
Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, “Yüz yüze eğitime

devam ediyoruz. Bugün itibariyle
tüm sınıfları Kovid-19'dan dolayı
kapalı olan hiçbir okulumuz yok.
Omicron varyantından dolayı 
yayılımlar hızlı ama bizim 
avantajımız öğretmenlerimizin
aşılanma oranlarının yüksek
olması” dedi. I SAYFA 9
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Partisinin grup toplantısında
konuşan İYİ Parti lideri Akşe-

ner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert
sözlerle yüklendi. Akşener, “Belediye
başkanlığında; sokakta aç kalan 
çocukların imdadına koşardın. Şimdi
vatandaşı aç gezerken, lüks içinde

sefa sürebilen,
vicdansız bir
adam oldun.
Kendi hatasını
göremeyecek
kadar kör, doğru-
ları duyamaya-
cak kadar da,
sağır bir adam
oldun” dedi.
I SAYFA 7
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Vicdansız, sağır
bir adam oldun!
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İBB Meclisi ocak ayı oturumları-
nın ikinci birleşimi Yenikapı'daki

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve
Sanat Merkezi'nde toplandı. Pazartesi
günkü meclis oturumunda, “Aynı Bek-
taşilerin ayet okuması gibi yarısını oku-
yarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar”
ifadelerini kullanan AK Partili Meclis
Üyesi Muhammet Kaynar'ın sözleri 
nedeniyle kavga çıktı. CHP Grubu
Kaynar'ı kınayan bir açıklama yaptı.
Daha sonra AK Parti Grup Sözcüsü
Murat Türkyılmaz Kaynar'ın bir dil

sürçmesi yaşadığını belirtti. Bu sırada
CHP'li Meclis Üyesi İnan Güney'in
Kaynar'a “Yezid” dediği iddiasıyla 
tansiyon yükseldi. Sözlü tartışma 
kısa sürede kavgaya döndü. 
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ERDOĞAN’A SESLENDİ

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

AK Partili Meclis 
Üyesi Muhammet

Kaynar’ın İBB
Meclisi'nde

Bektaşi'lerle ilgili 
sözleri dünkü 

oturumda kavga
çıkardı. CHP Grubu

Kaynar’ı kınayan
bir açıklama yaptı.
Açıklama sırasında

meclis üyeleri
arasında “Yezid”

tartışması yaşandı

iBB’DE YEZiD 
TARTISMASI

Meral Akşener

Yerli 
aşı

Turkovac
hakkında
yaptığı açık-
lama nede-
niyle çok sert
tepkiler alan
Türk Tabipleri 
Birliği Başkanı Prof.
Dr. Şebnem Korur
Fincancı, yeni bir 
değerlendirmede bu-
lundu. “Türkiye’de üretile-
cek bir aşı olması sevindirici.
Görülen o ki en az Coronavac
kadar etkili” diyen Fincancı,
“Ancak bu bir basın toplan-
tısı, bilimsel rapor değil. Veriler eli-
mizde olmadığı için, kullanın ya da
kullanmayın deme konusunda hala te-
reddüt yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. 
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Hala çok ciddi 
tereddütler var

YENİ TURKOVAC AÇIKLAMASI

MUHALEFET 
NEDEN SUSTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
partisinin TBMM Grup

Toplantısı'nda konuştu. PKK'lı 
teröristle fotoğrafı ortaya

çıkan HDP'li Semra Güzel'e
sert bir şekilde tepki göste-
ren Erdoğan, “Bay Kemal
sen neden susuyorsun? 

İP neden susuyorsun, HDP sen
niye susuyorsun? Ağızlarından 
bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Diğer-
leri de yamalı bohça, onlarda da
bir şey yok” dedi. Erdoğan, 
“Biz parlamentomuzda bu tür 
birilerini görmek istemiyoruz” 
diye konuştu. I SAYFA 7
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IRKÇI
payLaşım!

Leman Sam’dan

ŞarKıcı leman sam, sosyal
medya hesabından yaptığı payla-

şımda tartışma yarattı. sam'ın
‘soysuz araplar’ ifadelerini kullan-

ması tepki çekti. Geçtiğimiz gün 
Başakşehir’de zevk için lüks

cipiyle sokak köpeğini 
ezerek öldüren Katar va-
tandaşına tepki gösteren
sam, “Daha bunlar iyi
günler, ekmeğe ortak
yakında toprağa da
ortak olacaklar. 
Bıçaklamalar, teca-

vüzler, sonu yağ-
madır bunun”
ifadelerini kul-
landı. sam'ı
eleştiren
ekonomist
Özgür De-

mirtaş,
“Bu tip
ırkçılık
berbat
bir şey.
sizi kı-
nıyo-
rum”
dedi.
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“İLK ALDIĞIM NUMARAYI KULLANIYORUM; TELEFONUMA KENDİM BAKARIM!”
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Damga'ya konuştu. Yıllardan beri hep 
aynı telefon numarasını kullandığını belirten Çebi, “Benim başka numaram yok.

Telefonuma kendim bakarım. Bir de bütün telefonlara istisnasız geri dönüş yaparım” dedi.
Siyasetçilerin bazı şeyleri abartabileceğini ifade eden Çebi, “Ama abartıyı abartmasını

sevmem. Vatandaş gözünün içine bakar samimiyetini anlar” diye konuştu

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal 
Çebi, gazetemizi ziyaret etti. ziyaret sırasında

sorularımızı yanıtlayan Çebi, göreve geldikten 1 buçuk
yıl sonra ilk anketini yaptırdığını açıkladı. Yüzde 51.3 ile
seçildiğini belirten Çebi, ankette memnuniyetin yüzde
59.5'e çıktığını söyledi. Yapılan anket sayesinde 
sokağın da nabzını tuttuğunu belirten Çebi, “Hangi
mahallede ne durumdayız onu görüyoruz” ifadele-
rini kullandı. siyasetçi'nin abartı yapabileceğini
ifade eden Çebi, “ama abartıyı abartmasını sev-
mem. Vatandaş gözünün içine bakar samimiyetini
anlar. Bu yüzden seçim sürecinde hiç uçuk bir şey 
söylemedim” açıklamasında bulundu. 
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HiÇ UÇUK BiR VAATTE 
BULUNMADIM

Yıllardan beri aynı telefon numarasını kullandı-
ğını belirten Kemal Çebi, “Hiç değişmedi. Benim

telefonuma benden başkası bakmaz. Bir kişi diyemez ki
başkanı aradık da başkası çıktı. Bir de bakamadığım
bütün telefonlara geri dönüş yaparım. Kimse bana; 
'Ya aradık cevap vermedin diyemez’ diye konuştu.

“Bakın bir belediye başkanından telefonla mesaj
atarak randevu istenir mi? Benden istenir. Daha
bugün birisi mesaj atıp randevu istemiş” diyen 
Çebi, “Telefon bir iletişim aracı. Ben sana numaramı
vermişim. senin bir hakkın var artık. Beni arayabilir-
sin, mesaj atarsın benim de sana cevap verme 
mecburiyetim var” ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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CEVAP VERME 
MECBURiYETiM VAR!

Fenerbahçe’de Vitor Pereira ile
yolların ayrılmasının ardından

süren teknik direktör arayışı sona
erdi. Fenerbahçe, İsmail Kartal ile an-
laşma sağlandığını açıkladı. Fener-
bahçe, İsmail Kartal’ın sezon sonuna
kadar takımın başında olacağını du-
yurdu. İsmail Kartal, daha önce de

18 Ağustos 2014
ile 30 Mayıs 2015
tarihleri arasında
Fenerbahçe’yi ça-
lıştırmış, bu sü-
reçte takımın
başında çıktığı 
46 maçta 2.17
puan ortalaması
yakalamıştı. 
I SAYFA 14
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Kanarya’nın yeni 
hocası Kartal

SEZON SONUNA KADAR

İsmail Kartal

Vatandaşla sürekli iletişim halinde
olmasının sahayı öğrenmesine

ciddi katkı sağladığını dile getiren
Kemal Çebi, “Bana mesaj yazıp
cevap bekleyen herkese mutlaka

cevap yazarım. Bu iş zor mu?
Gerçekten zor.  Ama faydası var.

Ya sallama diyenler olacak;
sallamıyorum” dedi. 

SALLAMA DiYEBiLiRLER
AMA SALLAMIYORUM!

EKREM
HACIHASANOĞLU

SÖYLEŞİ

Prof. Dr. 
Şebnem 
Korur 
Fincancı

172 oy farkla

başkan 
seçİldİ

TÜRK YİNE KAZANDI

Avcılar Esnaf ve Şoförler
Odası Genel Kurulu, Avcılar

İBB Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti-
rildi. Kemal Türk, Şerif Şenol ve Ali
Kaya olmak üzere 3 ismin girdiği
seçim yarışını mevcut Başkan Kemal
Türk yeniden kazandı. 476 oy almayı
başaran Türk, 304 oy alan en yakın
rakibi Şenol'a 172 oy fark atarken, Ali
Kaya ise 37 oyda kaldı. Genel kurul
sonrası konuşan Türk, seçime katılan
tüm üyelere teşekkür etti. 
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HiÇ DIŞARIYA ÇIKMASIN!
TUzla'Da öldürülen 
avukat Dilara Yıldız için 

İstanbul Barosu önünde tören 
düzenlendi. Törende konuşan 
Yıldız'ın annesi elvan Yıldız,
“Benim çocuğum hiç yerine öldü.
Çok ceza almasını istiyorum, 

oradan çıkmamasını istiyorum.
acım büyük. acımla birlikte öfkem
de çok büyük. Yavrumu boş yere
öldürdü, cani. Gerekli cezayı alsın,
hiç dışarıya çıkmamasını istiyo-
rum, ömür boyu dışarı çıkmasın
istiyorum” dedi. I SAYFA 8
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BiZ ÖLÜYORUZ!
Başakşehir'de güvenlik
görevlisi ve motosikletli

kurye arasında yaşanan tartış-
mayı yaklaşık 50 motosikletli
kurye, site önünde protesto 
etti. Yaptıkları basın açıklaması-
nın ardından motosikletli kur-
yeler korna çalarak site
yönetimine tepki gösterdi. 
İstanbul Motosikletli Kuryeler
Derneği Başkanı Murat Tomris,
“Biz bu gecikmelerle sipariş 
teslim etmeye çalışırken kaza
yapıyoruz. Arkadaşlarımız
ölüyor” dedi. I SAYFA 4
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Obezite ameliyatı sonrası 8 kural!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, obezite 
ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken 8 önemli kuralı
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. I SAYFA 2

Recep
Tayyip
Erdoğan

Küçükçekmece
Belediye Başkanı
Kemal Çebi



M odern çağın salgın hastalığı obe-
zite dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de hızla yaygınlaşıyor.

Özellikle yaklaşık iki yıldır hareketlerin kısıt-
landığı, eve kapanmaların yaşandığı ve
yeme alışkanlıklarının değişerek abur cubur
tüketiminin arttığı pandemi sürecinde obezi-
tenin çok daha sık görüldüğünü belirten
Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Fatma Turanlı “Bu tehlikeli
hastalık ayrıca diyabetten kalbe, kas iskelet
sistemi hastalıklarından kansere, hipertansi-
yondan inmeye dek birçok ciddi hastalığa
yol açmaktadır. Obezite tedavisi amacıyla
kilo verilmesine yardmcı olmak için yapılan
ameliyatlar, yaşam şekli değişikliği yapıl-
mazsa başarıya ulaşamaz. Hedeflenen ki-
loya ulaşmak ve kilo almadan hayata
devam etmek için obezite ameliyatı sonrası
bazı kurallara dikkat etmek gerekir” diyor. 

Günlük yeme düzenine sadık kalın

Obezite sorunu olan kişilerde yeme alışkan-
lıkları genellikle düzensiz, daha çok atış-
tırma veya geç saatte yemek yeme
şeklindedir. Bu ameliyatlardan sonra bu tür
olumsuz beslenme alışkanlıkları yerine, ye-
terli beslenebilmek için 3 ana öğün ve 2-3
ara öğün şeklinde beslenmeye dikkat edil-
melidir. Kişinin ihtiyaçlarına uygun hazırla-
nan beslenme programına uygun
davranılmalıdır. Böylece kişinin kan şekeri
dengesi de düzenlenmiş olur. Yemekleri

yavaş yemek, ağızda çok çiğnemek gerekir. 

yeterli su içmeye özen gösterin

Yeterli su içmenin kilo kaybını kolaylaştırdığı
unutulmamalı, yemek aralarında azar azar
en az bir buçuk litre su içilmelidir. Yetersiz
sıvı alımı halsizlik, baş ağrısı, kabızlık ve yor-
gunluk hissine sebep olabilir. Özellikle
soğuk kış aylarında su içmek çoğu hasta için
zor gelebildiği için su alımı yetersiz kalabilir.
Bu nedenle gün içerisinde mutlaka en az bir
buçuk litre su tüketmeyi ihmal etmeyin.

Beslenme düzenine uyun

Kusma, bulantı gibi sorunların olmaması
için size özel hazırlanan beslenme şekline ve
miktarına uyulmalıdır. Bu operasyonlar ço-
ğunlukla midenin büyük bir bölümünün
alınması ve kapasitesinin küçültülmesi şek-
linde yapıldığı için; az miktarda gıda ile doy-
mak, açlık hissetmemek sık görülen
durumlardır. Ayrıca yemekler iyi çiğnenme-
den hızlı yendiğinde kusma, şikinlik gibi so-
runlarla karşılaşılır. İlk haftalarda sıvı
kıvamda gıdalar ile küçük porsiyonlarda
beslenmek ve yavaş yemek bu sorunları en-
geller. Yemek kıvamlarının yavaş yavaş artı-
rılması ve değişen beslenme şekline
adaptasyon bu sorunların yaşanmaması
için önemli bir kuraldır.

proteini yüksek besinler tüketin 

Protein vücut çalışması için çok gerekli, kas-
ların ana yapı taşı, B grubu vitamin kaynağı
ve tokluk hissi veren gıda maddeleridir.

Obezite cerrahisi son-
rası hızlı kilo kaybı kas
kaybına da neden ol-
maktadır. Yemek yer-
ken önceliği
proteinden zengin
gıdaya vermek, onu
yedikten sonra eğer
yenebilirse diğer gı-
daları tüketmek ihti-
yacı karşılamak için
gereklidir. Yeterli pro-
tein alınamadığı durum-
larda destek proteinler
kullanılabilir.

vitamin ve minerallerinizi 
düzenli kullanın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı
“Obezite cerrahisi sonrası özellikle demir,
B12, diğer B vitaminleri ve bazı mineral ek-
siklikleri görülebilmektedir. Bunun nedeni
yapılan operasyonun emilimleri etkilemesi
ve/veya yeterli miktarda tüketilememesidir.
Sağlıklı vücut işleyişi için gerekli olan bu vi-
tamin ve minerallerin 1 yıl kadar destek ola-
rak alınması gerekebilir; bu konudaki doktor
önerilerine uyulmalıdır. Bu vitaminlerin ye-
tersizliği halsizlik, saç dökülmesi, kansızlık
gibi sorunlara yol açabilir” diyor. 

alkolden ve gazlı 
içeceklerden uzak durun

Gazlı içecekler reflü şikayetlerine ve uzun
vadede mide kapasitesinin genişlemesine

yol açmaktadır. Ayrıca içerdikleri
şeker nedeniyle kalori içerikleri yük-

sektir. Aynı şekilde alkol de kalori içeriği
yüksek bir içecek olduğu için yapılan bu tür
girişimlerin başarısını engeller. Bu içecekler
küçültülmüş mideden kolaylıkla geçebileceği
için tüketilen miktarları fazla olabilir. Bu ne-
denle bu tür şeker ve kalorisi yüksek sıvı içe-
ceklerin alımından kaçınılmalıdır.

egzersiz yapma alışkanlığı kazanın

Egzersiz sağlıklı kilo verme ve kas yapısının
korunmasında çok önemli bir rol oynar.
Obezite cerrahisi sonrası hızlı verilen kilolar
nedeniyle oluşabilecek sarkmaların daha az
olması da egzersiz desteği ile mümkündür.
Operasyon sonrası sık yaşanılan kabızlık so-
rununun çözümüne de yardımcı olur. Bu
faydaları nedeniyle egzersiz obezite ameli-
yatları sonrası takip ve tedavinin önemli bir
parçasıdır. İlk 8 hafta ağır egzersiz önerilme-
mekle birlikte operasyonun ertesi günü yü-
rümeye başlanmalı ve düzenli yürüyüşlere
devam edilmelidir.
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı “Obezite ameliyatı
sonrası düzenli takip hastada karşılaşılabilecek olumsuz du-
rumları engellemek için çok önemlidir ve bu tedavinin başarı-
sını kesinleştirir. Bu operasyonların  tekrar kilo alınmaması
garantisi yoktur. Yapılan çalışmalar, ameliyattan iki yıl sonra

kilo artışlarının söz konusu olabileceğini,
bu nedenle hasta takiplerinin önemli

olduğunu ortaya koymaktadır. Dola-
yısıyla kaybedilen kiloların geri
alınmaması, kazanılan faydaların
kaybedilmemesi için ameliyat
sonrası doktor ve diyetisyen ta-
kiplerini aksatmayın” diyor.

Diyetisyen takiplerini
AKSATMAYIN

Çocukları domuz gribinden koruyun
Son günlerde Covid-19’un yanı sıra
nezle, influenza (domuz gribi) ve üst
solunum yolu enfeksiyonları hızla

yaygınlaşırken, çocuklar her zamankinden fazla
risk altında! Acıbadem Fulya Hastanesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Mat-
ben “Pandemi sürecinde kış mevsiminin de etki-
siyle özellikle okul çağı çocuklarında üst
solunum yolu enfeksiyonları, çok hızlı bulaş

riski taşıyan influenza (domuz gribi), Covid-19
ve bağırsak enfeksiyonları çok sık görülüyor.
Her ne kadar maske kullanılsa da kapalı or-
tamda uzun zaman geçirilmesi bu hastalıkların

hızla yaygınlaşmasına yol açıyor” diyor. Solu-
num, öksürük ve hapşırıkla bulaşan; yüksek
ateş, burun akıntısı, öksürük ve karın ağrısı
başta olmak üzere birçok şikayetle kendini gös-
terebilen bu hastalıklarda zaman kaybedilme-
den hekime başvurulması ve test sonucuna göre
uygun tedaviye başlanması gerektiğini vurgula-
yan Dr. Demet Matben, bazen de yüksek ateş
görülmeyebildiğini, bu nedenle çocukta ‘ateşi
yok’ diye yanılgıya düşülmemesinin çok önemli
olduğunu söylüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Demet Matben, son dönemde
çocukları etkisine alan hastalıkları anlattı.

nezle (Soğuk algınlığı)

Burun akıntısı ve hapşırık gibi belirtilerle ken-
dini gösteren soğuk algınlığı ihmal edildi-
ğinde orta kulak iltihabına ve akut bakteriyel
sinüzite, hatta alt solunum yolu enfeksiyonla-
rına yol açabiliyor. Tedavisinde; serum fizyo-
lojikle burnun yıkanması ve bol bol su içilerek
biriken sümüksü salgının temizlenmesi ye-
terli. Ancak Covid-19 ihtimaline karşı ilk

etapta sıkı bir gözlem yapılması, çocuğun
okula gönderilmeyip evde dinlenmesi çok
önemli.

İnfluenza (Domuz Gribi)

Dr. Demet Matben, son günlerde çok sık gö-
rülen ve hızla yaygınlaşan domuz gribinin
yüksek ateş, baş ağrısı, titreme, öksürük, bu-
lantı, kusma ve boğaz ağrısı ile kendini göste-
rebildiğini belirterek “Bazı çocuklarda hafif
geçirilirken, bazı çocuklarda ise zatürreye bile
yol açabiliyor. Bu şikayetlerden biri oldu-
ğunda zaman kaybetmeden hekime danış-
mak ve test sonucuna göre tedaviye
başlanmak önemli” diyor.

Bronşiolit

Akciğerlerdeki küçük hava kanallarının ilti-
haplanmasına yol açan bronşiolit, soğuk al-
gınlığıyla benzer belirtilerle kendini gösteriyor
ancak öksürük, hırıltılı ve hızlı solunum ve
nefes almada zorluk da görülebiliyor. Zaman
kaybetmeden hekime başvurmak gerekiyor.

Grip 

Kış aylarının başlıca hastalıklarından olan grip
hızla yaygınlaşıyor. Grip şikayetiyle hastaneye
getirilen çocukların sayısında son dönemde çok
önemli artış yaşanıyor. Kalabalık yerler ve hij-
yen kurallarına yeterince dikkat edilmemesi de
bulaş riskini artırıyor. Burun akıntısı, halsizlik,
boğaz ağrısı, öksürük gibi şikayetlerle kendini
gösteren grip; Covid-19’un belirtileri ile de karı-
şabiliyor. 

Covid-19

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.
Demet Matben “Son günlerde en sık polikliniğe
Covid-19 hastaları baş vuruyor. Özellikle okul
çağı çocuklarda ve onlarla temaslı bebeklerde
bile çok yaygın. Aileler ‘ateşi yok’ yanılgısına
düşmemeli çünkü yüksek ateşe yol açmayıp,
burun akıntısı, öksürük, kas, eklem ve özellikle
baş ağrısı görülebiliyor. Sadece burun akıntısı
ile gelen çocuklarda bile Covid-19’a rastlayabili-
yoruz. O nedenle burun akıntısı semptomu olsa
bile bu şikayetlerin göz ardı edilmemesi, kişilerin
test vermesi ve hızlıca izolasyona alınması ge-
rekmekte. Aşı zamanı gelen ebeveyn ve 12 yaş
üstü çocukların aşılanması en önemli korunma
yöntemi. Tedavi semptomatik ve vücut direncini
artırarak yapılıyor” diyor. neŞe MerT

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Matben, son dönemde çocukları 
etkisine alan hastalıkları anlattı. Özellikle domuz gribine dikkat çeken Matben,

“Domuz gribi dikkate alınmadığında zatürreye kadar gidebiliyor” uyarısında bulundu

Dikkat! Bu 5 kural ihmale gelmez!
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Matben, 
çocuklarda yaygın görülen hastalıklara karşı korunma önlemlerini
şöyle sıralıyor;
Maske kullanımı ve el yıkamaya özen gösterin. Kapalı yerlerde virüs
ve bakterilerin yayılması kolaylaşıyor. Bu nedenle maskenin çıkarıl-
maması, doğru takılması ve gerektiğinde değiştirilmesi çok önemli.
Kapı kolları, merdiven trabzanları hatta çocukların sıkça temas ettiği
cep telefonları canlı virüsler için en uygun yerlerden ve bolca bulunu-
yor. Bu nedenle gün içerisinde elleri sık sık yıkamak ve elleri yüze,
gözlere ve ağıza sürmemek kritik önem taşıyor. 
Aşılamalarını zamanında yaptırın.
Sağlıklı beslenmelerine, C vitamini içeren mevsim sebzeleri ve
meyvelerinden tüketmesine özen gösterin.
Kapalı ve kalabalık alanlarda virüs ve bakteriler kolay bulaştığından,
pencereleri gün içerisinde belirli aralıklarla düzenli açarak ortamı
havalandırın.

Fazla uyumak iyi değil
dünyada milyonlarca insanın pandemi
nedeniyle uyku problemleri yaşadığına
dikkat çeken Noröloji Uzmanı Doç. Dr.

Abdullah Özkardeş, “Koronasomnia, pandemi ile
ilgili uyku problemlerini ifade eden yeni bir terimdir.
Pandemide artan stres ve kaygının, uyku üzerinde
negatif etkisi olmaktadır. Sabahları fazla uyuma is-
teği Koronasomnia işareti olabilir. Covid-19 pande-
misi nedeniyle haftalık çalışma saatleriniz azaldıysa,
her sabah daha fazla uyumak isteyebilirsiniz. Ge-
cede 7 ila 8 saatten fazla uyumak, alarm kullansanız
bile zamanında uyanmayı çok daha zor hale getire-
bilir. Aşırı uyuyanlar gün boyunca sersemlik, sinirli-
lik ve dikkat eksikliği hissedebilir” dedi. Özkardeş,
“Bir insan neredeyse ömrünün üçte birini uyuyarak
geçiriyor. Kalitesiz uyku, kişinin hayatını olumsuz
etkiliyor. Uzun süren uykusuzluk kötü olduğu gibi
uyumak da sağlık için kötü” ifadelerini kullandı.

küresel ısınma
böbreğe vurabilir

Guardian'ın haberine göre, Philadelp-
hia Çocuk Hastanesindeki (Chop) araştır-
macılar, sera gazı emisyonlarının mevcut

oranda devam edip etmemesine veya orta bir sevi-
yeye indirilmesine bağlı olarak böbrek taşı olan kişi
sayısının artacağını bildirdi. Araştırmacılar, Güney
Carolina eyaletinde yüzyılın sonuna kadar ısı ve
neme bağlı böbrek taşı görülen kişi sayısındaki artışı
tahmin etmek için iki iklim senaryosu kullandı. Mo-
dellenen ilk senaryoda, 2100 yılına kadar ortalama
sıcaklığın 2,3 derece, ikinci senaryoda ise 3,6 derece
artması ihtimali araştırıldı. Edinilen sonuca göre,
böbrek taşı olan kişi sayısının yüzde 2,2 ile yüzde
3,9 arasında artacağı öngörülürken, her iki oranın
da vaka sayısında yüksek artışa sebep olacağı ve bu
sebeple sağlık maliyetlerinde büyük bir artışın ger-
çekleşeceği ifade edildi. Chop'ta pediatrik ürolog
olan çalışmanın yazarı Gregory Tasian, "İklim deği-
şiklinin, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda
insan sağlığı üzerindeki etkisinden sık sık bahsetmi-
yoruz ancak ısınan bir gezegenin insan sağlığı üze-
rinde önemli etkileri olacaktır." dedi.Çeşitli iklim
modeli araştırmalarından elde edilen sonuçlar, yüz-
yılın sonuna kadar ortalama sıcaklığın 1,1 derece ile
5,4 derece daha sıcak olabileceğini gösteriyor. 
zeynep vural

Obezite ameliyatı
sOnrası 
8 kural!

Beslenme ve Diyet

Uzmanı Fatma

Turanlı, obezite

ameliyatı sonrası

dikkat edilmesi

gereken 

8 önemli kuralı

anlattı, önemli

uyarılar ve 

önerilerde 
bulundu

DiKKAT 

DiKKAT
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Gülsuyu Mahallesi,
Uçanlar Sokak'ta bulu-
nan otomobil tamirha-

nesinde saat 09.00 sıralarında
henüz bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı. Tamirhanede usta
olan Rasim Çebi, yangın sön-
dürme tüpüyle alevlere müdahale

etti. İhbar üzerine olay yerine it-
faiye, polis ve sağlık ekipleri sevk
edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil
tamirhanesinde çıkan yangına
müdahale ederek kısa sürede sön-
dürdü. Tamirhanede çalışan
Rasim Çebi, yangın söndürme tü-
püyle müdahale ettiği sırada elin-

den yaralandı. Rasim Çebi ilk
müdahalesi yapıldıktan sonra
ambulansta Kartal Dr. Lütfi Kır-
dar Şehir Hastanesi'nin Yara ve
Yanık Merkezine kaldırıldı. Yan-
gında iş yeri ve içerisinde bulunan
otomobil hasar gördü. Polis yan-
gınla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaza TEM Otoyolu Edirne istikametinde
Küçükçekmece'de sabah saat 05.45 sırala-
rında meydana geldi. İddiaya göre, Sonsöz

Sarak'ın kullandığı 34 LK 6315 plakalı kargo kamyo-
nuna Yarımburgaz mevkiinde arkadan plakası öğrenile-
meyen bir TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sarak'ın
kullandığı kamyon savrularak aynı yönde önünde giden
plakası öğrenilemeyen başka bir kamyonete çarptı. İd-
diaya göre kaza sonrası sürücü Sarak araçta sıkışırken
TIR ile kamyonet durmayarak yoluna devam etti. Yol-
dan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan
da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun sürücü kabi-
ninde sıkışan Sarak'ı kurtarmak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri de ikinci bir kaza olmaması için yolda
önlem aldı. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü
bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri de sürücü Sarak'a ilk müdahaleyi yapa-
rak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle uzun araç kuy-
rukları oluştu. Kazaya karışan kamyon çekici yardımıyla
bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ar-
dında polis kapattığı şeritleri açtı. Polis kargo kaza son-
rası durmayarak yoluna devam eden TIR ile
kamyonetin plakasını belirlemek için çalışma başlattı. 

sultanGazi'dE direksiyon başında hareketsiz
duran sürücü, ambulansla hastaneye kaldı-
rıldı.Olay, Sultangazi, Zübeyde Hanım Ma-

hallesinde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, 1504 Sokak üzerinde bir evin tel örgülerine
çarpmış halde duran 34 GZ 262 plakalı cipi ve sürücüsü-
nün direksiyon başında hareketsiz olduğunu gören ma-
halle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine
haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri bir
süre cipin sürücüsünü uyandırmak için çaba sarf etti. Bu
sırada sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye
ekipleri sürücünün uyanmaması üzerine cipin arka kele-
bek camını kırarak kapıyı açtı. Polis ekipleri de direksiyon
başındaki sürücüyü uyandırmak için yüzünü suyla yı-
kadı. Bir süre sonra uyanan sürücüye sağlık ekipleri ilk
müdahaleyi yaparak ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Daha sonra cip çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

TEM'de korkunç
kaza: 1 kişi yaralı

Direksiyon başında
uyuya kaldı!

