilgili kabul edemeyeceğimiz ifade-
ler kullandı. İstanbul 7’nci Asliye Ceza Mahke-
mesi’nin kararı İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın İmamoğlu’nun YSK üyelerine yö-
nelik ‘Seçimi iptal edenler ahmaktır’ şeklindeki
ifadeleri üzerine hakaret suçu gerekçesiyle veri-
len bir mahkumiyet kararı. Bu ilk derece mahke-
mesinin verdiği bir karar. Kesin olmayan bir
karar. İstinaf süreci var. Temyiz yolu açık olan
bir karar. Kesin olmayan bir karar üzerinden bir
fırtına koparılması, buradan bir mağduriyet al-
gısı oluşturmaya çalışmanın doğru olmadığı ka-
naatindeyim. Kararın, iktidarın talimatıyla
verildiği iddiası bir kere kabul edilemez. Böyle
bir durum kesinlikle söz konusu olamaz. Bu bir
karalama siyasetidir” diye konuştu.
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T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI       
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü       

Beykoz Sosyal Güvenlik Merkezi 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ,Beykoz Merkez Müdürlüğünde işlem gören aşağıda adı-soyadı/Ünvanı yazılı işyerleriadına
salınan SGK borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106.
maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Beykoz Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya

telgrafla açık adrelerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan ve adreslerini bildirmeyenler 
haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapışmış sayılacağı tebliğ olunur.

1 PRİM 2015/7-2016/8 334.514,74

2 1403784.034.62            PRİM 2017/7-2018/11 21.739,66
3 1395307.034.24            PRİM,İPC 2019/2-2021/8 44.224,06

4 2019/100257, 2019/100255, 2019/100253 1413416.034.91             prim 2017/12-2020/12 71.220,82
5
6 1323650.034.50             prim 2017/1-2018/2 13.562,58

7 1205789.034.44            PRİM,İPC 2014/12-2017/10 233.342,66

8 2019/089896, 2019/089895, 2019/089894 PRİM 2016/12-2020/12 59.219,92
9 2019/098007, 2019/098006, 2019/098005 1400614.034.93            PRİM 2017/8-2018/4 23.182,81
10 2022/010523 1439163.034.36            İPC 2018/11 9.995,35
11 1291639.034.49            PRİM,İPC 2014/6-2021/11 327.359,85

12 2022/010665 , 2021/024253 1463531.034.57            PRİM,İPC 2019/3 9.037,15
13 1245549.034.34            PRİM,İPC 2016/7-2021/11 247.453,76

14 1245549.034.34            PRİM,İPC 2016/7-2019/1 247.453,76

15 2019/193796, 2019/193795 1266640.034.76            prim 2012/10 318,30
16 2020/059742, 2020/059741, 2020/059740 1183895.034.72            PRİM 2010/3-2019/12 345.984,82
17 2019/197640, 2019/197639, 2019/197638 1240764.034.02            prim 2018/11-2019/8 88.074,27
18 2019/086765, 2019/086763, 2019/086756 1325210.034.58            PRİM 2018/6-2019/4 41.393,11
19 1171630.034.29            PRİM 2007/12-2017/11 317.231,32

20 1152029.034.22            PRİM,İPC 2014/6-2019-05 15.527,23

21 2019/068604, 1118379.034.31             PRİM 2017/06-2018/04 23.700,00

22 2019/068604 1118379.034.31             PRİM 2017/06-2018/04 23.700,00
23 1208730.034.75            PRİM 2018/8-2019/12 118.896,70

24
25 2019/083353, 2019/083352, 2019/083351 1243176.034.86            PRİM 2018/8-2018/11 21.831,22
26 1251028.034.81            PRİM,İPC 2015/1-2017/11 388.488,20

27 1251952.034.35            PRİM,İPC 2014/3-2017/7 52.374,52

28 1251952.034.35            PRİM,İPC 2014/3-2017/7 52.374,52

29 2019/073364, 2019/073363, 2019/073362 1266770.034.12            prim 2016/5-2017/11 11.467,38
30 1272898.034.29            prim,ipc 2013/3-2019/3 60.587,58

31 1280193.034.49            PRİM,İPC 2012/12-2016/9 208.666,30

32 1230715.034.41            prim 2013/2-2019/3 274.133,96

33 1265539.034.42            PRİM,İPC 2016/9-2017/4 21.411,91

34 1265539.034.42            PRİM,İPC 2016/9-2017/4 21.411,91

35 1270530.034.86            PRİM,İPC 2014/4-2018/10 167.591,90

36 1291416.034.20            PRİM 2013/5-2018/5 305.277,21

37 1291750.034.63            PRİM,İPC 2014/5-2018/6 354.538,39

38 1291750.034.63            PRİM,İPC 2014/5-2018/6 354.538,39

39 2019/083463, 2019/083462, 2019/083461 1270958.034.29            PRİM 2016/3-2018/9 121.415,97
40 2019/083381 1246658.034.76            PRİM 2017/9,10,11 15.015,24
41 1403839.034.20            PRİM 2017/7-2020/4 73.931,09

42 2022/016568, 2012/021228 1180033.034.90            PRİM,İPC 2008/11-2010/6 37.456,83
43 2022/030443 , 2022/030442 , 2022/030441 1359590.034.03            PRİM 2019/7-2019/10 20.000,00
44 2022/016834 1463693.034.25            ipc 2019/3 8.407,00
45 1301064.034.65            PRİM,İPC 2017/5-2020/8-2022/01     311.314,81

46 1258673.034.63            PRİM 2019/2-2020/11 373.511,19

Borcun Dönemi Borç Miktarı (TL)

ıscıler
kazandı!
Sendikanın tanındığı Vivo V Tech’te işten
atılan işçiler zaman içerisinde işe geri alına-
cak ve patron yetki itirazını geri çekerek
toplu sözleşme masasına oturacak

S endikalaştıkları için toplamda 39 işçinin
işten atıldığı Vivo V Tech’te kazanım geldi.
Sendikanın tanındığı fabrikada işten atılan

işçiler zaman içerisinde işe geri alınacak ve patron
yetki itirazını geri çekerek toplu sözleşme masasına
oturacak. Gebze Güzeller OSB’de kurulu bulunan
ve Türk Metal Sendikası Gebze 1 No’lu Şube’nin
örgütlendiği Vivo V Tech’te kademeli şekilde toplam
39 işçinin işine son verilmişti. Vivo V Tech, 2022
Dünya Kupası sponsorlarından biri.

İşe geri alınacaklar

Türk Metal Sendikası Gebze 1 No’lu Şube Başkanı
Mustafa Teke, yaşanan gelişmeleri fabrika önünde
direnişteki işçilere duyurdu. "Ayın 24'ünde yetki bel-
gemiz geldi, işveren itiraz etmişti" diyen Teke, "Daha
sonra diyalog kopukluğu yaşandı, önce 2 tane kar-
deşimizi, sonra onlara destek veren 37 kardeşimizi
işten atılmıştı. Sağolsun fabrika yöneticilerinden
Hasan bey tüm şartları zorlayarak bir görüşme sağ-
ladı, görüşmemiz de olumlu geçti. Atılan arkadaşla-
rımız işbaşı yapacak, öncelikle onu söyleyelim.
İşveren yetki belgesine itiraz etmişti, itirazlarını da
çekecekler. Kesinleşmiş yetki belgemiz geldikten
sonra masaya oturacağız. Bu da şimdiden hayırlı
uğurlu olsun. Yağmur demedik, çamur demedik 12
saatlik mesaimiz 10 gün boyunca fabrikanın
önünde devam etti. Şunu da belirtelim; burası bir
fabrika, işverenimiz işini sürdürebilmek için işten
atılan arkadaşlarımızın yerine yeni istihdam yaptı.
10'ar kişilik gruplarla işe iadeler olacak. Hepinizi iş
başı yaptırmak için mücadele edeceğiz" dedi.

İşimize bakacağız

Teke şöyle devam etti: “En büyük keyif aldığımız
konulardan biri de mücadeleyle girdiğimiz işyerleri.
Bunu Salcomp Xiaomi'de, bölgemizde Murat Ti-
caret'te yaşadık, orada ilk sözleşmemizi de gerçek-
leştirdik. Her şey sizlerle güzel. Fabrika
yönetiminin iyi niyet gösterisine teşekkür ediyorum.
Biz işimize bakacağız, sonra da kazandırdığımız-
dan da hakça payımızı alacağız.”

HABER MERKEZİ

Borçlunun  
Adı Soyadı/Ünvanı

İcra Takip No

2019/075222, 2019/075221, 2019/075220,
2017/013674, 2017/013673, 2017/013672,
2015/058662, 2015/058591, 2015/058586,

Sıra
No

2019/099235, 2019/099234, 2019/099233

1310864.034.68 

İşyeri Sicil/Kimlik No

2021/022672, 2019/097263,
2019/097262, 2019/097259

2019/034899, 2019/034898, 2019/034897, 2018/017156,
2018/017154, 2018/013748, 2018/013747
2019/071592, 2017/024318, 2017/024317,
2017/024316, 2015/035137, 2015/035136,
2015/035135, 2015/034969, 2015/025821,
2015/025820, 2015/025819

2022/032423 , 2022/16622,2022/010655, 2022/010654,
2022/010653, 2021/024978, 2021/024977, 2021/024976,
2019/073954, 2019/073953, 2019/073952, 2018/022839,
2018/022838, 2018/022837, 2015/052439,2015/052438,
2015/052437, 2015/026273, 2015/026272, 
2015/026271, 2015/026270, 

Borcun
Türü

1376478.034.13 

2021/024931, 2021/024930, 2021/024929, 2019/035205,
2019/035204, 2019/035203, 2018/029929, 2018/029928,
2018/029927, 2018/013581, 2018/013580, 2018/013579,
2017/025524, 2017/025523, 2017/025522, 2017/014581,
2017/014580, 2017/014579, 2017/014578
2019/035205, 2019/035204, 2019/035203, 2018/029929,
2018/029928, 2018/029927, 2018/013581, 2018/013580,
2018/013579, 2017/025524, 2017/025523, 2017/025522,
2017/014581, 2017/014580, 2017/014579, 2017/014578

2019/069329, 2017/016878, 2017/016877, 2017/016876,
2017/016875, 2017/015496, 2017/015495, 2017/015494,
2015/037246, 2015/037245, 2015/037244, 2015/031464,
2015/031463, 2015/031462, 2015/031461, 2015/031460,
2014/111722, 2014/111721, 2014/111720, 2014/041473,
2014/041472, 2014/041471, 2013/200556, 2013/200555,
2013/068816, 2013/068805, 2012/065173, 2012/065172,
2012/065171, 2012/030965, 2012/030964, 2012/030963,
2012/015803, 2010/066024, 2010/066023, 2010/066022,
2010/046191, 2010/046190, 2010/046189, 

SOĞUKSU İLKOKULU
ÖĞRENCİLERİNİ 
KORUMA DERNEĞİ

2020/058730, 2020/058727, 2020/058719, 
2019/080478, 2019/080476

ENDER ALPARSLAN
USULOĞLU

2020/060892, 2020/060891, 2020/060890, 2019/204648, 2019/204647,
2019/204646, 2019/071667, 2019/071665, 2019/071662, 

2019/035249, 2019/035248, 2019/035247, 2017/024493,
2017/021081, 2016/093582, 2016/093580, 2016/088709,
2016/088708, 2016/088707, 2016/088706, 2016/082558,
2016/082557, 2016/082556, 2016/067742, 2016/067733,
2015/046001, 2015/046000, 2015/045999,
2019/195998, 2019/035301, 2019/035300, 2019/035299,
2017/016932, 2015/046068, 2015/046067, 2015/046066
2019/195998, 2019/035301, 2019/035300, 2019/035299,
2017/016932, 2015/046068, 2015/046067, 2015/046066

2019/073446, 2019/073445, 2019/073444, 2017/016685,
2017/016684, 2015/049668, 2015/049664, 2014/112086,
2013/122316, 2013/122314, 
2019/073641, 2019/073638, 2019/073636, 2017/015083,
2017/015082, 2017/015081, 2016/086423, 2016/086422,
2016/086421, 2016/086420, 2015/050243, 2015/050240,
2015/050239, 2014/042444, 2014/042443, 2014/042442,
2013/201917, 2013/201916, 2013/115244,2013/115243,
2013/115242, 2013/072919, 2013/072918, 
2019/072962, 2019/072961, 2019/072960, 2018/027497,
2018/027496, 2018/027495, 2017/024306, 2017/024305,
2017/024304, 2015/043307, 2015/043305, 2015/043302,
2014/041970, 2014/041969, 2014/041968, 2013/201058,
2013/201057, 2013/120993, 2013/120992, 2013/120989, 

2019/073340, 2018/018461, 2018/018460,
2017/019175, 2017/019174, 2017/019173,
2017/019172, 2017/011787, 2017/011785, 

2019/073340, 2018/018461, 2018/018460, 2017/019175, 2017/019174,
2017/019173, 2017/019172, 2017/011787, 2017/011785, 

2019/073410, 2019/073409, 2019/073408, 2018/024744,
2018/024743, 2018/024742, 2017/025538, 2017/025537,
2017/025536, 2017/016110, 2017/016109, 2017/016108,
2015/049514, 2015/049513, 2015/049512
2019/034778, 2019/034777, 2019/034776, 2014/065660,
2014/050880, 2014/050878, 2013/202170, 2013/202169,
2013/122966, 2013/122965
2019/073962, 2019/073960, 2019/073959, 2019/073958,
2018/022912, 2018/022911, 2018/022910, 2018/018467,
2018/018466, 2018/018465, 2018/018462, 2018/012826,
2018/012825, 2017/023182, 2017/023181, 2017/023180,
2017/019411, 2015/052448, 2015/026121, 2015/026119, 

