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beŞ top
Dünya genelindeki binlerce yazıl-

mış kitaplarda başarı yolculuğunun
iniş çıkışlarından zorlu virajlarına,
dik yamaçlarından derin uçurumla-
rına, saliselerden sonsuz zamana
değin birçok konu işlendi ve işlen-
mekte. Bununla birlikte hiç durma-
dan yürümek, olabildiğince
yükselebilmek, tüm rüzgârları geride
bırakırcasına koşabilmek ve fırtınala-
rın arasından düzlüğe, alevlerin için-
den serinliğe
çıkabilmek bu ko-
nuların içlerini dol-
durmakta, kimi
zaman da süsleye-
rek bizi hırslandı-
ran, güç veren, yol
gösteren olgulara
dönüşmektedir...

Ziya Şakir Yılmaz'ın yazısı 7’de.

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Veli Ağbaba, Esnaf ve

Sicil Gazetesi verilerine göre; 2021
genelinde meslekten ve sicilden
terkinini yaparak iflas eden esnaf
sayısının en az 101 bin 750 oldu-
ğunu aktardı. 2021 genelinde 81

bin 159 esnafın sicil-
den terkinini, 20 bin
591 esnafın ise mes-
lekten terkinini yapa-
rak kepenk kapatmak
zorunda kaldığını ak-
taran Ağbaba, “Bir-
kaç yandaşı daha
fazla zengin etmek
için kuru bilinçli bir

şekilde köpürten iktidar, 101 bin
750 esnafın iflasına sebep oldu.
Bugün karşımızda olan rakamlar
gerçekten çok kötü. Yazık, günah
bu ülkeye” dedi. I SAYFA 6

ç

RAKAMLAR KÖTÜ

100 bini aşkın
esnaf iflas etti
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İMZALAR ATILDI

Büyükçekmece
kardeşini buldu

Paramız asla
çöpe gitmiyor

Cimbom için
zor sınav

Büyükçekmece Belediyesi
ile Dolyna Belediyesi ara-

sında kardeş şehir protokolü im-
zalandı. Protokole ilişkin konuşan
Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Dost, kardeş Ukrayna ve
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
bu iki kardeş şehrinin bugün kar-
deşliklerini ilan eden Büyükçek-
mece ve Dolyna şehirlerinin
bundan sonra kültür, sanat, eği-
tim ve iş adamlarının ticaret ala-
nında birbirlerine önemli katkıları
olacağını düşünüyorum. Hayırlı
olsun diyorum” dedi. I SAYFA 5

ç

Gazetecilerle bir araya gel-
diği basın toplantısında Si-

livri Belediyesi'nin atık ve çöp
toplama faaliyetleri hakkında bilgi-
ler veren Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, “Silivri Belediye-
si'nin kasasına bir yılda çöp top-
lama işinden en az
25 milyon TL kalı-
yor. Dolayısıyla Siliv-
ri’nin parası asla çöpe
gitmiyor; sağlık ocağı,
spor sahası, park,
bahçe, yol olarak Si-
livri’deki vatandaşla-
rın hizmetine gidiyor.”
dedi. I SAYFA 5

ç

Galatasaray, Spor Toto
Süper Lig'in 21. haftasında

bu akşam deplasmanda Atakaş
Hatayspor ile karşı karşıya
gelecek. Yeni Hatay Stadı'nda 
yapılacak maç, saat 19.00'da 
başlayacak. Müsabakayı hakem
Erkan Özdamar yönetecek. Fatih
Terim'in gönderilmesi sonrası ilk
maçına çıkacak olan sarı kırmızılı-
ların, Hatay deplasmanında zor-
lanacağı tahmin ediliyor. 

İstanbul'da 2013 yılında 9 yaşındaki öz kızı
S.M.'yi tanıştırdığı Adnan Oktar'la evlenmesini

isteyip, tacizde bulunmasına göz yumduğu iddiasıyla
tutuklanan anne Dilek Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı.
Mahkeme dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul
Anadolu Adliyesi'ne gönderdi. I SAYFA 3

ç

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) bugün
seçime gidiyor. 5 aday taksiciler odası başkanı

olmak için yarışacak. Oda başkanlığı için en güçlü
adaylar mevcut başkan Eyüp Aksu ve bir dönem ön-
ceki başkan olan Yahya Uğur öne çıkıyor. Aksu,
“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Taksici
kardeşlerimiz bize inanmaya ve bizi desteklemeye
devam etsinler” derken Uğur ise, “Bizim önceliğimiz
de patronumuz da müşteridir. Vatandaşın memnun
olmadığı hiçbir taksi düzenini desteklemeyiz. Önce
vatandaşın memnuniyeti gelir” dedi. I SAYFA 4

Esenyurt’ta ilk kez
geniş kapsamlı ola-

rak gerçekleştirilen
Esenyurt Edebiyat ve
Sanat Festivali başladı.
Festival, Esenyurt Bele-
diyesi Kültür Merke-
zi’nde Halk TV’nin
"Görkemli Hatıralar"
programı ile başladı.
Esenyurt Belediye Baş-

kanı Kemal Deniz Boz-
kurt, Nebil Özgentürk,
Şahin Sancak, Haydar
Ergülen, Zeynep Oral ve
Zuhal Olcay, Serhan As-
ker’in canlı yayın konuğu
olduğu programda, 15
Ocak’ta doğum günü
olan Büyük Şairimiz
Nâzım Hikmet, şiirler ve
şarkılarla anıldı. I SAYFA 4

ç

Fatih Belediyesi, Türk Edebi-
yatının büyük ismi, yazar,

şair ve edebiyat tarihçisi Ahmet
Hamdi Tanpınar'ı vefatının 60. yı-
lında bir dizi etkinle anıyor. Etkin-
liklere ilişkin konuşan Fatih
Belediye Başkanı Ergün Turan:
“Bazı yazarlar kendi yazdıklarıyla,
vücuda getirdikleri eserlerle, şehir-
lere kendilerinden bir ruh, zenginlik
katarlar. Ahmet Hamdi Tanpınar
bu iki tanıma da dahil bir münev-
verdir. Biz de bu nedenle Tanpınar'ı
anmak istedik. Fatih her zaman ve-
falı bir kent olmuştur, bugün de
bunu gösterdik” dedi. I SAYFA 9

ç

TANPINAR UNUTULMADI

Fatih her zaman
vefalı olmuştur

TSK PERSONELI
UVEY EVLAT MI!

3 bin 600 ek gösterge çalış-
ması, bütün memurları kap-

sarken TSK personelini
kapsamıyor. Konuyla ilgili açık-
lama yapan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in
de bu kararı doğrulaması sonrası
SAHİM-SEN Başkanı Özlem
Akarken'den, Bilgin'e tepki geldi.
Akarken, “TSK personeli; en çok
tayin gören, dağ bayır dolaşan,
mesai mefhumu gözetmeden çalı-

şan, ailelerinden uzakta aylarını
geçiren, hatta çocuklarının doğu-
munda bile eşlerinin yanında ola-
mayan, vatan savunmasında her
zaman tarih yazan, hatta şehit,
gazi olmayı göze alan memurlar-
dır. Dolayısıyla ek göstergeyi en
çok hak eden de TSK personeli-
dir. Fakat bunda rağmen Sayın
Bakan, TSK personelini hedef al-
mıştır. TSK personeli üvey evlat
mıdır?” diye sordu.

ç
TSK PERSONELİ ÖLÜMÜ GÖZE ALIYOR

TSK personelinin hakkının
bir an önce verilmesi gerekti-

ğini de anlatan Akarken, “Bakan
Bilgin, hali hazırda ‘’3600 ek gös-
terge üzerinden maaş alan memur-
ların da ek göstergesini 4800
olarak düzenleyeceğiz” deyip,
TSK personelini hedef yap-
madan açıklamada bulunabi-
lirdi. Ek göstergede memurun
hakkını yemeye hazırlanan
Bakan Bilgin, ‘’TSK personeli
ile devlet memurları arasında

uzun zamandır tartışma konusu
olan gösterge eşitsizliğinin gideril-
mesinin amaçlandığını beyan 
etmiştir. TSK personeli subay, 
astsubay, uzman erbaş ve sivil 

memurlardan oluşmaktadır.  
Burada hedef alenen TSK
personelidir. TSK personeline
hakkı teslim edilmelidir.
Subay, astsubay, uzman erbaş,
sivil memurların haklarında
da düzenleme yapılmalıdır”
ifadelerini kullandı.

ç
İNSANLARIN HAKKI TESLİM EDİLMELİDİR

ç

TAKSICILER BUGUN
SANDIGA GIDIYOR!

Her Şey Dahil
için geri sayım

Başrollerini Gürgen Öz ile
Gonca Vuslateri'nin paylaş-

tığı komedi filmi "Her Şey Dahil",
25 Şubat'ta vizyona girecek. Yö-
netmenliğini Hakan Eser'in üst-
lendiği filmin başrol oyuncuları,
fotoğraf çekimleri için bir araya
geldi. Yapıma ilişkin açıklamada
bulunan oyuncu Gonca Vuslateri,
uzun zamandır Gürgen Öz ile bir
projede yer almak istediklerini, 
çekimlerin de çok keyifli geçtiğini
söyledi. I SAYFA 13

ç

Esenyurt’ta
festival var
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN'İN, TSK PERSONELLERİNE
EK GÖSTERGE VERİLMEYECEĞİNİ SÖYLEMESİ BÜYÜK TEPKİ ALDI

TSK personeline yapılan haksızlıkla ilgili
diğer bakanların sessiz kalmasını da eleşti-
ren Akarken, “Milli Savunma Bakanı hulusi
Akar’dan ise, TSK personeline yapılan atfa
karşı sessiz kalmamasını beklerdik. emekçi-

lerin hakkını alması için sonuna kadar 
mücadele edeceğiz. Canı pahasına çalışan

sağlık kurum emekçilerimizi asla yalnız 
bırakmayacağız” şeklinde konuştu. 

hABer
ANIL BODUÇ

İlçe genelinde bulunan riskli bina-
larda kapsamlı bir kentsel dönü-

şüm hareketi yürüten Beylikdüzü
Belediyesi, Gürpınar Mahallesi Siteler
Bölgesi’nde de çalışmalarını sürdürüyor.
Tüm sürecin yakın ta-
kipçisi olan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, son
olarak Hasyurt Sitesi A
ve B Blok’ta gerçekleşen
yıkıma katılarak yerinde

incelemeler yaptı. Hak sahipleriyle yürü-
tülen uzlaşma sürecinde yüzde 96’lık bir
oran sağlandığını belirten Başkan Çalık,
“İmza oranlarında yüzde 100’e de ulaşa-
cağız. İnsanların bize güvenerek imza ver-

mesi, uzlaşmaya katılması
bizim için çok kıymetli. En
kısa sürede de inşaatı ta-
mamlayıp vatandaşları-
mızı güvenli konutlarına
geçirmek gibi bir hedefi-
miz var.” dedi. I SAYFA 9

ç

GÜRPINAR İÇİN
ŞUBAT MÜJDESİ
Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm süreci
devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hak 
sahipleriyle yürütülen uzlaşma sürecinde yüzde 96’lık bir orana ulaşıldığını 
belirterek, “Şubat ayında temelleri atmış olacağız.” ifadelerini kullandı

Böyle
anne
olmaz
olsun
ç

Tantuniden
soğuduk!

Kadıköy'de yüzlerce kişinin yemek yediği bir tan-
tunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu.

İşletme sahibi, çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye
çalışanları azarlıyor, çöpleri karıştırıp biberleri tek tek
toplatıyor. Üstelik bir video da çekerek bu biberlerin,
hatta etlerin, yeniden servis edilmesini istiyor. I SAYFA 4

ç

Şeker krizi! SAYFA 6



BENLER, pek çok 
insanda bulunsa 
da benlerdeki bazı 

değişiklikler bir hastalık 
belirtisi olabiliyor. Genetik 
nedenlerle oluşan benler, 
zamanla yapısal değişime 
uğrayabiliyor. Bu yüzden 
vücudunda çok sayıda beni 
olan kişilerin yıllık olarak 
dermatolojik muayene-
den geçmelerinin oldukça 
önemli olduğunun altını 
çizen Acıbadem Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı Dr. 
Bahar Öznur “Değişik gö-
rünümlü, hızlı büyüyen ve 
koyu renkli olan bir lezyo-
nun saptanması durumun-
da zaman kaybetmeden 
bir dermatoloji uzmanına 
başvurulmalıdır” dedi.