Motosikletçi canına susamış!

Oto tamirhanesinde yangın çıktı

Esenyurt'ta, plakasında "Mutluyuz" yazan otomobilli saldırgan, sokakta yürüyen Azerbaycan uyruklu
kişiyi tabancayla bacağından yaraladı. Hırsını alamayan saldırgan otomobille tekrar sokağa dönüp,
ateş etmeye başladığı anda tabancası tutukluluk yaptı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sultanbeyli'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilendi
abdurrahmanGazi Mahal-
lesi Sakarya Caddesi'nde bulu-
nan 4 katlı binada saat 07.45

sıralarında yangın çıktı.  Giriş kattaki dai-
rede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yan-
gın, daireyi tamamen sararken kısa
sürede binanın içerisini yoğun duman
kapladı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve

sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri
yangın çıktığı daireye girerek alevlere mü-
dahale ederken bir yandan da içeride
yoğun dumanlardan etkilenen kişileri de
dışarıya çıkardı. Sağlık ekipleri, duman-
dan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişiye ambu-
lanslarda müdahale etti. İtfaiye ekipleri
yanan daireyi bir saatlik çalışmanın ar-

dından yangını söndürdü. Bağrışma ses-
lerine uyandığını belirten mahalle sakini
Serkan Güzeller, "Yan binada oturuyo-
rum. Ne olduğunu anlamadık. Bağrışma
seslerine uyandık. Dışarıya baktığımız toz
dumanı görülmüyor. Binada oturan bir-
kaç kişi dumanlardan etkilendi. Asıl etki-
lenen daire sahipleriydi" dedi 

KadıKöy D-100 Kara-
yolu'nda tek elle moto-
siklet kullanıp, makas

atan Hasan Enes Y.’ye, 2 bin 250
lira para cezası kesildi. Olay, 8
Ocak Cumartesi akşam saatle-
rinde D-100 Karayolu Kadıköy ke-
simi Göztepe mevkiinde meydana
geldi. 34 CEH 876 plakalı moto-

sikletin sürücüsü, aracı tek elle kul-
lanarak trafiği tehlikeye attı. Zik-
zaklar çizip, makas atarak ilerleyen
sürücü daha sonra motosikletiyle
gözden kayboldu. Motosikletlinin
tehlikeli yolculuğu ise cep telefonu
kamerasına yansıdı. İhbar üzerine
harekete geçen Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü ekipleri, moto-

sikletlinin Hasan Enes Y. oldu-
ğunu belirledi. Yapılan çalışmalar
sonucu yakalanan motosikletli, ifa-
desi alınmak üzere Göztepe Polis
Merkezine götürüldü. Sürücüye
"Makas atmak" suçundan bin 823,
"Tek elle motosiklet kullanmak" su-
çundan 427, toplamda ise 2 bin
250 lira para cezası kesildi.

Gaziosmanpaşa Karadeniz
Mahallesi'nde iki sokağın ke-
sişiminde yaşanan iki ayrı

kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik ka-
merasına yansıdı. 1176. Sokak ile 1128.
Sokak'ın kesiştiği noktada yaşanan ilk
kazada, seyir halindeki panelvan araca,
başka bir sokaktan gelen İETT otobüsü
çarptı. İçerisinde yolcu da bulunan
İETT otobüsü ile panelvan araçta hasar
oluşurken, kazada yaralanan olmadı.
Aynı yerde yaşanan ikinci kazada ise,
farklı sokaklardan hızla gelen iki otomo-
bil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki oto-

mobil de savruldu. Kazaya karışan oto-
mobillerden birinin sürücüsü, aracından
hızla indi. Bacağından yaralandığı görü-
len sürücü, koşarak olay yerinden uzak-
laştı. Çarpma sesini duyan çevredekiler
de yardım etmek için hızla olay yerine
geldi.

Hemen her gün kaza oluyor

Söz konusu yerde sık sık kaza yaşandı-
ğını söyleyen Olgun Şimşek, "Burada
her gün bir kaza olduğunu görüyorum
ve duyuyorum. Kendim de buradan
araçla geçiyorum. Geçerken 3 kez bak-

mazsam, aynı şeyi ben de yaşayabi-
lirim. Yetkililerden, sokağın her iki
tarafına da önlem almalarını talep
ediyoruz. Araç yerine bir çocuk ya
da bisikletli de olabilir. Sonucu
ölümle bitebilir. Önlem alınmasını
istiyoruz. Aksi taktirde ileride daha kötü
sonuçlar ile karşılaşabiliriz" dedi.

Seke seke olay yerinden
uzaklaştı

Yaşanan iki kaza da çevredeki bir iş yeri-
nin güvenlik kamerasına yansıdı. İlk gö-
rüntüde, panelvan araca başka sokaktan

gelen İETT otobüsü çarpıyor. İkinci gö-
rüntüde ise sokağın kesiştiği yerde, iki
otomobil çarpışıyor. Çarpmanın etkiyle
otomobiller savruluyor. Kazanın ardın-
dan hızla otomobilinden inen sürücü-
nün bacağından yaralandığı görülüyor.
Tek ayağı üzerinde sektiği görülen sü-
rücü, koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.
DHA

EsEnyurt, Hürriyet Mahallesi
Alaca Sokak'ta saat 08.00 sıra-
larında Ferzende Sönmez'in

kullandığı servis minibüsünün ön bö-
lümü alev aldı. Alevler büyürken Sön-
mez, kendini dışarı attı. Sürücü,
bagajdan yangın tüpünü alarak müda-
hale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Bu sırada alevler tüm minibüsü sardı.
Alev alev yanmaya başlayan servis aracı
kaymaya başlayarak 5 metre daha iler-
ledi. Yükselen alevler nedeniyle bir apart-
manın dış cephesi ve park halindeki
başka bir minibüs daha zarar gördü.
Apartman sakinleri hortum sarkıtarak
müdahale ederken, durum itfaiye ekiple-
rine haber verildi. Zaman zaman patla-
maların yaşandığı servis aracı itfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Araç kullanılamaz hale gelirken, minibü-
sün yandığı anlar cep telefonu kamerala-
rına yansıdı.Kendiliğinden buraya
geldiÇok kısa süre önce yolcularını indir-
diğini söyleyen sürücü Ferzende Sön-
mez, "Tesisatlardan yangın çıktı. El freni
de yanınca tüple müdahale ettim. Kova-
larda su vardı onları da döktüm. Hortum
sarkıttılar yine olmadı. Her tarafa yayıldı
alevler. Çok çabuk yayıldı alevler. Araba
kendiliğinden buraya geldi" diye konuştu. 

Maltepe'de otomobil tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve içerisinde bulunan
otomobil hasar gördü. Yangını söndürmek isteyen usta elinden yaralandı

O lay, dün saat 15.45 sıralarında
Esenyurt Battalgazi Mahalle-
sinde yaşandı. Edinilen bilgiye

göre, Azerbaycan uyruklu bir kişi so-
kakta yürüdüğü sırada, plakası "Mutlu-
yuz" yazısı ile kapatılmış bir otomobil
yanına yaklaştı. Aracın içindeki kişi elin-
deki tabancayla, sokakta oyun oynayan
çocuklara rağmen yürüyen kişiye ateş
etmeye başladı. Tabancadan çıkan mer-

miler Azerbaycan uyruklu kişiyi, baca-
ğından yaralarken, saldırgan olay yerin-
den otomobille ayrıldı. İhbar üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk
edildi.

Hırsızı alamayıp tekrar geldi

Hırsını alamayan saldırganlar sokağa
tekrar aynı otomobille geldi. Bacağın-
dan yaralı olan adama tekrar aracın

içinden tabancayla etmeye başlayan sal-
dırgana, bu sefer silahı engel oldu. Yerde
yuvarlanarak kaçmaya çalışan yaralı, si-
lahın tutukluluk yapmasından faydala-
narak uzaklaştı. Saldırganlar ise
geldikleri otomobille kaçtı. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müda-
halenin ardından yaralıyı hastaneye kal-
dırdı. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası
ve olay yeri incelemesinin ardından şüp-

helileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kameralar kaydetti

Yaşananlar ise çevredeki bir apartmanın
güvenlik kamerasınca kaydedildi. 
Görüntülere saldırganın otomobille 
geldiği, tabancayla ateş ettiği, daha
sonra tekrar gelip yaralıya yeniden 
tabancayla saldırıp, kaçtığı anlar 
yansıdı. DHA

TEM Otoyolu Edirne istikameti, 
Yarımburgaz mevkiinde bir TIR, kargo
kamyonuna arkadan çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle kamyon savrularak aynı
yönde önünde giden başka bir kamyo-
nete çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı

BU MUTLULUK
IYI DEGIL!
BU MUTLULUK
IYI DEGIL!
BU MUTLULUK
IYI DEGIL!
BU MUTLULUK
IYI DEGIL!
BU MUTLULUK
IYI DEGIL!
BU MUTLULUK
IYI DEGIL!

Aynı yerde iki kaza
Gaziosmanpaşa'da, aynı yerde yaşanan iki kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan kazalardan
birinde, bacağından hafif şekilde yaralanan sürücünün otomobilden inip, uzaklaştığı görülüyor

Esenyurt'ta servis minibüsü alev alev yanarak, küle döndü. Minibüsten sıç-
rayan alevler bir evle bir minibüse de zarar verdi. Zaman zaman patlama-
ların yaşandığı minibüsün yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Minibüs alev
topuna döndü

Sürücü, bagajdan yangın tüpünü alarak 
müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Bu sırada alevler tüm minibüsü sardı.

Sultanbeyli’de can pazarı 
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M erkez Bankası rezervinde bulunan
altınların çalınması sonucunda ül-
kede kaos baş gösterdi. Avrupa

Merkez Bankası desteğini çekiyor, borsa bir
kaç saat içinde ciddi bir düşüş yaşıyordu.
Birkaç ay sonra, ülkenin eşi benzeri görül-
memiş bir krizden dolayı batık duruma gel-
mesi işten değil!

***
"Finansal piyasalar büyük bir kumarhane

gibidir. Herşeye oynanabilir. New York borsa-
sının yükselişine, buğday düşüşüne veya ülke-
nin çöküşüne. Yasa dahilinde bahse girerek
bir ton para kazanılabilir. Peki kendilerine
sırtından para kazanarak kurban arayan bu
fonlara ve şirketlere biz ne sunarız? 

Teminat. 
Merkez Bankasının boşaltıldığını söyledi-

ğimizde ülkemize karşı bahis oynamak zo-
runda kalacaklar. Yatırımcılar paniğe
kapılacak, hisselerini satacak ve bunun sonu-
cunda borsa çökecek. Daha da önemlisi ülke-
nin risk primi fırlayacak. Ülke piyasadan
borç para bulamayacak ve ödeme aczine dü-

şerek iflas bayrağını çekecek."
***

Tarihin gelmiş geçmiş en büyük soygunu
bu. Bir gurup soyguncu, muhteşem bir plan
yaparak merkez bankasına girer. Tam 90 ton
altını banka içinde eriterek kilometrelerce
öteden çıkartırlar.

Hemen heyecan yapmayın bu olay 
Türkiye’de değil. 

Maazallah, tahtaya vurun!
***

Netflix’te yayınlanan" La Casa de Papel"
adlı dizinin aylardır beklenen sezon bülüm-
leri yayınlandı ve bitti.

Soluk soluğa izlenen son bölümde, soy-
guncular yaklaşık değeri 4.3 milyar avro
olan, her biri 12.5 kg gelen 7258 külçeyi
eriterek, yer altına hazırlanan bir düzenekle
dışarı çıkarmayı başardılar. Toz halinde ban-
kadan çıkarılan altın, yeniden külçe haline
getirildi ve akla hayale sığmaz bir planla
ülke dışına çıkarıldı.

İzlemeyenler, izleyecek olanlar için so-
nunda ne olduğunu yazmayacağım. Şu kada-

rını belirteyim merak eden-
ler için; Sadece devlet yetkililerinin
bileceği sırlarla, ülkenin iflasına engel
olundu.

"Bu kadar da olur mu?" dedirtiyor insana.
Her biri başkent isimleri ile anılan soy-

guncular; Oslo, Bogota, Denver, Rio, Lizbon,
Moskova, Tokyo ve Profesör Sergio... 

Sizi uzun bir süre unutmayacağız sanırım.

İyilik ve Kötülük

"Eğer bana bugün bir şans verilseydi, göz-
yaşları içinde şarkı söylemezdim. 
Şansımı çok geç gelmekle suçladım; 
"Nerelerdeydin?"

"Beni pusuya düşürdüler ve kaçtılar" diye
yanıtladı beni.

İyilik, kötülük ile buluştuğunda adımla-
rında hiç şüphe yoktu. Kötülük ona hükmet-
mek için bir çözüm buldu.

"Bitkin görünüyorsun! Bu yürüyüş seni

çok yordu. Sırtım senin oturağın olacak."
İyilik onun sözlerinden hiç şüphe etmedi

ve onun sırtına çıktı. Ertesi gün insanlar bu
manzarayı gördüklerinde paniklemişlerdi.

Kaderine ağıt yakanlar var. Yaşarken
kendi mezarı başında ağlayanlar var. Vaktin-
den önce yaşlananlar var. Bizler bu hayata
doyduk! "

Bu sözler Cezayirli müzisyen Souad Mas-
si’ye ait" Le Bien et le Mal"(İyi ve kötü)isimli
şarkıya ait.

*** 
Gerçekten iyilik, kötüye hep yenilir mi?"

Her kötünün içinde bir iyilik, her iyiliğin
içinde bir kötülük" aramak başımıza gelen-
lerle/geleceklerle başa çıkmak için oluşturdu-
ğumuz koruma kalkanı mı yoksa? 

Biraz karmaşık bir ikili bu. Evrende her
şeyin bir zıddı var elbette. Az-çok, yanlış-
doğru gibi...

Fakat doğru tek olmadığına göre bu ikisi-
nin tanımını neye göre yapabiliriz?

Bir filmi izlerken cinayet işlemiş, soygun
yapmış bir suçlunun ceza almasına üzülebili-
yoruz. Suçluyu bize sempatik gösterebilmeyi
nasıl başarıyorlar? İçimizdeki iyi, kötünün
hangi cazibesine yenik düşüyor?

***
Yıllar önce izlediğimiz " Braking Bad" di-

zisini hatırlayın. Çok iyi bir öğretmen, iyi bir
aile babası iken, yasadışı işlerin içinde bulu-
vermişti kendini. İzlerken onun yakalanacağı
korkusu, her bölüm sonunda hepimizi endişe-
lendiriyordu. Yukarıda yazdığım"La casa de
Papel" dizisinde, soyguncular İspanya’nın
sevgilisi haline geldi. Tabii biz izleyicilerinde. 

***
Halil Cibran’ın dediği gibi ikisini birbiriyle

mi karıştırıyoruz?
"Bir gün iyilik ve kötülük deniz kıyısında

karşılaştılar, dediler ki; " haydi denize gire-
lim!" 

Elbiselerini çıkartıp sularda yüzdüler. 
Bir süre sonra kötülük, kıyıya dönüp iyili-

ğin giysilerine büründü ve yoluna gitti. 
İyilik de denizden çıktı fakat kendi elbise-

lerini bulamadı. 
Çıplak olmaktan utanıyordu, çaresiz kötü-

lüğün elbiselerine büründü ve yoluna devam
etti. 

O gün bu gündür insanlar onları birbirine
karıştırır."

***
Sevgiyle kalın

Merkez Bankası soyuldu!

B aşakşehir 4. Etap'ta bulunan bir si-
tenin girişinde önceki gün, siteye si-
pariş getiren kuryeler, bir süre

bekledikten sonra kapının açılmaması üze-
rine kornalarına bastı. Korna seslerini
duyan güvenlik görevlisi ile kuryeler ara-
sında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisi mo-
tosikletlere zarar vererek, kuryeye saldırdı.
Yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına
yansıdı.  Site önünde dün akşam saatle-
rinde bir araya gelen yaklaşık 50 motosik-
letli kurye, yaşanan olayı protesto etti.
Sadece bu sitede değil başka sitelerde de
güvenlik görevlileri tarafından içeri alınma-
dıklarını ve büyük zorluk yaşadıklarını dile
getiren motosikletli kuryeler, korna çalarak

site yönetimine ve yaşanan olaya tepki
gösterdi.

İbraz etmek zorunda

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği
Başkanı Murat Tomris, "Biz her gün bu so-
runları yaşıyoruz. Bu sadece görünen kıs-
mıydı. Yasa dışı kanunlara aykırı bir şey bu.
Site yöneticileri bizleri içeri almak duru-
mundalar. Hangi gerekçeyle içeri almaya-
caklarsa bunları bize ibraz etmek
zorundalar. Artık biz bu olayın son bulma-
sını istiyoruz. Biz, elimizde 10 litrelik dama-
cana ile kilometrelerce yürümek
istemiyoruz. Biz, zaten bu işi stres altında
yapan firmaların hız baskısı ile bu işi yapı-

yoruz. Günde onlarca kaza oluyor. Kazala-
rın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu.
Sitelerde sipariş teslim edeceğiz diye yarım
saat, kırk beş dakikamızın geçtiği vakitler
oluyor. Biz bu gecikmelerle sipariş teslim et-
meye çalışırken kaza yapıyoruz. Arkadaşla-
rımız ölüyor" şeklinde konuştu. 

Bunu hak etmiyoruz

Kurye Fatih Şentürk, "Sitelerden tek istedi-
ğimiz kapıya geldiğimizde görevliler bizi
içeri alsın" derken, bir başka kurye ise "Bu
tip durumlar çok yaşıyoruz. Bazen 1 kilo-
metrelik mesafelerde yürümek zorunda ka-
lıyoruz. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz.
Sıcak yataklarında sipariş verirken ayakla-

rına ürün götürüyoruz. Bunun teşekkürü bu
şekilde olmamalı" diye konuştu. Kurye
Mahmut Kaba ise, "Siparişlerin üzerinde
acil notu yazılıyor. Yetiştirmek için hız yapı-
yoruz ama güvenlikte takılıyoruz" dedi.

İddialar yalanlandı

Olayın yaşandığı site yöneticisi Hikmet
Sırma ise olayın sosyal medya ve basına
yansıdığı gibi olmadığını öne sürdü. Karşı-
lıklı bir saldırı ve sözlü münakaşanın yaşan-
dığını dile getiren Sırma, daha sonra polis
nezaretinde olayın çözüldüğünü söyledi.
Sırma, "Kuryeler istediği zaman hangi
bloğa gidecekleri söyleyerek siteye giriyor"
diye konuştu. DHA

Sevim Y. GÜNEY
guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

beYlİkdüzü Belediyesi ile İstanbul Bilgi
Üniversitesi arasında imzalanan protokolle
ilk adımı atılan TEKMER projesinde yeni

bir gelişme kaydedildi.  İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin
Teknoloji Geliştirme Merkezi kurmak üzere TEKMER
Destek Programı kapsamında yaptığı başvuru, Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından onaylandı.
Yapılan protokol çerçevesinde Beylikdüzü’nde, “Sür-
dürülebilir Sistemler için Akıllı Teknolojiler” temasıyla
hayata geçirilecek projenin, TEKMER adının kullanım
hakkını almasına ve desteklenmesine karar verildi.
Proje; sürdürülebilirlik odağında AR-GE’yi teşvik ede-
cek bir ekosistemin geliştirilmesine, yeni teknolojilerin
üretilmesine ve girişimciliğin desteklenmesine katkı
sunmayı hedefliyor.

İstihdama dönüştüreceğiz

Girişimcilik, deneyim, inovasyon ve ortak çalışma mer-
kezi olarak hayata geçen Beylikdüzü SMART ile her
daim genç girişimcilerin yanında olduklarını ifade eden
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ve Teknoloji
Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK) projeleri için de
çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti. Öte yandan
yapılan iş birliğinin de önemine vurgu yapan Başkan
Çalık, “İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle hayata
geçireceğimiz Teknoloji Geliştirme Merkezi projesinin
ilk adımını geçtiğimiz Nisan ayında atmıştık. Bugün
geldiğimiz notada ise KOSGEB tarafından proje
onaylandı. Fikri bilimle yoğurup yatırım ve istihdama
dönüştüreceğimiz projede; üniversite, belediye, yatı-
rımcı ve halkı bir araya getireceğiz. Bilim ve teknolojiye
dayalı yeni fikirlere sahip girişimcileri desteklerken, bi-
limsel araştırma sonuçlarının katma değere dönüştü-
rülmesine de katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı. 

KOSGEB onay verdi

Başakşehir'de güvenlik görevlisi ve
motosikletli kurye arasında
yaşanan tartışmayı yaklaşık 

50 motosikletli kurye, site önünde
protesto etti. Yaptıkları basın

açıklamasının ardından motosik-
letli kuryeler korna çalarak site

yönetimine tepki gösterdi. İstanbul
Motosikletli Kuryeler Derneği

Başkanı Murat Tomris, "Biz bu
gecikmelerle sipariş teslim etmeye

çalışırken kaza yapıyoruz.
Arkadaşlarımız ölüyor" dedi

BIZ OLUYORUZ!
BAŞAKŞEHİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYELERDEN KORNALI PROTESTO

GAZETECiLERE KAZ iKRAMI
İstanbul Ardahan Kültür Evi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilere kaz ikramında 
bulundu. Konservatuar mezunu gençlerden oluşan müzik ekibinin de renk katttığı etkinlikte konuşan İstanbul
Ardahan Kültür Evi Başkanı, “Bugün sizleri birkaç saatliğine de olsa iş stresinden kurtarmak istedik” dedi

İstanbul Ardahan Kültür Evi,
10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü'nde gazetecileri unut-

madı. Gazeteciler için düzenlenen etkinli-
ğin moderatörlüğünü İstanbul Ardahan
Kültür Evi Basından sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Murat Karakoç yaptı. Karakoç
yeni seçilen yönetimde görev aldığını ve
basın yayın birimi görevini yürüttüğünü
söyledi. Karakoç, “Sizlerle uzun süre teş-
viki mesaimiz oldu. Bugün aramızda der-
nek başkanlarımız ve çok sayıda gazeteci
dostlarımız bulunmaktadır. Sizlerinde bil-
diği gibi bizler siyasi parti değiliz. Kamu

kurumu hiç değiliz. Fakat bölgede faaliyet-
lerini yürütmeye çalışan bir sivil toplum
kuruluşuyuz. Basın mensuplarını özellikle
de yerel basını önemsemekteyiz” diye ko-
nuştu. 

Özel günleri önemsiyoruz

İstanbul Ardahan Kültür Evi Başkanı Çifçi
ise konuşmasına 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü'nü kutlayarak başladı. Çifçi,
“Biz Ardahan Kültür Evi olarak bu tip özel
günleri çok önemsiyoruz. Öğretmenler
Günü, Hukukçular Günü, Sağlıkçılar
Günü, Muhtarlar Günü gibi günleri es

geçmeden hemşerilerimizi önemsediğimizi
göstermeye çalışıyoruz. Saygıdeğer gazete-
ciler bizler sizler gibi güzel konuşamayız,
güzel yazamayız. Derneğimizde bu günü
sizler için hazırladık. Bugün sizlerin yıl bo-
yunca yaşadığınız stresten, yoğunluktan
birkaç saatliğine kurtarıp eğlenmenizi,
güzel vakit geçirmenizi istedik. Hepiniz
hoşgeldiniz, şeref verdiniz” dedi.

Senede 2 günümüz var

Etkinlikte konuşan İstanbul Gazeteciler
Derneği (İGD) Başkanı Mehmet Mert, İs-
tanbul Ardahan Kültür Evi Başkanı Efrail

Çifçi ve yönetimine teşekkür ederek,
“Bizim yılda iki kez kutlama günümüz var.
Biri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü di-
ğeri 24 Temmuz Basın Bayramı. Ne yazık
ki bu günler bayram olmaktan çıktı, sadece
gazetecilerin sorunlarını ve sıkıntılarının
konuşulduğu günler oldu. 61 yılönce o gün
ki hükümet tarafından 212 sayılı dediğimiz
yasa kabul gördü. O gün o yasaya karşı
çıkan 9 patron olayı dediğimiz aktörler ne
yazık ki o gün ki gazete patronlarıydı. Bu
günde gazete ve medya organlarını ülkede
büyük bir bölümünü iktidar destekliyor,
fonluyor. Böyle bir durumda medya nasıl
bağımsız olabilir, nasıl özgür olabilir diye
sormadan geçemeyiz. Bir şey eğer çok sık
yapılıyorsa o yapılan sıradan hale gelmiş
oluyor. Sosyal medyaya baktığımızda her
gün bir gazeteci arkadaşımız darp ediliyor,
hakarete uğruyor, makinası elinden alını-
yor. Bunların son bulması için başta devlet
yöneticilerimize, muhalefet partilerine,
yurttaşlara ve kamuoyuna çok iş düşüyor.
Şunu söylemeliyim, Türkiye'de işini hak-
kıyla yapmaya çalışan tüm medya organ-
ları, medya mensupları çok zor
dönemlerden geçiyor” açıklamasını yaptı.  İstanbul Ardahan Kültür Evi'nin düzenlediği etkinlikte yakın zamanda hayatını kaybeden, Şaban Çağlar, 

Nurettin Girgin, Arif Gündoğdu, İrfan Ermiş, Şennur Engin ve Zafer Yiğiter de unutulmadı.

Beylikdüzü Belediyesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi
arasında imzalanan protokol sonucu çalışmalarına
başlanan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)
projesi, KOSGEB tarafından onaylandı

Yerel yönetimlerde “Yalın Yönetim” mo-
dellerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi
adına stratejik çalışmalar yürütmem ama-

cıyla Türkiye Belediyeler Birliği’ni (TBB) kurduğu ko-
misyon Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti. İyi uygulama
örneklerinin yaygınlaştırılması adına teknik inceleme
geziler yapan Yalın Yönetim Komisyonu, dijitalleşme
ve vatandaş odaklı yaklaşım amaçlarıyla doğrudan
uyumlu olan Bağcılar Belediyesi’nin dijital vatandaşlık
yaklaşımını yerinde gözlemledi. TBB ile Bağcılar Bele-
diyesi arasındaki yapay zekâ destekli akıllı başvuru yö-
netim modeli, tüm iş süreçleri, dijital arşiv, mali
yönetim, stratejik planlama tabanlı satın alma süreç-
leri, yönetim bilgi sistemleri, iş zekâsı raporlamaları,
yapay zekâ destekli chatbot, hiper bütünleşik sistem
yönetimi, bilgi güvenliği konularını içeren 2 günlük bir
çalışma toplantısı yapıldı. Süregelen deneyimi ve ger-
çekleştirilen hizmetlerle bütün belediyecilik hizmetlerini
dijital ortamda yöneten Bağcılar Belediyesi’nin kamu
sektöründe örnek model olduğu ve referans kurum
olarak ilk incelemenin bu kurumda olmasının hazırla-
nacak çalışmada önemli katkı sunacağı belirtildi. 