2019/073962, 2019/073960, 2019/073959, 2019/073958,
2018/022912, 2018/022911, 2018/022910, 2018/018467,
2018/018466, 2018/018465, 2018/018462, 2018/012826,
2018/012825, 2017/023182, 2017/023181, 2017/023180,
2017/019411, 2015/052448, 2015/026121, 2015/026119, 

2022/016744, 2022/016742, 2022/016741, 2019/099247,
2019/099246, 2019/099245

2021/019870, 2021/019869, 2019/074715,
2019/074707, 2019/074706, 2022/34992
2022/019075, 2022/019074, 2022/019073,
2019/058455, 2019/058454, 2019/058453

Yoksulluk

sınırı 27 bin

lira oldu
DİSK/Birleşik Metal-İş Araştırma
Merkezi (BİSAM) açlık sınırının 7 bin
818 lira, yoksulluk sınırının ise 27
bin 41 liraya çıktığını açıkladı

BİSAM’ın 4 kişilik hane halkı üzerinden yaptığı
araştırmaya göre sağlıklı beslenmek için 1 ayda
yapılması gereken harcama tutarları, yetişkin
bir erkek için 2 bin 116 TL, yetişkin bir kadın
için 2 bin 5 TL, 15-18 yaş arası bir genç için 2
bin 211 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1486
TL şeklinde. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin
toplam aile bütçesine maliyetinin 7 bin 818 lira
olarak tespit edildiğini aktaran BİSAM, “Bu
tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yap-
ması gereken zorunlu harcama tutardır. Eği-
tim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım
gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gere-
ken harcama tutarı 27 bin 41 liraya ulaşmakta-
dır” dedi. BİSAM hazırladığı raporu ise Sağlık
Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme
ve Diyabetik bölümünün hazırladığı Türkiye’ye
Özgü Beslenme Kalıbı’nın, farklı kaynaklardan
elde edilen verilerle değerlendirilerek yenilen-
mesi sonucu oluşturduğunu belirtti. 

AŞKIN GÜNDOĞDU

İMDAT BESİM OKUMUŞ

FATMA ÖZÇIRAK
MUSTAFA MESUT AKÇADOĞAN
EMİN ŞENOL

CİMŞİT ÇAKIR
ALİ GÜLER
MURAT AKYOL

HALİL YAŞAR

HAMZA YAŞAR

YUNUS AKSOY

RECAİ ÇALIŞKAN

TANER ASLAN

ŞEBNEM POSLU

TURGUT AKARSULAR

UFUK ÇAĞLAYAN

MEHMET KUTLU
AYGEN KÖYAĞASI

TAYYAR KOYAN

CÜNEYT ÖREN

İSMAİL HAKKI KALAYCI
ELİF KÜÇÜKSARI

SELÇUK İLKATEŞ
CANAN İNCİ USULOĞLU

METİN YILDIRIM 
TARIK KORKMAZ
HASAN ÜNLÜ
AYHAN YILMAZ
YASEMİN DARICI

SERDAR SERHATLI

HİKMET TOGA SÖZEN

ALİ TUFAN KIRAÇ

TAYYAR KOYAN
AYDIN KAŞTAŞ
MUSTAFA KIRAN
TÜRKAN YILMAZ 

AHMET TEKE

MURAT TOKEL

SALİM EMRE HOCAOĞLU

RAMAZAN ÖZDEMİR

ENGİN KIR

SÜLEYMAN İLHAN DEMİR
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EL ELE  YAŞAM  DERNEĞİ’NİN
14/12/2022   TARİH,  2022/7  SAYILI

KARAR YAZISIDIR
Derneğimizin Olağan Genel Kurulunun 30/12/2022
Cuma günü saat 14:00 de, Beylicium AVM  kat: 2 

Erol Günaydın tiyatro sahnesi (no: 69) nde aşağıdaki
gündemle toplanmasına, çoğunluğun sağlanamaması
durumunda 05/01/2023 Perşembe günü saat 14:00

de yine aynı yerde çoğunluk aranmaksızın 
toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Gündemi
1-Açılış ve yoklama
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3-Divan Heyetinin seçilmesi (Başkan ve 2 katip üye)
4-Divan Heyetine imza yetkisinin verilmesi
5-Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporunun 
okunması ve görüşülmesi
6-Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
7-Yönetim, Denetim Kurullarının raporlarının 
ayrı ayrı ibrası
8-Tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması
9-Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ve Denetim
Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
10-Dilek ve temenniler
11-Kapanış

Başkan :  Necla Türkoğlu
Üyeler :    M. Deniz Çakıroğlu

Afet Ürecek
Arzu Aytaç
Ayça Aykanat
İlker Beyhan
Betül Soğuksu

Babam Gazi Mustafa ÖZÇELİK adına 
kayıtlı istiklal madalyası ve intikal belgesini
kaybettik. Hükümsüzdür. Kızı Servet GözgüResmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1750293)

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI       
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü  Beykoz Sosyal Güvenlik Merkezi 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ,Beykoz Merkez Müdürlüğünde işlem gören aşağıda adı-soyadı/Ünvanı yazılı işyerleriadına
salınan SGK borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106.
maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Beykoz Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya

telgrafla açık adrelerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan ve adreslerini bildirmeyenler 
haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapışmış sayılacağı tebliğ olunur.

47 1366930.034.68            PRİM 2019/9-2021/6 201.061,20

48 İLHAN ÖZÇELİK 1434767.034.05            PRİM,İPC 2018/12-2021/8 365.361,78

49 HASAN BAHA TÜRKER 2022/019353, 2022/019352, 2022/019351, 2021/025031 1445008.034.61           PRİM,İPC 2019/6-2020/2 349.757,97
50 İLKEM ŞAHİN 2022/019437, 2022/019436 1493765.034.27           PRİM 2021/4-2021/8 268.042,54
51 ERDİNÇ HIDIR 1339396.034.82           PRİM 2015/6-2016/6 15.572,66

52 ERTAN FERAHLI 1407600.034.95           PRİM 2018/5-2019/9 11.276,54

53 2019/086245, 2019/086241, 2019/086233 1320668.034.75          PRİM 2016/7-2018/4 16.182,72

54 SEMİH SEDAT IŞIK 1297110.034.88           PRİM 2015/6-2017/12 104.569,36

55 MUSTAFA EMİR DİRİ 2019/193915, 2019/193911, 2019 1325515.034.72           PRİM 2014/12-2015/4 7.971,16
56 SALİH DEMİRÖRS 1312672.034.33           prim 2014/2-2014/11 16.365,96

57 DURSUN AYDEMİR 1394884.034.86           PRİM,İPC 2017/3-2018/2 350.208,86

58 BİLAL KURT 1391924.034.36            PRİM,İPC 2017/2-2018/3 289.491,48

59 MUSTAFA TAÇYILDIZ 2022/016779, 2019/105965, 2019/105964, 2019/105963 1434504.034.33           PRİM,İPC 2019/1-2020/3 132.056,63
60 FUAT ATMACA 2022/016782, 2022/016781 , 2022/029020 , 2022/029019 1439459.034.41           PRİM,İPC 2019/5-2020/6 78.724,36
61 UĞUR ÖZTURAN 1468273.034.46           PRİM,İPC 2019/12-2021/2 23.625,16

62 NURDAN UZEL 2019/087655, 2019/087654, 2019/087653 1346057.034.50           PRİM 2016/6-2017/12 19.043,57
63 UĞUR ALTUN 1353210.034.25           PRİM 2015/7-2018/9 47.244,79

64 KADER YILMAZ 1333268.034.65            PRİM,İPC 2016/7-2018/12 36.029,33

65 ADEM AKSOY 1319381.034.49            PRİM,İPC 2014/9-2017/1 194.101,34

66 1359416.034.23           PRİM 2015/10-2018/11 184.909,02

67 ABDULLAH DOĞAN 1367250.034.97           PRİM 2016/2-2019/1 105.305,90

68 SALİM AYDIN 2019/088917, 2019/088913, 2019/088909 1369691.034.16           PRİM 2018/7-2019/2 8.370,07
69 NACİ ÖZTÜRK 1352270.034.55           PRİM 2017/12-2019/3 202.346,22

70 EMİN GÜNAL 2019/087482, 2019/087479, 2019/087471 1333052.034.43          PRİM 2018/1-2018/7 149.992,34
71 HALİL İBRAHİM YASİN UZUN 1299635.034.91          PRİM 2017/10-2018/5 73.446,95

72 HÜLYA TURAN 1344812.034.66            PRİM,İPC 2015/3-2018/3 129.075,27

73 LEVENT SUAT SELÇUK 2019/089889, 2019/089888, 2019/089887 1376152.034.75            PRİM 2016/5-2017/11 21.714,58
74 ÜMİT DEMİRBAŞ 2020/011583, 2019/098013, 2019/098012, 2019/098011 1400675.034.57            PRİM,İPC 2017/5-2018/4 82.601,25
75 SEYFULLAH KARASU 2019/097857, 2019/097856, 2019/097855 1398518.034.34            PRİM 2017/5-2019/2 128.195,58
76 MURAT AKBAĞ 2019/089136 , 2019/089134, 2019/089133, 1370830.034.88            PRİM 2016/3-2016/11 68.352,19
77 KEREM AKARSU 2019/095807, 2019/095801, 2019/095800, 1384388.034.66            PRİM 2016/10-2018/1 21.653,85
78 UĞRAŞ GÜNGÖR ÇAKIR 1362355.034.52            PRİM 2018/1-2020/6 146.627,46

79 HAKAN COŞKUN 2019/104378, 2019/104377, 2019/104374 1431195.034.22            PRİM 2018/11-2019/1 10.084,73
80 EMRAH BOZOĞLU 2019/096431, 2019/096430, 2019/096429 1389845.034.91            PRİM 2017/1-2017/11 34.157,23
81 AHMET GÜZEL 2019/101548, 2019/101545, 2019/101542 1418870.034.16            PRİM 2018/2-2019/3 74.954,47
82 ABDERAHMANE SIAD 2022/026569, 2022/026565, 2022/026564, 2019/100088 1411584.034.05            PRİM 2017/11-2019/10 18.853,93
83 MAHMUT AZİZOĞLU 2019/099948, 2019/099944, 2019/099943 1410690.034.81            PRİM 2017/12-2018/1 7.000,00
84 KORHAN GÜLNAR 2019/100464, 2019/100462, 2019/100461 1415333.034.68            PRİM 2018/3-2018/11 11.852,88
85 HARUN DEMİR 2022/019442, 2022/019441, 2022/019440, 2022/019439, 1499434.034.70            PRİM 2020/2 23.451,27
86 ALİ SAİT ÇOLAK 2019/087631, 2019/087630, 2019/087629, 1342622.034.10            PRİM          2016/11-2017/11 94.698,63
87 1349535.034.36            PRİM 2015/6-2017/8 37.667,08

Borcun Dönemi Borç Miktarı (TL)Borçlunun  
Adı Soyadı/Ünvanı

İcra Takip NoSıra
No

İşyeri Sicil/Kimlik No Borcun
Türü

1750293’nolu ilanın devamıdır

BENNO JOHANN HEINZ
LÜTTSCHWAGER

2019/078924, 2019/078925, 2019/078926, 2022/019248,
2022/019247, 2022/019246
2022/019337, 2022/019336 2022/019335, 2021/025310,
2019/197924, 2019/197923, 2019/197922, 2019/105977,
2019/105976, 2019/105975

2019/034971, 2019/034970, 2019/034969, 2015/065416,
2015/065415 , 2015/065413
2022/016756, 2022/016755, 2022/016754, 2019/194112, 2019/194111,
2019/194110, 2019/099641, 2019/099639, 2019/099638

SERDAR ABDÜLMECİT
KİLERCİ

2019/074506, 2019/074504, 2019/074501, 2017/016347,
2017/016346, 2017/016345, 2017/016344, 2015/054281,
2015/054280, 2015/054279

2019/075242, 2019/075239, 2019/075238, 2015/059084,
2015/059083, 2015/059082
2022/016727,2019/111798, 2018/021533, 2018/021532,
2018/021531, 2018/015395, 2018/015394, 2018/015393,
2017/024282, 2017/024281, 2017/024280
2022/016726, 2019/111782, 2019/079199, 2019/079198,
2019/079197, 2018/025261, 2018/025260, 2018/025259,
2018/021527, 2018/021526, 2018/021525

2022/016838, 2022/016837, 2022/016836, 2022/016835,
2020/058517, 2020/058516

2019/078393, 2019/078392, 2019/078361, 2015/067028,
2015/067027, 
2019/076307, 2019/076306, 2019/076305, 2018/018441,
2018/018440, 2018/018439, 2017/021087
2019/111480 , 2017/010415, 2017/010414, 2017/010413,
2015/061756, 2015/061754, 2015/061753, 

PA INTERNER LIMITED 
GERÇEK TEMSİLCİSİ : KNİAZ
OMAROVİÇ KHUDOYAN

2019/011208, 2019/011206, 2017/025693, 2017/025692,
2017/025691

2019/078935, 2019/078934, 2019/078933, 2017/017788,
2017/017787, 2017/017786

2019/205275 , 2019/205274, 2019/205273, 2019/078249,
2019/078246, 2019/078233, 2018/028764

2019/074607, 2019/074603, 2019/074596, 2018/032453,
2018/032452, 2018/032451, 2018/021190, 2018/021189, 2018/021188

2019/077601, 2019/077599, 2019/077596, 2018/023310,
2018/023309, 2018/023308, 2018/017027, 2018/017026,
2018/017025, 2017/026900, 2017/026899, 2017/026898,
2017/017725, 2017/017724, 2017/017723, 2017/017722,
2015/065935, 2015/065934, 2015/065933

2020/095380, 2020/095379, 2020/095374, 2019/088364,
2019/088363, 2019/088362, 

DARYAL CANKAT
GÜRÇEŞME

2019/077779, 2019/077778, 2019/077775, 2015/066526,
2015/066525, 2015/066524

OYLE KOLAY
KACMAK YOK!