Bu benlere dikkat!
Benlerde gözlenen han-
gi durumlarda doktora 
başvurulması gerektiğini 
detaylı şekilde açıklayan 
Dermatoloji Uzmanı Dr. 
Bahar Öznur; “Çevresinde 
düzensizlik olan, açık veya 
koyu kahve, siyah ve kırmızı 
gibi farklı renkler bulunan, 
çapı 5 mm’den büyük olan, 
yüzeyinde, boyutunda 
değişiklik gelişen, üzerinde 
kanama veya kaşıntı baş-
layan, özellikle avuç içi ve 
ayak tabanında bulunan, 
tırnak kenarında kahverengi 
renk değişikliği varsa mut-
laka bir uzman görüşünün 
alınmalı” dedi.
Ben yapısını öğrenmede 
kullanılan yöntemleri anla-
tan Acıbadem Ankara Has-
tanesi Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Bahar Öznur “Benlerin 
büyütülerek incelenmesi ve 
olarak da tanımlanabilen 
bilgisayarlı dermatoskopi-
nin, benlerin bir bilgisayarla 
fotoğraflanıp analiz edile-
rek yıllık takibinin müm-
kün olduğunu dile getirdi. 
‘Bilgisayarlı dermatoskopi 
cihazı hastanın görüntüsü-
nü ekrana aktararak benleri 
atlamadan tek tek inceleme 
olanağı sunuyor. Bu yön-
temle vücuttaki benlerin 
haritası oluşturularak 
noktasal lokalizasyonlar 
belirleniyor” dedi. Öznur, 
bu sürecin; her bir ben için 
dermatoskopik görüntü 
alınarak kaydedilmesi saye-
sinde, bir sonraki kontrolde 
elde edilecek görüntüyle 
karşılaştırma imkânı sağla-

dığını ifade etti. “Dünyada 
görülme sıklığı en hızlı 
artan kanser türlerinden 
biri olan Malign Melanom 
ciddi seyirli bir cilt kanseri-
dir ayrıca vücuttaki benler 
üzerinden de oluştuğu 
bilinmektedir” açıklama-
sında bulunan Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Bahar Öznur, 
bu kanser türünde erken 
tanının önemini vurguladı.

Açık tenliler risk altında
Risk grubuna girebilecek 
kişilerin özelliklerinden 
bahseden Acıbadem Anka-
ra Hastanesi Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Bahar Öznur 
“Çocukluk çağında gü-
neş yanığına maruz kalan 
bireylerde ileri yaşlarda deri 
kanseri riski artmaktadır. 
Bu yüzden çocukların güneş 

yanığından korunmaları son 
derece önemlidir” diyerek 
şu uyarılarda bulundu: 
“Özellikle açık tenli, açık 
renkli gözlü, kızıl-sarı saçlı 
veya kolaylıkla güneş ya-
nığı gelişebilen cilt tipine 
sahip kişilerde görülmekle 
birlikte esmer bireylerde de 
gelişebileceği unutulma-
malıdır. Uzun süre veya 
aralıklı olarak yoğun güneş 
ışığına maruz kalanlar, sık 
solaryum gibi yapay güneş 
ışığına maruz kalanlar, 
ailesinde deri kanseri olan 
kişiler ve çok sayıda atipik 
beni olan bireylerde görülme 
olasılığı çok yüksektir” dedi. 
Hastalığın tedavisine dair de 
açıklamalarda bulunan Dr. 
Bahar Öznur “Malign Me-
lonom erken teşhis edildi-
ğinde tedavi şansı yüksek ve 
tam iyileşme sağlanabiliyor 
“ifadeleriyle erken teşhisin 
önemine dikkat çekti. Teşhis 
sırasında detaylı bir mua-
yenenin oldukça önemli ol-
duğunu belirten Dr. Öznur 
“Muayene esnasında özel-
likle ayak tabanının, avuç içi 
ve tırnak yatağının da ihmal 
edilmemelidir.’

“BENLERE yönelik cerra-
hi girişim uygulandığında 
yayılabileceği inanışı ‘be-
ninle oynama’ halk ara-
sında yerleşmiş yanlış bir 
düşüncedir” açıklamasın-
da bulunan Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Bahar Öznur 
“Benin riskli olduğu tespit 
edildiği takdirde cerrahi 
olarak çıkarılması gereki-
yor. Ayrıca kanserleşmiş 
olan benler de yine cerrahi 
yöntemle alınıyor. Sonuç 
olarak bende herhangi bir 
değişiklik fark edilmesi 
halinde yapılacak olan 
işlem, benin tamamının 
ameliyatla çıkarılması 
ve patolojik incelemeye 
gönderilmesi esasına 
dayanıyor” ifadelerini 
kullandı. Benlerin çıka-
rılması işleminin, lokal 
anestezi altında yapılan 

oldukça kolay işlemler 
olduğunu söyleyen Dr. 
Öznur; işlemin hastanın 
günlük hayatını etkileme-
diğini belirtti. “Patoloji 
sonucu değerlendirilen 
hastalarda eğer melanom 
tanısı gelmiş ise ek bir 
cerrahi gerekebiliyor. Tü-
mörün yayılımı açısından 
laboratuvar tetkikleri ve 
görüntüleme yöntemleri 
yapılarak gereken tedavi-
ler planlanıyor” dedi. Dr. 
Öznur; son yıllarda birta-
kım yöntemler ile benlerin 
yakılmasının olumsuz 
sonuçlar doğurduğunu 
belirterek, melanom 
denilen cilt kanserinin ben 
görünümde olabileceğini 
vurguladı ve benlerin sa-
dece doktorlar tarafından 
takip ve tedavi edilebilece-
ğini ifade etti.
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DÜNYADA ortala-
ma yaşam süresi-
nin uzaması, yaşa 

bağlı bazı hastalıkların 
daha sık görülmesine yol 
açıyor. İlerleyen yaş nede-
niyle erkeklerde görülen 
hastalıkların başında da 
iyi huylu prostat büyüme-
si (BPH-Benign Prostat 
Hiperplazisi) geliyor. Öyle 
ki, 60 yaşındaki erkeklerin 
yarısı bu rahatsızlıktan 
kaynaklanan şikayetlerden 
yakınırken 85 yaşında bu 
oran yüzde 90’a ulaşıyor. 
BPH’nin tedavisine erken dönemde 
başlanması gerektiğini belirten Acıba-
dem International Hastanesi Üroloji 
Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, 
ilerleyen BPH hastalarında böbrek 
yetmezliği, mesane taşları ve buna 
bağlı komplikasyonlar gibi birçok sağ-
lık sorunun yaşanabileceğine dikkat 
çekiyor.  BPH, erkeklik hormonu olan 
testosteron hormonunun ilerleyen 
yaşlarda düzeyi azalırken prostat 
dokusunda artmasına bağlı olarak 
gelişiyor. Bu nedenle ilerleyen yaş 
en önemli risk faktörü. Öte yandan 
genetik geçiş de önemli bir rol oynu-
yor. Birinci derece akrabalarında BPH 
olan erkeklerde bu hastalığın oluşma 
oranı artıyor.

Belirtiler şiddetlenebiliyor
Prostat bezi, üretrayı (vücudun idrarı-
nı dışarı taşıyan tüp) çevrelediğinden 
prostat büyümesi tüpün tıkanmasına 
neden olabiliyor. Bu rahatsızlık, idrar 
akışında yavaşlama veya birikme, id-
rara çıkma zorluğu, sık idrara çıkma, 
ani idrara çıkma ihtiyacı ve idrar yap-
mak için gece sık sık uykudan uyan-
ma gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor. 

Belirtiler ilerledikçe 
genişleyen prostatın 
üretrada tıkanık-
lık yapabileceğini 
ifade eden Prof. Dr. 
Mustafa Sofikerim, 
oluşabilecek sağlık 
sorunlarını “Mesane 
taşları veya mesane 
enfeksiyonu oluşabi-
lir. Mesaneden tam 
boşaltılamayan idrar 
nedeniyle oluşan geri 
basınç, böbreklere 
zarar verebiliyor. 
İdrar borusunun ani 

tıkanması ise, idrara çıkmayı imkansız 
hale getirebilir.” diyor. 

İyi huylu prostat büyümesi 
kanser değildir!

İyi huylu prostat büyümesinin kanser 
olmadığına ve kansere zemin hazır-
lamadığına dikkat çeken Prof. Dr. 
Mustafa Sofikerim, “Ancak bir hasta-
da hem BPH hem de kanser olabile-
ceğini belirterek muayene ve tetkikler 
yapılarak tanı konulması gerektiğini 
belirtiyor. Hastalığın şikayetlerine 
bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri 
bulunduğunu belirten Prof. Dr. Sofi-
kerim;   “Hafif semptomları olan has-
talar, gözlem altında tutulur, tedavi de 
gerekmeyebilir. Ancak belirtiler şid-
detliyse, bir dizi tedavi seçeneği vardır.  
Öncelikle ilaç tedavisi uygulanabilir. 
Prostat bezinin büyümesini etkileyen 
hormon dihidrotestosteron (DHT) 
üretimini yavaşlatan ve prostattaki 
kası gevşeterek idrar tüpü üzerindeki 
baskıyı azaltan ilaçlar kullanılabi-
lir. İdrar akışını bloke eden prostat 
dokusunu çıkarmak için ise birtakım 
cerrahi işlemler de uygulanabilir.” 
■ BURAK ZİHNİ

HALUK Levent, yaptığı açıkla-
mada, Rus Kızıl Ordu Korosu 
ile 15 konserden oluşan turne 

programı yaptıklarını ve Türkiye’nin 
birçok ilinde Cumhuriyet marşlarını 
seslendirdiklerini hatırlattı.
Konserlerindeki marşlar için Milli 
Savunma Bakanlığından şifahen izin 
istediklerini ve taleplerinin olumlu 
karşılandığını anlatan Levent, “Asker-
lerin marşlarından oluşan konserin 
gelirini de askerlere bırakmanın doğru 
olacağını düşündük.” dedi. Haluk 
Levent, elde edilen gelirin yarısını AH-
BAP’a yarısını da Mehmetçik Vakfına 
bağışladıklarını, vakfın 150 bin liralık 

payını dün teslim ettiğini söyledi.

18 Mart etkinliğine katılacak
Mehmetçik Vakfını ziyaretinin ar-
dından askerliği sırasında bir dönem 
komutanı da olan Mili Savunma 
Bakanı Hulusi Akar ile görüştüğünü 
dile getiren Levent, Akar’ın bağış 
için teşekkürlerini ilettiğini ifade etti. 
Bakan Akar’dan, 18 Mart Çanakkale 
Zaferi ve Şehitleri Anma Günü do-
lasıyla Milli Savunma Bakanlığınca 
düzenlenecek bir etkinlikte sahneye 
çıkması için davet aldığını kaydeden 
Haluk Levent, bu daveti memnuniyet-
le kabul ettiğini belirtti.

JÜRİ üyeliklerini Danilo Zanna, 
Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivri-
oğlu’nun yaptığı MasterChef Türkiye, 
dün akşam final yaptı. Eren ve Ha-
san’ın kıyasıya mücadele ettiği yarış-
manın kazananı Eren oldu. Finalde 
şampiyonluk kupasını kaldırdıktan 
sonra konuşan Eren “Verdiğim sözü 
tuttum şef. Ben buraya geldiğimde 
Maya’ya söz vermiştim. Çok uzun bir 

yol oldu. Hasan da ben de şampiyo-
nuz şu an. Bir kupa var elimde ama 
iki şampiyon var” dedi. Acun Ilıcalı 
kesenin ağzını açtı! MasterChef 
Türkiye şampiyonuna iki ödül birden 
verdi Yarışmanın bitmesiyle en merak 
edilen sorulardan biri de büyük 
ödülün ne olduğu oldu. MasterChef 
Türkiye 2021 sezonu şampiyonu, 
lüks bir arabanın sahibi olacak. Acun 

Ilıcalı’nın, diğer yıllardan farklı olarak 
şampiyona Dubai tatili hediye edece-
ği de gündemde yer alıyor. Acun Ilı-
calı kesenin ağzını açtı! MasterChef 
Türkiye şampiyonuna iki ödül birden 
verdi. MasterChef Türkiye’de 2018 
yılında şampiyona 100 bin TL para 
ödülü verilmişti. 2019 ve 2020 yılla-
rında ise yarışmayı galibiyetle bitiren 
isimlere lüks bir otomobil verilmişti.