Bağcılar Belediyesi’ne 
teknik inceleme 
Türkiye Belediyeler Birliği Yalın Yönetim Komisyonu,
ziyaret ettiği Bağcılar Belediyesi’nin dijital
vatandaşlık yaklaşımını yerinde gözlemledi. İki gün
süren toplantılarda yapay zekadan bilgi güvenliğine
kadar tüm iş süreçleriyle ilgili bilgi alışverişi yapıldı
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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Damga'ya konuştu. Yıllardan beri hep aynı telefon
numarasını kullandığını belirten Çebi, “Benim başka numaram yok. Telefonuma benden başkası
bakmaz. Bir kişi diyemez ki başkanı aradık da başkası çıktı. Bir de bütün telefonlara istisnasız geri
dönüş yaparım” dedi. Siyasetçilerin bazı şeyleri abartabileceğini ifade eden Çebi, “Ama abartıyı
abartmasını sevmem. Vatandaş gözünün içine bakar samimiyetini anlar” diye konuştu

K üçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, gazete-
mizi ziyaret etti. Ziyaret

sırasında sorularımızı yanıtlayan
Çebi, göreve geldikten 1 buçuk yıl
sonra ilk anketini yaptırdığını açık-
ladı. Yüzde 51.3 ile seçildiğini belir-
ten Çebi, ankette memnuniyetin

yüzde 59.5'e çıktığını söyledi. Yapılan anket saye-
sinde sokağın da nabzını tuttuğunu belirten Çebi,
“Hangi mahallede ne durumdayız onu görüyo-
ruz. Vatandaş hangi soruya ne cevap veriyor onu
görüyoruz” ifadelerini kullandı. 

Küçükçekmece'de sanki Kemal Çebi'nin çok
düşmanı var. Yeniden aday olmasını, seçim ka-
zanmasını istemiyorlar. Bunları biliyor musu-
nuz? Yaptıklarına karşı herhangi bir
hazırlığınız var mı? Bunlara karşı gardınız
var mı? Ayrıca sizin yaptığınız bir anket var
mı? Planlarınız ne boyutta?
Düşman kelimesi ağır gelebilir ama rakip
diyelim. Aşağı çekmeye çalışan rakiplerden
bahsediyorum. Bunlar her dönem var bun-
dan sonra da olacaktır. Bu bakımdan sıkıntı
yok. Yeter ki işin içinde yalan ve belden
aşağı şeyler olmasın. Biz Küçükçekmece'yi
Türkiye genel siyasetinden soyutlayamayız.
Sonuç itibariyle bir etkileşim teorisi var. İnsan-
lar genele göre hareket eder. Siz sadece insan-
lara vicdanlı davranırsanız onların da size
yaklaşımı öyle olur. Ama 'bir adam geldi çok iyi
hepimiz onun etrafında toplanıp' bunu kimseler
demez. İki şey önemli. Birincisi belediye başkan-
lığını nasıl tarif ettiğiniz. Ben kafamda belediye
başkanlığını nereye koyuyorum? Bu birincisi.
İkincisi ise bu tarife uygun davranışlarının halkta
karşılığı ne kadar? Bunun dışında sizi istemeyen,
sizi doğru bulmayan olabilir. Ama günümüzde
bütün bunların gerçeğe yakın bir şekilde ne oldu-
ğunu ölçme imkanımız var. Kamuoyu araştırma-
ları, saha ölçümleri gibi. Bir diğeri sizin yaptığınız
çalışmaları kendi ekibinizle beraber ölçmek. Dı-
şarıda ekibiniz var. Vatandaşa gidiyor, bir ihtiya-
cınız var mı diye soruyor, belediyeyi nasıl
buluyorsunuz diye soruyor. Aldığı cevapları
rapor haline getiriyor. Bunları ben görüyorum.
Bir de sihirli kutu telefon var. Bu telefon numara-
ları ilk çıktığında 1 tane telefon numaram vardı.
Hala o telefon numarasını kullanıyorum. Hiç de-
ğişmedi. Benim telefonuma benden başkası bak-
maz. Bir kişi diyemez ki başkanı aradık da
başkası çıktı. Bir yerde bütün telefonlara geri
dönüş yaparım. Kimse bana. 'Ya aradık başkan
cevap vermedin demesin.' Hemen aradığımı ya-
kalarım. Numara kayıtlı olsun olmasın. Zaten
belediye başkanısın. Seni arayan 3 kişiden 2'sinin
numarası kayıtlı değildir. Buna rağmen ben her
telefona geri dönerim. Bakın buraya gelirken
yolda iken arayanlar var. Ben şimdi buradan çı-
kınca hepsini arayarak geri döneceğim. Benim
başka numaram yok.

nBirçok belediye başkanına ulaşmak için danış-
manının da danışmanıyla görüşüyorsunuz...
Benim için bu geçerli değil. Bakın bir belediye
başkanından telefonla mesaj atarak randevu iste-
nir mi? Benden istenir. Nitekim daha bugün iste-
diler. Bakın “Merhaba başkanım ben Semih,
yarın ziyaretinize gelmek isterim” yazmış. Ben
buna hemen hay hay dedim. Yani telefon bir ile-
tişim aracı. Ben sana numaramı vermişim. Senin
bir hakkın var artık. Beni arayabilirsin, mesaj
atarsın benim de sana cevap verme mecburiye-
tim var. Gelelim bir de anketlere. İlk bir buçuk yıl
anket yaptırmadım. Yani insanlar bir görsün ta-
nısın dedim. Biz de bir iş yapalım. İnsanların ka-
fasında bir kanaat oluşsun. O yüzden bir buçuk
yıldan sonra anket yaptırdık. En son yaptırdığı-
mız anketi söyleyelim. Güvendiğim bir anket fir-
masıydı onlara da söyledim. Aynaya bakmak
istiyorum dedim. Ben 51.3 ile seçildim ben. 

nBurada araya girmek isterim, Ekrem 
İmamoğlu'nun oyu kaçtı?
31 Mart'ta daha düşüktü sonra 54'e çıktı.

nİlçe belediyesinden aşağıda mıydı?
Yok. İki seçimde de benden çok aldı aşağı yukarı
aynı oyu aldık. Seçim öncesi ben Ekrem Bey'e
dedim ki seninle yarışacağız. 'Nasıl' dedi. Sen
dedim İstanbul'u 25 bin oy farkla kazanacaksın.
Ama ben kendi hesabımı yapıyorum. 26-27 bin
oy farkla kazanacağım dedim.

nKaç oyla geçti sizi?
Esas şey şu ki Ekrem Bey, 31 Mart'ı 25 bin oy
farkla kazandı. Sonra zarfın şurası yamuk,
şunun şusu yamuk deyip 13 bine kadar 
düşürdüler farkı. 

nEn son anketteki oy oranınız nedir?
59.5. En son yaptırdığım firma Aksoy Araştırma.

Her mahallede sordurduk. Bunu yaparken şirket
de tabii gibip “Bu pazar seçim olsa Kemal Çe-
bi'ye oy verir misin?” diye sormuyor. Aksine 144
tane soru soruyor. Hangi mahallede ne durum-
dayız onu görüyoruz. Vatandaş hangi soruya ne
cevap veriyor onu görüyoruz.

nPeki ne tür ayrıntılar çıkıyor ankette?
Örneğin Atakent'in memnuniyeti ile Atatürk
Mahallesi'nin memnuniyeti aynı olmuyor. Şika-

yeti, talebi de öyle
olmuyor.

nEn büyük şika-
yet nedir Küçük-
çekmece'de?

Trafik. Ama 
bizimle bir 

alakası yok. 

nSizle ilgili sorun gö-
rülen şeyler neler?

Değişiyor. Mesela diyor ki
vatandaş 'Kanarya Ma-

hallesi'ne kreş yaptı. Bu-
raya yapmadı.' Ya da diyor

ki 'Cennet Mahallesi'ne
daha çok asfalt döktü.' Bakı-

yorum ki Cennet Mahalle-
si'nde 4 sokakta asfalt

yenileme yapmışımz, şikayetin
geldiği mahallenin 17 soka-

ğında asfalt yenileme yapmışız.
Bunları görme fırsatımız oluyor

yani. Cennet Mahallesi'ndekiler
de 'başkan kendi mahallene ne

zaman hizmet edeceksin' diye so-
ruyor. Velhasıl bu araştırmalar bize

rehberlik ediyor.

nBunları niye yayınlamıyorsunuz
sosyal medyada?

Yayınlamıyoruz.

nMesela şimdi bir ankette yüzde 55 
almışsınız diğerinde yüzde 44 alsanız
onu yayınlar mısınız?

(Gülerek) Yok canım onu tabii ki yayınla-
mam. Bakın şimdi ben siyasetçilerin bazı
şeyleri abartmasını yadırgamam. Ama
abartıyı abartmasını sevmem. Mübalağa
sanatına dönmemesi lazım işlerin. Şimdi
bana deseniz ki boyunuz kaç? 1. 74'üm
dedim mesela. Halbuki 1. 70 boyum var.
Sonra mesela kalktım gittim. Arkamdan va-
tandaş konuşuyor; 'Ya 174 var mı ya...' Bakın
tartışma konusu olur. Ama 1.85'im desem va-
tandaş 'Amma attı ya' der. Bakın gülüyorsunuz.
İşte siyasette de böyle. Abartıyı abartısanız size
herkes güler. Siyasetçilerin şöyle bir huyu var.
'Ben siyasetçiyim onu anlatırım nereden bilecek
ya' diye düşünür. Öyle bilebilir. Senin anlatman-
dan anlar. Vatandaş sana sorduğu sorunun ce-
vabını biliyordur. Ya da gözünün içine bakar
samimiyetini anlar. Bakın bir gün Kanarya'da
bir dernekte seçim çalışması yapıyoruz. Otuzlu
yaşlarda bir genç soru sormak istedi. 'Bu Hal-
kalı Caddesi'ni, Sefaköy trağini rahatlatmak
için, böyle yolun üstüne bir kat daha, bir kat

daha gibi bir projeniz var mı?' diye sordu.
Apartman mı dedim bu öyle bir şey yapalım.
Benim öyle bir şeyim yok kardeşim dedim.
Hadi alternatif yol falan tamam da yolun üstne
bir kat daha çıkalım, bir kat daha çıkalım öyle
bir şey yok dedim. Hatta böyle bir beklentin
varsa hiç beklentiye girme dedim. Sonra o genç
naptı, 'Oyumu sana vereceğim. Beni kandır-
maya çalışmadın' dedi. Bunu niye anlattım. 
Verdiğiniz sözler belirleyicidir. Ben seçimi kaza-
nacağıma inanmıştım. Hiç uçuk bir şey söyle-
medim. Yani söylesem biri gelip dese ki 'hani
söz vermiştin' ne diyeceğim. 

nSiyasi hırsınız yok. Kazanmak için her şey
mübah görmüyorsunuz. Ama kazanmak için
her şey mübah diyen çok var. 
Çok güzel. Bakın önümüzde güzel örnekler var.
Mesela Süleyman Demirel. 6 kere gitti 7 kere
geldi. Geldi de 7'inci de cumhurbaşkanı olarak
geldi. Ama gelirken de ortalığı yıkmadı, 
giderken de yıkmadı.

n2014'te aday adayı oldunuz aday gösterilme-
diniz ama tepki göstermediniz.
Evet asla şikayet etmedim. Sordular niye olma-
dın diye. Dedim partinin iç meselesidir olabilir.
2019'da ise adaylığım açıklandığı gün şaşırma-
mıştım. Ben diğer aday adaylarıyla da aday ilan
edildiğim günün akşamı yemek yedim. Hiçbiri-
niz kaçamazsınız dedim. Burada seçim çalış-
masından kaçan siyaset yapamaz, deşifre
ederim dedim. Birlikte çalışacağız dedim.

nİBB'ye terör iltisaklı çalışan alındığı gerekçe-
siyle özel bir teftiş başlatıldı. Daha önce de Kü-
çükçekmece'de yaptığınız bir park için benzer
bir soruşturma geçirdiniz. Bu konuyla alakalı ne
düşünüyorsunuz?
Yani parkla ilgili hiçbir şey yoktu. Ne bizim ne
mühendisin ne müdürün kimsenin bir alakası
yoktu. Konu abartıldı. 

nAma terör örgütünün renklerini 
anımsatıyordu...
Nasıl anımsatıyordu anlatayım ben sana.
Drone ile görüntü çekilmiş ve renkler 
değiştirilmiş.
Orada kırmızı var mıydı? Yıldız pembe yahu.
Bizim kullandığımız renkler başka. O parkta bir
galaksi havası yaratmak. 

nYapılmadan önce siz görmüş müydünüz?
Tabii ki. Ben onu gördüm. Bizim yıldızda 7 köşe
var. İnternette onu 5 köşeye indirmişler. Bizim
yaptığımız parkın içinde yıldızın 7 köşesi var.
Her köşeden de bir şey sarkıyor. Onları kaldır-
mışlar 7 köşeli yıldızı 5'e indirmişler.

nNeden kaldırdınız?
Ben kaldırdım. Kaymakam 'ne yapacaksınız'
dedi. Ben de hem sizi zor durumda bırakmaya-
lım hem de böyle bir şey zaten yok kaldıralım
dedim ve ben kaldırdım. 

nBundan dolayı soruşturma geçirdiniz mi?
Belediye geçirdi. Ben özel bir soruşturmaya
tabii olmadım. Ama bu araştırıldı. Mülkiye mü-
fettişleri geldi. 30'a yakın insanla konuştu. Bana
şöyle sıçradı konu. Benim imzam yoktu. Yetki
müdüründü. Başkan yardımcısı ve müdürü
açığa aldık. Sonra 'başkan yardımcısı belediyeye
geliyor, başkanla görüşüyor' denilmeye baş-
landı. Sonra bir de bunun için geldi müfettişler.
Oradan da Danıştay'dan döndü. Sonuç olarak
uzatmayalım. En son 3 mühendis arkadaşımız
terörden yargılandı hepsi beraat etti işlerine
döndü.

nBu minvalde İBB'yle ilgili ne dersiniz?
Biz iş talep eden insanlardan birkaç evrakla be-
raber adli sicil kaydı isteriz. Adli sicil kaydı geli-
yor. 'Belediyede şurada burada çalışmasında
sakınca yoktur' diyor. Tamam buna istinaden
işe alıyoruz. Başka yapacak ne var yani? İma-
moğlu'nun yapması gereken daha ne var? Efen-
dim neymiş 'orada PKK'lılar varmış.' Olacak
şey değil.

nAma terör iltisaklı deniyor. Yani geçmişte
terör suçlamasıyla yargılanmış, 3 ay cezasını
çekmiş, serbest kalmış mesela...
Yani cezasını çekmişse normal insan muamelesi
görür. Bakın bizim zamanımızda güvenlik so-
ruşturması vardı. Onu devlet yapardı. Şimdi bu
dönemde güvenlik soruşturmasını kaldırdılar. 

nValilik yapmıyor mu?
Yok, ne valiliği. Kimse yapmıyor.

n15 Temmuz'dan sonra gelmedi mi güvenlik
soruşturması?
Hayır. Şu an öyle bir şey yok. Eskiden güvenlik
soruşturması vardı. Belediye başkanına zarf
içinde şu şu sakıncalı diye gönderilirdi. Şimdi
böyle bir şey yok. Neyse buradaki amaç başka
şeylerdir. Gündem değiştirme çabası var. İma-
moğlu'nu yıpratma çabası var. Bir sürü şey var.
Bu idari bir soruşturma, bunun kapsamını ge-
nişletmişler.

nBuradan Ekrem Bey'e bir şey gelebilir mi?
İki şey düşünebiliriz. Birincisi normal bir şeydir
buradan bir şey çıkmaz. İkincisi bunu siyasi çı-
kara nasıl çeviririz, bir şey bulmamız lazım der-
ler. Her şey olabilir. Yani mesela sen sıfır araba
alırsın çıkarsın yola polis çevirir yazmak isterse
gene ceza keser.

BENIM BASKA BIRBENIM BASKA BIRBENIM BASKA BIRBENIM BASKA BIRBENIM BASKA BIRBENIM BASKA BIRBENIM BASKA BIRBENIM BASKA BIRBENIM BASKA BIRBENIM BASKA BIRBENIM BASKA BIR
NUMARAM YOK!

EKREM 
HACIHASANOĞLU

SÖYLEŞİ

nHiç
kıskandı-
ğınız bir mevkida-
şınız var mı? Beğendiğiniz işler
veya sizin kıskanılan işleriniz var mı? 

Bunu ikiye ayırabiliriz. Birincisi kıskanma derecesinde değil ama
örnek alabileceğimiz hizmetler olmuştur. Avrupa'ya gidiyoruz.
Orada bir belediyenin projesini görüyoruz bunu gideyim de il-
çemde yapayım diyorsun. Şimdi Hans'ın yaptığını örnek alıyor-
sam Bahçelievler Belediyesi'nin yaptığını iyiyse niye örnek
almayayım. Örnek alır yaparım. Bunu açıklamaktan da gocun-
mam. İkincisi Küçükçekmece çok büyük. Özellikle benden önce
Aziz Yeniay, Temel Karadeniz görev yaptı. Küçükçekmece Be-
lediyesi hizmet binası anlamında en zengin belediyedir. Bugün
57 tane hizmet binamız var. Nedir bunlar? İstanbul'da kaç il-
çede 3 tane kültür merkezi var? Kaç ilçede müzik akademisi
var? Bağımsız bir müzik akademisi diyorum. İstanbul'da
kaç tane ilçede çocuk üniversitesi var? Bunlar biz de var. 7
tane bilgi evimiz var. Eğitime katkı açısından bilgi evleri-
miz çok yoğun çalışır. Ki bu bilgi evlerinin başarı oranla-
rını yüzde 93'e kadar çıkarttık. 11 tane de gündüz çocuk
bakımevimiz var. Bunu biz yaptık. Spor ve Kadın Müdür-
lüklerimize ait yerler var yine. Hepsinin sayısı 57. Bun-
ları zaten 65'te durduralım diyoruz çünkü işletme
maliyetlerini yükseltiyor. Ama insanlar bunlardan
ciddi hizmet alıyorlar. Mesela burada kendimi övebi-
lirim. Küçükçekmece'de kültür, sanat, edebiyat ko-
nusunda 1'e 5 hamle yaptık. İnat etmişiz ya. Tiyatro
izletmediğimiz insan kalmayacak. Şimdi her ay bir
sanat sergisi açılıyor. Daha cuma günü Yahya
Kemal Beyatlı sergisi açtık. Ondan önce Hava Ku-
rumu sergisi açtık. Bugüne kadar gene Küçük-
çekmece'de yayınlanan 7'inci kitabımızı
çıkarttık. 

Misafirim var diyelim. Geldi, görüştüm.
Misafiri uğurladığımda hemen telefona
bakarım. Hemen 5 dakika telefona vakit
ayırırım. 50 kişi vs biriktirmem yani. Bir
diğeri mutlaka bana yazıp da cevap bek-
leyen herkese cevap yazarım. Ya sal-
lama ya diyenler olacak; sallamıyorum.
Cevap yazarım. Bir tanesini bile atla-
mam. Bu iş zor mu? Gerçekten zor. İna-
nın zor. Ama faydası var.  Ben sahayı
öğreniyorum. İkincisi etrafımda çalışan-
ların durumunu öğreniyorum. Diyorlar ki
'başkan talimatı verdi hemen yerine geti-
relim.' Şimdi birisi arar, mesaj atar...
Adamlar biliyor başkan telefona bakıyor.
Otomatik bir denetim sağlanıyor böylece.

Otokontroldür bu. Başkana mesaj yazar-
lar, başkan bunu görür. Başkan bunu
mutlaka görür derler. Beni ilgilendiren bir
konu ise ben bakarım, ilgilendirmiyorsa
ilgilendiren kişiye yönlendiririm. Mesela
bakın buraya gelirken yardım isteyen bi-
rine o konuda ilgilenecek kişinin num-
arasını atmışım. Buraya gelirken
15:21'de ilgilenin diye mesaj atmışım.
16:08'de 'çözüldü başkanım' diye cevap
vermiş. Bir vatandaşımız da köpekle ilgili
mesaj atmış. Herhalde köpeği hasta.
Ben de ilgili kişiye yönlendirmişim gene
10 dakika içinde cevap gelmiş “ilgileni-
yoruz başkanım” diye. Bunları çok
önemsiyorum.

ÖRNEK ALDIĞIM
HIZMETLER VAR

SALLAMIYORUM; CEVAP YAZARIM

Küçükçekmece 
Belediye Başkanı 
Kemal Çebi
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türkiye’de otomotiv te-
darik sanayi temsilcilerinin
faaliyet gösterdiği tek glo-

bal kümelenme organizasyonu TOSB
(Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Or-
ganize Sanayi Bölgesi), Mazsan, Bey-
çelik Gestamp, Hasçelik, Askaynak,

Tırsan, Toyotetsu ve Birinci Otomotiv
yatırımları ile birlikte önümüzdeki dö-
nemde ilave 144 bin metrekarelik yeni
üretim alanına kavuşacak. TOSB’un
5’inci Olağan Genel Kurul Toplan-
tısı’nda konuşan TOSB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu,

bölgenin özellikle yabancı yatırımcılar
için cazibe merkezi olduğuna dikkat
çekerek, “Maalesef tüm taleplere
cevap veremiyoruz” dedi. Dudaroğlu
konuşmasında; yeni dönemde 144 bin
metrekarelik ilave üretim alanının da
müjdesini verdi.

Ü lkemiz otomotiv pazarında
2021 yılının son ayında kur
kaynaklı büyük fiyat değişim-

leri dikkat çekiyor. Yaşanan yukarı
yönlü kur değişimleri ile Aralık ayının
başından bu yana bir hafta içerisinde 2
hatta 3 defa fiyat artırımı yoluna giden
markalar, gelen müdahaleler sonra-
sında dövizde yaşanan aşağı yönlü ha-
reket ile kısa sürede indirimleri yansıttı.
Ortalama olarak yüzde 12-13’lük indi-
rimler fiyat etiketlerinde görüldü. İkinci
el araç piyasasında ise bu durum henüz
kendisini göstermedi. İkinci el araç pi-
yasasında sıfırın çok üzerinde kalan fi-
yatların düşmesi için zamana ihtiyaç
olduğunu vurgulayan Cardata Genel
Müdürü Hüsamettin Yalçın, tüketicile-
rin şu anda bir bekleme sürecinde oldu-
ğuna vurgu yaparak, “Son
kullanıcıların online ilan platformların-
daki yüksek fiyatlı satış trendi, bu kur
düzenlemesi ile birlikte bozuldu. Bu
durumdan dolayı Türkiye’de neredeyse
ikinci el otomobil satılamaz hale geldi.
Ocak ayının ortasına kadar gerek son

tüketici nezdinde gerekse kurumsal fir-
malarda, sıfır otomobil fiyatlarına en-
deksli olarak gerilemeyle birlikte ikinci
el fiyatları da bugünkü kurlara göre
normal düzeylere gelecektir. Şu an için
gerileyen sıfır araç fiyatları ile birlikte
ikinci elde, özellikle bireysel satıcıların
yüksek fiyatlandırma yapması nede-
niyle ikinci el piyasası arasında uçurum
oluştu. Bazı modellerde ikinci el araç fi-
yatları sıfır araçların yüzde 200’e varan
oranlarda üzerinde kaldı” şeklinde ko-
nuştu.

Fiyatların normalleşmesi
ocak ayının sonlarını bulur

Gelinen noktada ikinci el araç almak is-
teyen tüketicilerin bu fiyat uçurumun-
dan dolayı alım yapmadığını
vurgulayan Hüsamettin Yalçın, “Fiyat-
lar ikinci el otomobillerde de sıfır mo-
dellere endeksli olarak gerileyecek.
Ancak bunun olması, sıfır model araç
pazarında olduğu gibi geceden sabaha
yaşanmayacak. Kurun sabit kalması,
ÖTV’de herhangi yeni bir artış yapıl-

maması ve sıfır araç fiyatlarında yüzde
20’leri aşan bu indirimlerin devam et-
mesi durumunda ikinci el piyasası da
aynı eğilimi kademeli olarak gösterebi-
lecektir. Bunun yaşanması için ise mini-
mum 20-25 gün gibi bir süre gerekiyor.
2022 Ocak ayının ortalarında ikinci el
pazarı bugünkü kurlara göre normal
olan seviyelere gelecektir. Bu sebeple şu
an, yüksek fiyatlandırmalara sahne
olan ikinci el online ikinci el ilan plat-
formlarından araç alma dönemi değil.
İkinci el bir otomobil almak isteyen tü-
keticinin, işi otomobil satmak olan bayi
veya kurumsal ikinci el firmalarını ter-
cih etmeleri doğru fiyat endekslemesi
açısından daha rasyonel gözüküyor. Bu
gibi firmalarda mevcut kur ve sıfır oto-
mobil fiyatlarına göre daha iyi endeks-
lenen rakamlardan tüketiciler araç
alımları yapabilirler” dedi.  

2022'de taşlar yerine oturuyor

Sıfır otomobil fiyatlarında indirime gi-
dilmesinin ardından, yıl başından sonra
ikinci el fiyatlarının da normalleşeceği-

nin vurgusunu yapan Cardata Genel
Müdürü Hüsamettin Yalçın, “2022 yı-
lında araç bulunurluğu problemi önceki
yıla göre hafifleyecek gibi gözüküyor.
Atılan adımlar ile birlikte de geriye gelen
kurlar hem sıfır hem de ikinci el araç fi-
yatlarının normalleşmesini sağlıyor.
Döviz kuru 10-11 TL arasında sabit ka-
lırsa veya geri gelirse, sıfır kilometre araç
bulunurluğu da iyi olursa, araç satış
adetleri fazlalaşır. Geçtiğimiz ay 60 bin
civarında araç satılırken bu ay 30-35 bin
arasında bir rakam bekliyoruz çünkü
Aralık ayında araç bulunurluğunda so-
runlar yaşandı. Ancak 700 bin adetlik
psikolojik sınırı büyük bir ihtimalle bu
ay ile birlikte geçip 2021 yılını tamamla-
yacağız. Global bazlı faaliyet gösteren
otomotiv fabrikaları üretimlerini artıra-
bilirse, 2022’de sıfır kilometre araç satışı
elbette çok daha fazla olacaktır. Bu ge-
lişmeler ışığında kısa bir süre içerisinde
taşların yerine oturacağını ve 2022 yılı-
nın geçtiğimiz yıla oranla daha pozitif
bir sene olacağını düşünüyorum” 
açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde döviz kurlarında yaşanan değişim ve son gerileme ile birlikte, ilk etapta 15 marka sıfır otomobil
fiyatlarında ortalama yüzde 12-13’lük indirimleri pazara yansıttı. İndirim sonrası ikinci el piyasası durma noktasına geldi

Hidrojen yakıt hücreli elektrikli
araç teknolojisine sahip olup 3 daki-
kada şarj edilebilen ve 400 km’nin

üzerinde bir menzil sunan Vivaro-e HYDRO-
GEN, bu kapsamda Almanya’nın dünyaca ünlü
elektrikli ev aletleri şirketi olan Miele’nin araç fi-
losunda yer almak üzere üretim bandından indi.
İçten yanmalı versiyonlarında olduğu gibi 6,1
metreküpe kadar kargo hacmi ve 1.000 kg ta-
şıma kapasitesi sunan Opel Vivaro-e HYDRO-
GEN, 4,95 metre ve 5,30 metre olmak üzere iki
farklı gövde uzunluğu ile tercih edilebilecek.
Opel Vivaro-e HYDROGEN güvenlik özellik-
leri, zengin multimedya ve navigasyon kullanımı
ve daha birçok özelliğiyle verimli olduğu kadar
konforlu bir kullanım da sunuyor. Model, Al-
manya’nın Rüsselsheim kentindeki Opel Genel
Merkezi'nde yer alan tesislerde üretiliyor.

Yeni bir sayfa açtık

İlk Opel Vivaro-e HYDROGEN’in üretim ban-

dından indirilmesi kapsamında Rüsselsheim
tesisinde düzenlenen törene Opel CEO‘su
Uwe Hochgeschurtz ve Opel Araç Geliştirme
Başkanı Marcus Lott katılım gösterdi. Törende
konuşan Opel CEO’su Hochgeschurtz, “Yeni
Opel Vivaro-e HYDROGEN ile sürdürülebilir
ulaşım hamlemizde yeni bir sayfa açıyoruz. Bu
zekice konsept, hidrojen yakıt hücresi sistemi-
nin avantajlarını en çok satan hafif ticari aracı-
mızın çok yönlülüğü ve yetenekleriyle
birleştiriyor” dedi. Opel Araç Geliştirme Baş-
kanı Marcus Lott ise, “Yeni Vivaro-e HYDRO-
GEN, filo müşterilerinin gereksinimlerini
mükemmel şekilde karşılıyor. Hidrojen yakıt
hücreli ticari araç, sıfır emisyonla uzun mesa-
feler otomobil sürmek ve bataryaları şarj eder-
ken zaman kaybetmeden daha büyük yükleri
taşımak için ideal bir çözüm. Opel Vivaro-e
HYDROGEN, özellikle ticari kullanım için
sıfır emisyonlu ulaşımı geleceğe taşıyor”
ifadelerini kullandı.