ZAYİ

İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak ve
hapis cezası kararı sonrası Saraçhane’de

düzenlenen mitinge binlerce kişikatıldı. Saraçha-
ne'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davu-
toğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin
Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Baba-
can, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
İmamoğlu'nu yalnız bırakmadı. Saadet Partisi
Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun yerine vekili
Sabri Tekir iştirak etti. 

Sizden ne istiyorlar?

Mitingin ilk konuşmasını yapan Ekrem İma-
moğlu, “Burası Saraçhane, burası sizin evi-
niz. Burası milletin evi. Burada siz ne derseniz
o olur. Ama önce sizlere soru sormak istiyo-
rum. Bana bu sorunun cevabını vermenizi is-
tiyorum. Bu ülkeyi yönetenlerin milletimizle,
sizinle ne alıp veremediği var? Sizden ne isti-
yorlar? 31 Mart'ta oyunuzu kullandınız, say-

madılar. Zarfa attığını dört oy pusulasından
üçü geçerli, büyükşehir belediyesi için kullan-
dığınız oy ise geçersizdir dediler. Sizin terte-
miz, helal oyunuzu iptal ettiler. Seçimi
yenilediler. Sizin seçtiğiniz büyükşehir beledi-
yesine eskiden bizden bizden bir gün önce,
kamu bankalarından bol bol kredi verirlerdi.
Sizin seçtiğiniz yönetime tam 3.5 yıldır, bu
millete ait bankalardan 1 kuruş vermiyorlar.
Sizin seçtiğiniz yönetim, çok daha uygun ko-
şullarda dışarıdan fonlar bulup getiriyoruz.
Bu defa da uydurma bahanelerle aylar geçi-
yor, yıllar geçiyor, bir imza atıp onay vermi-
yorlar. Sizinle alıp veremedikleri ne var
bunların? 16 milyon insanımızdan ne istiyor-
lar? Hepinizin çok yakından bildiği, mesela
eskiden bu şehirde taksilerle ilgili kararları be-
lediye verirdi. Artık taksi ile ilgil kararlar An-
kara'dan alınacak diyorlar. Siz ne yaptınız?
Bir kere değil, iki kere üst üste belediye baş-
kanı seçtiniz” dedi. 

Her şeyi yok sayıyorlar

“Sizin seçtiğiniz belediye başkanınız görevden
alıp hapsetmek için mahkemeden karar çıkar-
dılar” diyen İmamoğlu, “Üstelik baktılar
mahkemenin hakimi istedikleri gibi karar ver-
meyecek, onu sürüp başka bir hakim getirerek

karar çıkardılar. Allah aşkına bu ülkeyi yöne-
tenlerin, ey vatandaşlarım sizinle ne dertleri
var? Yok öyle kolay kaçmak yok. Onları gön-
derecek altı siyasi partinin lideri burada. Siz-
lere söyleyeyim, bunlar milletin iradelerine
karşı alerjisi olan insanlar. Milli irade başka
türlü şekillenirse bütün arızalar başlıyor. Milli
iradeyi geçersiz kılmak için ellerinden geleni
yapıyorlar ama yapsınlar. Nafile, nafile.  Ne
hukuk ne ahlâk gözetiyorlar. Ne din ne iman
gözetiyorlar. Her şeyi yok sayıyorlar. Gözleri
hiçbir şey görmüyor. Bugün burada büyük
kalabalığı harekete geçiren sizlerin ortak vic-
danıdır. Hepimiz birbirimizin için, haksızlığa
karşı, adaletsizliğe karşı buradayız” ifadelerini
kullandı. 

Siyaset yapmayacaksın

İktidara seslenen İmamoğlu, “Milletin irade-
sine alerjin varsa, seçim sonuçlarını hazmede-
miyorsan, tavsiyemiz ne biliyor musunuz?
Siyaset miyaset yapmayacaksınız. 16 milyon
İstanbullu senin gözünde bir ve eşit değilse,
85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı-
mızı bir ve eşit görmüyorsanız, memleketi
idare ediyorum diyemezsiniz. Sadece birta-
kım çıkar gruplarını, seçilmiş dernekleri, birta-
kım karanlık odakları yönetiyorsunuz.

İstanbul'da bir israf düzeni kurdular ve son-
suza dek sürsün istiyorlar. Bir avuç insanın
zenginliğine zenginlik katan, İstanbul'un ca-
nına okuyan bir düzendi bu. Ben seçimde
hemşirelerimden yetki isterken yetkiyi verin,
bu israf düzenini yok edelim dedim. Şeffaflık-
tan asla vazgeçmeyeceğimizi ilan ettim” dedi.

Avuçlarını yaladılar

İmamoğlu konuşmasının devamında, “Kişi-
lere, gruplara, cemaatlere, partilere, kişisel ya-
kınlığınızın olduğu bu tarz grup ve kurumlara
yakın olmayacağız, herkese eşit olacağız
dedik. İstanbullular beni bunun için
seçtiler. İsraf düzenine bu şekilde son
verdik. Bütçemizi 16 milyon İstanbul-
lunun hizmetine sunduk. Bir avuç
insan yalan oldu yalan. Avuçlarını ya-
ladılar. Bu sadece israf düzenine son
vermekle kalmadık. Bir şey daha yap-
tık. İstanbul'da insaf düzeni oluşturdu.
İstanbul 3.5 yıldır vicdana ve mantığa
uygun şekilde yönetiliyor. Artık İstan-
bullunun vicdansız, adaletsiz, kısacası
insafsız bir düzene tahammülü yok.
Kim olursa olsun, hangi partiden
olursa olsun halkın oylarıyla seçilmiş
bir yöneticiyi haksız, hukuksuz biçimde

görevden almak haddini bilmemektir.  Altılı
masanın en çalışkan neferi olacağım. Altı
genel başkana hepinizin huzurunda söz veri-
yorum. Ben ortak aklın iradesine inanıyorum.
Toplumun barış içinde, ortak bir geleceği inşa
edeceğine inanıyorum. Onların dikte ettirdiği
yok hükmündeki kararlardan asla korkmuyo-
rum. Birlikte bu karanlık günleri aşacağız.
Asla üzülmeyeceğiz. Asla öfkeye kapılmaya-
cağız. Ama hep birlikte kararlı olacağız. Bu
dava bana açılmış bir dava değil. Bu dava
ülke davası. Bu dava adalet davası. Bu dava
eşitlik davası. 2023 çok güzel olacak” dedi. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen
hapis ve siyasi yasak kararının ardından Al-
tılı Masa dün Saraçhane'de buluştu. Burada

konuşan İmamoğlu, “Sizin seçtiğiniz bele-
diye başkanınız görevden alıp hapsetmek
için mahkemeden karar çıkardılar. Üstelik

baktılar mahkemenin hakimi istedikleri
gibi karar vermeyecek, onu sürüp başka bir

hakim getirerek karar çıkardılar.  Yok öyle
kolay kaçmak yok. Onları gönderecek altı

siyasi partinin lideri burada” dedi

İBB Meclisi,
Ekrem İma-
moğlu'nun YSK

üyelerine hakaret ettiği ge-
rekçesiyle yargılandığı da-
vadan aldığı 2 yıl 7 ay 15
gün hapis cezasını tartıştı.
MHP Grup Başkanı ve Si-
livri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, öncelikle
Ekrem İmamoğlu’na geç-
miş olsun dileklerini sunar-

ken, miting alanları varken Saraçhane binası
önünde gösteri yapılmasını eleştirdi. Yılmaz,
“Gösteriler, mümayüşler, demokrasinin vazgeçil-
mezidir. Kamu hizmet binası olan meclis binası
önünde dün olduğu gibi bu gün de bir gösteri ya-
pılacak. Yenikapı ve Maltepe Miting alanı varken,
kamu hizmet binası önünde yapılmasının doğru
olmadığını, trafiği kilitlendiğini ve İstanbullu va-
tandaşları zora soktuğunu belirtmek istiyorum”
dedi. CHP ve İYİ Parti sıraları masalara vurmak
sureti ile Volkan Yılmaz’ı protesto etti. 

Nihai bir karar değil

Ak Parti Grup Başkanı Tevfik Göksu ise alınan
kararın nihai olmadığını belirterek, yargı süreci-
nin devam ettiğini ve İBB Başkanı ile ilgili kesin-
leşmiş bir mahkumiyet ve siyasi yasaklamanın
söz konusu olmadığını söyledi. Alınan kararın
nihai olmadığının bilinmesine rağmen, Saraç-
hane Meydanı’na toplanarak bu durumdan si-
yasi sonuç çıkarma çabasını ibretle izlediklerini
söyleyen Göksu, “Üzüntülerimi ve geçmiş olsun
dileklerimi ifade ederek konuşmama başlamak is-
tiyordum ancak, otobüsün üstündeki sevinci gö-
rünce kelimelerin yetersiz kaldığını görüyorum”
dedi. Göksu, “AK Parti hiçbir zaman siyaset dışı
alanlardan güç devşirme peşinde olmamıştır,
bundan sonra da olmayacaktır. Aziz milletimiz
şahittir ki, Ak Parti’nin siyaset anlayışında siyasi
rakipleri ile sandıkta rekabet etme dışında her-
hangi bir yöntem yoktur. Ak Parti olarak siyasi
yasaklardan, vesayetlerden çok çekmiş bir siyasi
hareket olarak, siyasete dışarıdan yapılan hiçbir
vesayeti ve müdahaleyi kabul etmeyecek, her
zaman milletin iradesine sahip çıkmaya devam
edeceğiz” dedi.  SELVİ SARITAÇ

Karar hukuki 
değil siyasidir!
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“ Atatürk’ün Hatıra Defteri” adlı eserin
sunuş kısmını yazan Prof. Dr. Afet
İnan, kitabın kendilerine nasıl ulaştı-

ğını şöyle anlatır: “Rahmetli şair Mehmet
Emin Yurdakul’un büyük oğlu Halim Yurda-
kul, İstanbul Tekel Genel Müdürlüğünde
Ulaştırma Müdürü iken bir iş için Diyarba-
kır’a gitmiş, rahmetli Şükrü Tezer de Diyar-
bakır Tekel Müdürü olarak orada
bulunuyormuş. Halim Yurdakul Şükrü Te-
zer’in evinde misafir iken bir gün Şükrü
Tezer: ‘Benim elimde Atatürk’ün bir hatıra
defteri var, orada babanızı ilgilendiren not-
lar bulunuyor’ diyerek defteri Halim Yurda-
kul’a göstermiş.” Yurdakul, babasını
ilgilendiren notların kopyalarını alır ve bun-
ları Türk Tarih Kurumu Müdürü Uluğ İğde-
mir’e teslim eder. İğdemir de bu notları
1965’te Sümerbank dergisinde yayınlanan
“Atatürk’ün Günceleri” adlı yazısında ya-
yınlar. 1971’de ise, Şükrü Tezer’in oğlu
Cahit Tezer, babasının yazılarıyla beraber
hatıra defterini, Türk Tarih Kurumu’nda ya-
yınlanmak üzere Afet İnan’a teslim edecek-
tir.

16 Aralık notları, “Saat 5,0 evvelde Er-
gani Madeni’nden hareket.” cümlesiyle baş-
lar. İkinci Ordu Karargâhı’nın bulunduğu
Sekerat’ın (Palu’nun bir bölgesi) batısına
doğru yürünür ve orada İstanbul’a dönmek
üzere Karargâh’tan ayrılmış olan İzzet Paşa
ile ayak üstü bir görüşme yapılır. İzzet Paşa
yoluna devam eder. “Biz, İsmet Bey ve saire
Sekerat’a geldik.” diye yazar Mustafa
Kemal Paşa. İsmet Bey (İnönü) o günlerde
İkinci Ordu Kurmay Başkanı’dır. Karar-
gâh’ta, Avrupa’ya gitmek için hazırlık yapan
4. Kolordu Kumandanı Pertev Paşa’nın yanı
sıra Prens Mehmet Ali Paşa Celal de bulun-
maktadır. Yemekten sonra İzzet Paşa’nın bı-
raktığı notları okuyan ve İsmet Bey’le
vaziyetin değişmesi hakkında görüşen Mus-

tafa Kemal Paşa; “Gece pek fena uyudum.”
diye sonlandırır günün notunu.

Gün, sabah gelen telgrafların okunma-
sıyla başlar. Mustafa Kemal Paşa’nın ziya-
retçileri vardır: 4. Kolordu Erkânıharbiye
Reisi Kemal Bey, Palu Kaymakamı, eşraftan
İbrahim Bey. Ordunun; Genç-Darahini-Hun-
Gökdere dağları-Çille dağı hattına çekilmesi
için emir veren Mustafa Kemal Paşa şunları
yazar: “Bitlis, Diyarbakır valilerini davet
ettim. Elâziz’in davet edeceğim. Maksadım
iaşe hususunu şifahen (sözlü) halletmektir.
Levazım riyasetini (başkanlık) karargâha
celbediyorum. Fırka 5 Kumandanı Fuat
Bey’e (Cebesoy) Menzil Müfettişliğini teklif
ettim.”