Erkekler için 
uyarılar!

BU tedavilerin yanı sıra son yıllarda 
prostatın boyutunu etkili bir şekilde 
azaltan ve idrar tıkanıklığını hafif-
leten, ancak sağlıklı dokuya cerrahi 
müdahaleden daha az zarar veren 
yeni yöntemler tercih ediliyor. Bu 
yöntemlerin hastanede kalma süre-
sini kısalttığını, yan etkileri azalttı-
ğını ve iyileşme süresini hızlandır-
dığını kaydeden Prof. Dr. Mustafa 
Sofikerim, “Bu tedavilerden birisi 
de HoLEP yöntemidir” diyerek 
şöyle devam ediyor: “Holmium 
Lazer ile yapılan prostat ameliyatı 
HoLEP (lazerle prostat çıkarıl-
ması) yöntemi ile iyi huylu prostat 
tedavisi başarılı bir şekilde tedavi 
edilebilmektedir. HoLEP, idrar 
kanalından girilip holmium lazer 
kullanılarak gerçekleştirilen bir 
prostat ameliyatı. Bu yöntem kapalı 
olarak gerçekleştirilmesine rağmen 
açık prostat ameliyatına benzer bir 
metotla prostatın tamamı alınır. 
Ameliyat sırasında spinal anestezi 
yeterli olmaktadır. Prostat has-
talığına cerrahi tedavi düşünülen 
bütün hastalar HoLEP için uygun 
aday sayılabilirler. Bu yöntem tüm 
prostat boyutlarında uygulanabilir. 
Hasta idrar yaparken yanma hissi 
yaşamaz. Sinirleri hasarlar görme-
diğinden cinsel fonksiyonlarında da 
bir sorun oluşmaz. 

HoLEP yöntemiyle hastanın 
ameliyatın ertesi günü taburcu 
edilebildiğini ifade eden Prof. Dr. 
Mustafa Sofikerim, “Hastalardan 
24 saat gibi kısa bir sürede sonda 
alınır ve normal hayatlarına başla-
yabilirler.” diyor.

Acıbadem International Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. 
Dr. Mustafa Sofikerim, ilerleyen BPH hastalarında böbrek 
yetmezliği, mesane taşları ve buna bağlı komplikasyonlar 
gibi birçok sağlık sorunun yaşanabileceğine dikkat çekiyor

SİNİRLERE
hasar vermiyor

Ben deyip 
geçmeyin!

Acıbadem Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Bahar Öznur “Değişik görü-
nümlü, hızlı büyüyen ve koyu renkli olan bir benin saptanması durumun-
da zaman kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır” dedi

CERRAHİCERRAHİ 
müdahale müdahale 

gerekebilirgerekebilir

Haluk Levent örnek oldu
Rus Kızıl Ordu Korusu ile Türkiye’yi dolaşarak Cumhuriyet marşlarını seslendiren Haluk 
Levent, konserlerden elde edilen gelirin 150 bin lirasını Mehmetçik Vakfına bağışladı

Şampiyon Eren oldu
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KAZA saat 10.30 sıralarında 
Ümraniye, Şenol Güneş Bulvarı’n-
da meydana geldi. İddialara göre 
Songül Karataş’ın kullandığı 34 
DP 9085 plakalı otomobil, altyapı 
çalışmalarının ardından asfaltla 
yolun kapatılmaması nedeniyle 
oluşan çukura girdi. Karataş, 
direksiyon hakimiyetini kaybetti. 
Otomobil karşı yönden gelen Yon-

ca Yalçınkaya yönetimindeki 34 
YNC 52 plakalı otomobile çarptı. 
Çarpışma sonucu iki sürücü ve 
araçlarda bulunan Berra Karataş 
ile Yusuf Yalçınkaya yaralandı. 
İhbar üzerine olay yerine çok 
sayıda sağlık, itfaiye ve polis 
ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi 
ambulanslarla çevre hastanelere 
kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafi-

ğe kapanan yol, araçların çekici 
tarafından kaldırılmasının ardın-
dan açıldı. Çevredekiler yolda çok 
fazla kaza olduğunu belirterek 
önlem alınmasını istedi. Kazayı 
gören Adem Yıldız Burada uzun 
süredir asfaltlama çalışmasının 
yapılmadığını, oluşan çukur ne-
deniyle sık sık kazaların meydana 
geldiğini söyledi.

KAZA, dün saat 13.00 sıralarında 
Esenler Tuna Mahallesi’nde mey-
dana geldi. İddiaya göre, üzerinde 

kimliği olmayan 14 yaşındaki çocuğun 
kullandığı, 34 EIA 404 plakalı lüks oto-
mobil ile caddede sola manevra yapan 
Tayfun Kaya’nın kullandığı hafif ticari 
araç çarpıştı. Kazada savrularak ters 
yöne dönen hafif ticari araca arkasından 
gelen 34 EKH 374 plakalı hafif ticari 

araç da çarptı. Kaza anı bir iş yerinin 
güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis merkezine götürüldü
Kazada 14 yaşındaki sürücüyle aynı 
otomobilde bulunan bir kişi hafif şekil-
de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis 
ekipleri 14 yaşında olduğunu bildiren sü-
rücüyü ve kaza sonrası olay yerine gelen 

babasını polis merkezine götürdü. 14 
yaşındaki sürücünün üzerinde kimlik de 
bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan 
hafif ticari araç sürücüsünün kardeşi 
Numan Kaya, “Bizim araç sola manevra 
yaparken karşıdan gelen genç çocuk 
kullandığı otomobil hızla vurdu. Bizim 
araç savrulunca başka bir araca çarptı. 
Çocuk kendisinin 14 yaşında olduğunu 
söyledi” diye konuştu.

OLAY, Esenyurt Balıkyolu 
Mahallesinde geçtiğimiz hafta 
içerisinde gerçekleşti. Daha 
önce de haberi yapılmasına 
rağmen mağazada bir haftada 
7 hırsızlık olayı yaşandı. Olay-
lardan birinde mağazaya gelen 
zanlılardan biri içeride mağaza 
sahibini oyalayarak dikkatini 
dağıtırken diğerlerinin mağa-
zanın dışındaki kıyafetleri ala-
rak kayıplara karıştığı görüldü. 
Bir haftada 7 kez aynı durumu 
yaşayan mağaza sahibi duru-

ma isyan ederken zanlıların 
bazen de giyinme kabinine 
girerek kıyafetleri çantasına ko-
yarak çaldığını anlattı. Kamera 
görüntülerinde, iki kişinin 
mağaza sahibini oyaladığı 
sırada dışarıda bulunan kişiler 
ise ürünleri alarak kayıplara 
yollarına devam ediyor.

İşin içinden çıkamıyoruz
Olay hakkında konuşan mağa-
za sahibi Murat Baran, “Hır-
sızlık olayları son zamanlarda 

çok arttı. Artık işin içinden 
çıkamıyoruz. Bu olayların son 
bulmasını istiyoruz. Hırsızlar 
giyinme kabininin içine bir 
kıyafet koyuyor ve alıp götürü-
yor. Biz de kameralarımızla 
takip ettik ve o şekilde fark 
ettik. Bu bir haftada dük-
kanımızda olan 7. hırsızlık 
olayıdır. En son olan olayda 
henüz şikayetçi olmadık çün-
kü hırsızlığı yapanlar genel-
likle 15 - 16 yaşında çocuklar 
oluyor” dedi.

BÖYLE ANNE
OLMAZ OLSUN
İstanbul’da 2013 yılında 9 yaşındaki öz kızı S.M.’yi tanıştırdığı Adnan Oktar’la evlenmesini iste-
yip, tacizde bulunmasına göz yumduğu iddiasıyla tutuklanan anne Dilek Ç. ilk kez hakim karşı-

sına çıktı. Mahkeme dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Anadolu Adliyesi’ne gönderdi

Ümraniye’de kaza: 4 kişi yaralandı

KÜÇÜKÇEKMECE D 100 Karayo-
lu’nda aynı yönde ilerleyen otomobil 
sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü 
arasında tartışma çıktı. Önünü kestiği 
otomobile arkadan gelen taksinin 
çarpmasına neden olan sürücü, hafif 
ticari aracıyla kaçtı. O anlar cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. Olay, geçen 
pazartesi günü saat 13.00 sıralarında 
Küçükçekmece D 100 Karayolu 
Topkapı istikametinde meydana 
geldi. İddiaya göre, aynı yönde 
ilerleyen otomobil sürücüsü ile hafif 
ticari araç sürücüsü arasında bilin-
meyen nedenle tartışma çıktı. Karşı-
lıklı laf atışması sonrası sürücü hafif 
ticari aracıyla otomobilin önünü 
kesti. Akan trafikte durmalarıyla 
otomobile arkadan gelen taksi çarp-
tı. Kazaya neden olan sürücü, hafif 
ticari aracıyla kaçtı. Kaza anı ise 
başka bir sürücünün cep telefonu 
kamerasına saniye saniye yansıdı.

PENDİK Devlet Hastanesi Kaynarca 
Semt Polikliniği otoparkındaki bir po-
lis aracı alev alev yandı. Alevler polik-
liniğin arşiv binasına sıçradı. Yangın 
itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, 
saat 03:00 sıralarında Pendik Devlet 
Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği 
otoparkında meydana geldi. Hastane 
bahçesinde park halinde bulunan 34 
A 94159 plakalı resmi polis aracında 
henüz belirlemeyen nedenle yangın 
çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen 
polis aracından yükselen alevler, 
hastane bahçesinde bulunan tek katlı 
arşiv binasına da sıçradı. İhbar üze-
rine olay yerine itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa 
sürede kontrol altına alınarak sön-
dürüldü ardından soğutma çalışması 
yapıldı. Yangın sonucu, polis aracı 
kullanılamaz hale gelirken ve hastane 
arşivinde hasar oluştu. O anlar ise 
çevredekiler tarafından cep telefonu 
ile kaydedildi. Yangının çıkış nedeni 
araştırılıyor.

TAM BİR TRAFİK 
CANAVARI

POLİS ARACI
KÜL OLDU!

KAĞITHANEʼDE, ruhsatsız silah 
bulundurdukları tespit edilen kişilere 
yönelik olarak eş zamanlı operasyon 
düzenledi. 6 şüphelinin gözaltına alın-
dığı operasyonda ruhsatsız oldukları 
anlaşılan 5 tabanca, 1 pompalı tüfek 
ele geçirildi. Kağıthane İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmet-
ler Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle, 
önceki gün ruhsatsız silah bulundur-
dukları tespit edilen şüphelilere yönelik 
olarak eş zamanlı operasyon düzen-
ledi. Kağıthane’deki adreslerine yapı-
lan baskınlarda, 6 şüpheli gözaltına 
alınırken yapılan aramalarda 5 ruhsat-
sız tabanca, 10 şarjör, 108 mermi, 1 
ruhsatsız pompalı tüfek, 1 çelik yelek, 1 
kama ele geçirildi. Emniyetteki işlemle-
ri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildik-
leri adliyede serbest bırakıldı.

Ruhsatsız silah 
OPERASYONU

Esenler’de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı, lüks otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Ters yöne dönen hafif ticari araca 
arkasından gelen başka bir araç daha çarptı. 14 yaşındaki sürücü, gelen babasıyla birlikte polis merkezine götürüldü

1 HAFTADA 7 HIRSIZLIK

İSTANBUL 11. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki duruşmaya tutuklu 
sanık Dilek Ç. getirildi. Duruşmada 

taraf avukatları da hazır bulundu. Du-
ruşma savcısı olayın yaşandığı bölgenin 
İstanbul Anadolu Adliyesi yargı çerçe-
vesinde kaldığını, dosyanın yetkisizlik ile 
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkeme-
si’ne gönderilmesini, sanık Dilek Ç.’nin 
tutukluk halinin devamı yönünde karar 
verilmesini talep etti. 