Alman üretici Opel, yeni nesil hafif ticari araç modeli Vivaro-e HYDROGEN’i ilk profesyonel filo müşterisine sunmaya hazırlanıyor

Opel’den hidrojenli araç

mpalavar@gmail.comMurat Palavar

Türk otomotivciler taleplere yetişemiyor

Geleceğin iş modellerini bugünden tesis
etmeye özen gösteren, müşteri memnuni-
yeti ve kaliteyi işinin merkezinde tutan, tek-

nolojiyi iş süreçlerine entegre etme konusunda çok
hızlı yol alan bir yapıda olduklarını söyleyen Aras
Kargo’nun Genel Müdürü Utku Ayyarkın, 2021 yılını
değerlendirdi, gelecek hedeflerini anlattı.

Dönüşüm yılı

2021 yılının pandemi etkisiyle iş dünyasının yeni ko-
şullara uygun operasyonel dönüşümlere odaklandığı
bir yıl olduğunu belirten Ayyarkın, “Kargo sektörü
pandemi süreciyle birlikte tarihinin en hareketli döne-
mine girerken aynı zamanda farklı bir dönemecin de
eşiğine geldi: dijitalleşme. Sektör bu anlamda ilk sına-
vını pandeminin de öncesinde 2019'un son çeyre-
ğinde e-ticaret indirim kampanyalarının yapıldığı
dönemde vermişti. Biz öncesinde transfer merkezleri-
mize ve teknolojimize ciddi yatırımlar yaparak o dö-
neme iyi hazırlanmıştık. O dönemde ‘Biz bu kadar
yatırımı yapıyoruz ama bu kapasite kim bilir ne
zaman dolar’ diye düşünüyorduk. Fakat pandemiyle
birlikte beklenmedik bir şekilde bu kapasiteleri kulla-
nır hale geldik, çünkü salgının ilk yılında 1'e 1'den
fazla büyüme oldu. Pandemi öncesinde günlük orta-
lama 500 bin kargo taşırken, pandemiyle birlikte
günde 2 milyon ve üzerinde kargo taşıdığımız günler
oldu. Mayıs 2021’de bir günde 2 milyon gönderiyle
rekor sayıda adrese uğradık. Yıl sonunda 200 milyo-
nun üzerinde adrese uğramış olacağız. Türkiye nüfu-
sunu yılda iki kereden daha fazla ziyaret ettiğimizi
söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Kargo şirketleri için
en hareketli dönem
40 yılı aşkın köklü geçmişi olan, 28 transfer
merkezi, 1000’e yakın şube, 16 bin çalışan ve
5 binden fazla araçla Türkiye’nin dört bir ya-
nında hizmet veren Aras Kargo, son yıllarda
yaptığı büyük yatırımlarla operasyon şirketin-
den teknoloji şirketine dönüştüArAbA sAtıslArı

ne Alemde?

Motosiklet ve modanın ikonik markası haline
gelen İtalyan Vespa ile dünyanın en ünlü pop
müziği yıldızlarından Justin Bieber, 2022 yılının

sürpriz ve heyecan verici ilk iş birliklerinden birini duyurdu.
Justin Bieber ve Vespa; “İki çağdaş küresel ikon arasındaki
heyecan verici yeni iş birliği 2022’de tanıtılacak. Bizi izle-
meye devam edin!” ortak mesajıyla özgürlük ruhu ve tasa-
rım sevgisini gözler önüne seren bu benzersiz proje
hakkında ilk resmi açıklamayı yaptı. Türkiye’de Doğan Hol-
ding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edi-

len İtalyan motosiklet stilinin ikonik markası Vespa, 76 yıllık
tecrübesini sürpriz bir iş birliği ile taçlandırıyor. Pop yıldızı
Justin Bieber ile motosikletin yıldızı Vespa,  Şubat ayında
start alacak bu önemli proje için bir araya geliyor.İtalyan
motosiklet devi Vespa ile gerçekleştirecekleri ortak proje
hakkında açıklamalar yapan Justin Bieber, “Hayranlarım
sporu ne kadar çok sevdiğimi biliyor; kaykay, hokey, basket-
bol, BMX. Tarz, zarafet ve hızın karışımı her zaman beni
kendisine çekti. Vespa'nın ikonik İtalyan tasarımıyla bir
araya geldiğim için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Bieber-Vespa işbirliği

Çok sayıda teknoloji şirketini potföyünde bu-
lunduran Ziff Davis, Türkiye' de Impeks
Group ile ticari ortaklık oluşturdu. Portfö-

yünde teknoloji, eğlence, alışveriş, sağlık, siber güvenlik
ve martech alanlarında lider markaları içeren dikey
odaklı bir dijital medya ve internet şirketi olan Ziff
Davis; VIPRE, IPVanish ve Livedrive teknoloji şirketleri-
nin ürünlerini Impeks Group ile Türkiye pazarına suna-
cak. Alanlarında lider konumunda olan ve üstün
teknoloji kullanan ürünleri ile bilişim kullanıcılarının gü-
venliklerini sağlamanın başlıca amaçları olduğunu ifade
eden Ziff Davis ve Impeks yöneticileri, yeni ürünleri bili-
şim kullanıcılarına kazandıracak fiyat indirimleriyle pa-
zara sunucaklarını belirttiler. Pandemi esnasında evden
çalışmanın yaygınlaşmasıyla, ev kullanıcılarına yönelen
fidye virüs saldırganlığının yoğunlaşarak devam ettiğini
belirten Impeks yöneticisi ve deneyimli bilişim güvenlik-
cisi Faruk Kekevi, kullanıcıyı fidye saldırılarından koru-
mak için VIPRE Advanced Security (VIPRE Antivirus)
ürünlerinin geliştirildiğini ve tüketicinin mutlaka dene-
mesi gerektiğininin altını çizdiğini belirterek, İnternetin
güvenli kullanımı için önde gelen VPN programı mar-
kası olan IPVanish ile veri yedeklemesi için Livedrive
bulut yedeklemesini önerdiğini söyledi.

Ziff Davis ve Impeks ortaklığı
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İYİ Partİ Genel Başkanı
Meral Akşener, partisi-
nin TBMM’deki grup

toplantısında konuştu. Meral Ak-
şener, Enes Kara’nın intiharı ile
son günlerde yaşanan kadın cina-
yetlerini hatırlattı, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a “Haftaya çok acı ha-
berlerle başladık. Daha hayatları-
nın baharındayken, Enes
oğlumuzu, Raziye ve Dilara kızla-
rımızı kaybettik. Enes'i, aynı Fedai
öğretmenimiz gibi, hapsedildiği
umutsuzluğa kurban verdik. Ra-
ziye ve Dilara'yı ise, ülkemizdeki
daha nice genç kadın gibi, önü bir
türlü alınamayan, alınmak da is-
tenmeyen bir vahşete, mahkeme
kararlarına rağmen, yetkililerin ıs-
rarla parmağını oynatmadığı, bit-
meyen bir şuursuzluğa kurban
verdik. Buradan, Sayın Erdoğan'a,
bir çağrıda bulunmak istiyorum.
Artık yeter. Bu ölümlerin artık dur-
ması gerekli.Senin de çocukların
var, senin de torunların var. Bu
ölümlere, benim üzüldüğüm gibi,
senin de üzüldüğünü biliyorum.
Bunun siyasi bir yanı yok. Gel, ik-
tidar ve muhalefet el ele verelim,
bu ülkenin lügatından, kadın
ölümlerini, genç ölümlerini silelim.
Ben ve partim, açık yüreklilikle her
türlü katkıyı vermeye hazırız. Yeter
ki artık çocuklarımız ölmesin. Ya-
zıktır” çağrısında bulundu. 

Nereden, nereye!

Erdoğan'a eleştirisini sürdüren
Akşener, “Hey gidi hey… Neydin,
ne oldun Sayın Erdoğan? Belediye
başkanlığında; sokakta aç kalan
çocukların imdadına koşardın.
Şimdi vatandaşı aç gezerken, lüks
içinde sefa sürebilen, vicdansız bir
adam oldun. Bir zamanlar, geçmiş
iktidarların hatalarından ders alır-
dın. Şimdiyse, kendi hatasını göre-
meyecek kadar kör, doğruları
duyamayacak kadar da, sağır bir
adam oldun. Eskiden, bilgi ve tec-
rübe sahibi insanları etrafında
toplardın; Şimdiyse, etrafını bol
maaşlı şakşakçılarla çeviren, aca-

yip bir adam oldun. Milletin
adamı olarak yola çıktın; Şimdi
milletin karşısına çıkamıyorsun,
yüzüne bakmıyorsun, sesini duya-
mıyorsun. Nereden, nereye değil
mi Sayın Erdoğan” dedi. 

Empati yoksunu biri

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin
Nebati'ye de cevap veren Akşener,
“Bizden beklenen Nebati bakanın
gözlerinin içine bakmamız. Ba-
kınca ne görüyoruz? Ekonomiyi
giderek içinden çıkılmaz bir nok-
taya getirirken ‘Siz en fazla maaşı-
nızı kaybedersiniz’ diyerek adeta
ruhani selefi damat bakana selam
çakan empati yoksunu birini görü-
yoruz. Buradan ekonomiyi yöne-
tenlere sesleniyorum. Lütfen
aklınızı başınıza alın. Size ne yap-
manız gerektiğini ben söyleyeyim.
Aynı 128 milyar dolar meselesinde
olduğu gibi yine gizli kapaklı işler
yapmaya başladınız. Yatırım yap-
mak isteyen iş dünyasını dövizini
bozdurmazsan sana kredi vermem
diye tehdit ediyorsunuz. Sanayici-
nin gelirinin yüzde 25’ine el koyu-
yorsunuz. Yapmayın. Bu gizli
kapaklı işlere merakınız ekonomiyi
daha kırılgan hale getiriyor. İlk

yapmanız gereken enflasyonla
mücadeleye öncelik verip ekono-
mideki belirsizlikleri ortadan kal-
dırmak ve enflasyon devülasyon
sarmalını bu şekilde kırmak. Daha
önce ne yapmanız gerektiğini an-
latmıştım. İzlemediyseniz, inter-
netten açın izleyin. Eğer
yapamıyorsanız bir zahmet siz gi-
deceksiniz, biz geleceğiz biz yapa-
cağız. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni acemi ekonomistlerin, iş
bilmez yöneticilerin ve saray ceha-
letinin deneme tahtası olmaktan
biz kurtaracağız. İYİ Parti iktida-
rında ekonomiyi de memleketi de
biz düze çıkaracağız” diye ko-
nuştu. 

Gençlerimizi anlayın!

Eleştirilerini ekonomik kriz üzerin-
den sürdüren Meral Akşener, “20
Ocak 2020’den beri tam 77 ile git-
tik. Karşılaştığımız yoksulluğu en
derinden hissedenlerden biri olan
gençlerimizin düşüncelerini de
dinleme fırsatımız oldu. Henüz 12
yaşında faizden, enflasyondan
bahseden çocuklarımızı, 16 ya-
şında asgari ücreti merak eden
gençlerimizi dinledim. Ülkemizin
her yanını saran kayırmacılığın,
torpilin ve liyakatsizliğin karşı-
sında kendine bir fırsat bulama-
yan, bulamadıkça ülkesinden
umudunu kesen, umudu yurt dı-
şında arayan gençlerimizi daha iyi
anladım. Gençlerimizi bu hale ge-
tiren bu ucube düzenden daha da
utandım. Sayın Erdoğan, günde
20 liraya mahkum edip üstüne bir
de ‘Elinize dilinize vursun’ dediğin
gençlerin üçte birinin yoksul oldu-
ğunu biliyor musun? Ülkemizdeki
12.3 milyon yoksul vatandaşımı-
zın tam 6.2 milyonun genç 
olduğunu biliyor musun?
12 milyon gencimizin; 2 milyonu-
nun, bilgisayarının olmadığını, 1,3
milyonunun, eski giysilerinin ye-
rine, yenisini alamadığını, 1 milyo-
nun, ikinci bir ayakkabısının
olmadığını, biliyor musun?” 
diye sordu. 

MUHALEFET 
NEDEN SUSTU?
MUHALEFET 
NEDEN SUSTU?
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PKK'LI TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKAN HDP'Lİ VEKİLE TEPKİ, MUHALEFETE SORU;

P artisinin grup toplantısında konu-
şan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Akçakale sınırında bö-

lücü terör örgütünün döşediği patlayıcı
sebebiyle şehit olan askerlere Allah'tan
rahmet diledi. “Şehitlerimizin kanları
yerde kalmadı, kalmayacak” diyen Erdo-
ğan, “Ülkemize yönelik terör tehditlerini
kaynağında kurutmaya devam edeceğiz.
Ne Cudi, ne Tendürek’te nerede aklınıza
bir terör bölgesi geliyorsa orada bizler
varız, var olmaya devam edeceğiz” ifade-
lerini kullandı. 

Öfkeyle takip ediyoruz

Ekonomide yapılan düzenlemelerin yasa-
laşacağını dile getiren Erdoğan, “Ülke-
mizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi
arasına sokma hedefimize kararlılıkla
devam ediyoruz. Ülkesinin geçmişinden
bihaber gafillerin ezbere atıp tutarak mil-
letimizin moralini bozmaya dönük gay-
retlerini kimi zaman üzüntü, kimi zaman
da öfkeyle takip ediyoruz. Türkiye'de her
kim bu gidişin önünü kesmek için adım
atmışsa başına gelmeyen kalmamıştır.
Rahmetli Menderes'in akıbeti darağa-
cında nihayete ermiştir. Rahmetli Özal'ın
sonu beklenmedik ölüm olmuştur. Kendi
yaşadıklarımızı biz unutursak diğer in-
sanlar hayli hayli unutur. İktidarımızın ilk

yıllarında vesayetin önümüze hangi en-
geller çıkardığı gözlerimizin önündedir.
Devletlerin parçalanmasına yol açan
alçak senaryoyu milletimiz ile birlikte yır-
tıp çöpe attık. Siyasi ve sosyal kaos dene-
melerini, FETÖ vasıtasıyla teşebbüs
edilen darbe girişimlerini birer birer ber-
taraf ettik. Biz milletimizle birlikte istikla-
limizle sarıldıkça maruz kaldığımız
saldırıların cephesi daha da genişledi”
dedi. 

Enflasyon sorunu var

“Son 3-4 yılda ekonomide neler oldu diye
baktığımızda karşımıza çıkan fotoğraf
şudur” diyen Erdoğan, “Türkiye 15 Tem-
muz hain darbe girişimini bertaraf ettik-
ten sonra batılı ülkelerin husumetiyle
karşı karşıya kalmıştır. ABD, doğrudan
ekonomimizi mahvetme tehdidiyle sergi-
lemeyi tercih etmiştir. Kimi Avrupa ülke-
leri aynı tavrı daha dolaylı yollardan
ortaya koymuşlardır. Bu süreçte de
hemen tedbirlerimizi alarak mücadele
saflarını sıklaştırdık. Salgın sürecinde
Türkiye, hayata geçirdiği etkin tedbirlerle
kendini korumaya almıştır. Gelişmiş ülke-
ler bir anda 5 - 7 katına çıkan enflasyon
gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalmıştır.
Ülkemizde de elbette enflasyon sorunu
vardır. Türkiye döviz kuru dalgalanması
gibi can yakıcı bir sorunla da boğuşmuş-
tur. Enflasyon artışı nispeten diğer ülkele-
rin altında kalmıştır. Döviz kurunda
olduğu gibi enflasyonda da bir şişkinliğin
olduğu ortadadır. En kısa sürede bu şiş-
kinliği ortadan kaldırarak milletimizin
haksız bir fiyat yükünün altında kalması-
nın önüne geçeceğiz” açıklamasında bu-
lundu. 

Komedyen eksiği var!

Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıç-
daroğlu'nu eleştiren Erdoğan, “CHP'nin
başındaki zat yıllardır ısrarla takip ettiği

hezeyan şeklini alan yalan, iftira, çar-
pıtma siyasetiyle milletimizin eğlencesi
haline geldi. Anlaşılan ülkemizde komed-
yen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat
orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışı-
yor. Ana muhalefet makamı milleti eğlen-
dirmek değildir. Bu zat 2019 seçimlerinde
belediye başkan adaylarını yanına alarak
kimseyi işten çıkarmama, metro ağıyla
donatma gibi vaatlerle milletin karşısına
çıkmıştı. Arkadaşlarımıza talimat verdik,
nerede bir CHP'li belediye varsa çiftçiye
bedava elektrik verilmesi başta olmak
üzere vaatleri yerine getirilecek. Madem
CHP'liler yoğun, teklifleri belediye mecl-
islerine getiremiyorlar, onların yerine ar-
kadaşlarımız bunu yerine getirecek.
Maksat CHP'nin başındaki zatı kendi ta-
banı nezdinde rezil etmeyelim. Kılıçda-
roğlu'na bir hatırlatmada daha
bulunayım. Hani kimsenin işinden edil-
meyeceği konusunda namus sözü ver-
mişti ya o söz kendi belediye başkanları
tarafından ayaklar altına alındı. Kendi
belediye başkanlarına sözü geçmiyorsa
bizim belediye meclisindeki arkadaşları-
mız kendisine yardımcı olmaktan mem-
nuniyet duyacaktır” diye konuştu. 

Gereği yapılacak

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı bir terö-
ristle sarmaş dolaş fotoğraflarının ortaya
çıkmasını sert sözlerle eleştiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Ortaklarınızdan bir
tanesi soyadı neyse...  Malum terör örgü-
tünden birisiyle tutuşuyor. Resimler ya-
yınlanıyor. Günlerdir bu resimleri izledik,
izlediniz. Ne yazık ki PKK’nın bir uzantısı
olarak bu kadın parlamentoda. Karma
komisyona süratle bunun gönderdik.
Karma komisyonda da gereği bunun ya-
pılacaktır. Parlamentomuzda bu tür biri-
lerini görmek istemiyoruz. PKK terör
örgütünün uzantılarını görmek istemiyo-
ruz. Bay Kemal sen neden susuyorsun?

İP neden susuyorsun, HDP sen niye su-
suyorsun? Ağızlarından bir şey çıktı mı?
Çıkmadı. Diğerleri de yamalı bohça, on-
larda da bir şey yok. Bu teröristlerden
oluşan parlamento demokratik bir parla-
mento olamaz. PKK'nın güdümündeki
parti ne söyleyeceğini belirlemek için mil-
letvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgilile-
rinden gelecek icazeti bekliyor” dedi. 

Kâğıttan kaplana dönüştüler

“Onların da kendi içinde ayrı bir hesap-
laşmaları var. Bu hesaplaşmayı da yapa-
caklar. Elinde silahı olan teröristi ipini
kaptıran siyasetçi, tercihini kandan ve zu-
lümden yana kullanmış demektir” diyen
Erdoğan, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle
bir siyasete, siyasetçi tayfasına müsa-
maha gösterilemez. Bu hususun demok-
rasi ile hakla uzaktan yakından ilgisi
yoktur. Bu teröre sırtını dayamak ya da
teröre karşı durmak meselesidir. Sözde
milliyetçi diğer ittifak ortağı şehit yakınla-
rına sövmekle meşguldür. Bu parti biraz
daha böyle devam ederse ciddi bir kimlik
bunalımına sürüklenecektir. Bu ucube ya-
pıya yaranmak için çırpınan diğerlerinin
durumunu da ibretle izliyoruz. Milleti-
mize karşı en büyük vebalimiz Türkiye'yi
bu ucube ittifakın eline bırakmamaktır.
Ülkemizin bu tarihi yol ayrımında yeni-
den eski kaos günlerine dönmesi milleti-
mizin başına gelebilecek en büyük
felakettir” ifadelerini kullandı. PKK üze-
rinden CHP'ye yüklenmeye devam eden
Erdoğan, “Kamu görevlilerimizin karşı-
sında aslan kesilen Bay Kemal ve yoldaş-
ları, bölücü örgütün siyasi uzantıları
karşısında kâğıttan kaplana dönüştüler.
Seçim meydanlarından kendilerine affe-
dersiniz 'Mustafa Kemal'in itleri' diye
ayar verenlerin avukatlığına soyundular.
Kendi deyimleriyle 'Atatürk'ün partisi'
CHP'yi, Kandil'in kapı kuluna çevirdiler”
eleştirisinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM
Grup Toplantısı'nda konuştu. PKK'lı teröristle
fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'e
sert bir şekilde tepki gösteren Erdoğan, “Bay
Kemal sen neden susuyorsun? İP neden su-
suyorsun, HDP sen niye susuyorsun? Ağızla-
rından bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Diğerleri de
yamalı bohça, onlarda da bir şey yok” dedi.
Erdoğan, “Biz parlamentomuzda bu tür 
birilerini görmek istemiyoruz” diye konuştu

YALANLA ORTALIĞI
KARIŞTIRIYORLAR
Fahiş fiyatlar karşısında ciddi tedbirler aldıklarını
dile getiren Erdoğan, “Önümüzdeki temmuz
ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara baka-
rak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden
değerlendireceğiz. Özel okul ücretlerindeki artış ta-
vanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladık. Bay Kemal
çıkmış bununla ilgili konuşuyor. Bu iş bizim işimiz,
gerekeni yaptık. Sen geriden geliyorsun. Ülkemizin
ihracatını 500 milyar dolara çıkarma hedefini açık-
ladığımızda birilerinin kendi akıllarınca dalga geç-
tiğini gördük. Kafanızı kaldırın ve dünyaya bir
bakın. Politika faizleri ile enflasyon arasındaki far-
kın 10 katı geçtiği ülkelerde kimse bu durumu sor-
gulanıyor, muhalefet partileri felaket tellallığı
yapmıyor. Gıda fiyatlarından kiralara kadar her
alanda ciddi artışlarla karşı karşıya kalan gelişmiş
ülkelerin kamuoyları sükûnetle gelişmeleri takip
ediyor. Bizde ise muhalefet cenahı yalanla ortalığı
karıştırmak için canhıraş bir gayret içindedir” dedi. 

Vicdansız, sağır
bir adam oldun!
Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Akşener, “Belediye başkanlığında; sokakta 
aç kalan çocukların imdadına koşardın. Şimdi vatandaşı aç gezerken, lüks içinde
sefa sürebilen, vicdansız bir adam oldun. Kendi hatasını göremeyecek kadar kör,
doğruları duyamayacak kadar da, sağır bir adam oldun” ifadelerini kullandı



T uzla'da eski nişanlısı Oktay
Dönmez'in öldürdüğü 29
yaşındaki avukat Dilara Yıl-

dız için Beyoğlu'nda bulunan İs-
tanbul Barosu önünde  tören
düzenlendi. Dilara Yıldız'ın cena-
zesi saat 12.00'da İstiklal Cadde-
si'ndeki baro binası önüne getirildi.
Törene Dilara Yıldız'ın annesi
Elvan Yıldız, kız kardeşi Merve Yıl-
dız, İstanbul Baro Başkanı Meh-
met Durakoğlu ve meslektaşları
katıldı.

Gerekli cezayı alsın

Anne Elvan Yıldız, "Benim çocu-
ğum hiç yerine öldü. Çok ceza al-

masını istiyorum, oradan çıkma-
masını istiyorum. Acım büyük.
Acımla birlikte öfkem de çok
büyük. Yavrumu boş yere öldürdü,
cani. Gerekli cezayı alsın, hiç dışa-
rıya çıkmamasını istiyorum, ömür
boyu dışarı çıkmasın istiyorum. Kı-
zımı tehdit ediyordu" dedi.

Hepimiz ders almalıyız

Törende konuşan İstanbul Baro
Başkanı Mehmet Durakoğlu ise
"Bu cinayet şimdiye kadar işlenen
cinayetlerden çok farklı. Bize, dün-
yaya bir şeyler anlatması gereken
bir cinayet. Bizler bu ülkenin bütün
avukatları olarak bir kurşun yedik.

Bu kez kurşunu biz yedik. Bundan
hepimiz ders almalıyız. Kadın cina-
yetlerini önlemeye yönelik olarak
alınan önlemler şu ana kadar yapı-
lanlardan ibaret olmamalı. Biz mü-
cadelemize sonuna kadar devam
edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitli-
ğini sağlayana kadar barolar olarak
bu mücadeleye devam edeceğiz.
Kadın cinayetlerinin önlenmesi
adına hukukçular olarak ne yapıl-
ması gerekiyorsa yapmaya sonuna
kadar devam edeceğiz" diye ko-
nuştu. Törenin ardından Dilara
Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek
üzere Samsun'un Bafra İlçesi'nin
Aktekke Köyü'ne gönderildi. DHA
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B ir devletin en önemli yapıtaşı şüphe-
siz ki ailedir. Devleti, organları tam
olan bir vücuda benzetecek olursak,

aileyi de tüm organların olmazsa olmazı
olan hücrelere benzetmek gayet yerinde bir
tanım olacaktır. Nasıl ki vücudun sıhhati or-
ganlara, organların sıhhati ise hücrelerin
sıhhatine bağlıdır. Aynen öylede bir devletin
sıhhati dahi, o devleti oluşturan aile kurum-
larının sıhhatine bağlıdır. Yani aile yapısı
çöken bir devlet er yada geç çökmeye mah-
kumdur. O halde aile yapısını tehdit eden 
her türlü unsur devlet için bir beka meselesi
olarak görülmelidir. Aile yapısını tehdit eden
en önemli unsur ise, ailenin huzurunu ve 
bütünlüğünü tehdit eden aile içi şiddet 
sorunlarıdır.

Yukarda çizilen çerçevede ülkemizde ya-
şanan aile içi şiddet sorunlarının sebepleri
detaylı bir şekilde incelenecek olursa, aile içi
şiddet sebeplerinin genel olarak 3 grupta
toplandığını görebiliriz;

1- Şiddet yanlısı kişilerin varlığı
2- Aileyi oluşturan bireylerin yeterli dü-

zeyde aile olma eğitimine sahip olmaması
3- Medeni kanunda ve bu kanunun uygu-

lamasındaki adil olmayan tahrik edici 
hükümler

Bahse konu şiddet sebepleri mahiyet 
itibariyle birbirinden farklı olduğu için, aile
içi şiddet sorunlarının çözümünde bu farklı-
lıkların tamamı dikkate alınarak, çözüm
yolu aranmalıdır.

Öncelikle medeni kanunun aile yapımıza
zarar veren yönlerini ortaya koymakta fayda
var. Bunun için de evvela İstanbul Sözleş-
mesi dayanak alınarak çıkarılan 6284 Sayılı
Kanun’un ve bu kanunun uygulanmasın do-

ğurduğu sıkıntılara ve genel olarak yaşanan
problemlere değinelim.

“Kadına şiddet” olaylarının önlenmesi
amacıyla hayata geçirilen 6284 sayılı Kanu-
nun ifade ettiği tanımlamalar ve beraberinde
getirdiği tedbir yükümlülükleri çok geniş ve
muğlak ifadeler içerdiği için aile yapımıza ve
kültürel yaşantımıza uygun olmayan sonuç-
lar doğurmaktadır. Bunu daha iyi anlatabil-
mem için bahse konu kanundaki aşağıdaki
iki maddeyi görmemiz lazım:

d) Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolo-
jik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle
veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuç-
lanması muhtemel hareketleri, buna yönelik
tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî en-
gellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal
veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cin-
sel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü
tutum ve davranışı,

g) Şiddet uygulayan: Bu Kanunda şiddet
olarak tanımlanan tutum ve davranışları 
uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan
kişileri,

Medeni kanunda yukardaki şeklinde ta-
nımlamalar mevcuttur.