Mustafa Kemal Paşa, Kemal Bey’le görü-
şür. Savaşişleri Bakanı Enver Paşa’dan,
Bağdat cephesinde bulunan Altıncı Ordu’ya

bir fırka sevk edilmesi emri gelmiştir. Fırka
14’ün bir alayı ile Fırka 47’nin bir alayı de-
ğiştirilerek gönderme kararı alınır. Enver
Paşa’dan gelen bir emre göre de İzzet
Paşa’nın yokluğunda, Erzurum cephesinde
bulunan Üçüncü Ordu Kumandanı Vehip
Paşa’dan talimat alınacaktır. Başkumandan
Vekili Enver Paşa, aynı yetkiye sahip olan
Mustafa Kemal Paşa’yı “yapacağı işlerde
diğer bir ordu kumandanından emir almak
mevki ve mecburiyetinde” bırakmıştır.

Genç kuşaklarımıza bir hatırlatma olarak
buraya biz de bir not düşelim: Enver Paşa
benzer bir tavrı, Mustafa Kemal, Anafarta-
lar zaferinden sonra 16. Kolordu Kuman-
danı olarak Edirne’den Şark Cephesi’ne
gönderilirken de sergileyecektir. Mustafa
Kemal Edirne’den hareket etmeden önce
Başkumandanlık Vekâleti’nce acilen İstan-
bul’a çağrılır. İleride Şark Cephesi’nde oluş-
turulacak olan ordu kumandanlığının
kendisine verileceği vaadiyle şimdilik kol-
ordu kumandanı olarak Diyarbakır’a git-
mesi istenir. Ancak Enver Paşa sözünde
durmayacak Keşan’da bulunan İkinci Ordu
Kumandanı Ahmet İzzet Paşa’yı, karargâhı
ile birlikte Diyarbakır’a gönderecektir. Mus-
tafa Kemal ile rekabet, Enver’in ruh dünya-
sının bir parçasıdır. 1938’den sonra ise bu
rekabetin şekli değişecek, Atatürk’e erişe-
memenin acısını ilke ve devrimlerini zedele-
yerek çıkarmakta arayan siyasiler iş başına
gelecektir.

“Telgrafları gördüm. Fırka 8 kardan
muzdarip.” diye başlar. İsmet Bey’le görü-
şen Mustafa Kemal Paşa, yeni düzenlemeler
hakkında Başkumandanlığı, Vehip ve İzzet
Paşaları bilgilendirir. Yemekten sonra
Palu’ya giden Mustafa Kemal Paşa, Kayma

kam’la görüşür ve köprünün çabuk yapıl-
ması tavsiyesinde bulunur. Gece geç saatlere
kadar İsmet Paşa ile görüştüğünü yazan
Mustafa Kemal Paşa, şu notu da ekler:
“Menzil Müfettişliği’nden başlayarak İzzet
Paşa İsmet Bey’i tercih ediyordu. Ben Fuat
Bey’i.”

Öğleden sonra saat “3’e kadar” ordu iş-
leriyle meşgul olan Mustafa Kemal Paşa,
bir saat uzaklıktaki Süvari Bölüğü’nü ziya-
rete gider. Bölük Kumandanı Yüzbaşı Fevzi
Efendi’dir. Sonra da yemeğe kadarki vakitte
Prens Mehmet Ali Paşa Celal ile görüşür.
Mühim bazı evrakı tamamlamak için uğra-
şan Mustafa Kemal Paşa; “Yemekten sonra
yalnızım… Dün geceki uykusuzluktan dolayı
hemen şimdi uykum var.” notunu düşecektir.

Sabah erkenden raporlar gelir. Bağdat
cephesindeki Altıncı Ordu Kumandanı Halil
Paşa, Fırka 14’ün hızlıca yola çıkartılma-
sını yazmaktadır. “Akşamüzeri biraz yaya
dolaştım. Kolorduları tesir-i nakil için biraz
sıkıştırdım.” diye not eden Mustafa Kemal
Paşa’nın bu sözleri, 17 Aralık’ta ordunun
geri hatta çekilmesini emretmesi ile ilgilidir.
Şükrü Tezer bu duruma açıklık getirir ve
şöyle der: “… bu hareket tarzının başlıca
sebep ve saiki de çok şiddetli geçen kış mev-
simi dolayısıyla ordunun iaşe bakımından
güçlük ve sıkıntıya uğramamasını temin ga-
yesiyle alınan tedbirden ileri gelmiş bulunu-
yordu.”

22 Aralık notuna göre kayda değer bir
şey yoktur.

Mustafa Kemal Paşa, Gökdere dağı-Çille
hattının savunmasını incelemek üzere Seke-
rat’tan hareket eder. Yanında “Erkânıhar-
biye ve Topçu Müfettişi İstihkâm
Kumandanı (Prens Mehmet Ali Paşa
Celal)” vardır. Bahçeköy civarında otomobil
çamura saplanır. Hayvanlarla İsa Ağa mez-
rasına kadar hattı inceleyerek giderler.

Geceyi orada geçirirler. Notlar şu cümlelerle
sonlanır: “İsa Ağa mezreası küçük fakat
güzel bir köy. Evleri temiz. Çok rahat
ettik.”

“Gökdere dağının tepesine çıktık. Tekrar
İsa Ağa mezreasına indik. Bu mıntıkaya te-
karrüp eden Alay 33’e ikamet köylerini doğ-
rudan doğruya emrettim. Badehu (sonra)
Okuçuyan üzerinden mevzi-i müdafaanın
dahilinden Bahçeköy’e geldik. Orada yemek
yedik. Badehu otomobil ile Tepeköyü’ne gel-
dik. Harap, yalnız bir ev var.”

Mustafa Kemal Paşa’nın, 7 Kasım-24
Aralık 1916 günlerin kapsayan, gelecek ku-
şaklar için tarihsel önem ve değer taşıyan
notları 25 Aralık’ta; “Bugün mevziin sol ce-
nahını” kelimeleri ile sonlanır; cümle ta-
mamlanmamıştır. 1917 yılının 17
Şubat’ında Mustafa Kemal Paşa, Başkomu-
tanlık Vekâleti’nce Hicaz Kuvve-i Seferiye
Komutanlığı’na atanacak ve hemen hareket
etmesi istenecektir…

Atatürk’ün hayatı boyunca yakınında
olan, “çalışma ve silah arkadaşları” nın ka-
leme aldığı anıları okuyunca, Türk milleti-
nin vatan savunması için kahredici şartlar
altında verdiği mücadeleyi öğrendikçe, Ça-
nakkale ve İstiklâl Harbi şehitlerini andıkça
ister istemez şunları düşünüyorsunuz: Bu in-
sanlara olan hak borcumuzu ödemeden düze
çıkabilir miyiz ve bu hak borcumuzu nasıl
ödeyeceğiz?

Hak borcumuzu ödemenin yolu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü yeniden keşfet-
mekle olacaktır. O’nu; yüz yıl önce milletine
sunduğu değerlere sahip çıkarak yeniden an-
latacağız. “Sarı saçlım-mavi gözlüm” ve
benzer ezberleri bir kenara bırakıp genç ku-
şakları 1900-1938 arası tüm ayrıntılardan
haberdar edeceğiz. Elimizde, bu tarih aralı-
ğına ait ciddi bir belgeselin bile olmaması
düşündürücü değil midir? Üstelik de her
türlü ayrıntıya sahipken…

Tarih yapan ve yazan çağlar üstü lideri-
miz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla
yürüyenlerin anısına binlerce kez saygıyla…

Günce (6) “Yemekten sonra yalnızım” cananmurtezaoglu@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Canan MuRtezaoğlu
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle
Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki şehirlerde ağır yıkımların meydana geldiğini duyurdu

M orawiecki, karşılıklı ilişki-
lerin 45'inci yılı dolayı-
sıyla Brüksel'de

düzenlenen AB-Güneydoğu Asya
Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler
Zirvesinin ardından değerlendirme-
lerde bulundu. Yapılan görüşme-
lerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik
saldırganlığının kınandığını belirten
Morawiecki, "Bu saldırganlığın ger-
çekte neyle ilgili olduğunu açıkla-
mak, ittifaklar kurmanın önemli bir
parçasıdır." ifadesini kullandı. Mo-
rawiecki, doğal gaz ve enerji fiyatla-
rının mümkün olduğunca
düşürülmesi gerektiğinin altını çize-
rek, "Bunca zamandır AB düzeyinde
ortak bir zemin yoktu. Bu nedenle,
AB ortaklarımızı daha cesur ol-
maya, köşelere saklanmak yerine
AB'nin sahip olduğu ekonomik gücü
basitçe kullanmaya çağırıyorum."
değerlendirmesinde bulundu. Dün

gerçekleşen AB-ASEAN Liderler
Zirvesi kapsamında, AB-Tayland
Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması ile
AB-Malezya Ortaklık ve İşbirliği
Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma-
lar, çevre, enerji, iklim değişikliği,
ulaşım, bilim, teknoloji ve ticaret
gibi çeşitli konularda siyasi diyaloğu
geliştirmeyi hedefliyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Mora-
wiecki, bazı ülkelerin Rusya'ya yap-
tırımları hafifletmek için
çabaladığını belirterek, "Polonya
buna karşı. Yaptırımların güçlendi-
rilmesi ve sıkılaştırılması çağrısında
bulunuyoruz. Rusya'nın mallarına el
konulmasından yanayız." dedi. Mo-
rawiecki, Avrupa Birliği (AB) Lider-
ler Zirvesi için geldiği Brüksel'de
gazetecilere, Rus lobicilerin yaptı-
rımları hafifletmek için çalışmalar

yaptıklarını söyledi. Rusya'ya daha
fazla yaptırım uygulanmasını iste-
meyen ülkelere karşı olduklarını be-
lirten Morawiecki, Moskova'yı
durdurmanın herkesin ortak çıka-
rına olacağını ifade etti. Morawi-
ecki, birkaç ülkenin Rusya'ya
yaptırımları hafifletmek için çabala-
dığını savunarak, "Polonya buna
karşı. Yaptırımların güçlendirilmesi
ve sıkılaştırılması çağrısında bulu-
nuyoruz. Rusya'nın mallarına el ko-
nulmasından yanayız."
değerlendirmesinde bulundu. El ko-
nulan paraların Ukrayna'yı yeniden
inşa etmek için kullanılabileceğinin
altını çizen Morawiecki, "Rus oli-
garkların cüzdanlarına ulaşılmalı.
Güçlerini ve zenginliklerini Ukrayna
kanı üzerine inşa ettiler. Sadece
kendi iyilikleri ve çıkarları, onlar için
en büyük değerler." diye konuştu.

ZelenSKiy, Telegram hesabından
yaptığı görüntülü paylaşımla ulusa
seslendi. Rus ordusunun ülkesine

karşı saldırı eylemlerinin sürdüğünü ifade eden
Zelenskiy, sabah erken saatlerinde Kiev bölge-
sinde 13 adet İran yapımı insansız hava aracı-
nın (İHA) imha edildiğini aktardı. Zelenskiy,
cephe hattında ağır çatışmaların sürdüğünü be-
lirterek, Rus güçlerinin cephe hattındaki yerle-
şim yerlerini yıkmaya devam ettiğini savundu.
Başkan Zelenskiy, "Rusya, Mariupol gibi, Vol-
novaha gibi, Bahmut gibi Donbas'ta da şehri
yok ediyor." dedi. Rus kuvvetlerinin bugün Her-
son şehrine yönelik de saldırılar düzenlediğini
aktaran Zelenskiy, saldırılar sonucu 8 yaşındaki
bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti. Rus ta-
rafıyla bugün yapılan bir esir takasıyla 64 Uk-
raynalı askerin daha serbest kaldığını dile
getiren Zelenskiy, "Hala Rusya'da tutuklu bulu-
nan her Ukraynalı erkek ve kadının serbest bıra-
kılması ve evlerine dönmeleri için çalışmaya
devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Macron Rusya’ya sopa gösterdi

Kongo Demokratik Cumhuri-
yeti’nin başkenti Kinsaşa’da şid-
detli yağışları sonucu meydana

gelen sellerde ölenlerin sayısı 140’a çıktıHü-
kümetten yapılan açıklamada, Kinsaşa’da 2
gündür etkili olan şiddetli yağışların ardın-
dan oluşan seller ve toprak kaymalarında
ölenlerin sayısının 140'a yükseldiği bildi-
rildi. Hala 12 kişinin kayıp olduğu belirtilen
açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının
devam ettiği belirtildi. Yaklaşık 18 milyon
nüfuslu Kinsaşa’nın 24 mahallesini vuran
seller nedeniyle 400 bin ev hasar gördü, 300
ev yıkıldı ve birçok noktada toprak kayması
meydana geldi. Afet sonrasında, Başbakan
Jean Michel Sama Lukonde ülkede 3 gün-
lük yas ilan edildiğini duyurmuştu. Son yıl-
larda büyük göç dalgalarına maruz kalan
Kinsaşa'da 2019'da meydana gelen selde 40
kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını ele alınacağını belirtti
Macron, zirveye katılımı öncesi yaptığı açıklamada,
toplantının birçok amacının bulunduğunu, ilk olarak
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’ya yardımları görü-