Tahliyesini talep etti!
Duruşmada savunma yapan Di-
lek Ç. 2018 yılında Adnan Oktar’a 
operasyon yapıldığında Bodrum’da 
yazlığında olduğunu söyleyerek, 
“Adnan Oktar’ı bir televizyon ka-
nalında kızımın baskısıyla gittiğim 
10’ar dakikalık 2 görüşme haricinde 
görmedim. 2018 yılı Haziran ayında 
kızımın Kazakistan’a gittiğini polis 
kayıtlarından öğrendim. Sonrasında 
Kartal Adliyesi’ne giderek kızımın 
bulunmasını talep ettim. Kızımın 
Fırat D.’nin yanında Kazakistan’da 
olduğunu öğrendim. Esenboğa Ha-
valimanı’nda yakalandığım herhangi 
bir durum söz konusu değildir. Ya-
kalandığımda kızımın avukatı benim 
yanıma geldi. Etkin pişmanlıktan 
faydalanmam hususunu bana söyledi. 
Kaçma ihtimalim yoktur. Kendime 
ait ikametgahımda oturmaktayım. 
Firari durumum söz konusu değildir. 
Tahliyemi talep ederim” dedi.  Sanık 
avukatları müvekkillerinin delil karart-
ma durumunun olmadığını, dosyada 
tutukluluğun devamına ilişkin yeterli 
delilin olmadığını söyleyerek tahliyesi-
ni talep ettiler. 

Mahkemeden görevsizlik kararı
Mahkeme heyeti olayın yaşandığı böl-
genin İstanbul Anadolu Adliyesi görev 
sınırları içerisinde kalması nedeniyle 
görevsizlik kararı vererek dosyanın 
Anadolu Adliyesi Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmesine karar 
verdiğini duyurdu. Heyet sanık Dilek 
Ç.’nin tutukluluk halinin devamına 
hükmetti. ■ DHA

Esenler’de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı, lüks otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Ters yöne dönen hafif ticari araca 

Çocuğun orada ne işi var?
ASAYİŞ Şube Müdürlüğü, Ara-
nan Şahıslar Büro Amirliğince 14 
Ocak 2021 tarihinde aranan hü-
kümlüleri yakalamak için operas-
yon düzenledi. Polis ekipleri daha 
önceden tespit edilen 80 adrese 
baskın yaptı. Baskınlarda tutuksuz 
yargılanırken haklarında hapis 
cezası kesinleşen firari durumdaki 
47 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına 
alınanlar arasında Hırsızlık suçun-
dan 24 yıl 3 ay hapis cezası kesin-
leşen Ferhat K., hırsızlık suçundan 
23 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen 
Serkan Ç., dolandırıcılık suçundan 
16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen 
Fırat K., hırsızlık suçundan 15 yıl 
hapis cezası kesinleşen Ali Y., gasp 
suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası 
alan Muhammet D. de bulunuyor.

47 hükümlü 
yakayı ele verdi

KIZINA 
TACİZ

EDENLERE
GÖZ YUMDU!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’nca hazırlanan 20 sayfalık iddi-
anamede Adnan Oktar Suç Örgü-
tü’nün kuruluşu ve tarihsel gelişimi 
anlatıldı. Olay sırasında 9 yaşında 
olan müşteki S.M.’nin Emniyet 
Müdürlüğü’ne sunmuş olduğu ses 

kayıt incelemesine göre; annesi Dilek 
Ç.’nin kendisini Adnan Oktar’la 
evlenmesi için yönlendirdiği, evlenir-
se boğazda evinin olacağını ve lüks 
araçların olacağını belirterek Adnan 
Oktar’ın bu durumda ‘Bir taş ile iki 
kuş vuracağını’ söylediği belirtildi. 

İddianamede şüpheli Dilek Ç.’nin 
“Kan hısımlığı ilişkisi içinde bulunan 
çocuğun cinsel istismarı” ve “Suç 
işlemek amacıyla kurulan örgüte üye 
olma” suçlarından toplamda 14 yıl-
dan 26 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılması istendi.

İddianameden
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Kadıköy'de yüzlerce kişinin yemek ye-
diği bir tantunicide çekilen görüntüler
tepkiye neden oldu. İşletme sahibi, çöpe
atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalı-
şanları azarlıyor, çöpleri karıştırıp bi-
berleri tek tek toplatıyor. Üstelik bir
video da çekerek bu biberlerin, hatta
etlerin, yeniden servis edilmesini istiyor

kadıköy'dE bir tantunicide çekilen
görüntüler tepkiye neden oldu. Görün-
tülerde işletme sahibi tarafından çöpe

atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere çalışanına
toplatılıyor. Çalışanın tek tek biberleri ayıkladığı sı-
rada işletme sahibi, "İsraf oluyor, bunlar ısırılma-
mış bile, tekrar yıkatacağız. Niye çöpe atalım?"
diyerek uyarıda bulunuyor.  Cep telefonuyla gö-
rüntüleri kaydeden
işletmeci, persone-
line ise "Burayı kendi
yeriniz gibi görmedi-
ğiniz müddetçe ense-
nizdeyim. Haftalık
izinlerinizi de iptal
ediyorum" şeklinde
seslendiği duyuluyor.
Görüntünün işletme
sahibi tarafından
diğer şubelere gön-
derildiği öğrenildi.
Tepki çeken görüntü-
lerin sosyal medyada
yayılması üzerine
Gıda ve Tarım İlçe
Müdürlüğü'nün in-
celeme başlattığı 
belirtildi

İstanbul Taksiciler Esnafı Odası
(İTEO), bugün Haliç Kongre Merke-
zi'nde olağan genel kurulu yapacak.

Yeni yönetimin seçileceği kongrede 5 aday
yarışacak. Mevcut başkan Eyüp Aksu ile
önceki başkan Yahya Uğur da adaylar
arasında. Eyüp Aksu, 4 yıllık süreçte ye-
tişmeyen projelerin yeni dönemde deva-
mının geleceğini belirtti. Aksu, araç yaş
kullanımını da arttıracağını ifade ederek
"Yaklaşık 11 bin üyemiz var. 9 bin 600'e
yakın üyemiz inşallah oy kullanacak. 4
yıldır üyelerimize hizmet ediyoruz. 'Yap-
tıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır'
diyoruz. Yetiştiremediğimiz hayata geç-
mesini beklediğimiz bazı projeler var. Yeni
dönemde bunları da yapacağız. Bunların

en önemlisi ticari araçlarda ÖTV muafi-
yetinin sağlanması. Emekçi şoför arka-
daşlarımızın SGK'ya ödediği primlerin bir
kısmının devlet tarafından ödenmesi,
taksi sahiplerinin SGK mahkemeleri ko-
nusunda çektiği sıkıntıların çözümlen-
mesi konusunda çalışıyoruz. Ayrıca milli
ve yerli aplikasyonumuzu yaptık. Taksici
ile yolcuyu buluşturacağız. Ayrıca ticari
araçlarda araç yaş kullanımı 6 yıl, bunu
uzatmayı düşünüyoruz. ayrıca araç ta-
kımı ile ilgili bir markanın tekeline mah-
kum olduk. Milli yerli şartının kaldırılarak
rekabete açılıp isteyen esnafımızın istediği
marka arabayı almasını sağlayacağız.
Taksi plakasının değerinin artışını günlük
kazancımızın artışını sağlayacağız. Kor-

san yasasıyla ilgili bir değişiklik yapaca-
ğız. Sürücünün ehliyetine belli bir süre el
konulmasıyla alakalı çalışmalarımız ola-
cak" dedi.

Yanlış yapan ceza alır

Adaylardan Yahya Uğur ise 'Beyefendi
taksicilik' vurgusu yaptı. Müşteri memnu-
niyeti konusunda hassas davranacaklarını
dile getiren Uğur, "Taksicilerin geleceğini
ve mesleklerini güvence altına almak ön-
celikli görevimiz. Çünkü gün geçtikçe tak-
siciler adına olumsuz şeyler oluyor ve biz
de taksicileri bu olumsuzluklarla ilgili bil-
gilendirip çözüm önerilerimizi de bildir-
dik. Bizim önceliğimiz de patronumuz da
müşteridir. Çünkü eğer müşteri bizi tercih

etmezse devlet bize zorla müşteri vere-
mez. O yüzden müşterimizden şikayetle-
rin azalmasını önceliyoruz. Yanlış
yapılmasını engelleyemeyebiliriz ama
bütün İstanbullu bilsin ki yanlış yapanı
cezalandırırız. Diğer kurumlara bırakma-
dan biz cezalandırırız. Biz taksiciliği sevi-
yoruz çocuklarımıza bırakmak istiyoruz.
3 kendini bilmez yüzünden İstanbulluyla
müşteriyle kavga etmeyeceğiz. Dolayısıyla
geçmişte mahallenin sevilen abisi olan o
beyefendi taksiciliği geri getireceğiz.
Bunun dışında SGK cezaları çok fazla
can yakıyor. Aylık rutin telefon faturamız
gibi. Bu konuda taksici arkadaşlarımız
rahat edecek o cezalar artık gelmeyecek"
diye konuştu. DHA
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) bugün seçime gidiyor. 5 aday taksiciler odası başkanı olmak için yarışacak. Oda 
başkanlığı için en güçlü adaylar mevcut başkan Eyüp Aksu ve bir dönem önceki başkan olan Yahya Uğur öne çıkıyor. Aksu,
"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" derken Uğur ise, "Bizim önceliğimiz de patronumuz da müşteridir" dedi

Esenyurt Belediyesi’nin 15-24 Ocak 2022  tarihleri arasında gerçekleştireceği
Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali vatandaşlara kapılarını açtı. İlçe tarihinde ilk
defa gerçekleştirilen festival, sanat ve edebiyatseverleri Esenyurt’ta buluşturdu

Tantuniden
soğuduk!

Aksu, araç yaş kullanımını da arttıracağını ifade
ederek “Yaklaşık 11 bin üyemiz var. 9 bin 600'e
yakın üyemiz inşallah oy kullanacak. 4 yıldır
üyelerimize hizmet ediyoruz. 'Yaptıklarımız yapa-
caklarımızın teminatıdır' diyoruz. Yetiştiremediği-
miz hayata geçmesini beklediğimiz bazı projeler
var. Yeni dönemde bunları da yapacağız” dedi.

Gençlik
oyunları
Şişli'de

Başakşehir Belediyesi, İstanbul Genç-
lik Oyunları’nın heyecanını okullara
taşımaya devam ediyor. Serdar Gö-
kalp’in her hafta farklı bir okulda öğ-
rencilerle buluştuğu Serdar Gökalp
ile İstanbul Gençlik Oyunları Sohbet-
leri’nin son durağı Şişli Maçka Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu

BaŞakŞEhir Belediyesi’nin 100 bin
gence ulaşma hedefiyle başlattığı,
Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor

organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda
birçok branşta ilçe şampiyonları belli olmaya
başladı. Yoğun katılımla yapılan yarışmaların
heyecanı, İstanbul genelindeki okullarda öğ-
rencilere de yaşatılıyor. Sevilen radyocu Serdar
Gökalp, her hafta farklı bir okulda öğrencilerle
buluştuğu Serdar Gökalp ile İstanbul Gençlik
Oyunları Sohbetleri programında Şişli Maçka
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde konuk

oldu. Gençlerle bir araya gelen Gö-
kalp, hem İstanbul Gençlik Oyunları
hakkında detaylı bilgi paylaşımında
bulundu, hem de gençleri spor yap-
maları konusunda teşvik etti. Prog-
ramda, öğrencilere İstanbul Gençlik
Oyunları tanıtım filmi ve şampiyon
olan takımlar için hazırlanan içerikler
izletildi.
Heyecan tüm hızıyla sürüyor

İstanbul Gençlik Oyunları’nda yarışma heye-

canı ara vermeden devam
ettiğini söyleyen Gökalp,
“Spor, hayatınızın vazge-
çilmez bir parçası olmalı.
Özellikle genç yaşlarda bir
branş üzerine yoğunlaş-
malısınız. Sizin gibi
sporcu gençlerimizi İstan-

bul Gençlik Oyunları’nda görmek, bu güzel at-
mosferde yerinizi almanızı çok istiyoruz.
Okulunu temsil edecek olan tüm gençlere, ya-
rışacakları branşlarda başarılar diliyorum

EsEnyurt’ta ilk kez geniş
kapsamlı olarak gerçekleşti-
rilen Esenyurt Edebiyat ve

Sanat Festivali başladı. Festival, Esen-
yurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde
Halk TV’nin "Görkemli Hatıralar"
programı ile başladı. Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Nebil
Özgentürk, Şahin Sancak, Haydar Er-
gülen, Zeynep Oral ve Zuhal Olcay,
Serhan Asker’in canlı yayın konuğu ol-
duğu programda, 15 Ocak’ta doğum
günü olan Büyük Şairimiz Nâzım Hik-
met, şiirler ve şarkılarla anıldı.Başkan
Bozkurt, canlı yayın programının ar-
dından CHP İstanbul Milletvekilleri
Tezgin Tanrıkulu ve Turan Aydoğan,
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, CHP Esenyurt İlçe Baş-
kanı Hüseyin Ergin, Demokrat Parti
Esenyurt İlçe Başkanı Ali Atmaca,
Yazar Zeynep Oral, Usta Belgeselci
Nebil Özgentürk, belediye başkan yar-
dımcıları, meclis üyeleri, Esenyurt Kent
Konseyi, STK temsilcileri ve Esen-
yurtlu vatandaşlar ile birlikte Esenyurt
Edebiyat ve Sanat Festivali’nin açılışını
gerçekleştirdi. Birçok yayınevinin katıl-
dığı kitap fuarı vatandaşlar tarafından
ilgiyle karşılandı. Esenyurtlu vatandaş-

lar birçok ünlü yazar, şair ve edebiyat-
çının katıldığı festivalde sanata ve ede-
biyata adeta doydu. Ayrıca
Esenyurtlular festivalin heyecanını ya-
şarken Esenyurtlu çocuklar da eski be-
lediye bahçesinde kurulan Düşle Yap
Bilim ve Sanat Atölyeleri ile doyasıyla
eğlendi.