Kanun, icra edilebilmesi muhtemel bütün
eylemleri de içine alarak neredeyse her şeyin
şiddet olarak yorumlanabileceği çok geniş ve
muğlak ifadeler kullanmış, netice olarak
bunu icra eden yahut etmesi muhtemel kişiyi
de herhangi bir delil ibraz etmeden şiddet
uygulayan olarak tanımlamıştır. Bu tanım
gereğince, eşi tarafından şikâyete maruz
kalan her koca, ifade tutanaklarında “şiddet
uygulayan” olarak tanımlanmakta ve bu şe-
kilde raporlanmaktadır. Haliyle uzaklaştır-
maya dair verilen mahkeme kararları da bu

çerçevede sonuçlanmaktadır.
Oysaki kapsamlı bir inceleme yapıldı-

ğında, uzaklaştırma kararlarının çoğunun
hiçbir delil ve belgeye dayanmaksızın veril-
diği görülmektedir. Ayrıca hiçbir delil veya
belge olmaksızın suçsuz insanlar “Şiddet
Uygulayan” olarak tanımlanarak, hem eşle-
rine hem de Devlet’e karşı tahrik edilmekte-
dir. Zira uzaklaştırma kararı verilen ancak
hiçbir suçu olmayan insanlar, “şiddet uygu-
layan” ithamına maruz kalmaktadır. Elbette
bu mesnetsiz suçlayıcı ithamın hem psikolo-
jik hem de hukuki açıdan bir takım olumsuz
sonuçları oluşmaktadır.

Yukarda kısaca izahı yapılan uzaklaş-
tırma kararlarının uygulamada neden ol-
duğu en büyük sorunlardan birkaçını şu
şekilde sıralamak mümkündür;

1-Uzun süreli evinden ve çocuklarından
uzaklaştırmaya maruz kalan suçsuz veya az
kusurlu şahıslar, eşlerine karşı büyük bir
öfke duymakta ve eşleriyle arasındaki husu-
met daha da artarak telafisi mümkün olma-
yan sonuçları ortaya çıkarabilmektedir.

2- Uzaklaştırma kararına maruz kalan
suçsuz veya az kusurlu şahıslar, evinden ve
çocuklarından uzun süreli koparıldığı için,
adalete ve dahi Devlete olan güvençleri
büyük ölçüde yitirmektedirler.

3- Hiçbir delil veya belgeye dayanmayan
şikâyetler neticesinde, en az bir ay olmak
üzere, 6 aya kadar evden uzaklaştırma ka-
rarları verilmektedir. Böylesine elim bir tah-
ribe maruz kalan ailelerin manen tekrar

düzelmesi nerdeyse imkânsız hale gelmekte-
dir. Bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde dahi
uzaklaştırma süresi bir haftadan başlanmak-
tadır. Zira uzaklaştırma kararları illaki veri-
lecek olsa dahi, temel amaç tarafları teskin
etmek olmalı, yani tamamen ayırmaya yöne-
lik uygulanmamalıdır.

4- Aile içinde oluşan ve emniyete yansıyan
şiddet şikâyetlerinde, uzlaştırmaya veya reh-
berlik ve danışmanlığa yönelik her hangi bir
tedbir alınmadan, doğrudan ayrıştırmaya ve
tahrike yönelik bir uygulama mevcut olduğu
için, adli boyuta ulaşan olayların birçoğu
daha vahim sonuçlar doğurabilmekte, öyle ki
en ufak olayların dahi neticesi boşanma ile
veya çok daha feci şekillerde 
sonuçlanabilmektedir.

5- Kanuna göre şiddet olarak yorumlana-
bilen; ancak ne inancımızda ne de kültürü-
müzde şiddet olarak tanımlanmayan(Aileyi
korumaya yönelik kurallar ve uyarılar, baba-
nın aileye liderlik yapması vb.) olaylar dahi,
ortalama 3 aylık uzaklaştırma kararlarının
verilmesine neden olmaktadır. Bu durum ise
birçok ailenin yıkımına sebebiyet 
vermektedir.

Şimdiye kadar kanun kaynaklı sebeplere
değindik. Yazımın başında da ifade ettiğim
gibi tek sorun kanunlar değil. Kanun hari-
cinde diğer bir sebep ise, aileyi oluştura bi-
reylerin, aile olmanın yükümlülükleri
konusunda yeterli bilgiye sahip olmamasıdır.
Yani cehalet…

Yukarda da izah edildiği gibi Aile, mahi-
yeti itibariyle adeta küçük bir Devlet hük-
mündedir. Bu nedenle ailenin kendine has bir
iç hukuku var. Bu iç hukuk, aileyi oluşturan
bireylere mühim görevler yüklemektedir. Bu
yükümlülüklerin farkında olmayan bireylerin
kuracağı aile elbette sağlıklı olmayacaktır.
Zira aile olma yükümlülüklerinden yoksun

bireylerin kurduğu bir ailede, taraflar en
küçük meselelerde dahi anlaşmazlık yaşaya-
cak ve her iki tarafda hâkim olan haklılık
psikolojisi ile en küçük olaylar bile büyüye-
cek, tekrar edecek veya yeni olaylar mey-
dana çıkacaktır. Bu durumun zamanla aileyi
yıkacak bir noktaya ulaşması ise kuvvetle
muhtemeldir. Bu nedenle aile kuracak birey-
lere inanç ve kültür değerlerine uygun aile
olma eğitimi verilmesi, kurulacak olan aile-
nin sağlığı, devamlılığı ve huzuru açısından
çok büyük bir öneme sahiptir.

Aile yapısını tehdit eden, aile içi şiddet so-
runlarını netice veren diğer bir sebep ise şid-
det yanlısı kişilerin varlığıdır. Asında bu
faktörün en büyük sebeplerinden biri yine
sağlıklı aile yapısının azalmasıdır. Zira sağ-
lıklı aile ortamında mahrum büyüyen birey-
ler merhamet duygusundan mahrum
kalmakta ve şiddete meyilli bir hale gelmek-
tedir. Bu tür bireylerin kurduğu aile ise so-
runlu olmakta ve her an şiddete açık hale
gelmektedir.

Sonuç itibariyle, bir devletin en önemli
yapıtaşı hükmündeki aile kurumlarında ya-
şanan ve Devlet için bir beka meselesi olan
aile içi şiddet sorunlarının çözümüne yönelik
etkin bir mücadele verilebilmesi ve bu sayede
“Güçlü Aile güçlü Devlet” anlayışının top-
lumda hâkim kılınabilmesi için; halkın milli
ve manevi değerlerine uygun kanunların çı-
karılması, eğitim sisteminde aile kavramına
ciddi anlamda yer verilmesi ve aile kuracak
bireylere, olabildiğince kapsamlı bir eğitim
imkânı sunulması gerekir. Ayrıca aile içi şid-
det sorunu yaşayan ailelere olabildiğince
hızlı bir şekilde, rehberlik ve danışmanlık
hizmeti verilmesi de, aile yapısının koruma-
sında ve aile içi şiddet sorunlarının büyüme-
den çözülmesine önemli ölçüde katkı
sağlayacaktır.

Güçlü aile güçlü devlet

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1533236)

HIC DISARIYA 
CIKMASIN!

Tuzla'da öldürülen avukat Dilara Yıldız için İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi.
Törende konuşan Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, "Gerekli cezayı alsın, hiç dışarıya
çıkmamasını istiyorum, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum. Kızımı tehdit ediyordu" dedi

T.C.
SİLİVRİ

İCRA DAİRESİ
2021/673 TLMT.

34DS3158 Plakalı , 2006 Model , HYUNDAI Marka ,
STREX Tipli , D4BH5T040002 Motor No'lu ,
NLJWVH7HP6Z057698 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel ,
Vites Tipi Manuel , Rengi Gri ,  HYUNDAİ starex,3 kişi-
lik,manuel vites, kapalı kasa kamyonet olduğu, aracın
anahtarlarının görülmediği, kapıların kilitli olduğu, motor
havuzunun kontrol edilemediği, ön farların matlaşmış,
aracın muhtelif yerlerinde çizikler ve hasarlar olduğu, ara-
cın boyasında güneş yanıkları olduğu, motor kaputu, sağ
arka çamurluk, arka tamponda hasarlar bulunduğu, las-
tiklerin zayıf olduğu, ön tamponda çizikler bulunduğu tes-
pit edilmiştir. Araç plakası ve şasi numarası ile yapılan
TRAMER sorgulamalarında aracın Kasko Poliçesinden
açılmış hasar dosyasının olmadığı ve Trafik Poliçesinden
açılmış 1 adet dosyasının olduğu ancak bu tutarın görül-
mediği bu tespitler doğrultusunda aracın rayicine etki
edebilecek bir durumun olmadığı kanaati hâsıl olmuştur.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/01/2022

1.İhale Tarihi : 23/02/2022 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 29/03/2022 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : Kınalı Yediemin Otoparkı - Sancaktepe Mah. Necip Fazıl 

Kısakürek Cad. No:22 SİLİVRİ / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 45.000,00 1   %18 

(İİK m.114/1, 114/3)

Örnek No: 25*

damgaweb@gmail.com

Hüseyin ADALAN

60 noktaya uyarı sistemi
İBB, İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışına karşı önlemlerini
aldı. 60 farklı noktaya, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi kuruldu. Toplam
7 bin 421 personel bin 582 araç ile sahada görevlendirildi. 

İstanbul büyükşehir
belediyesi, sorumluluk
sahasındaki toplam 4

bin 23 km’lik yol ağında, her-
hangi bir olumsuzluğun yaşan-
maması için hazırlığını yaptı. 465
farlı noktaya, kar küreme araç-
ları, solüsyon ve tuzlama ekip-
manları konuşlandırıldı. 60
noktada kurulan bEus'tan (buz-
lanma Erken uyarı sistemi) sa-
yesinde, olası buzlanmalara
anında müdahale edilecek. Üst-
geçitler, otobüs durakları, mey-

danlar, ana yollarda anında kul-
lanılmak üzere belli noktalara
toplam 206 bin ton tuz yerleşti-
rildi. ana yollar ve çevre yolla-
rında çekici ve kurtarıcı araçlar
görevlendirildi. Kar kürüme apa-
ratlı traktörler ile köy yolların
açık tutulması için de planlama
yapıldı.

Günlük 1 ton mama

Havaların soğumasıyla, kentin
ücra noktalarında yiyecek bul-
makta zorlanan sahipsiz sokak

hayvanları için besleyici değeri
yüksek kuru mama desteği sağ-
landı. İbb Veteriner Hizmetleri
Müdürlüğü can dostlarımız için
500 noktada, günlük 1 ton mama
desteği sunacak. Yoğun kar ya-
ğışlarında ortaya çıkabilecek
yoğun trafikte görev yapacak
mobil büfeler ile sürücülerin ihti-
yaçları karşılanacak. . Hastane-
lerin acil servisleri, iskeleler ve
yollarda trafikte bekleyen sürü-
cülere sıcak içecek, çorba ve su
servisi sunulacak. 

Kültür sanat okulda başlar
Dijital İletişim Uzmanı
Said Ercan, Ümraniye Be-
lediyesi ile İlçe Milli Eği-

tim Müdürlüğü’nün ortaklaşa
düzenlediği “Kültür-Sanat Okulda
Başlar” programının konuğu oldu
Alanında isim yapmış olan yazar, sa-
natçı, sporcu, akademisyen, araştır-
macı ve gezginlerle öğrencilerin bir
araya getirildiği “Kültür-Sanat
Okulda Başlar” programları her de-
fasında farklı okullarda gerçekleştiri-

lirken, bu programlarda öğrencilerin
farklı bakış açıları kazanmaları için
söyleşi, konferans ve seminerler dü-
zenleniyor. Bu kapsamda Halide
Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi öğrencileriyle bir araya gelen Di-
jital İletişim Uzmanı Said Ercan,
“Dijital Çağda Sosyal Medya ve
Aile” konusunu işledi. Said Ercan,
Dünyada sosyal medya kullanı-
mında ikinci sırada olduğumuzu
söyleyerek, insanların gününün çok

önemli bir kısmını telefonda ve sos-
yal medyada geçirdiği belirtti. Bu
durumda hem insani ilişkilerin, hem
de aile bağlarının ciddi bir oranda
zarar gördüğünün altını da çizen
Ercan, ailelerin çocuklarıyla her
zaman iletişim halinde olup, gerekli
ilgi ve sevgiyi göstererek, çocukların
sosyal medyada geçirdiği zamanı
azaltmasına yardımcı olmalarının
önemli olduğunu da belirterek kon-
feransı noktaladı. 

ACILI 
ANNE FERYAT

ETTi

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terörist saldırı sonucu 8 Ocak’ta Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde
şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un, Bahçelievler’de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu

M illi Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, Bahçelievler Anadolu Li-
sesi'nin açılış törenine katıldı.

Deprem güçlendirme çalışmalarının ar-
dından tekrar açılan okulun açılış töre-
ninde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Ba-
hadır da yer aldı. Bakan Özer, Uluslararası
Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması
(TIMSS) ve Uluslararası Öğrenci Değer-
lendirme Programı (PISA) sonuçları hak-
kında bilgi verdi. Bakan Özer, atanacak
öğretmen sayısını ve yapılacak yatırımları
açıkladı.

Arsa bulmasına bağlı

Bakan Özer, TIMSS ve PISA sonuçlarını
açıklayarak, "TIMSS 4 ve 8. sınıfta mate-
matik ve fen okuryazarlığında Türkiye en
yüksek puana ulaştı. İlk defa 500 ortala-
masını geçti. PISA sonuçları daha mani-
dar. Türkiye 15 yaş grubunda öğrenci
sayısını en fazla artıran ülke olmasına rağ-
men Türkçe, matematik ve fen okuryazar-
lığında puanını en fazla artıran ülke oldu"
diye konuştu. Özer, açılacak ana okulu sa-
yısını da açıklayarak, "İstanbul'da şu an
157 tane devlet anaokulu var. İstanbul'a
bin tane yeni anaokulu yapıyoruz. Mini-
mum 5 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız.
Maksimumu İstanbul ilimizin performan-
sına bağlı, arsa bulmasına bağlı" dedi.

Aşılanma oranı yüksek

Bakan Özer, Kovid-19 sürecine ilişkin de
bilgi vererek, "Yüz yüze eğitime devam
ediyoruz. Bugün itibariyle tüm sınıfları
Kovid-19'dan dolayı kapalı olan hiçbir
okulumuz yok. Omicron varyantından
dolayı yayılımlar hızlı ama bizim avanta-
jımız öğretmenlerimizin aşılanma oranla-
rının yüksek olması. En az bir doz aşı
olmuş öğretmen oranımız yüzde 94'lere
geldi. En az iki doz aşı olmuş öğretmen

oranımız yüzde 89'lara geldi. Aşı olmayıp
hastalığı geçirip bağışıklık kazanan öğret-
menlerimizin oranı da yüzde 5 civarında.
En az iki dozu aşı olmuş bir şekilde anti-
korunu üretmiş öğretmen oranımız yüzde
94 civarında. En az 3 doz aşı olmuş öğ-
retmen oranımız yüzde 45'lere geldi. Al-
manya, İngiltere, Fransa gibi yüz yüze
eğitime devam eden ülkelerdeki öğret-
menlerin aşılanma oranından daha yük-
sek aşılanma oranına sahibiz" şeklinde
konuştu.

Yüzde 50'si İstanbul'a

31 Ocak'ta yapılacak 15 bin öğretmen ata-
ması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirecekle-

rini aktaran Özer, "En fazla öğrencimizin,
eğitim neferimizin olduğu bir il olan İstan-
bul'un tüm fiziki eksikliklerini 23 Nisan
2023'e kadar inşallah tamamlayacağız. 15
bin öğretmenin yüzde 50'sini, yani 7 bin
500'ünü İstanbul'a vereceğiz" dedi. Okul-
larda açılan kütüphane ve kitap sayılarına
ilişkin de bilgi veren Özer, "İki ay gibi kısa
sürede 16 bin 361 okula kütüphane yok-
ken 16 bin 361 okula yeni kütüphane yap-
tık. Şu an hiçbir okulumuzda
kütüphanesiz okul yok. 26 Ekim tarihi iti-
bariyle okullarımızda 28 milyon kitap var-
ken bugün 42 milyonlara ulaştık. Öğrenci
başına düşen kitap sayısı 1.89 iken, 2.67'ye
çıktı. İnşallah 2022 yılındaki hedefimiz 100
milyon kitap" diye konuştu. DHA

ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
iStanBul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Şanlıurfa'nın

Akçakale ilçesindeki sınır hattında te-
röristlerce döşenen el yapımı patlayı-
cının infilak etmesi sonucu, şehit olan
Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailesine
taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin

Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahalle-
si’ndeki evine, İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile
birlikte giden İmamoğlu, Koç ailesi-
nin acısını paylaştı. Şehit Onbaşı
Koç’un babası Cemalettin Koç ve an-
nesi Emine Koç'a başsağlığı dilekle-
rini ileten İmamoğlu, acılı aileye

yanlarında oldukları mesajını verdi.
Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8
Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce dö-
şenen el yapımı patlayıcının patla-
ması sonucu Piyade Teğmen Murat
Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğ-
rul Ulupınar ve Piyade Onbaşı 
Enes Koç şehit olmuştu.

KAPALI HICBIR 
OKULUMUZ YOK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bugün itibariyle tüm sınıfları
Kovid-19'dan dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz yok. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama
bizim avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması" açıklamasında bulundu

5 BİN 188 FAZLA 
DERSLİK YAPTIK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yıkılıp
tekrar yapılan okul sayısını açıklaya-
rak, "İçinde bulunduğumuz bu güzel
okul gibi yıkılıp tekrar yapılan okul sa-
yımız 355 oldu. 1999'dan önce bin 402
okulumuz var, bu okullara tek tek bak-
tık. 355 okulu yeniden yaparken 5 bin

188 daha fazla ders-
lik yaptık" dedi. Açılı-
şın ardından okulu
gezen Bakan Özer ve
Vali Yerlikaya okulun
spor salonunda kar-
şılıklı şut yarışması
yaptılar. Öğrencilerin
tribünden destekle-
diği yarışmayı Vali
Yerlikaya kazandı.

ak Parti Esenyurt İlçe Baş-
kanı Harun Özer, gazetecilerle
bir araya geldi. Yaptığı açıkla-

malarda Esenyurt Belediyesi'ne eleştiri-
lerde bulunan Özer, “3 yılda belediye
kasasına 2  milyar para girmiş  ve hiçbir
yatırım yapılmamıştır” dedi. Esenyurt Be-
lediyesi'nin 2022 bütçesinin 1 milyar 306
milyon olduğunu hatırlatan Özer, “Biz de
AK Parti Grubu olarak onay verdik. 2022
yılında da sürekli mazeret üreten ve hizmet
yapmayan bir belediye başkanı ve yöne-
timi göreceğiz” diye konuştu. 

Adrese teslim ihale

“Sürekli il dışından  adrese teslim ihale ile
doğrudan temin ile erzak, kaşar, süt  vs.
ürünler alınıyor” iddiasında bulunan Özer,
“Çoğu zaman bu ürünler vatandaşa ulaş-
madan belediye depolarında bozuluyor.
Halbu ki bu çalışmaya gerek kalmadan
bizim dönemimizde yapılan ESKART uy-
gulaması vatandaşın kendi ihtiyaçlarını
esenyurtlu esnaflarımızdan doğrudan

temin etmeleri Esenyurt ekonomisine ve
esenyurtluya katma değer sağlayacaktır.
Bu şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın
mağduriyeti giderilecek ve Esenyurtlu ve
nihayetinde esnaflarımız kazanacaktı. Ak-
raba eş dost yandaş ve yoldaş kazanmaya-
caktı” ifadelerini kullandı. 

Borç edebiyatı yaptılar

“Esenyurt’ta her şey bitmiş de 33 yıldır
kullandığımız Esenyurt Belediyesi’nin lo-
gosunu mu değiştirmek istiyorsunuz?”
diye soran Harun Özer, “Değiştirilmek is-
tenmesindeki amaç yatırımlar üzerindeki
tabelalar ve kıymetli evraklarını yenileyip
yakınlarına maddi rant sağlamak mıdır?
Yoksa kendi belediye başkanlarıyla alakalı
husumetten dolayı mıdır?” eleştirisinde
bulundu. Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt'un 3  yıl boyunca borç ve çalıştır-
mıyorlar edebiyatı yaptığını belirten Özer,
“Esenyurt Belediye Başkanı sürekli ka-
muoyunu yanıltıcı yalan haberler yapmak-
tadır. Esenyurt  Belediyesi’nin 2 milyar 186

milyon 518 bin TL borcu var diyen Bele-
diye Başkanı 2020 nisan ayı  faaliyet rapo-
runda  bildirmiş olduğu kesin mizana göre
Esenyurt  Belediyesinin borcu 724 milyon
TL olarak açıklanmıştır” dedi. 

Algı çalışması yapılıyor

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı da ser
sözlerle eleştiren Özer, “Esenyurt ve Esen-
yurtlunun hayrına  olan meclis  çalışmala-
rında Ak Parti Grubu olarak mecliste
gündeme gelen kararların yüzde 90'ına
evet yüzde 10'una hayır dedik. Beceriksiz-
liklerini örtmek için  Esenyurt’lu üzerinde
yalan algı yapmak üzere AK Parti Meclis
üyeleri bizi çalıştırmıyor diye broşürler
bastırıp sokak sokak dağıtıyorlar. CHP İlçe
Örgütü resmi hesabında vefat  eden Fiz-
yoterapist Ferhat Alikan üzerinden ‘İş bu-
lamayan öğretmen intihar etti’ şeklinde
yalan haber ve  algı yapılarak yalanlara bir
yenisi eklenmiştir. Aile baskısı ile CHP’nin
kurumsal hesabından bu  paylaşım kaldır-
tılmıştır” açıklamasını yaptı. BARIŞ KIŞ

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne sert eleştirilerde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Harun Özer, değiştirilen belediye logosuna tepki
gösterdi. Özer, “Logonun değiştirilmek istenmesindeki amaç yatırımlar üzerindeki tabelalar ve kıymetli evraklarını yenileyip
yakınlarına maddi rant sağlamak mıdır? Yoksa kendi belediye başkanlarıyla alakalı husumetten dolayı mıdır?” diye sordu

LOGOYU NEDEN DEĞİŞTİRDİNİZ?

“Esenyurt’ta her şey bitmiş de 33 yıldır 
kullandığımız Esenyurt Belediyesi’nin 
logosunu mu değiştirmek istiyorsunuz?”
diye soran Harun Özer, Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’u eleştirdi.

Beylikdüzülüler
endişe etmesin!

SIFIR NOKTASI

Beylikdüzü Belediyesi kışla mücadele ekipleri,
kar yağışının ve don olaylarının vatandaşların
gündelik hayatında mağduriyete yol
açmaması adına gerekli tüm tedbirleri alarak
hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Komşularımız hiç endişe
etmesin. Tüm tedbirleri alarak bundan sonra
da yanında olmaya devam edeceğiz” dedi

Beylikdüzü Belediyesi zorlu kış şart-
ları öncesi ilçede yaşanabilecek olum-
suzluklara karşı gerekli tedbirleri aldı.

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ko-
ordinesinde kış ile mücadele hazırlıkları tamam-
lanırken ekipler, ilçenin yol ve kaldırımlarını araç
ve yayalar için güvenli hale getirdi. Özellikle sağ-
lık kuruluşlarına ulaşımı sağlayan yollar başta
olmak üzere tüm bağlantı yollarının açık kalması
için hazır olan ekipler, bu kapsamda greyder,
damperli kamyon, kar küreme araçları, binek
araçlar, el ile tuzlama araçları ve kepçelerden
oluşan 68 araç ve 221 personel ile 7/24 hizmet
verecek. Ayrıca ihtiyaç halinde site ve konutlarda
vatandaşların talebini karşılamak üzere 10 bin
çuval tuz 25’şer kiloluk paketler halinde ücretsiz
olarak dağıtılacak. Öte yandan ilçede bulunan
sağlık kuruluşları başta olmak üzere; okullar,
ibadethaneler ile birlikte kamu kurum ve kuru-
luşlarına çuvallanmış tuz, müdürlük ekipleri ta-
rafından ulaştırılacak.

Tüm tedbirimizi aldık

Beylikdüzü’nde kar yağışının vatandaşları gün-
delik hayatlarında mağdur etmemesi adına tüm
tedbirleri aldıklarını vurgulayan Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İstan-
bul’da soğuk havanın etkisini hissedeceğiz.
İlçemizin tümünde, kar yağışı ve buzlanma son-
rasında mağduriyetlerin yaşanmaması, komşu-
larımızın günlük yaşamının sekteye uğramaması
ve ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazır-
lıklarımızı tamamladık. Belediyemiz 68 araç ve
221 personel ile kar yağışına hazır haldedir, tüm
personelimizle sahada olacağız. Siteler için ise
25 kiloluk paketler halinde 10 bin çuval tuzları-
mız hazır; isteyen komşularımız Afet Anı Koor-
dinasyon ve Lojistik Merkezi’nden bunları temin
edebilir. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu zor ko-
şullarda da halkımızın her zaman yanında ol-
maya gayret ettik ve kış şartlarından olumsuz
etkilenmemeleri adına gerekli tüm tedbirleri ala-
rak bundan sonra da yanında olmaya devam
edeceğiz.” şeklinde konuştu.   

Sanatçı Deniz Sağdıç, İstanbul Ha-
valimanı'nda toplanan katı atık mal-
zemelerini sanata dönüştürdü. 2019

yılında Milano'ya gitmek için havalimanına
gelen ve sırada bir eser ortaya çıkarma fikrini
kafasında oluşturan sanatçı Sağdıç'ın projesi '0'
Sıfır Noktası sergisi İstanbul Havalimanı'nda
hayat buldu. Havalimanında yolcuların bırak-
tığı katı atıklar, İGA ve paydaşlar firmalarda
görev yapan personelin giydiği üniforma parça-
lar, keşfi yapılan plastik kutular, çöp poşetleri,
kablolar, düğmeler gibi kullanılmış/atık hale gel-
miş malzemelerden porteler yapan Sağdıç ve
ekibinin 20 eseri İstanbul Havalimanı'nda sergi-
lenmeye başladı. Eserlerin satışlarından elde
edilen gelirin bir bölümü İGA’nın Kurumsal
Sosyal Sorumluluk projelerinde kullanılacak.
Farklı milletlerin özelliklerini taşıyan portreler-
den oluşan 20 eserin yer aldığı serginin açılış tö-
reninde bir konuşma yapan Sanatçı Deniz
Sağdıç, " Burada gördüğünüz bütün eserler her
bir yolcunun bıraktığı küçük parçacıklardan
oluşuyor. Pet şişe kapaklarından, kartonlardan,
alüminyum içecek kutularından, kablolardan
oluşuyor. Burada gördüğünüz her bir nesne as-
lında bizim bütünlüğümüzle ilgili bir hikaye. İn-
sanların hayatına temas edebileceğimiz sıfır
noktasından tekrar yeni bir bakışla insanlara
dokunabileceğimiz bu alanda hep birlikte pro-
jeyi ortaya koymak inanılmaz keyifliydi" dedi.
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A KP iktidarı ve gözlerine bakıp ışıltısını  gördüğü-
müz malum bakan Nebati ve onların yaptığı zam-
cıkları daha memurun emeklinin eline maaşları

geçmeden erdi biti. Masaldaki gibi  "Maaş nerede. Yandı
bitti kül oldu".  Vatandaş İğneden ipliğe zam yağınca in-
sanlar şaşkın ve harcamayı kesti. Trafik yok, Alışveriş yer-
leri ve lokantalar boş, mağazalarda indirimlere bakan
yok. Rekor derece de enflasyon ve hala yükselen Dolar.
Daha da acı olan , Herkes bu günlerin daha beterinin gele-
ceğini biliyor  tek kelimeyle YAZIK.  Bu durumun AKP
iktidarındaki yansıması ise tıpkı Yağmur duası gibi Dolar
duası istemek oluyor. Nasrettin Hoca'nın göle maya çal-
ması gibi. AKP iktidarında inciler bitmiyor. Bu kervana
Bakan Nebati'den sonra yardımcısı Murat Zaman'da ka-
tıldı.' Kur korumalı mevduat' modelini Meclis'te anlatan
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı  Zaman, 'Dua edin
tutsun' dedi.  

Daha baştan havlu attık

Dostlar. Daha dün bir bugün iki ama yeni yıldan da
umudum kalmadı desem yeridir. 