şeceklerini , bu ülkeye gelecek yıl 18 milyar avro yardım yapıla-
cağını söyledi. Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketinin
gündemde olduğunu ifade eden Macron, 27 Avrupa ülkesinin,
yaptırımlara ek olarak Rusya’ya yönelik baskıyı artırma yollarını

görüşmesi gerektiğini dile getirdi. Macron, zirvede ayrıca Avru-
pa’nın güneyine yönelik stratejiyi sağlamlaştırma meselesinin de
ele alınacağını, bunun yanında Avrupa enerji ve elektrik politika-
larının görüşüleceğini aktardı. Rüşvet almakla suçlanan Avrupa
Parlamentosunun (AP) eski başkan yardımcısı Yunan milletve-
kili Eva Kaili’yle ilgili yargı makamlarının kanıtlara dayalı olarak
işini yaptığını vurgulayan Macron, yetkili kurumların gerekli ka-

rarları alacağını söyledi. AP Başkan Yardımcısıyken yolsuzlukla
suçlanan Eva Kaili ile eski AP milletvekili İtalyan Pier-Antonio
Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan Nic-
colo Figa-Talamanca, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını et-
kilemek üzere Katar'dan rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına
alınmıştı. Katar, stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği
yönündeki iddiaları reddediyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) ortaklarını daha cesur olmaya ve
"köşelere saklanmak" yerine sahip olunan ekonomik gücü Rusya'ya karşı kullanmaya çağırdı

SoSyal Demokrat
Partili Maier, taz gaze-
tesine yaptığı açıkla-

mada, "Yasaklama prosedürü
için şimdiden hazırlık yapılması
gerektiği kanaatindeyim." dedi.
Thüringen eyaletinde aşırı sağcı
olarak sınıflandırılan AfD parti-
sinin, parti yasağı için temel teş-
kil eden bazı kriterleri açıkça
yerine getirdiğini söyleyen Maier,
AfD'nin açıkça anayasa karşıtı
olduğunu ve özgür demokratik
temel düzeni ortadan kaldırma
niyetini gizlemediğini ifade etti.
Almanya'da ana muhalefet par-
tisi konumundaki Hristiyan De-
mokrat Birlik Partisi (CDU)
Genel Başkanı Friedrich Merz
ise AfD'nin yasaklanmasının ya-
rarsız olacağını söyledi. Welt tel-
evizyonuna konuşan Merz, "Bu
tür yasaklama prosedürlerini pek
yararlı bulmuyorum. Kendilerini

yeniden organize ediyorlar ve
başka bir partide yer alıyorlar.
Sonra oyun yeniden başlıyor."
değerlendirmesini yaptı.

CDU lideri, bu konuda silah ya-
salarının sıkılaştırılmasının dü-
şünülebileceğini belirterek "Eğer
bu kesimden insanların yasal
yollardan silah sahibi oldukları
ortaya çıkarsa o zaman bu, ger-
çekten kontrol edilmelidir." ifade-
sini kullandı. Almanya'da darbe
planladıkları iddia edilen İmpa-
ratorluk Vatandaşları (Reichs-
bürger) adlı örgüte yönelik
yürütülen soruşturma kapsa-
mında tutuklananlar arasında
AfD'nin eski Federal Meclis
üyesi Birgit Malsack-Winke-
mann'ın bulunması AfD'nin ya-
saklanması tartışmalarını da
beraberinde getirmişti.

Almanya'da Thüringen
Eyaleti İçişleri Bakanı Georg
Maier, aşırı sağcı Almanya
için Alternatif Partisinin (AfD)
yasaklanması için hazırlık
yapılması çağrısında bulundu

Almanya gergin!

GAZ FİYATLARI
DÜŞÜRÜLMELİ



Bir göz

Karay

"Lady ..."
biri

Garaz
pasta türü

sözü

durumu

Not

Ab

su

"...

Sodyum

bölümü

utçu

sözü

Umut
Giysi

Karagöz
Bir

Tümör
Öç alma

sözü

Bir

türü Törpü türü 100 m²

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

 AVAL

 BÖLÜK

 EBLEH

 GEBE

 VEYA

9 1 2
8 3 5

8
6 3

2 5 9
7 8 6

6 2
1 5 3

8 4 5

9 2 1
7 6 3
9 4

5 1 2
4 8 5

6 2
9 7 8

1 5
3 8

B F K
D C

C F G K
H B D C

A
H

F K E B
D B G A

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

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

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

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

R E V A L E N S
E A V E R A J E
H D E M O D E Y
A E N E M E K E
V S E K A N T L
E Ö A
T O Z K O P A R A N

A T I F
G Ö L T O R T U S U
E Ö Y Y
Ç K A S A B A U

O L A R A K
R S E K A N S K
M N A K Ç I A
E K T O Z O N

Bir göz

Karay K "Lady ..." G A Ö biri Ö K Garaz Ü pasta türü E E sözü A
K A R A M L E K S K R Y A

R durumu G R E S S E K S
Not

B L O K N O T
H A V A A L A N M N A R E L A L A

Ab

su S U "... N C O L E M C A R M T B
B U Z Sodyum P U L bölümü E F E

utçu U S K E L E K E T E K
P U H U sözü

Umut U M U Giysi T
D T O F E T F U T A

P K L Ü K S R A M
Karagöz A T B Bir A

Tümör

U R Öç alma U O T B N B
U H D E D Y E sözü H Z A R

Bir

S A A
türü A R A P T A V A N Törpü türü R A S P A 100 m² A R

B A T E N A L N A Z L R N G
E N T E K O N Ç L U K R P T O

Ç ö z ü m l e r

A T I F

 EMEK

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Ha
rf 

Su
do

ku
 | 

AB
CD

EF
GH

K8 2 6 9
3

9 1 8 4 2
9 6 1
6 9 8

7 6
4 1

3 8 7
3 2

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 16 ARALIK 2022 CUMA BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1750862)

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
GAZETE İHALE İLANI – ZEYİLNAME

1316 ARALIK 2022CUMAwww.gazetedamga.com.trKÜLTÜR SANAT

Akbatı, 2023 senesine girilmesine sayılı günler kala, ziyaretçilerine
rengarenk süsler ve çeşitli etkinlikler sunacak. Yılbaşında hediye

alternatifleri de ziyaretçilerle buluşturulacak. Yılbaşı Pazarı’na
eşlik edecek

kortejle en uzun
gece 21 Aralık'a

özel hediyeler de
sahiplerini

bulacak

Yaşam akademisi'nde ise astro-
log Hande kazanova, 29 aralık
Perşembe günü saat 14.00’te

zemin katta bulunan restoranlar Sokağı giri-
şinde söyleşi verecek. akbatı Yılbaşı Pazarı,
19 aralık itibarıyla başlayacak ve çeşitli mar-
kalar, yeni yılı yansıtan hediyeliklerini misa-

firlerin beğenisine sunacak. Oyuncaktan lez-
zetli yılbaşı çikolatalarına, dekorasyon ve ta-
sarım ürünlerinden aksesuarlara kadar
çeşitli kategorilerdeki birçok hediyelik akbatı
Yılbaşı Pazarı’nda misafirlerle buluşacak. 24
aralık Cumartesi günü özel repertuvarıyla yıl-
başı korteji akbatı misafirlerine renkli anlar

yaşatacak. en uzun gece 21 aralık'a özel et-
kinlikte ise "Çevir kazan" oyunuyla akbatı mi-
safirleri çeşitli hediyeler kazanabilecek.
akbatı mobil uygulaması kullanıcıları ise saat
12.00 itibarıyla akbatı -1'inci katta yer alacak
standa gelip çarkı çevirerek sürpriz hediye-
lerden birini kazanacak.dHa

T imaş Yayınlarının Cağaloğlu'ndaki
binasında gerçekleştirilen etkinlikte,
İngiliz çocuk kitabı yazarı ve illüs-

tratör Taylor, genç okurların hikayelerine
ilişkin sorularını cevapladı. İngiltere'de ya-
şadığı bölgenin kitaplarındaki karakter ve
mekanlar için ilham kaynağı olduğunu dile
getiren Taylor, "Denizin hemen yanında ya-
şıyorum. Orada kış aylarında oldukça il-
ginç insanlarla karşılaşıyor ve deniz
kenarında oldukça ilginç şeyler buluyorum.
Tüm bunların bir hikayede nasıl bir araya
gelebileceğini düşünüyorum. Kasabanın ve
hikayenin ortaya çıkışı böyle oldu. Tüm il-
hamımı denizden alıyorum." dedi. "Tuhaf
Deniz Kasabası" romanındaki ana karak-
terlere değinen Taylor, "Herbie benim ço-
cukluğumdaki halim, çok cesur ve
maceracı bir çocuk değildim. Violet ise
daha çok 'keşke böyle olsaydım' dediğim
bir karakter." diye konuştu. Thomas Taylor,
serinin son kitabını bitirdikten sonra da
yazmaya devam etmek istediğini, yeni fikir-
lerinin olduğunu fakat henüz paylaşmak
istemediğini ifade etti. Romanında anlattığı
Tuhaf Deniz Kasabası'nda en sevdiği yerin
sorulması üzerine yazar, "Otelleri çok heye-
can verici buluyorum. O yüzden Herbie'nin
yaşadığı otelde hangi acayip insanların ya-

şadığını ve oranın ne kadar farklı hikayeler
barındırabileceğini hayal edebiliyorum.
Onun dışında iskeledeki 'Fish and chips'
restoranı da ilgimi çekiyor." değerlendirme-
sinde bulundu.

En kötü karakteri
yazmak bile eğlenceli

İngiliz yazar, hikayedeki Herbie ve Violet'in
dışındaki karakterleri de yazmaktan keyif
aldığını belirterek, "En kötü karakteri yaz-
mak bile çok eğlenceli. En sevdiğim karak-
ter olarak gizemli ve yaşlı bir kadın olan
Leydi Kraken'i söyleyebilirim. Çünkü arka
planında birçok hikaye barındıran bir ka-
rakter." ifadesini kullandı. Taylor, yetişkin-
lerin de okumak isteyeceği kitaplar yazmak
istediğini anlatarak, aklında pek çok fikir
olduğunu fakat bunları kitaba dönüştür-
menin kolay olmadığını aktardı. Etkinliğe
katılan okurlarla sohbet eden Taylor, ken-
disi için hazırlanan kitabının kapak tasarı-
mının yer aldığı pastayı keserek, kitaplarını
imzaladı. Thomas Taylor'ın, Türkçeye ter-
cüme edilen "Malamander", "Gargantis" ve
"Shadowghast-Karakasvet" romanları ile
serinin dördüncü kitabı "Festergrimm",
Genç Timaş tarafından okurların beğeni-
sine sunuluyor. AA

aKbatı sİzİ beKlİyor
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BIR BASKADIR
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BIR BASKADIR
KITAP ASKI
BIR BASKADIR
KITAP ASKI
BIR BASKADIR

"Tuhaf Deniz
Kasabası" efsaneleri

konulu fantastik roman
serisini kaleme alan

Thomas Taylor,
okurlarıyla bir araya
geldi. Taylor, “Kitap

aşkı bir başkdır.
Bugün gençlerin
gözünde o aşkı

görebildim” dedi

150’den fazla genç sanatçının bine yakın eserini sanatseverlerle
buluşturan Trendyol Sanat, metaverse mağazası ile etki alanını
genişletmeyi hedefliyor. Birinci yaşını ve başarısını metaverse sanat
galerisi ile taçlandıran Trendyol Sanat’ta, geride bırakılan 1 yılda
400’e yakın sanat eserini, sanatsever alıcılarıyla buluşturdu

Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde
barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style’ın 2022
Dünya Finali 10 Aralık akşamı Güney Afrika’nın Johannesburg
kentinde gerçekleştirildi. Türkiye’yi Biser Bayram
Mutlu ve Akay Üstünel’in temsil ettiği yarışmanın
birincisi Japon dansçı D Soraki oldu

İzleyİcİlerİn jüri
olarak dansçıları oyla-
dığı yarışmada dünya

finali birbirinden renkli görüntü-
lere sahne oldu. 30’dan fazla ül-
kede, 130 ayrı noktada
düzenlenen elemeler sonucu
birinci olan ve ayrıca özel
davet ile yarışmaya katılan
60’tan fazla dansçı arasın-
dan seçilen 16 finalist,
Güney afrika’nın Johan-
nesburg şehrinde 10
aralık Cumartesi ak-
şamı saat 21.30’da
gerçekleştirilen red
Bull dance Your
Style’ın 2022
dünya Finali’nde
yarıştı. dünyanın
en iyi dansçıları-
nın hem yer çe-
kimi hem de
birbirleriyle
mücadele-
sini izleme
fırsatı
sunan
yarış-
mada
Türki-
ye’yi

Biser Bayram Mutlu ve 2021 yılı
birincisi akay Üstünel temsil etti.