Önemli bir festival

Festival kapılarını edebiyat ve sanatse-
verlere açan Başkan Bozkurt, "Çok he-
yecanlıyım" diyerek Esenyurt'un on
gün boyunca kültür ve sanatın merke-
zine dönüşmesinden sevinç duydu-
ğunu ifade etti. Başkan Bozkurt,
“Böyle bir etkinliği yapmış olmak haki-
katen çok değerli. Uzun yıllardır istedi-

ğim; yaşama dokunmak, yaşamın zor-
luklarına dokunmak adına çok önemli
bir şey. Özellikle Esenyurt'u oluşturan
vatandaşlarımızın önemli bir bölümü
olan gençlerin birbirlerini sevmeleri,
kaynaşmaları, bir arada yaşamaları
adına kültürle, sanatla ve herkesin bir-
birini anlayacağı bu duygu dilini öğ-
renmekle çok şey kazanacaklarını
düşünüyorum. İlginin yüksek olması
da beni çok sevindirdi. Hakikaten baş-
langıcından itibaren çok değerli insan-
lar geldiler. Burada müthiş de bir ilgi
var. İnşallah bundan sonra da daha
güzellikleri olacak. Bu bir başlangıç.
Önümüzdeki süreçlerde Türkiye'ye
damgasını vuracak önemli bir festivale
dönüşeceğini düşünüyorum” dedi.

Esenyurt'ta
festival vakti Maltepe’de alkış

alan performans

Yazıcı: Elimizden geleni yapıyoruz!

Dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet’in unutulmaz eseri “Memleketimden İnsan
Manzaraları” usta oyuncu Rutkay Aziz'in muhteşem performansıyla Maltepe
Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi

Usta şairin 120. doğum
gününde sahne alan
yapım, ünlü oyuncu

Rutkay Aziz’in kurgusu ve yönet-
menliğinde Maltepeli izleyiciyle bu-
luştu. Usta sanatçı  “Mahkum
Halil” rolündeki oyunculuğuyla
sahnede bir kez daha devleşti. Türk
edebiyatının en önemli eserlerinden
birinin sahneye uyarlandığı oyuna
Maltepeli tiyatro severler büyük ilgi
gösterdi. İki perdelik destansı oyu-
nun müziklerini usta müzisyen

Cahit Berkay, dekor tasarımını
Savaş Dinçel hazırladı. Yönetmen
yardımcılığını Andaç Sayın’ın üst-
lendiği oyunun efektlerini Hakan
Özipek, ışığı Mahmut Özdemir ha-
zırladı. Salona Nâzım Hikmet'in si-
lueti ve “Güzel Günler Göreceğiz
Çocuklar” dizesi yansıtıldı.
Alkışlarla bitti

1939'da İstanbul’da Haydarpa-
şa’nın basamaklarında başlayan
oyunda işsizlik, açlık ve savaş orta-

mında ülke ve dünya sorunlarının
tartışıldığı, yarınlara umutla bakan
bir öyküye yer verildi. Perde Oyun-
cuları ve Aysa Prodüksiyon yapı-
mında rol alan Taner Barlas,
Levent Yılmaz, Levent Ülgen,
Özcan Alpar, Ebru Saçar, Ekin
Aksu, L. Can Bulut, Enes Sarı,
Hale Algabri ve Öykü Eraslan
sahne performanslarıyla izleyicile-
rin beğenisini topladı. Oyunun so-
nunda oyuncular Nâzım Hikmet’in
siluetine dönerek usta şairi alkışladı. 

Şadi Yazıcı, başkan yar-
dımcıları, birim müdürleri
ve ekip şefleri 2021 yılı de-

ğerlendirme toplantısında bir araya
geldi. Her yeni yılın ilk ayında gerçek-
leştirilen toplantıda 2021 yılında 
yapılan hizmet ve çalışmaların değer-
lendirilmesi yapıldı. Ayrıca, birim mü-

dürleri, kendi müdürlükleri ile ilgili
2021 yılında yapılan çalışmaların 
sunumunu gerçekleştirdi. Yapılan
toplantı ile hem geçen yılın değerlendi-
rilmesi hem de 2022 yılında hayata ge-
çirilecek projeler ele alındı.Toplantı ile
ilgili değerlendirmelerde bulunan Şadi
Yazıcı, “Bugün Tuzla Belediyesi'nin

2021 yılında yaptığımız icraatlarımızın
değerlendirme toplantısını yaptık. Aynı
zamanda 2022 yılının planlamasını,
daha önce yaptığımız bütçe ve stratejik
plan doğrultusunda şekillendiriyoruz.
Dolayısıyla geçmişi değerlendirirken
gelecek için önceliklerimizi belirliyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.



5GÜNCEL 16 OCAK 2022 PAZARwww.gazetedamga.com.tr

Hatay vatandır, vatan
Hatay'dır

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi ile
Dolyna Belediyesi arasında imza-
lanan kardeş şehir protokolü kap-

samında her iki ülke arasındaki tarihe
dayanan dostluk bağlarının daha da gelişti-
rilmesi hedeflenirken sosyal, kültürel, eği-
tim, sanat, spor ve ekonomi alanlarında
derin ve kalıcı bir işbirliği yapılması öngörü-
lüyor. Büyükçekmece Belediyesi ile Dolyna
Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir
protokol törenine Ukrayna İstanbul Baş-
konsolosu Roman Nedilskyi, İstanbul Kon-
solosu Kateryna Pasynchuk, Dolyna
Belediye Başkanı Ivan Dyriv, Ukraynalı Par-
lamentosu parlamenterleri Tetiana Tsyba ve
Oksana Savchuk, Ivano – Frankivsk Bölgesi
Macaristan Fahri Başkonsolosu Vasyl
Vyhyvanyuk, Kalush Belediye Başkanı An-
drii Naida, Büyükçekmece Belediye Meclis
Üyeleri katıldı.

Her iki ülke için hayırlı olsun

Kardeş Şehir Protokolü imza töreni sonra-
sında bir açıklama yapan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları
söyledi: “Bugün Büyükçekmece Belediyesi
ve Ukrayna’nın Dolyna Belediyesi kardeş

şehir ilişkilerini protokolle imza altına aldı-
lar ve ilan ettiler. Ukrayna Başkonsolosu-
muz ve bizim kardeş şehir olduğumuz
Dolyna şehrinin Belediye Başkanı Ivan ve
Ukrayna’dan gelen heyet ile Büyükçekmece
heyeti bir araya geldi. Bu protokole şahitlik
ettiler. Dost, kardeş Ukrayna ve Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin bu iki kardeş şehri-
nin bugün kardeşliklerini ilan eden Büyük-
çekmece ve Dolyna şehirlerinin bundan
sonra kültür, sanat, eğitim ve iş adamlarının
ticaret alanında birbirlerine önemli katkıları
olacağını düşünüyorum. Hayırlı
olsun diyorum. ‘’

İlişkiler önem kazandı

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu
Roman Nedilskyi, tarihi bir güne
tanıklık etmenin mutluluğunu yaşa-
dığını belirterek şöyle konuştu: “Bü-
yükçekmece Belediyesi ve
Ukrayna’nın Dolyna şehri arasında
kardeş şehir sözleşmesi imzalandı.
Ukrayna ve Türkiye arasındaki iliş-
kiler gerçekten stratejik bir önem ve
ivme kazandı. İstanbul’a gelmeden
önce Ukrayna İstanbul Başkonso-

losu olarak Sayın Belediye Başkanımızın
dediği gibi Ukrayna ve Türkiye arasında
pasaportsuz, vizesiz sınır geçişi bir sürece
başladık. Bu sözleşmenin hazırlanmasına,
imzalanmasına katıldım. Bu çok önemli
stratejik bir sözleşme. Vatandaşlarımız ülke-
lerimizi vizesiz, pasaportsuz ziyaret edebili-
yor. Bu çok önemli bir kaynaşma. Çok
önemli bir katkıdır. Biz sadece devletler-
arası, devletlerin başkanları arasındaki sevi-
yede değil. Artık halklar arasındaki seviyede
çalışıyoruz. Bugünkü sözleşme bu sürece

çok önemli bir katkıdır.’’

Tarihi bir sözleşme imzaladık

Protokolün Ukrayna ve Türkiye arasındaki
ilişkilere yeni bir katkı sunacağını kaydeden
Dolyna Belediye Başkanı Ivan Dyriv şunları
söyledi: “Biz Sayın Hasan Akgün ile Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı ile tarihi bir
sözleşme imzaladık. Bu sözleşme eğitim,
kültür, sanat, spor, çocuk ve aile politikasına
ve diğer birçok ekonomiye, birçok konulara
katkıda bulunacak. Biz yönetici olarak

böyle bir platform oluştur-
duk. Umarım ki Türkiye ve
Ukrayna halkları birbirle-
riyle daha kaynaşacak. Bir-
birini daha tanıyacak ve
sonuçta halklarımızın kalite
standartları artacak. Kalite
standartları artacak. Bu
sözleşmeyi imzalamakta
emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyorum. Uma-
rım ki desteğimiz devam
edecek ve yeni güzel proje-
lere imza atarız.’’
ZEYNEP VURAL

Silivri’nin paraSi
COpe gitmiyOr
Gazetecilerle bir araya geldiği basın toplantısında Silivri Belediyesinin atık ve çöp toplama faaliyetleri hakkında bilgiler veren
Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesinin kasasına bir yılda çöp toplama işinden en az 25 milyon TL kalıyor. Dolayısıyla Silivri’nin
parası çöpe gitmiyor; sağlık ocağı, spor sahası, park, bahçe, yol olarak Silivri’deki vatandaşların hizmetine gidiyor.” dedi

H ey Gidinin Dadaloğlusu…
Hey gidinin Oduncu Velisi..
Hey gidinin, gariban çocukları, vatan 

çocukları, şehit çocukları…
Hatay, medeniyyetler sofrasıdır. Madden ve

manen, bu sofrada; İbrahimi Dinlerin müminleri
vardır, lakin yetmez, bir de bütün Batınların ve
bütün Doğuların buluışması vardır…

Haçlı Seferlerinin azizliğini, Papalıktan sor-
ması gerekenler olduğu gibi, o azizliğin içinde,
kıyımın, soykırımın, Bizans’ı ve Antakya’yı ve
İsa Mesih Hazretleri’nin doğum şehri Nasa-
ra’nın, Beytüllahim’in de, mazlumluğu vardır…

Bir özür bekliyoruz, Vatikan’danki, 
Muhterem Peder’den…

Bütün Batıların Çocuklarını, mağdur ve
zelil, ve sefil ve kurban saymanın, feda etme-
nin, Batıları Doğulara çarpıştırmanın vebalin-
den dolayı, bir büyük özür bekliyoruz…

Bir nasuh tövbesi bekliyoruz, Vatikan’daki
Katolik Baba’dan…

Yetmez, Cengiz’in evdeşi Börte Hatun’un
dördüncü oğlu Tuluy’dan doğma, Hülagu’dan
gelen zulmün karşısında da, Moğol’dan da bir
özür bekliyoruz…