İyiler yine iyi. 
Kötüler yine kötü.
Kalpsizler yine kalpsiz,sevgisizler yine sevgisiz. 
Cahiller yine cahil.
Kıskançlar yine kıskanç.
Gevezeler yine geveze.
Kalitesizler yine kalitesiz..
Vicdansızlar yine vicdansız..
Merhametsizler yine merhametsiz. 
Aç gözlüler yine aç gözlü.
Saldırganlar yine saldırgan.
Fesatlar yine fesat.Benciller yine bencil...
Saygısızlar yine saygısız..
Karaktersizler yine karaktersiz.
Acımasızlar yine acımasız olmaya devam edecekler an-

laşılan..
Fıtratlarında var, başka türlü olmayı beceremiyorlar ne

yazık ki. Onlara acımaktan başka yapacak bir şey yok.İti-
bardan tasarruf etmeyen Saray yönetimi, krizin faturasını
halkın sırtına yüklüyor. Temel ihtiyaçlarını dahi alamayan
yurttaştan porsiyon küçültmesi, tasarruf etmesi isteniyor.
Ekonomik tedbirlerin kriz için gerçekçi çözümler üretme-
diğini hatırlatan ekonomistler, önce halktan tasarruf iste-
yen hükümetin kendi itibarından ödün vermesi gerektiğini
ifade ediyor. Deniyor ki AKP 19 yıl ülkeyi yöneterek siyasi
istikrar sağladı. Bu arada ülkenin ekonomisi batsa da siz
ona takılmayın."Elektriğe zam, iğneden ipliğe her şeye
zam demektir... Fahiş fiyata ortam hazırlayan kim? Erdo-
ğan. Faiz zammı yapan kim? Erdoğan. 'Fahiş fiyatlarla
mücadele edeceğim' diye halka yalan söyleyen kim? O da
bugünkü iktidar.  Evlerdeki doğalgaza yüzde 25 zam yap-
tın. Ticari ve sanayi kuruluşlarına da yüzde 50 zam yap-
tın. Zammı kim yaptı, dış güçler mi yaptı? Sen yaptın.
Peki kiminle mücadele edeceksin? BOTAŞ'la mı mücadele
edeceksin.

Yüksek enflasyon yoksullaştırıyor

Yeni yıla son 19 yılın en yüksek enflasyon oranıyla giri-
lirken artan fiyatlar halkın belini büktü. Milyonlar, temel
gıda maddelerini bile karşılayamaz hale geldi. Yoksulluk
gün geçtikçe derinleşirken itibardan tasarruf etmeyen
Saray yönetimi, çözümü yine halktan daha fazla tasarruf
istemekte buldu.Elektrik ve doğalgazda uygulanan kade-
meli tarifelerle halkın enerji tasarrufu yapması beklenir-
ken yandaş medyada ‘ucuz alışveriş yapmanın püf
noktaları’ öğütlendi, soğan ekmek yemenin faydalarından
bahsedildi. Son olarak Cumhur İttifakı’nın ortaklarından
Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici de katıldığı
canlı yayında kasaptan 100 TL'lik et almaktansa kuzu
kestirdiğini ve bu şekilde tasarruf ettiğini açıkladı. Tabi
buna ek olarak Erzurum Belediye Başkanı  Mehmet Sek-
men'in Bakan Nebati'ye rakip olacak Zihni sinir projesini
eklemeden olmayacak. o'da kadınlarımızn ziynet eşyalka-
rına altınlarına bilezik ve kolyelerine taktı. Hatta Sekmen
bu meşhur döviz endeksli mevduat prjesini de kendisinin

Nebati bakan önerdiğini vurguladı.

Projeler Zihni Sinir'den

Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olması-
nın ardından uygulamaya konan yöntemleri kendisinin
önerdiğini söyleyen Sekmen "Buradan duyuru yapıyorum
ben ekonomistim. Bu öneriyi yapanlardan biri de benim.
Maliye Bakanımıza bu olayın evvelinde öneriyi getirenler-
den biri de benim. Telefonumda, Whatsapp'ında ve mesaj
şeyinde kayıtlı bu" dedi.  "Bu akşam yeni bir model daha
önerdim" diyen Sekmen şöyle devam etti: "Önerim de
şuydu: Şu anda yastık altındaki altınları da getirin diyor
devlet. Bunları devletle anlaşmalı bir kuyumcuda sertifi-
kalandırıp bozdurmaya dayalı 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar
altınları getiriyorsun, derleyip topluyorsun 24 ayara çevi-
riyorsun bir sertifika alıyorsun. Benimki öyle değil."Şimdi
burada sıfır art niyetimle soruyorum,Başkan Sekmen ne
diyor? Takılan bileziği düğün bitince gelinden geri mi alı-
yor? Yeminle anlamadım! Birde bu var tabi. İstanbul Ku-
yumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık yastık altı
altınların ekonomiye kazandırılması için kur garantili
altın hesabı projesini Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı
ile görüştüklerini anlattı. 'Kur garantili altın' projesi için
Atayık, "Vatandaşın güvendikleri kuyumculara gidip altın-
larını bozdurabileceği bir sistem hazırladık. Belki altın
kart olarak da düzenlenebilir" dedi. yahu arkadaş millet
size vergi veriyor ns isterseniz veriyor. Hani derler ya
ölüyü diriyi bitirdiniz. Gözünüzü son akçe olan kadınların
ziynet eşyalarına altınlarına diktiniz ya size de helal olsun.
Ayıptır yani. Bu kadar da olmaz dediğimiz ne varsa oldu-
ruyorsunuz ya pes demekten utandık. Bakın fıkra değil,
mizah hiç değil. Acı gerçekleri yaçe kadınların ziynet eş-
yalrına ve altınlarına dizıyorum. Bu ülke ekonomisi böyle
yönetiliyor. Bizde çok şey bekliyoruz. Tabii başka ne olur
ki darbeyi enişteden öğrenen iktidardan başka ne bekleye-
lim. Bekleyende kabahat. Öyle ama kurunun yanında
yaşda yanıyor. Bunların zihni sinir projeleri iş bilmezlik-
leri, zaten batık olan ekonomiyi daha da beter  hal soktu
sokmaya da devam ediyor. Açıkçası bu iktidar çoklu
organ yetmezliği ile karşı karşıyadır. Bu işi kotarmak
bence olanaklı değildir.

La Fontain'den masallar

Baştan aşağı yalanla  hikayelerle  ve hatta  la fontai-
ne'den masalların günümüze uyarlanması ile yönetilen  bir
toplum olduk. Alın size bir örnek daha . Bugünkü Krizin
nedeni olarak Ecevit hükümeti döneminin etkilerinin
devam ettiğini söylüyorlar.  yok yahu bence Viyana kuşat-
masının mali zararları da var tabi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan “2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam
ediyoruz” dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan
yanıt geldi. " Az bile demişsin. Mütevazilik yapmışsın.
“Bugün yaşadıklarımızın sebebi 1970 petrol krizidir” de
diyebilirdin. Hatta “O dönem aman petrol canım petrol
çağrımıza uyulsaydı, bugün bunların hiçbiri yaşanmazdı”
da diyebilirdin."Bunlara kısa bir ek daha yapayım. Masal-
lar güzel gidiyor çünkü. AKP Grup Başkanvekili  Elitaş:
"Bütün emekliler enflasyon farklarından faydalanırken sa-
dece milletvekilleri faydalanamıyor" diyerek düzenleme is-
tedi. Oldu kardeş. Söylemene gerek yok aslında yaparsınız
bir gecede ne olacak ki. Ama masallık durum şudur ki.
Bunu düşünmek ayrı bir olay, ifade etmek ayrı. Ben olsam
utanırdım. 5 yıl vekillik sonrası ömür boyu emekliliğin ne-
resinde hak var ki hak kaybından söz ediyorsunuz. Ama
bizim yurttaşımızda da kabahat var dostlar.
15 yılda 45 fabrika kuran adama küfür
edip, 20 yılda hepsini satan adamı savunu-
yorlar. Çıkıp 436 tl’lik elektrik faturası olur
mu diyorlar.Bunlara bir son söz de;  Allah
kimseyi çöpte bulduğu ceketi giyecek kadar
fakir, fakirlik olsa bu ceketi çöpe atmazlardı
diyecek kadar da salaklık yapmasın.

Dua ile kur indirme zamanı!

AKP ikidarında inciler bitmez. Bu ker-
vana Bakan Nebati'den sonra yardımcısı
Murat Zaman'da katıldı.' Kur korumalı
mevduat' modelini Meclis'te anlatan Hazine
ve Maliye Bakan Yardımcısı  Zaman, 'Dua
edin tutsun' dedi.  ‘‘Gelişmekte olan ülke

olarak, Türkiye için en büyük problem kurlardaki oynak-
lık’’ diyen Bakan Yardımcısı Zaman, yeni hesap türü için,
‘‘Bu üründe amacımız oynaklığı yok etmek. Oynaklığı
nasıl yok edeceğiz? Şimdi, burada biraz da finansal dav-
ranış psikolojisi devreye giriyor. Oynaklığa neden olan bir
yatırımcı tipi var. Biz bu yatırımcı tipine bu oynaklığı
azaltabilmek için başka bir yer gösteriyoruz. Hani, dua
edin de bu ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın’’
dedi.CHP'liler sie haklım olarak ‘‘Duayı biz değil siz edin’’
yanıtını verdi. Bakan yardımcısının bu sözleri bir anlamda
“Biz gerçeğin farkındayız ama bunu daha yukarıya anla-
tamıyor ya da söyleyemiyoruz”un da bir itirafıdır.Dolayı-
sıyla kurda yeni bir atak yaşandığı takdirde enflasyonu
yüzde 40’ların da çok üstünde görme durumumuz olabi-
lir.Bu konuda Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Murat Za-
man'ın "Dua edin tutsun" sözlerini köşesinde değerlendirdi.
Aktaş "Peki şimdi soralım.Demek ki neymiş; bu ürün tut-
mazsa kur artmaya devam edebilir ve enflasyonla ilgili oy-
naklık dizginlenemezmiş. İyi de madem fiyat istikrarının
en büyük tehdidi döviz, şu durumda dövizdeki dalgalan-
mayı kesmek için tutsun diye dua isteyeceğiniz böyle dahi-
yane formüllere başvurmak yerine kestirmeden gidip
dövizi dalgalandırmasanız daha kolay olmaz mı? Madem
bu gerçeği biliyorsunuz, niye gereğini yapmıyorsunuz?"
dedi.

Hani dolar inecekti?

Dolar çıkıyor zam, dolar iniyor yine zam. Hani Erdo-
ğan doların köpüğünü hüplettikten sonra her yerde ucuz-
luk olacaktı. Milletin alın terini bir gecede hüplettiniz ama

dolar köpürmeye, zamlar da milletin üstüne
kâbus gibi çökmeye devam ediyor. Türk lirası,
bu haliyle son 3,5 ayda yüzde 37 devalüe oldu.
Hala da dengeye oturmuş değil. Kur tabelası,
Nebati Bakan’ın gözleri gibi ışıl ışıl, kıpır kıpır.  

Çiftçi deposunu dolduramaz oldu

Cuma akşamı akaryakıta fahiş zamlar
geldi. Erdoğan, benzinin litresine 63 kuruş,
mazotun litresine 94 kuruş zam bindirdi.
Geçen yıl bu zamanlar, çiftçinin traktöründeki
110 litrelik mazot deposu 729 liraya dolu-
yordu. Şimdi bin 516 liraya doluyor. Yine 55
litrelik bir benzin deposu, geçen yıl bu zaman-
lar 400 liraya doluyordu. Şimdi aynı depo 750
liraya doluyor. Milletin akaryakıt maliyeti son
bir yılda ikiye katlandı. 

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

İstanbul'dan
İzmir'e gitmek
1811 lira iyi mi!
Son akaryakıt zamlarından sonra İstan-
bul’dan İzmir’e, dolar ve avro garantili
tünel, köprü ve yollardan arabayla gidip
gelmenin maliyeti bin 811 lirayı buluyor.
Bu korkunç bir maliyet. Ulaşım maliyet-
lerindeki bu artış, yarın iğneden ipliğe
her şeye yansıyacak. Bu kaçınılmaz. Son
üç aydır akaryakıt zamları otomatiğe
bağlanmış vaziyette. Dolar çıkıyor zam,
dolar iniyor yine zam. yine zam 

Cüzdan kabusu erken başladı Yeni yıla son 19 yılın en yüksek en-
flasyon oranıyla girilirken artan fi-
yatlar halkın belini büktü. Milyonlar,
temel gıda maddelerini bile karşıla-
yamaz hale geldi. Yoksulluk gün
geçtikçe derinleşirken itibardan 
tasarruf etmeyen Saray yönetimi,
çözümü yine halktan daha fazla 
tasarruf istemekte buldu.

SON SÖZÜM: ZAMicron varyantı, Türkiye'yi 
etkisi altına aldı. 84 milyon vatandaşın tümü an
itibariyle ZAMfekte! Allah kurtarsın. Şifa versin.

ZAYİ
Geçici koruma kimlik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. MAHMUD HASSUN



A P Başkanı David Sassoli’nin
ölüm haberi üzerine Av-
rupa Komisyonu’ndan

yapılan açıklamada AB bayrak-
larının yarıya indirildiği belirti-
lerek, "Biz onun yasını
tutarken AB, ailesinin ve İtal-
yan halkının yanındadır" de-
nildi. Birçok politikacı da
Sassoli’nin hayatını kaybetti-
ğinin duyurulması üzerine
taziye mesajı paylaştı. Avrupa
Komisyonu Başkanı Ursula
von der Leyen, Sassoli’nin ölü-
münden dolayı derinden üzüntü
duyduğunu belirterek, “David
Sassoli merhametli bir gazeteciydi,
Avrupa Parlamentso’nun seçkin bir
başkanıydı ve her şeyden önce sevgili bir
arkadaştı. Düşüncelerim ailesi ile birlikte.
Huzur içinde uyu sevgili David” ifadelerini
kullandı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles
Michel de Sassoli’nin kaybından dolayı
üzüntü duyduğunu ifade ederek, “İnsani sı-
caklığını, cömertliğini, samimiyetini ve gü-
lümsemesini şimdiden özledik. Ailesine ve
sevenlerine başsağlığı dileriz” dedi.

Büyük bir acı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik

Po-
litikası

Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yar-
dımcısı Josep Borrell Sassoli’nin ölümünün
büyük bir acı olduğunu ifade ederek, “De-
ğerli bir politikacıyı, ama her şeyden önce
bir arkadaşı, önce gazetecilikte sonra Av-
rupa Parlamentosu başkanı olarak kurum-
larda hayatını başkalarının hizmetine
adamış bir adamı kaybettik. Huzur içinde

uyu sevgili dostum” dedi.

Cömertliğin simgesiydi

İtalyan Hükümeti tarafından yapı-
lan yazılı açıklamada, İtalya Baş-
bakanı Mario Draghi’nin AB
Başkanı Sassoli’nin ölümüne
dair taziye mesajı yer aldı. Me-
sajda, Sassoli’nin ailesi ve tüm
sevdiklerine başsağlığı dilenir-
ken, şu ifadelere yer verildi: “Bir
kurum adamı, derin bir Avrupa
yanlısı, tutkulu bir gazeteci olan

Sassoli, denge, insanlık ve cö-
mertliğin bir simgesiydi. Bu nitelik-

ler, her siyasi konumdan ve her
Avrupa ülkesinden tüm meslektaşları

tarafından her zaman tanınmıştır ve ola-
ğanüstü yurttaşlık tutkusuna, dinleme yete-

neğine ve vatandaşların hizmetine olan
sürekli bağlılığına tanıklık etmektedir.”

NATO-AB için güçlü bir sesti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise
“Demokrasi ve NATO-AB işbirliği için
güçlü bir ses olan AP Başkanı David Sasso-
li'nin ölüm haberinden üzüntü duydum. Se-
venlerine, Avrupa Parlamentosu'na ve tüm
AB ailesine en derin taziyelerimi sunuyo-
rum” dedi. DHA
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DSÖ Avrupa Direk-
törü Kluge, düzenle-
diği basın

toplantısında Avrupa’da Omic-
ron varyantına ilişkin açıklama-
larda bulundu. Kluge, “Bu hızla,
Sağlık Metrikleri ve Değerlen-
dirme Enstitüsü (IHME), önü-
müzdeki 6-8 hafta içinde bölge
nüfusunun yüzde 50'sinden faz-
lasının Omicron ile enfekte ola-
cağını tahmin ediyor. Avrupa ve
Orta Asya'daki 53 ülkeden 50'si
Omicron vakaları bildirdi. Batı
Avrupa'da hızla baskın virüs ha-

line geliyor ve şimdi Balkanlar'da
yayılıyor” ifadelerini kullandı.

Omicron yüksek 
oranda bulaşıcı

Omicron varyantının aşı olan ya
da daha önce Covid-19’a yaka-
lanmış kişilerde de hızla yayıldı-
ğını vurgulayan Kluge, “Son
haftalarda derlenen veriler,
Omicron'un yüksek oranda bu-
laşıcı olduğunu doğrulamakta-
dır. Çünkü mutasyonlar insan
hücrelerine daha kolay yapışma-
sını sağlıyor ve daha önce en-

fekte olmuş veya aşılanmış olan-
ları bile enfekte edebiliyor” dedi.
Kluge, sözlerine şöyle devam
etti: “Ancak benzeri görülmemiş
bir bulaşma ölçeği nedeniyle
Covid-19’dan hastaneye yatış-
larda artış görüyoruz. Omic-
ron'un hızla yayıldığı birçok
ülkede sağlık sistemlerine ve hiz-
met sunumuna meydan okuyor
ve daha birçok ülkeyi varyantın
tehditlerine ezilmekle tehdit edi-
yor. Ölüm oranı düşük ve stabil
olarak gözükse de vaka sayıla-
rında artış görünüyor.”
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Avrupa'nın yarısı Omicron'a yakalanabilirDünya Sağlık
Örgütü (DSÖ)

Avrupa Direktörü
Hans Kluge, 
Covid-19’un 

yayılma hızıyla 
ilgili yapılan 

hesaplamalara 
göre iki aylık sürede
Avrupa’nın toplam

nüfusunun yüzde
50’sinin Omicron

varyantına
yakalanabileceğini

belirtti
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Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı
David Sassoli’nin ölüm haberi üzerine yaptığı açıklamada

Sassoli'nin anısına AB bayraklarının yarıya 
indirildiğini duyurdu. Öte yandan Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dahil 
olmak üzere birçok politikacı 

Sassoli’nin hayatını 
kaybetmesi üzerine 

taziye mesajı paylaştı

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Sassoli’nin ölüm ha-
berinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa

Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğren-
dim. Acılı ailesine ve Avrupa Parlamentosu'na taziyelerimi iletiyorum. Huzur
içinde yatsın" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu sosyal
medya hesabından da Sassoli’nin ölüm haberi üzerine paylaşım yapıldı. Pay-
laşımda, “Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli’nin hayatını kaybetti-

ğini üzüntüyle öğrendik. AB Türkiye Delegasyonu olarak ailesine, İtalyan
halkına ve Avrupa Parlamentosu’na başsağlığı dileriz” denildi.Ayrıca, Yu-
nanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis AP Başkanı David Sassoli’nin ani

ölümünün kendisini üzdüğünü ve şok ettiğini ifade ederek, “Avrupa'yı
dünyada barış ve demokrasinin bir işareti olarak görme vizyonu,

kalıcı bir miras olarak ışık tutacak” dedi. Eski Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov da Sassoli’nin ailesine ve

yakınlarına başsağlığı dileyerek “Çok iyi bir ar-
kadaş ve lideri kaybettik” ifadelerini

kullandı.

ÇavUşoğlU da
taziye diledi ABD ve Rusya

anlaşamadı
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Rus
mevkidaşı Sergey Ryabkov arasında Cenevre’de düzenlenen
toplantıda Ukrayna konusunda ilerleme kaydedilemedi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı
Sherman, yaklaşık 8 saat süren
toplantının ardından basın men-

suplarına açıklamalarda bulundu. Sherman,
“ABD için başlangıç noktası olmayan güvenlik
önerilerini geri çevirmekte kararlıydık. Ukrayna
olmadan Ukrayna hakkında, Avrupa olmadan
Avrupa hakkında veya NATO olmadan
NATO ile ilgili karar almayacağız. Rus yetkili-
ler, hızlı ilerlemek istediklerini dile getirdiler ve
ABD de bunu yapmaya hazırdır. Ancak aynı
zamanda, silah kontrolü gibi karmaşık konu-
lardaki müzakereler birkaç gün hatta haftalar
içinde tamamlanamaz. Bu, meslektaşım Dışiş-
leri Bakan Yardımcısı Ryabkov'un çok iyi anla-
dığı bir şey. Diplomasi ve diyaloğa bu tür
karmaşık konularda ilerleme sağlamak için ge-

reken zaman ve alanı vermeliyiz” dedi.

Rusya sınıra asker yığdı

Sherman, Rusya’nın Ukrayna’yı saldırganlıkla
suçladığını ancak Ukrayna sınırına 100 bin
asker yığdığını ifade ederek, “Moskova, 
Ukrayna’nın çatışma aradığını ve provokatif
şekilde hareket ettiğini ifade ediyor. Bu sırada
Moskova, Ukrayna sınırına 100 bin asker yığı-
yor. 2014'te Ukrayna'yı işgal edenin Rusya ol-
duğunu tekrarlamakta fayda var. Doğu
Ukrayna'da yaklaşık 14 bin Ukraynalının ca-
nına mal olan bir savaşı körüklemeye devam
eden Rusya'dır. Ve şimdi sadece Ukrayna için
değil, tüm Avrupa için yeni bir krize neden
olan Rusya'nın eylemleridir” ifadelerini 
kullandı. DHA

Ukrayna'ya
tam destek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı
öncesi Ukrayna’nın Avrupa ve Avrupa-
Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu
Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna ile
ortak basın toplantısı düzenledi

nAtO-UkrAynA Komisyonu Top-
lantısı açıklamalarda bulunan
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,

“Barışçıl siyasi bir yol için çok çalışıyoruz. Ba-
rışçıl bir çözüme giden yolu bulmak için Rusya
ile birlikte çalışmaya devam etmeye hazırız.
Aynı zamanda Rusya'nın bir kez daha işbirliği
yerine yüzleşmeyi, silahlı bir müdahaleyi seçme-
sine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu nedenle
Rusya'ya birlik olduğumuzu, Ukrayna'ya karşı
bir kez daha askeri güç kullanmaları duru-
munda ağır bedelleri, ekonomik, siyasi bedelleri
olacağına dair çok net bir mesaj da vermemiz
gerekiyor” dedi.

Rusya ile pazarlık yapılabilir

Stoltenberg, Rusya ile yapılacak görüşmelere iyi
niyetle gidileceğinin altını çizerek, “Bence şu
anda Ukrayna'da ve çevresinde Rus askeri yığı-
nağıyla birlikte gördüklerimiz, NATO'nun Rus-
ya'ya yaklaşımının uygunluğunu ve önemini
gösteriyor. Elbette savunmada güçlü bir caydırı-
cılığa ihtiyacımız var ama bunu anlamlı bir di-
yalogla birleştirmeniz gerekiyor. Şimdi
yaptığımız tam olarak bu. Rusya ile oturuyoruz,
onlarla burada, Brüksel'de buluşuyoruz. Bunlar,
silahlı bir çatışmayı önlemek için siyasi bir çö-
züme sahip olduğumuzdan emin olmaya çalış-
mak için önemli çabalardır. Bu nedenle, bu
görüşmelere iyi niyetle, hitap etmeye ve Rus-
ya'nın endişelerini dinlemeye hazır olarak gidi-
yoruz. Rusya ile daha önce görüştüm, Rusya ile
her zaman anlaşma yapılabilir” dedi.

Johnson zordaİngiltere'de
Başbakan Johnson,
2020'de Kovid-19

kısıtlamaları
kapsamında yasak
olmasına rağmen

Başbakanlık
bahçesindeki partiye
katıldığı iddialarına
ilişkin parlamentoda

yapılan oturuma
katılmadı, muhalefet

ise Johnson'ın
istifasını talep etti

İngİltere Başbakanı
Boris Johnson, İşçi
Partisinin çağrısı üze-

rine yapılan oturuma, Haznedar
Michael Ellis'i gönderdi. İktidar
Partisi koltuklarının büyük ölçüde
boş olduğu görülen oturum sıra-
sında Ellis, muhalefet üyelerinin
sorularını yanıtlamakta zorlandı.
Söz konusu parti iddialarına iliş-
kin bağımsız bir soruşturma yürü-
tüldüğünü ve bunun
tamamlanmasının beklenmesi ge-
rektiğini söyleyen Ellis, sonuca
göre Johnson'ın istifa edip etme-
yeceğine ilişkin konuşmaktan ka-
çındı. İşçi Partisi lider yardımcısı
Angela Rayner, Johnson'ın her-
hangi bir resmi programı olma-
masına rağmen oturuma

katılmadığına işaret ederek, "Med-
yadaki sırıtışları gibi yokluğu da
çok şey söylüyor. Halk zaten kendi
sonuçlarını çıkardı. (Johnson) Ka-
çabilir ama saklanamaz." ifadesini
kullandı. İşçi Partisi'nden Richard
Burgon, "İnsanlar, Başbakan'ın
halkı küçümseyen bir yalancı ol-
duğuna inanıyor." diyerek, John-
son'a "Bir kez olsun kamu
yararına davran ve şimdi istifa et."
çağrısında bulundu.

Milletvekili oturum 
sırasında ağladı

Bazı milletvekilleri de şahsi zorluk-
lara rağmen kurallara nasıl uyduk-
larını anlattı. İşçi Partisi'nden
Afzal Khan, mart 2020'de annesi
hastanede ölürken, ona mümkün

olduğunca yakın olabilmek için
hastane dışında arabada bekledi-
ğini anlattı. Ailesinin kederli olsa
da kurallara uyduğunu belirten
Khan, şunları söyledi: “Downing
Street (Başbakanlık) partisinden
sadece 3 gün sonra sevgili anne-
min olmadığı ilk Ramazan Bayra-
mı'nı geçirdik. Sky News
tarafından partiyle ilgili soru so-
rulduğunda, Başbakan sırıtıp ba-
şını sallamaktan başka bir şey
yapmadı.”

AB BAYRAKLARI
YARIYA INDIRDI
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B ahçeşehir Üniversitesi (BAU) Kon-
servatuvar'ın Galata'daki tarihi yer-
leşkesinde yer alan BAU Pera

Sahne, Kayhan Berkin'in uyarlayıp, yönet-
tiği Tolstoy'un Kreutzer Sonat oyunu ile
perdelerini açtı. Her ay dört oyunun sanat-
severlerle buluşacağı sahnede aynı za-
manda konserler, dans gösterileri, dinletiler,
atölyeler ve workshoplar da olacak. Sosyal
sorumluluk alanında da önemli bir görev
üstlenen Pera Sahne, alternatif tiyatronun
da en büyük destekçisi olacak. Özellikle
pandemi sürecinde büyük sıkıntınlar yaşa-
yan sanatçılara katkı sunacak olan sahne,
ağırladığı tiyatro ve müzik ekiplerinden hiç-
bir ücret almayacak. Tüm teknik donanım-
lara sahip, kara kutu formunda olan sahne
100 kişi kapasiteli. Ayrıca modüler panel
sistemleri olan sahnede, hem İtalyan dü-
zende hem de hem de farklı yerleşimlerde
oyunlar oynanabilecek.

Farklı sanat dalları tek 
çatı altında toplanacak

“Özlediğimiz Beyoğlu yeniden” mottosuyla
yola çıktıklarını ifade eden BAU Pera Sahne
Koordinatörü Buket Çelik, “O Beyoğlu'nu
yeniden inşa etmek için bu sahneyi hareke-
tin başlangıcı gibi düşünüyoruz. Seçici ku-
rulumuz tarafından belirlenen oyunlar,
sahnemizde sanatseverlerle buluşacak. Her
ay dört oyun ağırlayacağız. Bununla birlikte
sadece profesyonel ekiplere ev sahipliği
yapmıyoruz. Burası bir eğitim yuvası ve öğ-
renci odaklıyız. Çıkış amacımız öğrencileri-
miz. Aynı zamanda öğrencilerimizin
resitalleri de olacak. Öğrencilerimizin seyir-
ciyle buluşmadan önce hem prova alabil-
diği hem de seyirci karşısına çıkıp, ilk
heyecanlarını yaşayacakları bir alan olsun
istedik. Bunun dışında burada yalnızca ti-

yatro oyunları sahnelenmeyecek. Aynı za-
manda konserler, dans gösterileri, dinletiler,
atölyeler ve workshoplar da olacak. “Oku-
lumuzun mottolarından biri “yerelden ev-
rensele”. Bu bakış açısıyla Türk Halk
Müziği, Türk Sanat Müziği, Klasik Batı
Müziği ve caz konserleri de yer alacak. Çe-
şitli dinletileri sanatseverlerle buluşturaca-
ğız” dedi.