Yetenekler sergilendi

red Bull dance Your Style 2022
dünya Finali’nde dansçılar punk
ve poptan rap ve klasiklere
kadar birçok farklı türde hit ve
beklenmedik müziklerde yete-
neklerini sergiledi. Los angeles
merkezli ünlü dans grubu kin-
jaz’ın da sahne aldığı finalde ise
Japon d Soraki ve Nijeryalı king
davinci karşı karşıya gelerek bir-
birlerine meydan okudu. Tüm bi-
letlerin tükendiği
Montecasino’da seyircilerin ne-
feslerini tutarak izlediği final kar-
şılaşması sonunda ise seyirci
oylarıyla yarışmanın kazananı 19
yaşındaki genç dansçı d Soraki
oldu. red Bull dance Your Style
2022’nin birincisi olmaktan
büyük mutluluk ve gurur duydu-
ğunu ifade eden d Soraki, “Bu
benim için çok önemli bir an.
Herhangi bir stratejim olmadan,
sadece duygularıma ve müziğe
göre dans etmek ve eğlenmek
istedim. ancak buraya kazanmak
için geldim ve kazandım, bundan
dolayı da tarifsiz bir mutluluk du-
yuyorum” dedi. dHa

13 ArAlık itibari ile
sanatseverlerle bulu-
şan metaverse ala-

nında, Trendyol Sanat’ta yer alan
sanatçıların 600’e yakın sanat
eseri yer alacak. Sanatseverler, 3
günde bir değişen sergiler eşli-
ğinde bu alanı gezme imkanı bu-
lacak. Kullanıcılar, Trendyol
Sanat metaverse deneyimi ile 3
boyutlu olarak eserlerin her deta-
yını yakından incelerken sanatçı-
ların avatarlarından da sanatçılar
ve çalışmaları ile ilgili bilgileri öğ-
renebilecek. Türkiye’de ilk kez sa-
tışa dönen metaverse sanat
mağazasını açan Trendyol Sanat,
böylece metaverse deneyimi ile
sanat eserlerinin satın alınmasını
da ilk defa mümkün hale
getiriyor.

Türkiye'yi sanatla
buluşturuyoruz

Trendyol Grubu Pazarlama İleti-
şimi Direktörü İrem Yılandil,
“Trendyol Sanat ile çağdaş sanatı
her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’
kılmayı amaçlıyoruz. Kariyerle-
rinde belli bir olgunluğa gelmiş
sanatçıların ve genç yeteneklerin
eserlerini milyonlarla buluşturu-
yoruz. Sanatseverler böylece ba-
ğımsız sanatçıları keşfetme,
tanıma şansı buluyor, eserlerini
inceleyebili-
yor. Güzel
sanatlar fa-
kültelerinden
mezun olan,
sanat dünya-
sına yeni
adım atan
genç yetenek-
ler, Trendyol
Sanat ile
geniş kitlelere
erişebiliyor.
Türkiye'nin
önde gelen
teknoloji şir-
keti olarak,
özel projeleri-

mizden Trendyol Sanat'ı birinci
yılında metaverse ile taçlandırıyo-
ruz. Geleceğin dijital dünyası
olan metaverse, şu an için çok
yeni teknolojiler barındırıyor. Sa-
natı, metaverse evrenine taşıyarak
sanatseverlere farklı bir deneyim
yaşatmayı, metaverse evrenine
ilgi duyanları da Trendyol Sa-
nat'ta yer alan eserlerle buluştur-
mayı amaçlıyoruz. Trendyol
olarak Türkiye’nin ilk defa satışa
dönen metaverse mağazasını ha-
yata geçirdiğimiz için mutluyuz.
Bu alana katkı yapmaya devam
edeceğiz. Trendyol Sanat olarak,
genç sanatçıların tanıtılması ve
tüm Türkiye’yi sanat ile buluştur-
mayı sorumluluğumuz olarak
görüyoruz" dedi.

Eşsiz ve tek!

Pek çok kişinin Trendyol Sanat
sayesinde hayatını, evini, ofisini
sanat eserleriyle güzelleştirdiğini,
hatta ilk kez bir sanat eseri sahibi
olarak kendilerine yeni bir ilgi
alanı oluşturduklarını belirten
İrem Yılandil, "Buradaki eserlerin
her biri benzersiz. Dolayısıyla sa-
natın bu "eşsiz, tek" olma özelliği,
kendimize ya da bir sevdiğimize
kıymet göstermenin en zarif yo-
lunu oluşturuyor. Trendyol
Sanat, bu anlamda özel hediye

arayanların
da önemli
bir adresi
haline geldi.
Trendyol
Sanat
Metaverse
mağaza-
mızla sanat
eserlerini in-
celeme ve
satın alma
deneyiminde
çıtayı yüksel-
tiyoruz”
şeklinde
konuştu.
DHA

KulaKların
pasını siliyorlar
Tekirdağ'da kurulan Türk Sanat Müziği Korosu'nda yer
alan 40 öğretmen, derslerden arta kalan zamanlarda
katıldıkları provalar ve verdikleri konserlerle stres atıyor

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce yak-
laşık 4 yıl önce farklı branşlarda görev
yapan öğretmenlerin yer aldığı "Öğretmen-

ler Korosu" oluşturuldu. Koroda yer alan öğretmenler,
Kovid-19 sürecinde ara verdikleri çalışmalarına yeniden
hız kazandırdı. Şimdiye kadar kentte beş konser veren
koro, altıncı konserinin hazırlıklarını şef Neslihan Arma-
ğan yönetiminde haftanın iki günü provalarla sürdürü-
yor. "Öğretmenler Korosu", 5 Ocak'ta Yahya Kemal
Beyatlı Kültür Merkezi'nde altıncı konserini verecek.
Koro şefi öğretmen Armağan, AA muhabirine, öğret-
menlerin koro çalışmaları sayesinde hem stres attığını
hem de sosyalleştiğini söyledi. Konserlerin ardından iz-
leyicilerin kulaklarının pasının silindiğini söylediklerini ve
onlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Arma-
ğan, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz müzik konusunda
farkındalık oluşturmak için güzel bir proje hazırladı. Ben
de bu koronun şefi olmaktan ve burada yer almaktan
gurur duyuyorum. Koroda tamamen müziğe gönül ver-

miş öğretmenler bulunuyor. " dedi.

Sesimi kontrol
edebilmeyi öğrendim

Koroda yer alan ilkokul öğretmeni Ya-
semin Zeray da çalışmalara üç yıl önce
katıldığını, müzik konusunda kısa sürede
kendisini geliştirdiğini ifade etti. Koroda ilk
şarkı söylemeye başladığında heyecanlı ol-
duğunu belirten Zeray, şöyle konuştu:
"Çünkü enstrüman dahi görmemiştim. Koro
sayesinde enstrümanları yakından görme, din-
leme şansını yakaladık. Aynı zamanda sahne
tecrübesi edindik. Artık müzik kulağımın, ritim
duygumun geliştiğini hissediyorum, sesimi kont-
rol edebilmeyi öğrendim. Bizim için koro 'yorgun-
luğu alan bir yer' diyebilirim. Burası bizim için aile
gibi oldu. Farklı ilçelerden farklı branşlardan arkadaş-
larla bir araya gelip bir aile oluşturduk." aa

En güzel dansı
JAPON YAPTI!
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor için hedefin her zaman zirvede yer almak olduğunu bildirdi

24 yaşındaki oyuncu,
sarı-kırmızılıların
Antalya kampında

idman öncesinde basın mensupla-
rının sorularını yanıtladı. Ligde
Dünya Kupası arası öncesinde Be-
şiktaş ve Medipol Başakşehir'i ye-
nerek çıkışa geçtiklerini vurgulayan
Kerem, "Bence gerçekten verimli
bir kamp geçirdik. Hazırlık maçla-
rının sonuçları aldatıcı olmaması
gerekiyor. Lazio maçı bence oyun
olarak bizim istediğimiz şekilde
sonuçlandı. Sonuç anlamında
zaman zaman istediklerimiz çık-
mıyor ama bu sonuç gibi görün-
memesi lazım, çok eksiğimiz var.
Bu şekilde devam ettiğimiz sürece
aradan sonra bizim için çok daha
güzel olacak. Ligi de güzel kapat-
mıştık, kaldığımız yerden devam
edeceğimizi düşünüyorum." ifade-
lerini kullandı.

Kerem, son maçlarda kaptanlık
pazubentini takmasına ilişkin so-
ruya şu yanıtı verdi: "Dün konuş-
masını hocayla ve Erdem (Timur)
abiyle yaptık. Yönetim ve hoca ka-
rarı olarak böyle düşünmüşler.
Ben, kaptanlık rolü verilmeden
önce de Türklerin arasında ve ya-
bancılarla iletişim noktasında iki
taraf arasında köprü olmak, birleş-
tirici olmak gibi vasıfları yapmaya
çalışıyordum. Bu görevi bana ver-
dikleri için teşekkür ettim. Bu so-
rumluluğu seviyorum. Bu zamana
kadar hep sorumluluk almak iste-
dim. Genelde bunların altından
kalktığımı düşünüyorum. Galata-
saray kaptanlığı büyük sorumlu-
luk, benden önce Selçuk ve Arda
abi takmıştı. Onlardan ne gördüy-
sem bende arkadaşlarıma göstere-
ceğimi düşünüyorum."

Kerem Aktürkoğlu, geçen sezona
göre daha iyi istatitiklere sahip ol-
duğunu ifade etti. Eleştirilere
cevap vermenin görevi olmadığını
vurgulayan Kerem, "Sahaya çıktı-
ğımda kendi işimi yapmaya çalışı-
yorum. Ne görev veriliyorsa onu
yapmaya çalıştım. Değerlendirme-
sini hocalarımız yapar. Bu sezon
geçen seneki istatistiklerin üzerin-
deyim. Bunları araştırıyorum. Sa-
dece benim tarzımda oyuncuların
oynadığı zaman skor anlamında
bir şeyler yapmasını bekliyorlar,
yapamayınca doğal olarak eleştiri
oluyor ama bu benim için kriter
değil. Gerekirse takımım için 90
dakika koşarım, savunmaya yar-
dım ederim. Şu an ligde istediği-
miz oyuna yavaş yavaş geldik.
Takım olarak iyi gidiyoruz, uma-
rım böyle devam ederiz." değerlen-
dirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da oy-
nama hayalinin bulunduğunu be-

lirtti. Sezon başında transferine
ilişkin çıkan haberleri düşünmedi-
ğini anlatan Kerem, "Her Türk
oyuncu Avrupa'ya gitmek ister,
orada ülkesini temsil etmek ister.
Ben de bunu her zaman istiyorum
ama tek amacım var Galatasa-
ray'da şampiyonluk yaşamak ve
kendimi göstermek. Zor süreçler-
den çıkabilmek önemli." dedi.

Geçen sene de iyi bir kadroya
sahip olduklarını vurgulayan
Kerem, şöyle devam etti: "Geçen
sene kötü bir kadromuz yoktu
ama maalesef geniş bir kadro de-
ğildik. Kupadan erken elendik ama
3 kulvarda gidecek, bu süreci
devam ettirebilecek kadroya sahip
değildik. Bu sezon hem geniş kad-
romuz var hem de yıldız ve tecrü-
beli oyunculara sahibiz.
Şampiyonluk yarışını kaldırabile-
cek potansiyelde oyunculara sahi-
biz. Genç arkadaşlarımız da
başarıya aç. Bu birleşen olunca
başarının kaçınılmaz olacağını dü-
şünüyorum. Takımda şampiyon-
luk yaşamamış insanlar var.

Gençler zaten her zaman başarı is-
tiyor. İki taraf birbirinden bu gücü
aldıktan sonra şampiyonluğun en
önemli adaylarından biriyiz. Uma-
rım bunu başarırız."

Kerem, kampa 15 genç oyuncu-
nun katıldığının hatırlatılması üze-
rine ise şunları kaydetti: "Bizim
kampımız genç oyuncular için
büyük fırsat. Onlar için en fazla
kendilerini gösterecekleri fırsatlar-
dan biri. Baran bu anlamda kam-
pın yıldızlarından, yıldızı da
diyebilirim. İyi performans sergi-
ledi. Gençlerimizin başarılı olacak-
larını düşünüyorum. Saygılılar,
bizlerle iletişim halindeler ve biz-
lerden bir şeyler öğrenmeye çalışı-
yorlar. Ben 24 yaşındayım, onların
'abisiyim' diyecek biri değilim ama
yaşadıklarımdan, öğrendiklerim-
den onlara öğretmeye çalışıyorum.
İnanıyorum ki bundan 5-10 sene
sonra Galatasaray çok güzel bir
altyapı jenerasyonu çıkaracak. On-
ların da Arda abi, Ozan, Yunus ve
benim gibi güzel futbol hayatları
olacak."

Recep Yıldırım, 2022 FIFA Dünya Ku-
pası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ve-
rilen arada Antalya'da kamp yapan
Galatasaray futbol takımı ile sarı-kırmı-
zılı kafilenin konakladığı otelde bu-
luştu.Teknik direktör Okan Buruk ve
futbolcularla sohbet edip fotoğraf çe-
kilme fırsatını yakalayan Yıldırım, unu-
tulmaz anlar yaşadı. Sarı-kırmızılı ekiple
buluşmasını AA muhabiriyle paylaşan
Recep Yıldırım, doğuştan engelli oldu-

ğunu ve tekerlekli sandalye kullandığını
belirterek, "Galatasaray takımıyla buluş-
mak benim için hayaldi. Hayalim gerçek
olduğu için çok sevinçliyim." dedi.

Galatasaray futbol takımıyla buluşma-
sını hayatı boyunca unutmayacağını
vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kul-
landı: "Otelde tüm futbolcularla görüş-
tüm. Sohbet ettim, fotoğraf çekildim.