Doğu Türkistan’ın ekserisi Uygurların 
çektiği zulme, sessiz değiliz, kayıtsız değiliz,
can baş feda etmeye de, şimdi değil ama 50 yıl
sonra, hazırız. Ancak, Uygurlardan da bir 
özür bekliyoruz…

Gökte Doğmuş Bilge Kül Tiğin’den gelme
Gök Türklere ihanet etmiş, Çinliyle işbirliği
etmiş, 1370 sene önceki ihanet birlikteliğinin
vebalini, bugün Çin’den zulümle gören, 
soykırımla gören Uygurlardan da bir özür 
bekliyoruz…

Aslı balıkçı olan Rusların, canını bağışlamış
olanlar, bugün Kars’ın Terekemeleri, Karapa-
pakları, Tatları, Dokuz Oğuz Boyları, Deşt-i
Kıpçaklarıdır…

Rus’a aman vermiş, Rus olmayanları da,
Rus sayarak, nüfusunu bugüne getirmiş olan
Balıkçı Rusların da, bir özür borcu vardır…

Daha buna, Kahpe Cizvit Tarikatı’nın, İn-
sanlık Düşmanı soykırımlara zemin hazırladığı,
Kıbrıs’taki Ortodokslara, Lübnan’daki Maruni-
lere, Dürzilere, Lübnan Dağları’ndaki tüm
mazlumlara karşı, Güneybatı Avrupa’nın 
tamamından, Katolik İspanyollardan, yarısı
Ateist – Cizvitler Yurdu Fransa’dan ve Britan-
ya’yı zulme boğmuş, Sakson kökenli Sakson
Düşmanlarından, Bariton kökenli Britan 
Düşmanlarından da, özür bekliyoruz…

Samilere, yani tüm Araplara ve tüm 
İbranilere, her ikisinin de ata babaları olan,
Nuh Oğlu Sam’a ve Sam’dan doğmuş olan 
Samuellere, Samiellere, İ’Smaillere, kısacası
tüm Sami Irkının çocuğu olan Arabilere, 
Yahudilere, Yakubi (İsraili) olanlardan da, 
bir özür bekliyoruz..

Kimin için bekliyoruz, bu özrü?
Hatay’da özetlenmiş olan, Medeniyyetler

adına, bu özrü bekliyoruz…
Hatay’ın Altınözü adına da bu özrü 

bekliyoruz, benim ata baba yurdum, Hassa’nın,
yani Dörtyol’un, Erzin’in, Reyhanlı’nın hatırına
da, adına da, bu özrü bekliyoruz…

Türk’ün şecaatine denk olan, bir şefkat ve
adalet timsali arayanlar, Avrupa’da Bosna’ya
bakmalı, Sırbistan’a bakmalı, Romanya’ya
bakmalı. Burada, bir tek etnik sorun yaşama-
mış, yaşatmamış olan Türkmen Osmanlı’ya
karşı, büyük bir şükran vardır, ve biz tüm özür
beklediklerimizden, Hatay için de, Bosna için
de, İstanbul merkezli, Cihan Devleti için de,
özür bekliyoruz…

Hatay, bir Mustafa Kemal Atatürk’tür… 
Şehrin, eski isim babalarından, Makedonyalı

İskender, nasıl bir kıymet ise insanlık için, Ma-
kedonya Dağlarından gelmiş ve mavi gözlerini
Peçenek Babasından, zekasının duygusallığını,
duygusunun samimiyetini, samimiyetinin büyük
işler başarma arzusu duyan ruhunu da, Avşar
Kızı Makbule Hanımdan almış, Mustafa Kemal
Atatürk de, Hatay’ın, son isim babasıdır…

Hatay, bizim için candır…
Hatay, bizim için Reyhanlı’dır…
Reyhanlı bizim için, Kafkas Muhacirlerinden

Kafkas Çerkeslerin, Akdeniz’e uzanmış bir kol-
cusu, bir yolbaşçısı, bir hudut bekçisidir.Hatay
bizim için, yurttur, lezzettir, Kilisede, Havrada,
Camide, yurttaştır, komşudur, arkadaştır…
Hatay bizim için,  Kafkaslar olduğu kadar,
Balkanlardır. Adana Yüreğir’e gelen, Şummu,
Kırca’Ali, Haskova (Hassa, Haskoy) Razgrad
demektir. Buralardan gelen Balkan Muhacirle-
rinin, Reyhanlı’ya, Balkan Hudutlarından
gelip, Asya hudutlarına yerleştirilmiş 
muhacirlerimizdir…

Hatay bizim için, gözlerine bakıp bakıp 
daldığımız, ala gözlü, can bakışlı sevdalandığı-
mız ehli namusun, ehli kıblenin, ehli vatanın
güzel kızlarının yurdudur…

Hatay bizim için, Araplığında masum,
Türkmenliğinde masum, Çerkezliğinde masum-
ların, Türk oldukları, Can oldukları, Vatan 
olduklar yerdir..

Hatay, bütün Doğuların ve bütün Batıların,
gelip geçtiği, gelip geçerken, vurup ezdiği, bin
kere bin misli vurulup ezilse de, her dem, 
kendinden bitmiş, kendinden yeniden yetmiş 
yeşermiş bir yurttur..

Limondur taze kokusunda…Dörtyol’da, 
Payas’da, portakal çiçeğinden kolonyadır…

Peynirinden ekmeğine, tülbentinden
perçemine, kızından kızanına, balasından 
yavrusuna:

HATAY; VATANDIR,  VATAN;, 
HATAY’DIR.

Büyükçekmece'ye kardeş belediye

S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü nedeniyle basın mensupları

ile bir araya geldi. Silivri Belediyesi tarafın-
dan Oğuz Aral Sergi Salonunda düzenle-
nen toplantıda konuşan Başkan Yılmaz,
Silivri Belediyesi tarafından 2021 yılında
yapılan temel atma törenleri ve açılışlar
hakkında detaylı bir şekilde kamuoyunu
bilgilendirdi. Volkan Yılmaz’ın günde-
minde ayrıca belediyenin araç filosunda
gerçekleştirilen artış, çöp ve atık toplama
faaliyetleri ile cadde ve sokaklarda yürütü-
len asfalt, kaldırım ve bordür çalışmaları
da vardı.  

Araç filomuz güçlenecek

Hizmet araçları ile ilgili bilgi veren Başkan
Yılmaz, “Silivri’miz yüzölçümü olarak İs-
tanbul’un en büyük ikinci ilçesi ve biz bele-
diye olarak 870 kilometrekare alanda
hizmet veriyoruz. Bu nedenle kamyon, iş
makinası, ekip ve ekipman çok önemli.
Göreve geldiğimiz zaman Silivri Belediye-
sinin 91 aracı vardı ve bu araçların 60 ta-
nesi yürür haldeydi. 2019 tarihinden sonra
araç filomuza 75 araç kattık. Bunların 57
tanesi bağış yoluyla temin edilen araçlar 18
tanesi de Silivri Belediyesinin kendi öz kay-
nakları ile satın aldığı araçlardır. Satın aldı-
ğımız araçları kredi ya da borçlanma
yapmadan, faiz ödemeden peşin olarak
aldık. 75 aracı kiralamış olsaydık her ay bu
araçlara 2 milyon TL para ödeyecektik. Bu
yılda araç filomuzu güçlendirmeye devam
edeceğiz.” dedi.

Anlaşmalarımız şeffaf

2021 yılında Temizlik İşleri Müdürlüğü
marifetiyle yürütülen atık ve çöp toplama
çalışmaları hakkında bilgi veren Volkan
Yılmaz, “2021 yılında 82.903 ton evsel atık
topladık. Silivri Belediyesi İstanbul’da bir
ilki gerçekleştirerek çöp işini ihale etmeden
kendi toplayan tek belediye oldu. 2021 yılı
çöp toplama maliyetimiz, 3.308.078 TL
akaryakıt bedeli, 1.053.891 TL tamir bakım
bedeli, 160.371 TL madeni yağ bedeli ve
244.244 TL araç lastiği bedeli oldu. Silivri
Cezaevi ile daha önce olmayan bir an-
laşma yaptık. Cezaevinin evsel atığını bize
ciddi bir maliyeti olmasına rağmen bedava
topluyorduk. Adalet Bakanlığı ile yaptığı-
mız görüşmeler neticesinde bakanlıktan
456.000 TL ödeme aldık. Moloz ve bitkisel
atık toplama işinden 506.422 TL gelir elde
ettik. Bu gelirleri de düştüğümüzde çöp
toplama maliyetimiz toplam 3.804.162 TL
oldu. 2019 yılını varsaydığımızda 18 mil-
yon TL artı fiyat farkları, yakıt farkları,
KDV de eklenince 22 milyon lira gibi bir
rakamla bu çöpler toplanıyordu. Silivri Be-
lediyesinin kasasına bir yılda çöp toplama
işinden en az 25 milyon TL para kalıyor.
Dolayısıyla Silivri’nin parası çöpe gitmiyor;

sağlık ocağı, spor sahası, park, bahçe, yol
olarak Silivri’deki vatandaşların hizmetine
gidiyor. Bu vesile ile Temizlik İşleri Müdür-
lüğümüzde görevli emekçi tüm arkadaşla-
rıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini
kullandı.

Birçok projeyi hayata geçirdik

Yaptığı sunumda 2021 yılında açılışı ger-
çekleştirilen ve temeli atılan projeler ile
2022 yılında ilçeye kazandırılması planla-
nan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan
Yılmaz, “2021 yılında birçok hizmetin açı-
lış töreni gerçekleştirdik. 2021 yılı içerisinde
yapımını tamamladığımız; Afet Koordi-
nasyon Merkezini, Gümüşyaka Aile Sağlığı
Merkezini, Tarihi Mimarsinan Köprüsünü,
Kısa Köprüyü, Dr. Cemal Kozanoğlu Aile
Sağlığı Merkezini, Yeni Mahalle Atatürk
Parkını, Ortaköy Pazar ve Sosyal Alanını,
Kavaklı Kapalı Pazar ve Sosyal Alanını va-
tandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunun
yanı sıra 2021 yılında temelini attığımız ve
çalışmaların devam ettiği birçok projemiz
var. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsa-
mında Varnalı Konutlarının temelini attık.
Konteyner ve barakalarda hizmet veren
müdürlüklerimiz için Alipaşa Ek Hizmet
Binamızın temelini attık. Ayrıca; Selimpaşa
Atık Getirme Merkezi, Yeni Mahalle Hay-
van Pazarı, Engelsiz Yaşam Merkezi, Üm-
mehan Elginkan Anaokulu, Kavaklı Kenan
& Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi ve
112 Acil Servis İstasyonunun temelini
attık. Bu vesile ile projelerimize katkı sunan
hayırsever Nakipoğlu ailesine ve Elginkan
Vakfına buradan teşekkür ediyorum. 2022
yılında açılış ve temel atma törenini planla-
dığımız projelerimiz arasında ise; Naim
Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Değir-

menköy Stadı, Fenerköy Stadı, Değirmen-
köy Kapalı Pazar Yeri, Kavaklı Kenan &
Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil
Servis İstasyonu ve Park Alanı, 1. Sınıf Atık
Geri Getirme Merkezi, Küçüksinekli Me-
sire Alanı, Selimpaşa Müzik ve Sanat
Okulu, Yeni Park ve Spor Alanları, Sağlık
Evleri, Hükümet Konağı Projesi, Alibey
Mahallesi Kapalı Otopark ve Ek Hizmet
Binası, Gençlik Merkezi Projesi, Mübadele
Evi Projesi, Selimpaşa Pazar Yeri ve Güneş
Enerjisi Santrali Projesi, Elginkan Özel
Eğitim Okulu, 9 yeni okul, Verem Savaş
Dispanseri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü bi-
nası ve Kütüphanesi Projesi gibi çalışmalar
yer alıyor.” diye konuştu.