Alternatif tiyatro desteklenecek

Alternatif sahnelerin özellikle pandemi sü-
recinde çok büyük yara aldığını ve çoğu
sahnenin kapanmak zorunda kaldığını be-
lirten Çelik, “Alternatif ekipler Avrupa yaka-
sında oynayabilecek mekan bulamıyorlar.
Biraz da bunu gözeterek yola çıktık. Onlara

ev sahipliği yapalım ve üretimin devamlılı-
ğını sağlayalım istiyoruz. Yurt dışındaki
ekiplere de ev sahipliği yapıyoruz. Yurt dı-
şından da atölyeler geliyor” diye konuştu.

Amacımız sanatçıya destek olmak

Pera Sahne'yle birlikte sosyal sorumluluk
misyonu da üstlendiklerini aktaran BAU
Konservatuar Dr. Öğretim Görevlisi Ömer
Vatanartıran, “Burada sadece öğrencileri-
mizle eğitim alışverişi yapmıyoruz. Esas
misyonumuz bu sahneyi sanatçılara çok
uygun bir şekilde düzenlemektir. Bugünden
itibaren, sanatçılarımızdan hiçbir ücret al-
madan ve geliri tamamen onlara kalacak
şekilde düzenlememizi yaptık. Buradaki ti-
yatro grupları, kumpanyalar, müzisyenler,

resitaller tamamen pandemi sonrası gör-
dükleri zararı karşılamak üzere hiçbir ücret
ödemeden kendi ekonomilerini döndürecek
şekilde performanslarını sergileyecekler.
Yeni sanatçılar, deneysel ekipler, daha avan-
gard içerikler peşinde koşan kumpanyalar
sahne bulma konusunda zorluk yaşayabili-
yorlar. Buranın hocaları, öğrencileri ve idari
kadrosu bu şevkle yaşayan insanlar olduk-
ları için sahneyi seve seve onlara açıyorlar.
Dolayısıyla o özgür ruhu buraya taşıyabil-
meleri ve bunu yaparken, lojistik zorlukları
düşünmek zorunda kalmamaları, ekonomik
bazı gerilimlere düşmek zorunda kalmadan
sadece sanatlarına odaklanacak şekilde bu
sahnenin tadını çıkartmaları bize ayrıca
keyif veriyor” ifadelerinde bulundu.  DHA

SivaS'Ta çocukluğundan beri saz imalatı
yapan İsa Demirkoparan'in yaptığı ilginç
enstrüman görenlerin dikkatini üzerine
çekti. Kasası gitardan sapı ise bağlamadan
olan enstrüman 'Gisaz' olarak adlandırıldı.
Yapımı sırasında yaklaşık 12 aşamadan
geçen enstrüman 1 ayda imal ediliyor. Aynı
zamanda sanatçılar tarafından hem otura-
rak hem de ayakta rahat şekilde çalınabili-
yor. Farklı tasarımı ve ses tınısıyla merak
uyandıran Gisaz'a yoğun şekilde talep geli-
yor.

Bu nedir diye sorsunlar istedim

Saz üreticisi İsa Demirkoparan, yaptığı ens-
trümanın dikkat çektiğini belirterek, “Bu iş
benim baba mesleğim. Babam bağlama
üretimi yapıyordu, bende çocukluktan
gelen merakla bu sanata merak saldım.
Çok değişik bir tasarım oldu. Aklıma mü-
zisyenlerin oturmaktan kaynaklı bazı hasta-
lıklar yaşadığı geldi. Onun için hem görsel
olarak dikkat çeksin, hem ayakta hem de
kucakta çalınsın istedim. Karşıdan görenler
görsellik anlamında çalındığı zaman acaba
bu çalınan enstrüman bağlama sesi veriyor
ama nedir diye sorsunlar istedim. Böylelikle
değişik bir fikir ürettim kendi kendime. Bağ-
lamaya benzemiyor, ben bunları farklı bo-
yutlarda yaptım. Bu elimdeki biraz küçük

boyu daha tiz akort çekiyor. Bunun biraz
daha büyük boyu divan sazını andırıyor.
Bunun küçüğü büyüğü her çeşidini yapıyo-
rum” dedi.

Tasarımı nedeniyle talepler yoğun

Demirkoparan, Gisaz'a yoğun talep oldu-
ğunu belirterek, “Yapımı yaklaşık 25-30 gün
arasında sürdü, 10-12 aşamadan geçiyor.
Bu ismi neden koydun diye soranlar oluyor.
Bunun kasası gitar kasasına benzediği için
‘GİSAZ' olarak isimlendirdim. Hem gitar
hem bağlama karışımı gibi kasası gitara
benziyor, sapı bağlama sapına benziyor. Ta-
lepler yoğun, sesi ve görünümü farklı oldu-
ğundan dolayı yoğunluk oluyor. Özel
olarak isteyenlere yapıyorum” dedi.

Koç Üniversitesi Yayınları’nın (KÜY), Türk edebiyatında bir döneme
damgasını vuran tefrika romanları ve yazarlarını günümüz okurlarıyla
buluşturan "Tefrika" dizisi "Pembe Yuva" romanıyla devam ediyor

Pera sahnesi
sizi Bekliyor

Türkiye
aralıkta ne
dinledi?

Türk dizilerinin
gözde mekanı

Pembe Yuva okuyucularla buluşuyor

Türk Telekom'un dijital müzik platformu
Muud'un geçtiğimiz yılın son ayında en çok
dinlenen isimler ve albümler listesi belli
oldu. Platformda, en çok dinlenen yerli al-
bümler kategorisinin birincisi, 'Uzi' lakaplı
Utku Cihan Yalçınkaya'nın ‘Kan' albümü
oldu. Uzi'nin geçtiğimiz yıl dinleyicisiyle bu-
luşan ve ‘Makina' adlı şarkısıyla çıkış yap-
tığı albümü 10 parçadan oluşuyor. Bu
albümü sırasıyla Ziynet Sali'nin ‘Yaşam Çi-
çeği' ve Manga'nın Antroposen 001 albüm-
leri takip etti.Aralıkta en çok dinlenen yerli
sanatçı ise Edis oldu. Oğuzhan Koç, en
fazla dinlenen yerli single listesinde ‘Aşkın
Mevsimi' parçasıyla ilk sırada yer alırken,
‘Arıyorum' parçasıyla Edis ve ‘Kor' adlı şar-
kısıyla Emir Can İğrek de aynı listede sı-
rayla yer aldı.

Yabancılar listesinde LP ilk sırada

Platformun yabancı albümler kategorisi-
nin birincisi ise Churches albümüyle LP
oldu. Aralık 2021'de 6. stüdyo albümü
Churches'i yayınlayan ABD'li şarkıcı ve
söz yazarı LP, aynı zamanda en çok dinle-
nen yabancı sanatçı olarak ilk sırada yer
aldı. INNA ve Billie Eilish de LP'nin ardın-
dan sırasıyla en çok dinlenen isimler oldu.
En çok dinlenen yabancı single'larda ise
Maneskin ‘Beggin' parçasıyla zirvedeydi.
Doja Cat 'Kiss Me More' parçası ile ikinci
olurken, INNA ise 'Oh My God' şarkısı ile
üçüncü sırada yer aldı.

Lonca Mahallesi çeşitli sebeplerle yıpranan
tarihi dokusunun onarılması, korunması ve
eski günlerdeki gibi İstanbul'un çekim mer-
kezlerinden biri haline gelmesi amacıyla 400
binadaki dış cephe yenileme çalışmaları
devam ediyor. Fatih Belediyesi “Lonca
Cephe Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında
130 binanın basit bakım onarım çalışmala-
rını tamamlarken, 18 tane sokak, 70 tane
tescilli eseri de düzenleyecek. Son dönemde
çekilen Türk dizilerin de gözde mekanı olan
mahalledeki çalışmaların yazın tamamlan-
ması planlanıyor.

Projeler hazırlanıyor

Proje hakkında bilgi veren
Fatih Belediyesi Plan ve
Proje Müdürü Sümeyye
Koç: “Fatih Ayvansaray
Semti Lonca Mahallesi'nde
Eylül 2021 tarihinden itiba-
ren başlattığımız bir çalışma

bu. Şu an 400 bina cephesinin basit bakım
onarımını kapsayan bu çalışmada 130 bi-
nayı tamamladık. Bu kapsamda 18 tane
sokak, 70 tane tescilli eser ve diğer binalar
basit bakım onarım ile düzenlenecek. Dü-
zenleme çerçevesinde cephelerin yüzeylerin-
deki bütün eklentileri kaldırıyoruz. Klima
ünitelerini düzenliyoruz. Çanak antenleri,
çatıları, kablo kanallarını tekrar düzenliyo-
ruz. Binaların cephelerindeki sıvaları topar-
layıp yeniden renklendiriyoruz. Bu
renklendirme çalışması da belli bir proje
kapsamında gerçekleşiyor. Renk uzmanları-
mız bu projeyi hazırlıyorlar. Daha sonra
alandaki ekiplerimizle bu cephelerde uygu-
lamalar başlatılıyor. Lonca'daki bu uygu-
lama çalışmaları yaz aylarına doğru
tamamlanmış olacak. Daha renkli bir semt
gezenlerin beğenisine çıkacak” diye konuştu.

Döneminin tanınan gazeteci ve edebiyatçı-
larından Hikmet Şevki’nin 7 Nisan-10 Ekim
1928 tarihleri arasında Resimli Gazete’de
tefrika edilen bu “unutulmuş” romanı, ilk
kez Latin harfleriyle okurla buluşuyor. Yaka-
cık’taki Pembe Yuva’da annesi ve teyzesiyle
huzur içinde yaşayan Füsun, ailesiyle ilgili
bir sırrın ona anlatılmadığından şüphelenir.
Mektuplar, gazete haberleri ve ortaya çıkan
tanıklarla bu sırra dair bilgiler edindikçe aşk,

ihanet ve suçlarla örülü bir geçmişle yüzleş-
mek zorunda kalacaktır. Pembe Yuva, bir
yandan Füsun’un büyüme hikâyesini diğer
yandan da geçmişte işlenen ve üzerindeki sır
perdesi aralanmamış bir cinayetin çözülme
sürecini anlatan bir roman. Mekân çeşitli-
liği, yaşam tarzlarının sergilenişi gibi unsur-
lar da erken dönem Cumhuriyet tarihi
araştırmacıları için önemli veriler sunmakta-
dır. “Resimli Gazete’nin Türk edebiyatında

iz bırakacak derin bir tahlil mahsulü olarak
okurlara sunduğu ve alt başlığı 'Aşk ve His
Romanı' olan Pembe Yuva, Füsun’un
roman boyunca ‘saadet', 'ızdırap', 'talih' ve
'hayat'la ilgili görüşleriyle de dikkat çekici bir
romandır. Çocukluğundan itibaren bir sırrı,
ondan saklanan geçmişi aydınlatmaya çalı-
şan Füsun, duygu dünyasının derinliğiyle de
Türk edebiyatında incelenmesi gereken
kadın karakterler arasındaki yerini alıyor.” 

Pandemi kısıtlamalarında
ekonomik zorluklar yaşayan
sanat gruplarını ve özellikle
alternatif tiyatroyu destekle-
yecek olan BAU Pera Sahne,

perdelerini açtı. Beyoğ-
lu’nda sanatseverleri buluş-
turacak olan sahnede ayrıca

konserler, dans gösterileri,
dinletiler, atölyeler ve

workshoplar da yer alacak

Eğitim performansla
bir araya geldi
Sahneyi sanatseverlerin hizmetine açtıklarını
belirten BAU Konservatuar Direktörü Aslıhan
Umar,” Hocalarımızın ve çok kıymetli sanat-
çıların destek verdiği hem müzik hem de
sahne sanatları alanında bir danışma kuru-
lumuz var. Oyunlarımız ve seçkilerimiz onla-
rın destekleriyle belirleniyor. Bizim arzumuz
buradan yeni sanatçıların yetişmesi, onların
ve bizim hatıralarımızda bu sahnenin olması.
Konservatuarımız ve BAU Pera Sahne üniver-
sitemizin uzun yıllara dayanan, sanata yap-
tığı hizmetin bir yansıması. Üniversitemiz
orkestralarla, korolarla ve atölyelerle sanata
destek veriyor. Son iki yıldır konservatuarımı-
zın da varlığıyla daha disiplinli ve sistematik
bir şekilde hem sanat eğitimi veren, hem de
bu eğitimi performansla ve seyirciyle buluş-
turan bir kurum olduk” diye konuştu.

Sivaslı saz imalat ustası, saz ve gitarı birleştirerek 
yaptığı ilginç tasarımlı enstrümana ‘Gisaz’ ismini verdi

Dijital müzik platformu Muud’un
Aralık ayında en çok dinlenenler
listesi açıklandı. ‘Kan’ albümüyle
'Uzi' lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya,
yerli albümler kategorisinde birinci
sırada yer alırken, en çok dinlenen
yerli sanatçılar arasında ise Edis 
listenin ilk sırasında yer aldı

Eski İstanbul mahallelerinin en
güzel örneklerinden olan ve yakla-
şık 500 yıllık bir geçmişe sahip Lon-
ca’yı kentsel tasarım projesi ile eski
günlerine kavuşuyor. Çukur, Üç
Kuruş gibi son dönemde popüler
olan dizilerin çekildiği mahallede,
400 binanın 130'unda bakım ona-
rım çalışmaları tamamlandı

Müzik dünyası için 7 Şubat ödül günü

Bu saz başka saz

Her sene görkemli bir organizasyonla ger-
çekleşen ve birçok farklı kategoride ödülleri
kazananlar ile buluşturan Bau Radyo Mü-
zikOnair Ödülleri, bu sene 7 Şubat tari-
hinde Bahçeşehir Üniversitesi Güney
Kampüsü'nde düzenlenecek. Gecenin su-
nuculuğunu Özge Ulusoy ve Ceyhun Yıl-

maz yapacak. 20 kategoride ödüllerin sa-
hiplerine verileceği gecede yılın en iyileri
boy gösterecek. Ödül töreni, Dream Türk
Tv ekranından canlı olarak yayınlanacak.
Geniş bir katılım ile 7 Şubat günü gerçekle-
şecek olan ödül töreninde ödül alacak kişi-
ler, 22 kişilik jüri değerlendirmesi ve halk

oylamasıyla belirlenecek. 10 Ocak günü
başlayan halk oylaması 31 Ocak tarihine
kadar muzikonair.com websitesi üzerinden
devam edecek. Jüri koltuğunda ise Burhan
Şeşen, Recep Akgül, Ali Kocatepe, Kenan
Doğulu, Cengiz Özkan, Sertab Erener,
Gülben Ergen gibi isimler dikkat çekiyor. 



F enerbahçe , Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan
sonra takımın başına eski çalıştırıcısı İsmail Kar-
tal'ı getirdiğini açıkladı. Teknik direktör Vitor Pe-

reira'nın, kötü performansı ve tartışılan taktik dizilişi
sonrasında sarı lacivertlilerdeki görevine son verilmişti.
Portekizli teknik adamın takımdan gönderilmesinin ar-
dından geçici olarak koltuğu Zeki Murat Göle otur-
muştu. Geçtiğimiz günlerde oynanan Adana Demirspor
maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen
başkan Ali Koç, yeni teknik adamlarını 1-2 hafta içeri-
sinde açıklayacaklarını belirtmişti.

Konsantrasyon vurgusu

Sarı lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada
konstrasyon vurgusu yapıldı. Açıklamada, “Bir önceki
Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın takımımızdan
ayrılması ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan dönemi
ve yeni sezon yapılanmamız kapsamında çalışmaları-
mıza derhal başlanmış, listemizde belirlediğimiz teknik
direktör adayları ile görüşmelere ivedilikle
başlanmıştır.Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz,
önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Di-
rektörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kıs-
mında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare
süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız,
sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon iti-
bariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.  2022-
2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak
belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bö-
lümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını,
yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturu-
lacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyo-
nuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması
hedeflenmektedir. Bu geçiş döneminde camiamızın
önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem fut-
bolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail
Kartal ile temasa geçilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Taraftara mesaj

Açıklamanın devamında İsmail Kartal ismi duyurulur-
ken, taraftardan destek beklendiği de belirtildi. Açıkla-
mada şu ifadelerle sona erdi; “2014-2015 sezonunda da
Futbol Takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fener-
bahçe’nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve
şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz
sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile an-
laşma sağlamıştır. Söz konusu Fenerbahçe olduğunda
her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgula-
yan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an hatta
Takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi
Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya
koyan, Fenerbahçemizin kıymetli bir değeri olan İsmail
Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi
ifade ediyoruz. Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlen-
diği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve ca-
miamızla birbirimize destek olarak bir aile bilinciyle
hareket edeceğimizi vurguluyor; taraftarlarımızın her
zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün ya-
nında olacağına inanıyoruz.”
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Barselona kentindeki Blaugrana Spor Sa-
lonu'nda yapılacak maç, tSi 23.00'te
başlayacak. takımlardaki yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle son 2
maçı ertelenen lacivert-beyazlı ekip, 18
karşılaşmada 9'ar galibiyet ve yenilgi ya-
şadı. Bir maçı ertelenen Barcelona ise 19
müsabakada 15 galibiyet, 4 yenilgi
gördü. Sezonun ilk yarısında istanbul'da
yapılan maçı Barcelona 95-93 kazandı.

Avrupa kupalarında
746. randevu

anadolu Efes, Barcelona müsabakasıyla
avrupa kupalarındaki 746. maçına çıka-

cak. Lacivert-beyazlı ekip, avrupa kupa-
larında oynadığı 745 karşılaşmada 424
galibiyet ve 321 yenilgi yaşadı.
anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan iti-
baren katıldığı tHY avrupa Ligi'nde ise
498. maçını oynayacak. 
avrupa basketbolunun en büyük organi-
zasyonunda 267 galibiyet elde eden laci-
vert-beyazlı ekip, 230 kez rakiplerine
mağlup oldu. anadolu Efes, tHY avrupa
Ligi'nde Barcelona ile 26. kez karşı kar-
şıya gelecek. iki takım arasında daha
önce yapılan 25 maçta ispanyol temsil-
cisi 13, lacivert-beyazlılar ise 12 galibiyet
elde etti.
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 

21. haftasında bu akşam deplasmanda
İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak

Fenerbahçe, Vitor Pereira 
ile yolları ayırdıktan sonra

takımın başına eski çalıştırıcısı
İsmail Kartal'ı getirdiğini açıkladı.

Sarı lacivertli takım, İsmail 
Kartal ile sezon sonuna kadar 

anlaşma sağladıklarını duyurdu

Fırtına koptu
gİdİyor
trabzonspor, süper lig'de 20 karşılaşma sonunda
15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
en yakın rakibi Konyaspor'a 10 puanlık fark atan
trabzonspor, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı da
tarihi puan farkı giderek açıyor
Fenerbahçe, 20 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraber-
lik 6 yenilgi alarak 32 puan topladı. 5. sırada yer alan
İstanbul ekibinin Trabzonspor ile arasındaki puan
farkı ise 17. Beşiktaş geride kalan 20 haftada 8 galibi-
yet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Süper Lig'de 9.
basamaktan bulunan siyah-beyazlıların Karadeniz
ekibiyle arasındaki fark 20. Galatasaray da aynı sü-
reçte 7 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi aldı. 27 puanla
12. sıradaki sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un 22 puan
gerisinde.Trabzonspor'un rakipleriyle puan farkını aç-
masıyla İstanbul'un üç büyük kulübü sezona başladığı
teknik adamlarla yollarını ayırmak durumunda kaldı.
İlk olarak Beşiktaş'ın, geçtiğimiz sezonu iki kupa ile
kapatan Sergen Yalçın'la 9 Aralık 2021'de yolları ay-
rıldı. Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe
de 11 gün sonra 20 Aralık 2021'de Vitor Pereira'nın
görevine son verdi.Yeni yıla teknik adamsız giren iki
kulübün ardından bir ayrılık da Galatasaray'da ya-
şandı. Sarı-kırmızılılarda dün itibarıyla Fatih Terim
dönemi sona erdi.

Karagümrük
Marcelo'ya talip
yeniden süper lig'de oynayabileceği belirtilen ve
özellikle ismi Çaykur rizespor ile anılan eski
Beşiktaşlı marcelo Guedes için Fatih Karagümrük,
resmî teklifini olympique lyon'a iletti
Olympique Lyon'da kadro dışı kalan Marcelo Gue-
des'in Türkiye'ye dönme ihtimali artıyor. Son dö-
nemde ismi özellikle Çaykur Rizespor ile anılan
Marcelo için şimdi de Fatih Karagümrük devreye
girdi. RMC Sport'un haberine göre Fatih Karagüm-
rük, Marcelo için resmî teklifini de Olympique Lyon'a
iletti. Lyon'da kadro dışı bırakılan Marcelo, Ağustos
ayından bu yana Lyon'un reserve takımında forma gi-
yiyor. 2017'de Beşiktaş 'tan Lyon'a transfer olan Mar-
celo'nun Fransız ekibi ile olan sözleşmesi Haziran
2023'te sona erecek. Fakat Marcelo'nun bu ara trans-
fer döneminde Lyon'dan ayrılmasına kesin gözüyle
bakılıyor. 2015-16 sezonunun devre arasında Beşik-
taş'a gelen ve 2017'nin yaz aylarına kadar Siyah-Be-
yazlılar'ın formasını giyen Marcelo'nun eşi Tatiane
Guedes de sık sık çocuklarıyla birlikte İstanbul'a gelir-
ken Instagram hesabı üzerinden paylaşımlar gerçek-
leştiriyordu. 

Beşiktaş Kulübü Başkanı ahmet nur Çebi, kulüp 
yönetimlerinin hesap vermesinin önemli olduğunu söyledi
ÇEBi, Beşiktaş Dergisi'nin ocak sayısında yer
alan yazısında, yönetim kurullarının genel ku-
rulda ibra edilmesinin önemine dikkati çekerek,
"Görev yapan başkan ile yönetim kurullarının
idari ve mali açıdan ibra edilmeleri, sorumluluk-
larının denetimi açısından şarttır. ibra edilme-
menin de sonuçlarına katlanılması gereklidir.
Spor kulüplerinin yönetimi finansal, sosyolojik,
ahlaki açılardan hayati önemde ciddi bir iştir. Bu
ciddi işin sorumluluğunu alan her yönetici hesap
verebilir olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Mali ve idari dönüm noktası

Siyah-beyazlı kulüpte son 10 yıllık dönemin ba-
ğımsız denetim kuruluşu tarafından denetlendi-
ğini hatırlatan Çebi, "Çıkan rapor, Beşiktaş için
mali ve idari bir dönüm noktasıdır. Bundan
sonra raporun sonuçları hukuki olarak
neyi gerektiriyorsa gereğinin yapıla-
cağından hiçbir Beşiktaşlının şüp-
hesi olmasın. Beşiktaş'ın
menfaati neyi gerektiriyorsa
onu yaptım. Yapmaya da
devam edeceğim. tamamen
şeffaflık ilkesi gereği hareket
edilmektedir. Bu bağımsız in-
celeme sürecinin bir teamüle
dönüşmesi ve her dönem için
yapılması gerektiğine inanıyo-

rum." değerlendirmesinde bulundu.

Dürüstlük sözümü tutacağım

Camiaya kenetlenme çağrısında da bulunan
Çebi, şu görüşlerini aktardı: "Camiamızın her za-
mankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihti-
yacı var. Önümüzde zorlu dönem devam ediyor.
Şeffaflık sözünü verdim, sözümü tutuyorum. Dü-
rüstlük sözü verdim, sözümü tutuyorum. Kimse-
nin inanmadığı sezonda şampiyon olacağımız
inancımı defalarca yineledim ve
şampiyon olduk. Bize inan-
maya, güvenmeye
devam eden büyük
Beşiktaş camiası ile
Beşiktaş'ın aydınlık

yarınları için
çalışmaya

devam
edece-
ğiz."

Boyata yoklaması
Kanat ve sol bek transferlerini gerçekleştiren
trabzonspor şimdi stoper takviyesine odak-
landı. Listede Kaan ayhan ilk sırada bulunur-
ken, Belçikalı futbolcu Boyata için de nabız
yoklandı. trabzonspor 'un nokta atışı transfer-
lerinde sıra stopere geldi. Kanatlara Visca ve
Kouassi takviyelerini yapan, sol beke de Puc-
hacz'ı alan Bordo- Mavililer'de gözler Edgar
Ie'nin sakatlığında savunmaya yapılacak takvi-
yeye çevrildi. Milli oyuncu Kaan ayhan'ın ilk
sırada olduğu, Meksikalı Salcedo ile Fransız
Gigot'un da bulunduğu listeye Belçikalı Boya-
ta'nın da girdiği belirtildi. Hertha Berlin ile 31
yaşındaki oyuncu konusunda kurulan ilk te-
maslarda yüksek maliyetle karşılaşıldığı bildi-
rildi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro
olarak gösterilen Boyata'da indirim isteyen Ka-
radeniz ekibinin maliyet nedeniyle bu trans-
ferde beklemeye geçtiği öğrenildi

FENERBAHÇE’NIN
yenİ hocası İsmaİl Kartal
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Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında
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G alatasaray'ın son dönemini değerlen-
diren Burak Elmas, "Gerçekleşen
olaylar silsilesinde çok fazla doğru

olmayan haberler yayıldı. Bu haberlerin çeşitli
kesimlerce, Galatasaray'a zarar vermek için
kullanılmaya başlaması nedeniyle bütün soru-
larınıza içtenlikle cevap vereceğim. Galatasaray
fikri hür, vicdanı hür bir toplumdur ve değerle-
rinde her şeyi sorgulamak vardır. Bir de bir
üslup vardır. Bu üslup çok önemlidir ve bizi di-
ğerlerinden ayırır. Bu üsluptan uzaklaşmayan
bütün eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Son
günlerde gelişen bir takım olaylar, Galatasaray
Spor Kulübü'nü ve Galatasaray Başkanlık ma-
kamını yıpratmak amaçlı, Galatasaray'ın hiç
alışık olmadığı bir üslupla kullanılmaya çalışılı-
yor. Galatasaray'da rahmetli kurucumuz Ali
Sami Yen'den bu yana gelen bir başkanlık sis-
temi vardır. Tartışılır, konuşulur ama son kararı
başkan verir. Ben zor kararlar vermek zorunda
kaldım. Galatasaray için en doğru olan kararı
vermeye çalışıyorum. Beni seçen üyeler karşı-
sında her kararın hesabını vermeye ve bedelini
ödemeye hazırım. Ama asla Galatasaray baş-
kanlık makamına hakaret edilmesini ve zarar
verilmesini kabul etmem. Bunu yapan herkes
kendisine çeki düzen versin" şeklinde konuştu.