Okan hoca ile de sohbet etme fırsatını
yakaladım. Bana maçları izleyip izleye-
mediğimi sordu. İzliyorum, 'iyi gidiyo-
ruz' dedim. Okan hocanın 'Bizi iyi takip
et, bu sezon şampiyonuz' sözüyle daha
da heyecanlandım. Benim için unutul-
maz anlardı. Çok mutluyum." Antalya
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gür-
han da Yıldırım'ın hayalinin gerçekleş-
mesine aracılık etmekten mutluluk
duyduklarını dile getirdi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi
Tatköy Mahallesi'nde

yaşayan 21 yaşındaki
Yıldırım'ın, gönül verdiği

sarı-kırmızılı takımın
futbolcuları ve teknik

heyeti ile bir araya gelme
hayali gerçek oldu

Yıldırım’ın hayali gerçek oldu

GÜVENLİK CİHAZ VE SİSTEMLERİ LİSANS YENİLEME ALIMI İŞİ
MALTEPE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, verimli bir kamp dönemi
geçirdiklerini belirterek, sezonun kalan bölümünden umutlu olduklarını söyledi
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Milli oyuncu, yıldız
isimler Mertens ve

Icardi için ise şu ifa-
deleri kullanarak
sözlerini tamam-

ladı:“Onlar büyük
yıldızlar, ben futbol-
culuklarının dışında
iyi insan olduklarını
hep çevremdekilere
ifade ediyorum. En

önemli kriter bu. On-
larla iletişim halinde

olabiliyorsunuz, bir
şeyler vermeye açık-
lar. Sürekli herkesle

iletişim halindeler.
Bir şeyler öğretmek

ve öğrenmek istiyor-
lar. 'Ben dünya yıldı-

zıyım, Mertens'im,
Icardi'yim' demiyorlar

ve hatalarını kabul
ediyorlar. Bence bu

çok önemli. Biz genç
oyuncuların da bunu
örnek alması gereki-
yor. Saha içinde değil

saha dışında da in-
sanlara örnek olmak
gerekiyor. Bizim star-

larımızın en büyük
özelliği bu.”

Her kulvarda zirvede olacağız
AğAoğlu,Trabzonspor Der-
gisi'nin aralık ayı sayısındaki
yazısında, genel anlamda saha
sonuçlarına bağlı olumlu ya
da olumsuz gelişmelerin etken
olduğu futbol kulüplerinde,
yönetimler tarafından kısa,
orta ve uzun vadeli plan ve
programlar uygulandığını dile
getirdi. Kulüp yöneticilerinin
her türlü olasılığa karşılık vere-
bilecek plan ve projelerinin ol-
masının, zaman içinde
yaşanabilecek sorunların çö-
zümünde yol haritası oluştur-
duğunu kaydeden Ağaoğlu,
şöyle devam etti: "Trabzonspor
olarak sportif alandaki başarı
kadar, kulüp ekonomisinin de
istikrarlı ve sürdürülebilir bir

yapıya kavuşması için ciddi
anlamda çaba gösteriyoruz.
Sportif alanda, Avrupa'da
Şampiyonlar ve UEFA Li-
gi'nden elenmemize rağmen,
Konferans Ligi'nde play-off
oynayarak yolumuza devam
ediyoruz. Bugünkü durumda,
Trabzonspor, önündeki Süper
Lig, Türkiye Kupası, Süper
Kupa ve Konferans Kupası'nı
elde etmek için dört kulvarda
yarışın içinde bulunmaktadır.
Tüm kulvarlarda da hedefimi-
zin zirvede yer almak oldu-
ğunu ifade etmeme gerek
olmadığına inanıyorum,
çünkü Trabzonspor için
hedef her daim zirvede yer
almaktır."

Paraya para demiyorlar
FIFA,Kulüp Yardımları Programı kapsamında, bir kulü-
bün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve
Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi ha-
zırlık dönemi için yaklaşık 209 milyon dolar dağıtacak.
Bu yardım programında en büyük pay Manchester
City'nin olacak. Turnuvada 16 oyuncusu forma giyen İn-
giliz ekibine 5,58 milyon dolar ödeme yapılacak. Turnu-
vaya toplam 17 oyuncu gönderen ancak bunların 8'i
İspanya Milli Takımı'yla son 16 turunda evine dönen

Barcelona, 4,1 milyon dolar yardım alacak. Premier Lig
takımlarından Manchester United 13 oyuncu için 3,6
milyon, 12 oyuncusu organizasyonda yer alan Chelsea 3
milyon, Tottenham da 11 oyuncu için 2,8 milyon dolar
gelir elde edecek. Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu
yana FIFA'dan yardım alıyor. FIFA, başvuruda bulunan
kulüplere her oyuncu için grup aşamasında 180 bin, son
16 turunda 220 bin, çeyrek finalde 280 bin, yarı finalde
320 bin ve finalde de 370 bin dolar ödüyor.
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KAĞITHANE BELEDİYESİ SOSYAL
YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beşiktaşlı futbolcu Atiba
Hutchinson, “Hiç bu yaşa kadar

devam edeceğimi düşünmemiştim.
20'li yaşların sonlarına doğru, '35 yaş
civarında sağlıklı olabilirsem futbolu
bırakırım' diye düşünüyordum. Son

yıllarda iyi seviyede oynadım.
Sadece oynamış olmak için

değil, takım arkadaşlarımla saha
içerisinde bulunduğum her

andan zevk aldım” dedi

Türkçe bilip bilmediği ile ilgili soruya, "Biraz,
biraz problem" diye cevap veren tecrübeli
oyuncu, "Çok zorlanırsam, çok zora düşersem
kendimi ifade edebilirim aslında ama Türkçe
çok zor bir dil, öğrenmesi çok kolay bir dil
değil. Tezahüratların çoğunu tanırım, çoğunu
anlarım aslında. Ama sözleri tam anlayamıyo-
rum, sadece kelimeleri tam oturtamıyorum.
Beni çağırdıkları zaman yaptıkları tezahürat-
ları, tabii hem isimden dolayı hem de tezahü-
rattan dolayı zaman zaman daha kolay
anlıyorum" diye konuştu ve taraftarların ken-
disi ile ilgili yaptığı 'Atiba Hutchinson, çatışma-
lar başlasın' tezahüratını söyledi. Son olarak
taraftarlara da bir mesaj veren Atiba Hutchin-

son, "Aslında çok uzun bir mesaj verebilirdim
ama kısa tutacağım bunu. Hepsine minnetta-
rım, tüm taraftarlarımıza minnettarım, aslında
tüm ülke taraftarlarına da bunu söyleyebilirim;
onlara da minnettarım. İlk geldiğim andan beri
burada futbol oynama fırsatı ile
kutsanmış durumdayım, bu beni
çok mutlu ediyor. Tüm Beşiktaş
taraftarına bana gösterdikleri
destek ve sevgi için teşekkür
ederim. Elimden geldiğince,
gücüm tükenene kadar yapmaya
devam edeceğim. Ve umarım
sezon sonunda da onları mutlu
etmeyi başaracağız" dedi.

Herkese minnettarım

T emmuz 2013'te Beşiktaş'a imza atan ve kamuo-
yunda 'en fazla 2-3 sene top oynar' diye tahmin
edilen Atiba Hutchinson, siyah beyazlılarda

10'uncu sezonunu yaşıyor. 10 sezonda oynadığı hiç bir
maçta, taraftarın ve kendini izleyen sporseverlerin perfor-
mansından en ufak bir endişe duymadığı Atiba, 39 ya-
şında olmasına rağmen 'nasıl iyi futbolcu olunur'u da
kamuoyuna göstermeye devam ediyor. Ülkesi Kanada ile
36 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan ve grup
maçlarında elenince çok fazla vakit geçirmeden Beşik-
taş'ın kamp yaptığı Antalya'ya dönen Atiba, Demirören
Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

Takımın havası iyi

Kamp ortamının çok iyi olduğunu söyleyen Hutchinson,
"Havamız iyi. Ben bir süre uzak kaldım, dediğiniz gibi
ama şu anda tekrar döndüm ve takımla beraberim. Her
takım için önemli şeyler bu kamplar, sabah-akşam bera-
ber olursunuz bu ortamlarda, bu da bir birliktelik sağlar.
İyi gidiyor şu anda, idmanlarımız da keyifli oluyor. Ben
de kendim geri döndüğüm için mutluyum ayrıca" diye
konuştu.

İlk maç önemli

Ara bittikten sonraki ilk maçta gösterecekleri reaksiyonun
önemine değinen Kanadalı oyuncu, "Sezona başladığı-
mız süreç iyiydi aslında, iyi başlamıştık ama şu an üze-
rinde çalışmamız gereken şeyleri çalışıyoruz, lig uzun bir
süreç. Bu kamptan sonra ilk maçımıza nasıl başlayacağı-
mız bizim için çok önemli olacak. Orada göstereceğimiz
reaksiyon bizim için önemli olacak, savaşacağız tabii ki.
Ligin geneli itibariyle şampiyonluk bu kulübün her
zaman hedefidir. Dediğim gibi iyi başlayıp iyi götürmeyi
hedefliyoruz. Oynanacak çok da fazla maç var, çok da
zaman var. Bir seri yapabilirsek eğer, en azından işler hız-
lıca değişebilir. Şu anda işler yolunda ve detaylar üzerine
çalışıyoruz ama ilk maçımıza galibiyete başlamayı umu-
yoruz" dedi.

Şenol Güneş işini bilir

Atiba, Şenol Güneş'in tekrar Beşiktaş'ta görev almasını,
"Hocamızın tabii ki henüz daha yeni geldiğini söyleyebili-
riz, daha çok uzun süre geçmedi üzerinden. Bir takımı
nasıl kazanan bir ekip yapacağını bilen, şampiyon yap-
mayı bilen, o şekilde bir takım kurmayı bilen bir hoca.
Bize doğru yolu gösteriyor, bizim doğru yolda olmamızı
sağlıyor, olmamız gereken şeyi bize gösteriyor ki bu bah-
settiğim şey tabii her maç kazanan ve işin sonunda he-
deflediği şeye ulaşan bir takımdır her zaman. Sezon
sonundaki hedefe ulaşmamız için bize yardımcı oluyor.
Dediğim gibi Şenol Güneş çok iyi bir hoca ve çok da ça-
lışıyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunu da almayı he-
defliyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

Sergen Yalçın başkaydı

Atiba, Sergen Yalçın döneminde daha çok gol atması ve
asist yapması hakkında ise şöyle konuştu: "Benim için
orta saha pozisyonu; bilhassa 6 ya da 8 pozisyonları hep
kendimi daha rahat hissettiğim pozisyonlar olmuştur.
Hoca beni o dönem daha çok 8 gibi düşünmüştü çünkü
Joseph vardı, savunma görevini o benden daha fazla üst-
leniyordu. O dönemde beni biraz daha serbest bıraktığını
söyleyebilirim. Hoca ile şampiyon olduğumuz sezon ger-
çekten bizim için çok iyi bir sezondu. Çok çalıştık ve so-

nunda da başarılı olduk, meyvesini aldık. Futbolda maa-
lesef her zaman en iyi şeyler olmuyor, en iyi seviyede ola-
mıyorsunuz. Bir sonraki sezon maalesef böyle oldu,
takım halinde performansımız düştü o sene. Burada
Şampiyonlar Ligi ve o maçların getirdiklerini belki bir
etken olarak söyleyebiliriz ama genele baktığımızda hepi-
mizin performansı düştü." Valerien Ismael zamanında az
süre almasına da değinen Hutchinson, "Aslında hiç bir
sıkıntımız yoktu. Onun ilk geldiği zaman benim milli
takım zamanıma denk geldi. Birazcık seyahatin fazla ol-
duğu ve milli maçların yoğun olduğu döneme denk geldi.
Dürüst olmak gerekirse o dönem form grafiğimin de
yüksek olduğunu düşünüyorum ama bir sıkıntı olmadı
aramızda" ifadelerini kullandı.

Duygularımı anlatmak zor

Dünya Kupası'nda ilk maça çıktığı andaki duygularını
anlatan Kanadalı oyuncu, "Harikaydı, çok özel bir tecrü-
beydi ve çocukluktan beri hep hayalini kurduğum bir
şeydi bu benim. Hepimizin odağı, tüm taraftarların, tüm
ülkenin odağı bu kupa üzerine çok fazla yansımıştı,
orada toplanmıştı. İlk maçta sahaya çıkarken o atmosfer,
o anki hissettiklerim, stattaki ambiyans... O duyguları ke-
limelere dökmek gerçekten çok zor, harika bir atmosferdi.
Ben kupanın her anından zevk almaya çalıştım, maçlar
hiç bitmesin istedim. Ne yazık ki sonuçlar istediğimiz gibi
olmadı grup aşamasında. Ama uzun süre sonra takımı
oraya götürebilmek, milli takımı oraya taşıyabilmek, in-
sanların Kanada futbolu hakkında bilgisinin olmadığı bir
ortamda, onlara Kanada futbolunu sunmak çok müthiş
bir tecrübe oldu bizler için" şeklinde konuştu.