Sokaklar yıllarca ihmal edilmiş

Silivri’de gerçekleştirilen Sokak İyileştirme
Projelerinin detaylarını paylaşan Başkan
Yılmaz, “Şehrin kalbinde olmasına rağmen
yıllarca ihmal edilmiş cadde ve sokakları-
mızı birer birer elden geçiriyoruz. Alibey,
Mimarsinan, Fatih, Cumhuriyet, Değir-
menköy ve Gümüşyaka mahallelerimizdeki
belirli cadde ve sokaklarda yenileme çalış-
maları yaptık. Bu cadde ve sokaklarımızda;
yağmur suyu hatlarının revizesi, yol zemini
beton dökümü, asfalt serimi, yeni tretuvar
imalatları, havai elektrik hatlarının yer al-
tına alınması, tehlike arz eden eski beton
direklerin kaldırılması, internet hatları revi-
zesi, sokak aydınlatma çalışmaları ile ihti-
yaç duyulan bölgelerde atık ve içme suyu
hatlarının yenilenmesi işlemlerini tamam-
ladık. İhtiyaç duyulan yerlerde İSKİ,
İGDAŞ, BEDAŞ ve Türk Telekom iş birliği
yaparak sorunların çözülmesini sağladık.
Sokak iyileştirme projelerimize bu yıl da
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Asker AVŞAR
TAM BAĞIMSIZ

askeravsar@hotmail.com

MÜGE CESUR ÖZMEN

Cadde ve
sokaklara
52 bin ton
asfalt döktük

Yol düzenlemeleri ve çevre temizliği
çalışmaları hakkında bilgiler veren
Başkan Yılmaz, “2021 yılında Si-
livri’nin cadde ve sokaklarını 52.500
ton asfalt ile buluşturduk. 134.613
metrekare kaldırım, 51.106 metre
bordür imalatı yaptık. Bunun yanı
sıra Temizlik işleri Müdürlüğü ve
Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü-
müz evsel atıklar ve sıfır atık konu-
sunda çok sıkı bir şekilde çalışıyor.
Göreve geldiğimizde 20 civarında
yer altı konteyneri vardı. 2021 yı-
lında 152 adet yarı yer altı ve yer
üstü çöp konteynerini vatandaşları-
mızın hizmetine sunduk. Parkları-
mız ve bahçelerimiz tankerlerle ilkel
koşullarla sulanıyordu. Son iki yılda
yaklaşık 80.000 metrekare otomatik
sulama sistemi kurduk. Daha temiz,
daha yaşanabilir ve daha güzel bir
Silivri hedefiyle 7/24 anlayışıyla ça-
lışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Silivri’de gerçek-
leştirilen Sokak
İyileştirme Proje-
lerinin detaylarını
paylaşan Başkan
Yılmaz, “Şehrin
kalbinde olma-
sına rağmen yıl-
larca ihmal
edilmiş cadde ve
sokaklarımızı
birer birer elden
geçiriyoruz. Ali-
bey, Mimarsinan,
Fatih, Cumhuri-
yet, Değirmenköy
ve Gümüşyaka
mahallelerimiz-
deki belirli cadde
ve sokaklarda
yenileme çalış-
maları yaptık”
diye konuştu.

Büyükçekmece Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen kardeş şehir protokolünü Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Dolyna Belediye Başkanı Ivan Dyriv imzaladı
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sabancı Holding iştiraklerinden Tek-
nosa, öğrencilerin yarıyıl karne heyeca-
nına birçok üründe başlattığı

kampanyalarla ortak oluyor. Pandemi nedeniyle
zaman zaman online ve hibrite dönen eğitimde temel
bir ihtiyaç haline gelen notebook ve tabletlerde yüzde
20’ye varan indirim seçenekleri sunan Teknosa’da,
her zaman en çok satan ürünler listesinde başı çeken
akıllı telefonlarda da cazip avantajlar olduğu açık-
landı. Ayrıca, karne hediyelerinde çok tercih edilen,
evde keyifli vakit geçirmeyi destekleyen oyun ürün ve
aksesuarları, kulaklıklar ile bluetooth speakerlarda da
yüzde 30’a varan karne indirimleri sunuluyor.

Online destek alınabilir

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada,
“Karne hediyeleri ve sömestr ihtiyaçları için Tek-
nosa’nın 69 ile yayılan mağazaları ve
Teknosa.com’dan alışveriş yapanları 14 Ocak itiba-
riyle ay sonuna kadar notebook, tablet, çocuk saat-
leri, telefon, konsol oyun ve aksesuarlar gibi
kategorilerde sürpriz ek indirimler de bekliyor olacak.
Teknosa’da indirimli fiyatların yanı sıra online alışve-
rişlerde tercihe göre aynı gün teslimat veya ‘mağaza-
dan teslim al’ gibi seçeneklerden yararlanarak
ürünlere hızla kavuşmak mümkün. Alışverişlerinde
online kanalları tercih eden müşteriler, webchat,
whatsapp ve telefon kanallarından; satın almak iste-
diği ürünü görmek ve Teknosa uzmanlarından bilgi
almak isteyenler de Teknosa.com üzerinden videoc-
hat aracılığıyla destek alabiliyor” denildi.

S on haftalarda daha çok Omicron ko-
nuşsak bile, Delta varyantı etkisini
kaybetmedi. Üstelik hala 20 milyon

dolayında aşısız yetişkin ve çocuklar var.
Bunların korunması gerektiğini vurgulayan
Aydın, şu uyarılarda bulundu: “Baştan beri
Covid-19 enfeksiyonu hastaların yüzde
15’inde sağlık sorunu yaratıyor, yüzde
85’inde belirtisiz geçiyordu. Bugüne dek
dünyada 5,5 milyon, Türkiye’de resmi ra-
kamlara göre 90 bine yakın insan vefat etti.
Ölüm sayımızda günlük 100’ün altına düş-
medik. Pandemi devam ediyor. Risk grup-

ları ve aşısızlar için hala tehlike. Bu yüzden
lütfen aşılarını olmayanlar aşılarını hızlıca
tamamlasınlar, maske, mesafe, hijyen kura-
lına mutlaka uyalım, kapalı alanlarda uzun
süre kalmayalım ve N95 maskeler taka-
lım.”

Aşılı pozitifler virüsü bulaştırabilir

Bilim kurulunun son kararları arasında,
aşısını ve hatırlatma dozunu olan temaslıla-
rın karantinaya alınmaması var. Ancak aşılı-
lar virüsü aldıklarında enfeksiyonu daha hafif
geçirse de başkalarına bulaştırmaya devam
ediyor. Bu kararla ilgili Aydın, “Kararı alır-
ken ne düşündüler bilmiyorum. Bunların risk
grubundakilere bulaştırmayacaklarını nere-
den bilebiliriz” diye sordu.Omicron’da ölüm,
bulaş ve hastaneye yatış hızının düştüğü yö-

nünde veriler bulunsa da dünyada ve Tür-
kiye’de ölümlerin sürdüğünü hatırlatan
Aydın, “’Pandemiden kimse ölmeyecek, ko-
runmaya gerek yok, hastaları takip edelim,
geride kalanlar önemli değil’ diyebilmek için
daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Bu virüs-
ten artık kimsenin ölmeyeceğinden emin ol-
mamız lazım” dedi.

Bunlara dikkat edin!

Omikron karşısında tek başınasınız, ken-

dinizi ve yakınlarınızı korumaya çalışınKa-
rar vericilerin neyi neden söyleyip yaptıkla-
rını anlamaya çalışmaktan yorulduk. Ne
bilimle, ne rasyonel düşünceyle açıklamak
mümkün olmuyor. Sonuç, bütün çıplaklı-
ğıyla ortada. Virüse karşı yalnız başımıza-
yız. Aşılarınızı tamamlamadıysanız
tamamlayın. BioNTech yaptırın. Karmaka-
rışık hale gelen aşı şemasında yolunuzu
bulmak için Klimik Derneğinin yayınladığı
yol göstermeden yararlanabilirsiniz. Aşı-
nızı olun, ama aşılıyım bana bir şey olmaz
demeyin.Kalabalıklardan uzak durun. Evi-
nizi, işyerinizi iyi havalandırın. Mümkünse
evden çalışın. Maskenizi burnunuzu ağzı-
nızı iyice kapatacak şekilde kullanın. Eş
dostla görüşmeyi bahara erteleyin. Biri-
siyle mutlaka görüşmeniz gerekiyorsa açık

havada buluşun.Boğaz ağrısı, ateş, kırgın-
lık, kas ağrısı, öksürük vb olursa test yap-
tırmaya çalışın.Yaptıramıyorsanız
kendinizi Covid kabul edin, ev halkından
uzak durun, sokağa çıkmayın. Belirtiler
başladıktan sonra en az on gün süreyle
kendinizi başkalarından yalıtın. Bir de önü-
müzdeki bir iki ay içinde kalp krizi geçir-
meyin, apandisitinizi patlatmayın, arabayı
dikkatli kullanın kaza yapmayın. Bize de
kızmayın. Salgını biz yönetmiyoruz. Yal-
nızca semptom gösterenlere PCR testi ya-
pılması, #COVID19 hastalığının bulaşının
azaltılması açısından doğru bir karar
değil. Temaslılara ve risk grubundakilere
test yapmayı sürdürmek gerekir. DSÖ de
bunu vurgulamış, testin önemine 
değinmişti.

Delta bir yere 
gitmedi hala etkili

abdullahaslann1219@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Abdullah ASLAN

C HP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba, Esnaf ve Sicil Gazetesi veri-
lerine göre; 2021 genelinde meslek-

ten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden
esnaf sayısının en az 101 bin 750 olduğunu
aktardı. 2021 genelinde 81 bin 159 esnafın si-
cilden terkinini, 20 bin 591 esnafın ise meslek-
ten terkinini yaparak kepenk kapatmak
zorunda kaldığını aktaran Ağbaba, “Birkaç
yandaşı daha fazla zengin etmek için kuru bi-
linçli bir şekilde köpürten iktidar, 101 bin 750
esnafın iflasına sebep oldu” dedi. Özellikle
aralık ayının esnaf iflaslarının pik yaptığı ay
olduğunu belirten Ağbaba, “Dolar kurunun
18,40'ı gördüğü aralıkta sadece 13 bin 16
esnaf iflas etti. Yüksek döviz kuruna ve artan
girdi maliyetleri nedeniyle ürün tedarikinde
zorlanan esnaf, borç sarmalından kurtulmak
için son çareyi ekmek teknesini elinden çıkar-
makta buldu. Köpüğün maliyeti 2021 yılında
esnafa açlık ve iflas olarak geri dönmüş oldu”
dedi.

Esnaf iktidara güvenmiyor

Ağbaba’nın aktardığına göre, ekonomik krizin
pik yapması ve piyasalarda yaşanan güven-
sizlik neticesinde 2021 tescil edilen esnaf sayı-
sında da azalmaya neden oldu. 2021 yılında
tescil edilen esnaf sayısının 2020 yılına göre
yüzde 21 oranında azalarak 287 bin 550'ye

gerilediği bilgisini veren Ağbaba, “Tescil sayı-
sının azalması ve iflas sayılarında yaşanan ar-
tışlar, esnafın artık iktidarın ekonomi
politikalarına güvenmediğinin de en büyük
kanıtı oldu” diye konuştu.

Kepenk kapatan kapatana

2022’nin henüz ilk iki haftasını geride bırak-
mamıza rağmen zamların ardı arkasına kesil-
mediğine vurgu yapan Ağbaba, “A'dan Z'ye
tüm girdi maliyetleri ikiye katlanmış du-
rumda. Henüz kepenk kapatıp, iflasını ilan et-
memiş esnaf ise; hem bankalara borçlu hem
BAĞ-KUR primlerini yatıramaz haldeler”
dedi. En düşük Bağkur priminin 1726 TL'ye
yükseldiğini, esnafın elektrik ve doğalgaza
gelen zamlar nedeniyle dükkânında müşteri-
sini karanlıkta karşılamak zorunda kaldığını
aktaran Ağbaba, şu değerlendirmeleri yaptı:
“Esnaf pandemi sürecinde çektiği kredilerin
faizleri ve piyasaya olan borçları yüzünden
adeta köşeye sıkışmış durumda. Esnaf, bugün
sattığı ürünü yarın aynı fiyatla yerine koyama-
maktan şikâyetçi Halen bir umut evine ekmek
götürmek için bekleyen, ekmek teknesini terk
etmeyen esnaf ise esasında yaşadığı sıkıntılar
göz önüne alındığında fiilen iflas etmiş du-
rumdadır. Kapanma süreci, biriken borçlar,
yüksek dolar kuru ve kredi borçları 2021’de
esnafın toplu iflasına neden oldu.”