Fatih Terim iyi bir Galatasaraylı

Teknik direktör Fatih Terim ile anlaşmalı olarak
yolların ayrıldığını dile getiren Elmas, "Hiç
olaylı bir ayrılık olmadı. Seçim döneminde de
söyledim, Fatih Hoca benim çok sevdiğim bir
kişi ve çok iyi bir Galatasaraylı ve iyi bir teknik
direktör. Birlikte çalıştığımız gibi yollarımızı
ayırmamız da son derece Galatasaray'a yakışır
şekilde oldu. Bununla ilgili gördüm ki bizim
yapmış olduğumuz resmi açıklamalar yeterli
olmuyor. Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı
yıpratmak adına ciddi bir iletişim çalışması yü-
rütülüyor. Hocamızla eskiden bugüne kadar
son derece Galatasaray'a yakışan konuşmalar
oldu. Sonuçta ben başkanım ve Galatasaray
için en doğru kararı vermekle yükümlü olan
kişi benim. Hocamız görevdeyken, hocamızın
yerine bir isimle görüşmedik. Ama Galatasaray
Kulübü Başkanı'nın futbol paydaşlarıyla ileti-
şimde olması ve görüşmesi son derece normal-
dir. Herhangi bir hoca görevdeyken de bunu
yapabilir. Bugün birçok başkanla, teknik direk-
törle, futbolcuyla görüşüyorum. Futbol dün-
yası çok dinamik bir dünya. Aynı şekilde teknik
adamlar da başka teknik direktörlerle görüşü-
yor. Bunlar gizli saklı görüşmeler değildir. Ga-
latasaray için de her zaman en doğru kararları
almak benim görevim olduğu için futbol pay-
daşlarıyla görüşmem son derece normaldir"
ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sistemini 
oluşturmak istedik

3 senelik planlama ile görece geldiklerini söyle-
yen Elmas, "Önemli projeler için göreve geldik-
lerinin altını çizen Burak Elmas, "Ben ve
arkadaşlarım önemli projelerle Galatasaray
üyelerinin huzuruna çıktık ve bir seçim yarışı
yaşadık. 3 sene için bize görev teveccühü göste-
rildi. Biz yola çıkarken projelerimizi ve strateji-
lerimizi en uygun şekilde uygulayacağımız
ekiplerle yola çıktı. Yönetim ve hoca olarak ayı-
rıyorum bunu. Biz çok geniş ve büyük bir eki-
biz. Bunun tabii zorlukları da var. Geçmişte
yönetimlerde 2-3 kişi çalışır ve yönetim kurulu
maçtan maça gelir söylemini değiştirmek iste-
dik. 10'dan fazla arkadaşımız sabah akşam ça-
lışıyorlar. Galatasaray için doğru olanı bir
kenara bırakmak suretiyle anlaşamadığımız
noktalar oluyor. Ben geçmişte 2 kez istifa etmiş
bir yöneticiydim. Geçmişte o dönemdeki baş-
kan ve arkadaşlarımla anlaşamadım ama ka-
rarlarına saygı duydum. Biz ekibimizle

görevimizin sonuna kadar kalacağız taahhüdü
vermedik, Galatasaray'ın geleceğini aydınlata-
cak stratejileri yapmak için geldik. Fatih Hoca
konusunda ise, bir teknik direktörlük birlikteliği
futbolda her zaman sona erdirilebilir. Fatih
Hoca'yla son derece uygun şekilde yollarımızı
ayırdık ama stratejilerimizden vazgeçmiyoruz.
Biz yola çıkarken kişilerin değil, Galatasaray'ın
sistemini oluşturmak istedik. Yönetim kurulla-
rının sürekli değiştirmediği, Galatasaray'ın sü-
rekli çalıştığı sistemlerini oluşturmak için
geldik. Hem yönetimden ayrılan arkadaşları-
mız hem de hocamızla ciddi bir sevgi bağımız
var. Ama çok önemli bir kurumu yönetiyoruz.
Kişilerle sevgimiz üzerinden bazı kararları ala-
mayız. Ben bir Galatasaraylıyım. Herkesin Ga-
latasaraylılığı kendine, ben çok iyi bir
Galatasaraylı olmaya çalışıyorum. Bütün bu
kararları verirken taraftarlarımız ne kadar üzü-
lüyorsa, benim de bir tarafım üzülüyor. Ama
bu zor bir görev. Ben zor kararları Galatasaray
adına almak üzere buradayım. Doğru bildiğim
kararları bazen içim acıyarak da olsa, üzülerek
de olsa almak zorundayım" dedi. 

Terim'in tazminat talebi olmadı

Teknik direktör Fatih Terim ile tazminat konu-
sunun konuşulmadığını belirten Elmas, "Gala-
tasaray Spor Kulübü ve iştiraklerini yönetmek
üzere seçildim ve her iyi şeyde de kötü şeyde de
her sorumluluk bana aittir. Bunun da hesabını
üyelere verecek olan benim. Aldığım kararların
sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben anlık
kararlar almıyorum. Galatasaray'ın geleceği
için en uygun kararları alıyorum. Kişisel ilişki-
leri her zaman ikinci plana koyarım. Sevgili ho-
camızla yaptığım görüşmeyi kimseye
anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygı-

dan hem de Galatasaray'da geçmişte olan bu
tür ayrılıkların, Galatasaray'a bazen yakışma-
yan şekilde olması sebebiyle bunu yapmaya
çalıştım. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor. Sü-
rekli çıkıp açıklama yapacak halimiz yok. Ho-
camızla çok samimi bir konuşma yaptık. Tabii
ki bunun detayları, Galatasaray Başkanı olarak
beni ve hocamızı ilgilendirir. Tazminat konu-
sunda hocamızın böyle bir talebi olmadı. Biz
elimizden geleni yapacağımızı söyledik ama
hocamız da asla Galatasaray'dan böyle bir ta-
lebi olmayacağını söyledi. Biz yola çıkarken
boş mukavele imzalamıştık, ayrılırken de çok
samimi bir konuşma oldu. Birlikte olmayı bil-
diğiniz kadar ayrılmayı da doğru yapmanız
lazım. Biz elimizden geldiği kadar gerek yöne-
tim kuruluyla, gerek hocamızla, gerekse de
diğer profesyonellerle ayrılırken Galatasaray'a
yakışır şekilde hareket etmeye özen gösteriyo-
ruz. Bu Galatasaray'a yakışan en doğru hare-
kettir" şeklinde konuştu. 

Terim bir seçim vaadi değildi

Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in bir
seçim vaadi olmadığını söylerken, "Fatih Te-
rim'i bir seçim vaadi olarak tanımlamak hem
hocaya, hem de üyelere saygısızlık olur. Bir
başkan adayının çok kısa süre içinde başlaya-
cak bir ligde hangi teknik direktörle beraber ça-
lışma arzusu olduğunu söylemesi kadar da
doğal bir şey yoktur. Geçmiş ilişkimiz ve kendi-
sini tanıdığım için benim seçimim buydu. Ama
bunun yanında projelerimizi de söyledik. Bu
projelerin de arkasındayız. Saha sonuçlarına
gelince, bu sonuçları kimse garanti edemez.
Genç oyuncularla uzun süre bir arada oynaya-
bilecek, sürdürülebilir bir başarı için yeni bir
takım kurmak risk ama mecburiyet. Bu riski ilk
olarak ben aldım. Bunun sonuçlarını ödeyecek
olan başta benim. Bu risk hala devam ediyor.
Bunun zor kararlar gerektirdiği ve stratejimizin
başarıya kavuşacağı inancım mevcut. Bugün
bir ayrılık oldu ama bunun sebebinin hiçbir
önemi yok. Galatasaray'da herkesin uygun şe-
kilde ayrılarak geleceğe bakması lazım. Fatih
Hoca, ilk divan kurulunda da gelerek bizim
yaptığımız stratejileri eleştirebilir. Fatih Ho-
ca'nın Galatasaray içindeki konumu da devam
ediyor, bunu söyle değerlendirmenizi isterim"
dedi. Futbolda 1 günde çok şeyin değişebilece-
ğini de vurgulayan Elmas, "Söylenenlerin bir-
çoğunun gerçeği yansıtmadığını söyledim. Çok

büyük bir bilgi kirliliği var ve
bunu kasıtlı yapan da var.

İçeriden bazı profesyo-
nel arkadaşlarımızın
da bu bilgilerin ya-
yılmasıyla ilgili ileti-
şimde bulunduğu
duyumları da var.
Galatasaray'da ne-
lerin konuşuldu-
ğunu biliyorsunuz.

Dedikodular ispatlan-
madıkça

kim-
seyi

zan altında bırakmak istemem. Bunların hep-
sini araştırıyoruz. Bunu da Denetleme Kurulu
vasıtasıyla yapmak istiyoruz. Ayrılığın sebepleri
önemli değil şu anda. Hocamız da birçok
sebep söyleyebilir. Bundan sonra Galatasaray
için yapılacaklar önemli" açıklamasında bu-
lundu.

Biz kolay bir yol tercih etmedik

Kolay bir göreve soyunmadıklarını söyleyen
Burak Elmas, "Biz yola çıkarken kolay bir yol
tercih etmedik. Şu oyuncuyu transfer edip bu
sene şampiyon olacağız demek yerine zor du-
rumdan çıkmak için gerekli önlemleri cesaretle
alacağımızı söyledik. Yaşanmaya ve yaşatıl-
maya çalışılan bir ayrıştırma var. Bu daha önce
de vardı. Galatasaray'ın aydınlık geleceğe çık-
masını sağlayacak olan kalabalıkla gideceği-
mizi belirttiğimiz bir slogandı bu. Tüm cesareti
göstereceğiz. Birliktelikler olduğu kadar ayrılık-
lar da normaldir. Galatasaray'da her zaman is-
tifalar ve değişimler olur. Biz hedeften
vazgeçmeyeceğiz. Bizimle birlikte olanlar kadar
olmayanlar da değerlidir. Her hareketimizde
eylemimizde tartışmaya katkıda bulunmamak
adına mümkün olduğu kadar çok Galatasa-
raylıyı birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Bugün
sosyal medyada benim cep telefonumu yayın-
lamışlar. Sabahtan bu yana bana birçok mesaj-
lar, telefonlar geliyor. Bu Galatasaray
Başkanlık makamına hakarettir. Burak Elmas
bugün var yarın yok. Başkanlık makamına bu
seviyesizliğin yapılmasına Galatasaraylılar izin
vermeyecektir. Bunları yapanlar da takdir gör-
meyecektir. Bu süreçte birden fazla yönetim
kurulu üyesi arkadaşımı hedefe koymak isteyen
iletişimler yapıldı. Kasıtlı iletişimler yapıldı ve
bunları aranızda kullananlar da oldu. Galata-
saray'ın stratejik konularını konuşuyoruz yöne-
tim kurulunda ama ekip olarak birlikte karar
alıyoruz. Arkadaşlarımın kasıtlı olarak hedef
tahtasına konulmasını kabul etmeyeceğimi bil-
menizi isterim. Kararın kaç günde alındığının
hiçbir önemi yok. Galatasaray Başkanı ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri bir irade ortaya koymuş-
tur. Ayrıca bu tek taraflı bir karar değildir.
Hocamızla oturup karşılıklı karar verdik" dedi. 

Terim Galatasaray efsanesidir

Burak Elmas, Fatih Terim ile görüşmeye
devam edeceğini belirtirken, "Galatasaray'da
uzun vadeli bir uygulamada birçok yönetim
kurulu arkadaşım bana yardımcı oluyor. Fut-
bol buranın en kritik branşı. En çok gündelik
konu olan branşlardan birisi. Yönetim kuru-
lunda böyle bir ekip kurarken de herkesten fay-
dalanmak için kurduk. Alınan kararı o gün
gerektirdiği en yakışan şekilde yapmaya çalış-
tık. Fatih Terim, Galatasaray'ın efsanesi. Benim
kişisel sevgimi kenara koyuyorum. Galatasa-
ray'da asla unutulmayacak tarihin en büyük
başarılarına imza atmış kişidir. Hala Galatasa-
ray camiasının içinde. Başta başkan olmak
üzere biz her türlü gerekeni yaparız. Hoca da
ne arzu ederse bunu da yaparız. Bunu basit bir
teknik direktör ayrılığı olarak görmek çok yanlış
olur. Fatih hoca zaten camianın içinde aktif ol-
maya devam edecektir. Kendisiyle görev anla-
mında bir takım konularda konuştuk. Sonunda
alınan kararı biliyorsunuz. Nasıl olduğunu ne
konuşulduğunu anlatmanın bir faydası yok.
Fatih Hoca'yla konuşmaya da her zaman
devam edeceğim. Galatasaray'ın en önemli fut-
bol aklıdır. Her zaman fikirlerinden faydalana-
cağım. Bunan sonra hepimizin el birliğiyle
irade ortaya koymamız lazım" diye konuştu. 

En uygun isim Torrent

Burak Elmas, takımın ba-
şına getirilen yenik teknik
direktör Domenec Tor-
rent'in fayda sağlayaca-
ğına inandıklarını

söylerken, "Görüşmeleri yaparken Fatih Ho-
ca'yla konuştuğumuzda, kendisinin daha üst
seviyede görev alması halinde, onun yerine ge-
çebilecek isimleri konuşmuştuk. Bu seviyede bir
yardımcılık konusunda Torrent'le görüşüldü.
Uzun vadede bu görevi yapabilecek kişilerle
görüşüldü. Burada sadece kendisiyle değil, son
2 günde de birçok kişiyle görüştüm. Ama en
uygun ismin Torrent olduğunu gördüm. Gala-
tasaray'a son derece büyük artılar getireceğini
düşünüyorum ve Galatasaray için hayırlı ol-
masını diliyorum. Mevcutta bize katkı verecek
bir antrenörün, Fatih Hoca'nın daha üste çık-
ması halinde, takımın başına geçmesi konu-
sunda hem fikirdik. Bu konuda hiçbir tezat
görmüyorum. Bu kararı aldığıma göre erken
olmadığını düşünüyorum. Görüşmemizde ben
de iyi tanıma fırsatı buldum. Böyle bir kararı
alırken, Galatasaray Başkanı'nın kendi arzu-
suna göre karar aldığını düşünmeyin. Son de-
rece kuvvetli bir kişilik. Geçmişte çalıştığı
kişilerle de görüştüm. Kendisinin beceri ve bil-
gileri hakkında görüştüm, en uygun seçeneği
tercih ettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu tür
kararların sonuçlarını sahada gördüğünüz
zaman daha iyi anlarsınız" dedi. 

Seçim kararı almayacağım

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmı-
zılı takımın gündeminde seçimin olmadığını
dile getirirken, "Herhangi bir seçim kararı al-
mayı düşünmüyorum. Biz buraya Galatasaray
Kulübü Üyeleri'nin teveccühüyle geldik. Her-
hangi bir endişe veya kaygı duymadan bildiği-
miz yoldan dönmeden, bazen de zor kararlar
alarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yoldan
dönmeyeceğiz. Bir takım eski alışkanlıklar var.
Bu alışkanlıkları bir anda kesmek ve Galatasa-
ray'ın geleceği için zor kararları almak adına
cesuruz. Üyelerin her zaman görüşlerini de alı-
yoruz. Zaman zaman hata da yapabiliriz.
Önemli olan bu yanlışı hızlı şekilde düzeltmek.
7 ay önce seçilen bir yönetimiz. Bu seçimden
çıkan bazı adayların 2 ay sonra seçime hazır-
landıklarını da biliyoruz ama esas olan Galata-
saray'dır" dedi. 

Gerekirse transfer yapmayız

Burak Elmas, Fatih Terim'in camianın içinden
birisi olduğunu deli getirirken, transferler çalış-
maları hakkında da şunları söyledi; "Fatih
Hoca şu anda Florya'da olmayabilir ama hala
Galatasaray'ın içerisinde. Bunun aksi bir
durum olamaz. Beraber çalıştığımız hocamızla
birlikte çalışmama kararı alındı. Bunu son de-
rece iyi şekilde yönetip Galatasaray'a zarar ver-
memek bizim görevimiz. Başkan olarak ben
teknik direktör konusunda yabancı hoca kararı
verdim. Bunun en doğru seçim olduğuna ina-
narak bu kararı verdim. Başka alternatifler üze-
rinden yorum yapmaya gerek yok. Torrent'in
sözleşme ve ekip detaylarını göreve başladıktan
sonra açıklarız. Bugün Galatasaray'ın çok ciddi
bir yükümlülüğü var. Bankalarla yapılan an-
laşma nedeniyle ciddi bir disiplin uygulamalı-
yız. Transferin en önemli koşulu maddi
koşullardır. Yeni bir transfer getirip makyaj ya-
parak, gelecekteki mali tabloları bozacak hare-
ket yapmayacağız. Mevcut oyuncuların kontrat
durumları önemli. Transferi bu durum belirle-
yecek. Gerekirse transfer yapmayız. Bunu çok
gördük. Uzun vadede faydası olmayan trans-
ferlerle Galatasaray, ciddi mali yükün altına
girdi. İhtiyaçlar doğrultusunda görüştüğümüz
isimler olabilir. Galatasaray ve bütün büyük
kulüpler için geçerli olan yükümlülüklerle gün-
lük karar alma lüksümüz yoktur. Oyuncuları-
mızın bonservislerinin satılması konusunda iki
tarafın da isteği önemli. Birkaç oyuncumuzla
ilgili kiralama teklifi geldi. Ama Galatasaray'ın
geleceğine faydalı olmak adına henüz gelen
resmi bir teklif yok. Şu ana kadar çıkan haber-
lerin tamamı yalan." 

ıCın enıCın enıCın enıCın enıCın enıCın en
doGrusunu 
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Keşke hoca konusunu
benden duysaydı
Domenec Torrent ile yapılan görüşmeyi
Fatih Terim'in basın mensuplarından duy-
masını da değerlendiren Elmas, "Fatih
Hoca'nın görüşülen hocayı basın men-
suplarından duymasını istemezdim. Nasıl
yansıdığını bilmiyorum ama yansıması
güzel olmadı, keşke ben söyleseydim.
Kulübümüzde dışarıya çok fazla bilgi ak-
taran kişi var. Bazen ben kendimden bile
şüphelenir hale geliyorum. Bu konuda
kötü alışkanlıklar oluşmuş. Bunu engel-
lemek için önlemler almaya çalışıyoruz.
Özellikle mahrem konuların bu kadar
açık konuşulmasına karşıyım. Bu tür ha-
berleri engellemeye çalışıyoruz. Buradan
sadece bilgi çıkışı basın mensupları vası-
tasıyla değil, üzerine yanlışlar konularak
sosyal medyaya servis ediliyor. Fatih Ho-
ca'yla ilgili kararı ben verdim. Fatih Ho-
ca'yla karşılıklı verdik. Galatasaray
Yönetim Kurulu'nda restleşme gibi bir
konu olmaz. Bu gereği hisseden arkada-
şımız varsa masada oturmaz" dedi. Ken-
disinin de tribündeki taraftarlar gibi bir
taraftar olduğunu ifade eden Elmas, "Ta-
raftarlarımızın da son süreçte yaşadığı
süreci ben de duygusal olarak yaşadım.
Son derece iyi anlıyorum. Tepkileri de
anlıyorum ve saygı duyuyorum. Biz de so-
nuçlardan çok memnun değiliz. Düzelt-
mek için elimizden geleni yapıyoruz.
Uzun vadede doğruları yapmak için stra-
tejilerimiz var. Avrupa'da 2000 yılında
kupa aldık ve üzerinden 21 yıl geçmiş.
Avrupa'da başarının bu kadar uzun ara-
larla olmaması için bu stratejiyi uygulu-
yoruz. Taraftarla aramızda problem yok
ama bizi takdir etmiyor olabilir de. 
Bunun üslubu da önemli" dedi.

Galatasaray 

yaptık
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
münasebetiyle Esenyurt Kültür
Merkezi'nde baın mensuplarıyla

bir araya gelen Esenyurt Kent Konseyi Baş-
kanı Hanifi Kaya, kent konseyinin çalışmala-
rına ve ilçe gündemine ilişkin önemli
açıklamalar yaptı. Kent konseyinin siyaset
yapmadığını ilçeye katkı sunmak için var ol-
duğunu anlatan Kaya, Esenyurt Belediye-
si'nin geçmiş yıllarında bu imkandan bile
uzak olduklarını itiraf etti. Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt'a övgüler dizen Kaya,
“Biz siyaset yapmıyoruz. Biz kent konseyleri-
nin özgür iradeye sahip olmasını istiyoruz.
Kent konseyleri belediyelerin dediğini yapa-
caksa o zaman kent konseylerine ne gerek
var? 2019 sonrası Esenyurt Belediyesi'ne te-
şekkür ediyorum. Biz eskiden bu kadar rahat
değildik. Her yaptığımız işte sıkıntılara maruz
kalıyorduk. Şimdi ise belediye kent konseyi-
nin önünü açmış. Geçen gün kaymakam
beye de ziyarete gittik. Kaymakam'ın görüşle-
rini de çok değerli buldum. Gelip bütün top-
lantılarınıza destek verip çalışacağım dedi.
Bunların tamamı önemli gelişmeler. Esen-
yurt'ta nefes almaya başladık ki sadece biz

değil bütün Esenyurt nefes almaya başladı”
diye konuştu.
Kent konseyleri nasıl oluştu?

Kent konseylerinin nasıl ortaya çıktığını da
anlatan Kaya, “Kent konseyi nedir sorusunu
da ele almak lazım. Şimdi kent konseyi fikri
1992 yılında aralarında ülkemizin de bulun-
duğu Birleşmiş Milletler'e bağlı ülkeler Brezil-
ya'da bir araya geldi. Bu ülkelerin bir araya
gelme sebebi çevresel değerlerin korunması,
çocukların, gençlerin ve kadınların sosyal ya-
şama aktif yaşama katılmalarını sağlamaktı.
Bir diğer toplanma nedenleri de yoksullukla
mücadele etmek ve sivil toplum kuruluşları-
nın kurulması, kurulmasına destek sağlamak.
Nitekim devamında Rio Konferans kararları
olarak bunlar gündeme alındı. Bizim ülke-
mizde de kent meclisleri adı altında böyle
oluşumlar başladı. 2006 yılında ise kent kon-
seylerinin oluşturulması resmi bir kazanım
haline geldi” dedi.
Esenyurt'la Beşiktaş bir değil

Esenyurt'un sorunlarına da değinen Kaya, il-
çedeki göçmen nüfusuna dikkat çekti. Kaya,
“Esenyurt'ta 70 bin düzensiz göçmen var.
Bunların entegrasyonu, beslenme ve barınma

sorunları, sağlık sorunları önümüzde dağ gibi
duruyor. Her ne hikmetse yerel yönetimlerden
her şey bekleniyor da bunların çözümü için hü-
kümetin de bir programı olmalı. Siz kaynakla-
rınızı aktarırken o ilçenin sosyolojik yapısına
bakmalısınız. Siz şimdi Esenyurt ile Kadıköy'ü
bir tutabilir misiniz? Esenyurt ile Kadıköy, Be-
şiktaş bir değil. Buradaki sorunların çözümü
noktasında yerel belediye tek başına bir şey ya-
pamaz. Bizim kent konseyi olarak varlık amacı-
mız bu konularda yardımcı olabilmek, belediye
yönetimine omuz verebilmektir. Amacımız
yerel yönetimi harekete geçirme, gerekirse yön
vermektir. Biz bugün bin 500 kişilik gönüllü bir
orduyuz. Kadınıyla, uzmanıyla, mimarıyla,
mühendisiyle. Kim sizi çözüm süreçlerine dahil
etmez ki. Yeter ki
siz birlikte iş ya-
pabilme yetene-
ğini karşılayın.
Kent konseyi şu
değil yani; kentin
hakimi, kentin
asayişi. Böyle bir
şey yok. Kent
konseyi çözüm
mekanizmasıdır”
diye konuştu.

BAşAkşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) ekip-
leri, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engel-
liler Haftası’nda görme engellilerin günlük
hayatta yaşadığı zorluklara dikkat çekmek
için anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. İbn
Haldun Üniversitesi Öğrenci Merkezi’nde
empati parkuru ku-
ruldu. Gözleri kapatı-
lan ve beyaz baston
verilen öğrencilerden,
bir rehber eşliğinde
parkuru tamamlama-
ları istendi. Görme
engelli bireylere karşı

empati kültürünün oluşmasına katkı sağla-
mak ve toplumda farkındalık oluşturmak
amacıyla yapılan çalışmada parkuru tamam-
layan öğrenciler,  yine gözleri kapalı bir şe-
kilde masada bulunan yiyeceklerden yedi.
Görme engelli bireylerin hayatlarını kısa bir

süre de olsa deneyim-
leme imkânı buldukla-
rını belirten öğrenciler,
toplumda daha far-
kındalık oluşması için
bu tür çalışmalarının
sürekli yapılması ge-
rektiğini söyledi.

BARIŞ KIŞ

ESENYURT NEFES
ALMAYA BASLADI
Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Hanifi Kaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Esenyurt Kent Konseyi'nin
2019'da seçilen Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'la beraber hak ettiği çalışma alanını bulduğunu
anlatan Kaya, “Geçmiş dönemde bu kadar rahat değildik, sürekli sıkıntılara maruz kalıyorduk. Şimdi
rahat bir nefes aldık. Sadece biz değil bütün Esenyurt nefes almaya başladı” ifadelerini kullandı

“Biz Esenyurt Kent Konseyi olarak, belediyeye yardımcı olmak için varız” diyen Kaya, “Kent konseylerinin amacı yerel yönetime
destek olabilmek, sorunların çözümünde ortak akıl geliştirebilmektir. Biz de bunun için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde
sevgilisi Kerem Bürsin
ile birlikte Covid-19'a
yakalanan ve kısa bir
süre sonra hastalığı atla-
tan Erçel, son sağlık du-
rumu hakkında bilgi
verdi. Muhabirlerle soh-
bet eden ve zor bir süreç
geçirdiğini dile getiren
ünlü oyuncu, "Birçok
insan gibi ben de yaka-
landım. Gerçekten zor
bir hastalıkmış. Geçiren
herkese geçmiş olsun."
açıklamasını yaptı. Ke-
yifsiz olduğu görülen
Hande Erçel’in konu-
şurken nefes almakta
zorlandığı da hissedildi.

Koronavirüsü atlatan
Hande Erçel, yaşadığı süreci
anlattı. Son sağlık durumu

hakkında da bilgi veren
ünlü oyuncu, "Birçok insan

gibi ben de yakalandım.
Gerçekten zor bir 

hastalıkmış. Geçiren her-
kese geçmiş olsun" dedi

Başakşehir Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası
kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. İbn Haldun Üniversitesi öğrenci-
leri, görme engellilerin yaşadığı zorlukları empati parkurunda deneyimledi

Hande’yi
koronavirüs

yordu

Üniversiteliler empati yaptı

Her şey çocuklar için
Arnavutköy'de yapımı tamamlanan "Ravza 4-6 yaş Kur'an Kursu” törenle açıldı. Açılışta konuşan Belediye
Başkanı Haşim Baltacı, “Çocuklarımız için en doğrusu ne ise onu yapmaya devam deceğiz” dedi
ArnAvutköy'de yapımı tamam-
lanan İstanbul İl Müftülüğü’ne
bağlı "Ravza 4-6 yaş Kur'an
Kursu" açıldı. Açılış törenine, Dr.
Ali Erbaş, İstanbul Vali Yardımcısı
Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr.
Mehmet Hüseyin Nail Anlar, İs-
tanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Ar-
paguş, Arnavutköy Belediye
Başkanı Haşim Baltacı, sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri ve vatan-
daşlar katıldı. 

İlim bilmek kıymetlidir

Açılış töreninde konuşma yapan
Arnavutköy Belediye Başkanı
Haşim Baltacı, “Hangi yönden ba-
karsak bakalım gerek idareci gerek
ebeveyn her şeyimizi çocuklarımı-

zın geleceğini nasıl olumlu yönde
etkileriz diye hep bir çaba içerisin-
deyiz. Eğitim hayatlarından gele-
cekteki iş hayatlarına varıncaya
kadar güzel bir insan olsunlar, top-
luma faydalı olsunlar, faydalı birey
haline gelsinler diye gayret sarf
ederiz. Çocuklarımıza nasihat
ederken de iyi insanları temel de-
ğerleri nedir onunla donanmaları
için her türlü gayreti sarf ederiz.

Çünkü biliyoruz ki insan büyükle-
rinden öğrendiğimiz kadarıyla iki
kanatlı olmalı. Bir yandan maddi
ilimler diye tabir ettiğimiz ilimlerle
donanmalı. Diğer yandan da in-
sani değerlere sahip olmalı ki
bugün dünyada şikayet ettiğimiz
birçok hadise yaşanmasın. Çünkü
dünyada medeniyet olarak bize
takdim edilen birçok şeyin teme-
linde acımasızlığın olduğunu, in-
sana yakışmayan unsurların insan
diye tarif edilen varlığı ne hale ge-
tirdiğini kanın gözyaşının hakim
olduğu coğrafyalara baktığımızda
görebiliyoruz. Bu anlamda
Arnavutköy’de her şeyin iyisini
çocuklarımız için yapmaya devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hakan'a hayranım
AjdA PekkAn ile Hakan Al-
tun’un aşk yaşadığı iddia
edilmiş ve bu iddia magazin
gündemine bomba gibi
düşmüştü.  Tüm yaşananlar-
dan aylar sonra Ajda Pek-
kan'dan şaşırtan bir itiraf
geldi. 'Söylemezsem Ol-
maz'ın canlı yayınına tele-
fonla bağlanan 'Süperstar',
bu konu sorulunca Altun
hakkında konuştu. Usta sa-
natçı, “Hakan Altun çok sev-

diğim biri. Açıkça konuşayım,
şarkı söyleyen birilerine her
zaman hayran oluyorum. Bu
hayranlık bir ressam, bir şair
için de geçerli. Bir birliktelik
olmuştur ama benim tara-
fımdan olmamıştır. Karşı ta-
raftan olmuştur. Sonuçta
insanlarda elektriklenme olu-
yor. Karşı taraf benim fanım
ve hayranım. Farkındayım,
çok muhteşem bir şey bu.”
ifadelerini kullandı.