Olmadık şeyler oluyor

Kupanın Ronaldo ve Messi ekseninde yoğun bir gün-
deme sahip olmasını farklı bir yönden değerlendiren
Atiba Hutchinson, "Şu an bulunduğumuz noktada hep
detaylar üzerine kurulu olduğunu görüyoruz futbolun.
Dünya futbolu, Dünya Kupası da bu şekilde yıldızları
içerirken, gözler tabii ki bu yıldız isimlerin, bu büyük
isimlerin üzerinde oluyor. Sadece futbolda değil tabii ki,
hayatta da tüm gözler bu insanların üzerinde. Sadece
futbolda sahada ya da sahnede değil, özel hayatlarında
da takip ediyor insanlar. Ayrıca bahsettiğim sporcular
kendi ülkelerini en zor seviyede temsil ediyorlar ki bir
Dünya Kupası, bir ülkenin yükü omuzlarında bu insan-
ların. Bu en yüksek seviyedeki temsile ben kesinlikle, bir
kere önce saygı duyulmasını, saygılı olunmasından yana-
yım. Ronaldo konusunda bunun bir hoca kararı oldu-
ğunu düşünüyorum ki, Ronaldo'nun günün sonunda
düşündüğümüzde yaptığı şey, futbola çok fazla şey kat-
mak. 18-20 yıldır neredeyse sürekli en iyi seviyede oyna-
mış, futbola çok fazla şey katmış bir insan. Bizler
futbolcuları izlerken onlara saygı duyup, kendileri hak-
kında sürekli olumlu konuşmalıyız. Çünkü bunu hak edi-
yorlar. Futbol belki de hiç görmediği ve ileride belki de
görmeyeceği bir şeyi yaşıyor, Ronaldo, Messi ve bu diğer
futbolcular aynı sahneyi paylaştığında... Bu futbolcuların
hepsine saygı duymamız gerekiyor" diye konuştu.

Futbolu burada bırakacağım

Atiba, Beşiktaş'taki 10 yılını ise şöyle ifade etti: "10 sene.
10 çok güzel sene geçirdim, 10 çok güzel sezon geçirdim
Beşiktaş gibi kulüpte ve böyle bir ülkede. Muazzam ta-
raftarın önünde oynadım. Her anlamda zevk aldım, çok
başarılı oldum. Hayatımın en özel anlarını, hep en zevk
aldığım anlarımı burada yaşadığımı söyleyebilirim.
Henüz daha son senemin içerisindeyim, bir karar vermiş
değilim. Son yıllarda hep bu konu gündeme geliyor ama
tek net olan şey, kariyerimi Beşiktaş'ta bitireceğim ko-
nusu. Çok fazla sürmeden birkaç ay içerisinde bu ko-
nuda bir karar vereceğim. Potansiyel olarak son senem
gibi gözüküyor ama yine de net bir karar vermiş değilim."

Unutamadığım maçlar var

Bu 10 sezon içinde unutmadığı maçları, 2017'de deplas-
manda kendisinin son dakika golüyle 4-3 kazandıkları
Trabzonspor ve şampiyonluğun geldiği Göztepe maçları
olarak gösteren Atiba, "Trabzonspor maçı var, o malum
maç. Sadece benim değil, tüm takım için bence çok özel
bir maçtı. Çok git-gelli bir maç oldu, maçın sonunun ne-
reye gideceğini kestiremediğimiz bir maçtı. Galibiyet go-
lünü ben attım, takımımız yarışta kaldı ve gerçekten
benim için çok farklı, özel bir maç oldu. Ayrıca Göztepe
maçı var. Son şampiyon olduğumuz sene. O maç da he-
pimiz için tüm duyguları, tüm hisleri bir maçta hissettiği-
miz bir karşılaşmaydı. Öyle bir şeyi, buna yakın bir şeyi
başka bir maçta da neredeyse hiç yaşamadığımızı söyle-
yebilirim. Son saniye, son ana kadar 2-3 takımın yarıştığı
bir gündü. Sonucunda biz kazandık ama tüm ülke fut-
bolu için bence o gün de o maçlar unutulmaz maçlar ol-
muştur" diye konuştu. DHA
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T ony Ödülleri’nde En İyi Tiyatro Oyunu
seçilen “Küheylan”, Barış Erdenk’in re-
jisiyle provalarına devam ederken, Ha-

tice Aslan şunları söyledi; “Küheylan
oyununu zaten biliyor-

dum, hem okudu-
ğumda hem de
seyrettiğimde çok etki-
lendiğim oyunlardan
biridir. Teklif bu yaz
Kerem Alışık’tan
geldi, zaten daha önce
de “Dali’nin Kadın-
ları” oyununda çalış-
mıştık. Şimdi de
Çolpan İlhan &Sadri
Alışık Tiyatrosu ve
Piu Entertainment
ortak yapımı olan
“Küheylan” da bu
kez Kerem’le birlikte

aynı sahnede olaca-
ğız. Dora karakteri için
en başından beri çok
heyecanlandım. Kerem
Alışık’tan teklif gelir gel-

mez de kabul ettim”. Bi-
letix ve Passo tarafından
biletleri satışa çıkan ve 10
Şubat tarihli biletlerin 24
saatte tükenmesinin ar-

dından “Küheylan” için 21
Şubat tarihi satışa açıldı.

“Amadeus”un yazarı Peter Shaffer tarafın-
dan kaleme alınan, 1970’li yıllarda Türki-
ye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük
tiyatrolar tarafından sahnelenen ve sinema
uyarlaması yapılan oyun,10 Şubat 2023 tari-
hinde, HDI Sigorta’nın katkılarıyla, Zorlu
PSM’de prömiyerini gerçekleştirecek.

Psikiyatrist Dr. Dysart (Kerem Alışık) arka-
daşı olan yargıcın ricası üzerine 17 yaşındaki
Alan’ın tedavisini istemese de üzerine alır.
Alan, hafta sonları çalıştığı yerde demir bir
çubukla sekiz atın gözünü kör etmiştir. Anne
babasına göre atlara çocukluğundan beri
hayran olan Alan’ın yaptığı akıl almaz bir
vahşettir. Hastaneye yatırılan Alan’ın vakası
Dysart’ın kariyerinde de hayatında da bir
dönüm noktası olacaktır. Dysart, Alan’ı bu
vahşi eylemi yapmaya iten sebepleri bir de-
dektif gibi açığa çıkartırken istemese de mes-
leğinin faydasını ve zararlarını sorgulamaya
başlar. Tedavi ilerledikçe Dysart’ın mesleği-
nin değil bizzat hayatının temelleri de sarsıl-
maya başlar. Alan’la her konuştuğunda
kendinden ve zihnindeki sorulardan kaç-
makta zorlandığını fark eden Dr. Dysart,
normal olan ve olmayan, siyasi ve dini baskı
gibi kavramların tümünü yeniden düşünmek
zorunda kalacaktır. Doktorun kendine sor-
duğu en önemli soru ise oldukça can alıcı-
dır: Kendisinin hiç sahip olmadığı bir
tutkuya sahip olan bu genci iyileştirirse Alan
hala Alan olabilecek midir? Yoksa tutku du-
yamayan biri, boş bir kabuktan mı ibarettir?

www.gazetedamga.com.tr

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in ha-
berine göre; Aslı Enver, 'Sırça' adlı ti-
yatro oyununun çıkışında objektiflere
yansıdı. Basın mensuplarının sorula-
rını yanıtlayan Enver, "Oyunumuz
harika gidiyor. Seyirci çok severek
izliyor. Biletlerimiz her oyunda
hemen tükeniyor. Gelen herkese
çok teşekkür ediyorum" ifade-
lerini kullandı. Öte yandan
Aslı Enver, 12 Kasım
2022'de ikinci kez nikah
masasına oturmuştu. 38
yaşındaki oyuncu 6 aydır
aşk yaşadığı Berkin Gökbu-
dak ile dünyaevine girmişti.
Enver, ayrıca nikahtan günler
sonra hamile olduğunu öğ-
renmişti.

Bebek için evlendiği
ileri sürülen ünlü
oyuncu, konuyla il-
gili sorulara "Çok
konuşmak istemi-
yorum. Benim için
de yeni bir dönem.
Bu konuyla ilgili
bana biraz
zaman verirseniz
o zaman daha
rahat konuşabi-
lirim. Konuş-
maya çekiniyorum
şu anda. İsim dü-
şünmek için de çok
erken olduğunu düşünüyo-
rum" yanıt vermekle yetindi.
Berkin Gökbudak da En-
ver'in oyununu izlemeye
gelemediği için eşine
çiçek gönderdi.

Operaya doyacaksınız
Kadıköy’de kültür sanatın kalbi ve kent simgesi Süreyya Operası İstanbul Opera Derneği’nin
hazırladığı Semele operasının 23 Aralık’ta yapılacak Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapıyor
KADIKÖY Belediyesi Süreyya Ope-
rası bu yıl Eylül ayında kuruluşunu
ilan eden İstanbul Opera Derne-
ği’nin hazırladığı Semele operasının
prömiyerine ev sahipliği yapıyor. Ge-
orge Frideric Handel tarafından ka-
leme alınan Semele İngilizce ilk
prömiyerini 10 Şubat 1744’te Lon-
dra Covent Garden Tiyatrosu'nda
yaptı. Türkiye’de ise ilk kez 23 Aralık
Cuma günü saat 20.00’de Süreyya
Operası’nda sahnelenecek eser Dev-
let Operaları haricinde sahnelenen ilk
profesyonel opera temsili olma özel-
liğini taşıyor. Rejisörlüğünü Aytaç
Manizade’nin yaptığı temsilin orkes-
tra şefliğini Paolo Villa, koro şefliğini
Güliz Tekelioğlu, dekor ve kostüm ta-
sarımını ise Efter Tunç yapıyor. Eser,
oyuncular Tülay Uyar Hatip, Onur

Turan, Işık Belen, Ozan Kutlar, Aylin
Ateş, Esen Demirci ve Kaan Buldu-
lar tarafından sahneye taşınıyor.
Prens Athamas’la nişanlanan ancak
aslında Tanrı Jüpiter’e aşık olan Se-
mele’nin hikayesinin anlatıldığı eser
Süreyya Operası’nın 2022-2023
Sanat Sezonu boyunca 23, 25 Aralık;
17, 19 Ocak ve 22, 23 Şubat tarihle-
rinde sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Opera Derneği İstanbul'da,
opera ve sahne sanatlarının gelişme-
sine ve geniş halk kitlelerine yayılma-
sına katkıda bulunmak, opera
sanatını en üst düzeyde icra etmek ve
bu sanatın yaygınlaştırılması için
opera temsilleri, opera yarışmaları,

opera onur ödülleri, sempozyumlar,
ustalık sınıfı, opera stüdyosu eğitim-
leri vermek amacıyla 2022 Eylül
ayında kuruldu. Dernek, opera tem-
sillerinin yanı sıra düzenli olarak
konserler de düzenliyor. İlk konserini
26 Kasım’da Mozart konseri olarak
AKM’de veren İstanbul Opera Der-
neği aynı zamanda odisyon ile seçi-
len genç sanatçılara Opera Stüdyo
programı kapsamında ücretsiz ola-
rak eğitimler veriyor. Dernek ayrıca
bir yandan Mayıs ayında Opera
Onur Ödülleri’ni vermeye hazırlanır-
ken bir yandan da 29, 30, 31 Mayıs
tarihlerinde I. Ulusal Suna Korad
Şan Yarışması düzenleyerek genç
opera sanatçılarına kariyerlerinde
ilerlemeleri için olanak sunacak.

Benim iCin
yeni bir dönem!

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment
ortak yapımı ile sahnelenecek “Küheylan” oyununda

Hatice Aslan, Dora karakteriyle seyirci karşısına çıkacak

Sabahları eşsiz kahvaltı
lezzeti, gün boyu lounge,

eşsiz steak ve dünya
mutfağı lezzetleri

nargile ve alkollü
içecekler

Fatih Mahallesi, Kordonboyu Caddesi 39-B İç Kapı 2, D:2, 34522 Büyükçekmece/İstanbul

Haftanın
belirli
günleri canlı
müzik ve
sürpriz DJ
performansı

Büyükçekmece’nin yeni buluşma adresi

Geçtiğimiz ay Berkin Gökbudak ile hayatını birleştiren Aslı
Enver, nikahtan günler sonra hamile olduğunu öğrenmişti.
Bebek için evlendiği ileri sürülen Enver, konuyla ilgili sorulara
"Benim için yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman
verirseniz daha rahat konuşabilirim" yanıtını vermekle yetindi

Uzay yolculuğu devam ediyor
ANAOKUL, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci-
lerine yönelik eğitim programları kapsa-
mında; gezegenler, gök olayları,
astronotların yaşamı, takım yıldızlar, Ay’a
yolculuk, uzay istasyonu ve roketler konula-
rında eğitimler veriliyor. Ali Kuşçu Uzay Evi
kurulduğu günden bu yana hem yüz yüze
hem de online eğitimlerle 81 ilden 85 bin öğ-
renciye hizmet verdi. Haftanın dört günü, üç
seans olarak gerçekleştirilen eğitimlerde öğ-

rencilere özel olarak hazırlanan videolarla
konu anlatımı yapılıyor. Video gösteriminin
ardından ise uzay tulumlarını giyen öğrenci-
ler yaş gruplarına ve bilgilerine göre çeşitli
atölye çalışmalarına katılıyor.Maceraya siz
de katılınEğitimlere katılan öğrenciler tüm
anlatılan konuları büyük bir dikkatle dinliyor.
Burada aldıkları eğitimi çok faydalı bulduk-
larını belirten öğrenciler özellikle görerek öğ-
renmenin kendileri için çok daha akılda

kalıcı olduğunu belirtiyor. Özellikle eğlenerek
öğrendiklerinin de vurgusunu yapan öğren-
ciler tüm öğrencilerin buraya gelerek uzay
macerasına katılması tavsiyesinde bulunu-
yorlar.Eğitimlere bireysel olarak gelmek iste-
yenler için ise Cumartesi günleri 10:00-11:30
saatleri arasında eğitimler düzenleniyor.
Randevu sistemiyle düzenlenen eğitimler
için öğretmenler 02124401566 numaralı te-
lefonu arayıp kayıt yaptırabiliyor.
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