Öğrenciler için
karne indirimi
Teknosa, yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan
öğrenciler için notebooklardan akıllı telefon-
lara oyun ürünlerinden aksesuarlara birçok
üründe kampanya başlattığını duyurdu. Kam-
panya kapsamında notebook ve tabletlerde
yüzde 20’ye varan indirimler olacağı açıklandı

100 bInI aSkIn 
eSnaf IflaS ettI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Esnaf ve Sicil Gazetesi verilerinden aktardığına göre, 2021 genelinde
81 bin 159 esnaf sicilden terkinini, 20 bin 591 esnafın ise meslekten terkinini yaptı. Toplam 101 bin 750 esnaf iflas etti

EskişEhir Ticaret Odası (ETO)
üyesi, pasta, tatlı ve unlu mamul üreti-
cileri sektörel sorunlarını değerlendir-

dikleri toplantıda, şeker bulmakta yaşadıkları
sorunu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü
meclise taşıdı. Son yıllarda yaşanan ağır ekonomik
krizin, gıda sektörünün tüm kollarında olduğu gibi
pasta, tatlı ve unlu mamul üreticilerini de olumsuz
etkilediğini belirten Süllü, şeker temininde yaşanan
sorunlara dikkat çekti. “Un ve yağın yanı sıra şe-
kerde de yaşanan fiyat artışı, gıda sektörünü dar-
boğaza sürükledi. 2021 Ocak ayında toptancıda
50 kg'lık çuvalın 195 TL olan şeker fiyatı, 2022
Ocak ayında 370-400 TL'ye çıktı. Vatandaşın alım
gücünün düşmesi ve artan maliyetlere bağlı olarak
üretici üretemez duruma geldi” diyen Süllü, şeker
fabrikalarından şeker temin edemeyen sektör tem-
silcilerinin yakınmalarını aktardı.

Neden satış yapılmıyor?

Türk Şeker'in 2021 üretim döneminde yaklaşık
400 bin ton şeker üretimi yaptığını belirten Süllü,
pasta, tatlı ve unlu mamul üreticilerinin fabrikalar-
dan şekere ulaşamamasını yazılı soru önergesi ile
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na
sordu. Ayrıca, şekerde yaşanan sorunu Meclis

Araştırma Önergesi ile gündeme taşıdı. Süllü, “İç
piyasaya yeterli şeker vermeyen Türkiye Şeker Fab-
rikaları, ürettiği şekeri yurtdışına ihraç ederek şeker
fiyatlarının yükselmesine sebep mi oluyor? Türk
Şeker'in internet sitesine girdiğinizde 2021 yılı fi-
yatları yeralıyor. Şeker fabrikaları 2022 fiyatını be-
lirleyemediği için mi satış yapamıyor?” sorularını
dile getirdi.

Sektörün ihtiyacı karşılanmalı

“Şeker pancarı üretiminin yaygın olduğu ve özelleş-
tirilmekten kurtulan şeker fabrikasına sahip Eskişe-
hir'imizde üreticilerimizin şeker sorunu yaşaması
kabul edilemez” diyen Süllü, şöyle devam etti: “Ya-
bancı sermayeye ve ithalata bağımlı bir ekonomi-
den kurtulup kendi kendine yeten bir ülke hedefiyle
ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emri
ile 1933'te üretime başlayan Eskişehir Şeker Fabri-
kası'nın, AKP eliyle geldiği nokta ortadadır. Cum-
huriyet'in ilk yıllarının en büyük kalkınma
kazanımlarından olan şeker fabrikalarını satan ve
üretimi dışa bağımlı kılan tek adam anlayışı, üreti-
ciyi yeni bir krize sürüklemektedir.” Süllü ayrıca, sa-
rayın ceza kestiği zincir marketlerde satılan şekere
mahkûm ettiği pasta, tatlı ve unlu mamul üreticile-
rinin sesine acilen kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

Seker krizi!
CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, pasta, tatlı ve unlu mamul üreti-
cilerinin şeker temini sorununu, Meclis'e taşıdı. Süllü, "İç piyasaya yeterli
şeker vermeyen Türkiye Şeker Fabrikaları, ürettiği şekeri yurt dışına ihraç
ederek şeker fiyatlarının yükselmesine sebep mi oluyor?" diye sordu

Mobil oyunlar
para getirecek

UlUslararası
talep gören Türk
oyun stüdyoları,

2022 yılında ivme kazanmaya
devam ediyor. Pandemi döne-
minde mobil oyun sektöründe
rekor kırıldığını ve en çok genç
nüfusun uygulamaları kullan-
dığını açıklayan AppsFlyer
Türkiye ve Orta Doğu Satış
Müdürü Ece İnanç Stepien, bu
yıl da en çok payı, oyun uygu-
lamalarının alacağını öngör-
düklerini söyledi. Pandemi
sebebiyle 2021 yılında insanlar
evlerine kapanırken, mobil
oyun sektöründe de rekor kı-
rıldı. Türkiye'de oyun uygula-
malarını kullananların
çoğunluğunda 18-24 yaş ara-
sındaki genç nüfus yer alırken,
30 milyon mobil oyuncu ol-
duğu öğrenildi. Türkiye, oyun
geliştirmede dünyanın önde
gelen ülkelerinden biri olarak
öne çıkarken, 2021 yılı içeri-
sinde ABD’deki en popüler 100
mobil oyunun yüzde 20'si Tür-
kiye'den seçildi. Pazarlamacı-

lara işlerini büyütme ve işle-
rinde yenilikçi adımlar atma
imkanı sunan AppsFlyer, 2022
yılında en çok payı, oyun uygu-
lamalarının alacağını açıkladı.

Oyun sektörü büyüyor

Oyun uygulamalarının mobil
sektörde yükseldiğini söyleyen
AppsFlyer Türkiye ve Orta
Doğu Satış Müdürü Ece
İnanç Stepien, “Oyun sektörü
hem pazarlama ekiplerinin ba-
şarısı hem de agresif ve çok
yönlü veri toplama, yorum-
lama teknikleri ile birlikte geli-
şim göstermeye devam ediyor.
Oyun uygulamaları pazarı,
çok yüksek bir seviyede reka-
betçi özellik gösteriyor. Özel-
likle Türkiye gibi fazla genç
nüfusa sahip bir ülke için oyun
sektörünün 2022 yılında da
ivme kazanmaya devam ede-
cek. Türkiye'de mobil oyun
sektörü her zaman güçlüydü
ve pandemi birçok işletme için
mobil dönüşüm sürecini hız-
landırdı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
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HAYATTAN NOTLAR

Ziya Şakir yılmaZ 

D ünya genelindeki binlerce yazılmış
kitaplarda başarı yolculuğunun iniş
çıkışlarından zorlu virajlarına, dik

yamaçlarından derin uçurumlarına, saliseler-
den sonsuz zamana değin birçok konu işlendi
ve işlenmekte. Bununla birlikte hiç durma-
dan yürümek, olabildiğince yükselebilmek,
tüm rüzgârları geride bırakırcasına koşabil-
mek ve fırtınaların arasından düzlüğe, alev-
lerin içinden serinliğe çıkabilmek bu
konuların içlerini doldurmakta, kimi zaman
da süsleyerek bizi hırslandıran, güç veren,
yol gösteren olgulara dönüşmektedir. Doğ-
ruya ve iyiliğe hizmet eden tüm öğretileri
kabul eder ve yakınlarıma bunları edinmeleri
için sıkça tavsiyelerde bulunurum.

Alman filozof F. Nietzsche’nin “Uçmayı
seviyorsan düşmeyi de bileceksin” sözünü
merkeze alarak şunu gönül rahatlığıyla dile
getirebilirim ki benim kalemim hareketten
önce durmanın, söylemden önce susmanın,
yükselmeden önce zeminin önemine işaret
eder. Evet! Yükselebildiğimiz kadar havalan-
malı, yücelebildiğimiz kadar büyümeli, uça-
bildiğimiz kadar uçmalıyız. Ancak bir
ayağımızın da yere sağlam bastığından emin
olmalıyız.

İşte! Bu yazımda yükseklikle zemin ara-
sında kalan; başarı yolculuklarında aşağıdan
yukarı doğru çıkarken gözden kaçırılan bir
olguya değineceğim. Bu olgu, değer’dir. 

“İnsan değer verdiği şeylere 
gözüyle bakar, yüreğiyle taşır.” 
Neşet Ertaş 

Bir hedef belirleyip yola çıktığımızda
adımlarımızı atarken, kanatlarımızı çırpar-
ken çoğu zaman nelerin yanından, nelerin üs-
tünden geçtiğimizin farkında olmayız. Birçok
manzarayı görmeden, çiçeklerin kokusunu
almadan, güzelliklerin tadını çıkarmadan,
iyiliklere dokunmadan sizce ne kadar yol ala-
biliriz? 

Sevgili okur, geriye dönüp baktığınızda ilk
hangisini görüyorsunuz, önemli anlarınızı mı
yoksa değerli anılarınızı mı? Artık yaşı iler-
lemiş veya bu dünyadan ayrılmış yakınları-
mızı düşündüğümüzde onların önemli
anlarını mı yoksa yaşamınıza değer katan
yanlarını mı hatırlıyorsunuz?

Cep telefonumuz, bilgisayarımız, araba-
mız, cüzdanımız, banka kartlarımız, okulu-
muz, kariyerimiz, işlerimiz; birçok
paylaşımda bulunduğumuz, binlerce takip-
çiye sahip olduğumuz sosyal medya sayfa-
ları… Bunların hepsi yaşadığımız dünyada,
içinde bulunduğumuz koşullarda, yadsıyama-
yacağımız oldukça önemli unsurlardır.  

Ve hemen her gün bunlardan birini veya
birkaçını kaybeden arkadaşlarımıza rastla-
maktayız. Kaç insan var ki önemli bir şeyini
kaybettiğinde hayata dair anlayışı biraz daha
genişlemekte, kalbi biraz daha yumuşamakta
ve olgunlaşmaktadır? Neredeyse hiç…
Neden mi? Çünkü tüm bunların telafisi
mümkündür. Peki, ailemiz, sevgilimiz, dostu-
muz, arkadaşımız; birebir
komşuluk/akraba/iş ilişkilerimiz için aynı
şeyi söyleyebilir miyiz? Bunlar önemli midir
sizce yoksa değerli mi? Bir yakınını kaybe-
den, bir dostluğu veya ilişkisi bitmek zorunda
kalan kimse neden eskisi gibi olamıyor dersi-
niz? Neden daha bir olgunlaşıyor; anlayış ve
ifade ediş kapasitesi gelişiyor, kalbi yumuşu-
yor, dünyayı daha sıcak, daha şefkatle algılı-
yor ve sarıyor? Çünkü değerli şeylerin telafisi
yoktur da ondan. İnsanlar en çok değerli şey-
lerini yitirdiklerinde büyürler.

Bir iş toplantısı önemlidir. Hatta bazı top-
lantılar var ki orada bulunmak da bulunma-
mak da yaşamımızın akışını değiştirebilecek
niteliktedir. Fakat değerli midir? Ruhumuzu
derinden sarsacak bir ayrıcalığa sahip
midir? Kaçırıldığında yerine başka bir şey
konulamamakta mıdır?  Peki, ya bir aile,
sağlık, dostluk?.. Bunlar elimizden gittiğinde
yerine aynısı konulabilmekte midir? Büyük-
lerimin ne zaman hatıralarını dinlesem, kay-
bettiği bir telefondan, çalınan bir
bilgisayarından, yetişemediği bir toplantıdan
söz ettiğini duymadım. Fakat iyi ki yapmışım
veya keşke yapsaymışım dedikleri arasında
her zaman sağlığı, aileyi, dünya ile sade bir
ilişki kurabilmeyi duydum, dinledim.

“Bir iyiliği hiçbir zaman çok 
erken yapamazsın, çünkü hiçbir 
zaman ne vakit erken ne vakit çok 
geç olduğunu bilemezsin.”
Ralph W. Emerson

Beş Top

Dünya çapında ünlü iş adamı Brian

Dyson’ın “Beş Top” hikâyesini bilir misiniz?
Bana kalırsa önemle değerin muhteşem izah
edildiği nadir metaforlardan biridir. Hayatı;
havaya fırlatıp yere düşürmeden tutmaya ça-
lıştığınız 5 top gibi hayal edin. Bu toplar:

- İş
- Aile 
- Sağlık
- Dostluk 
- Değerleriniz 
olsun. Ve bunları devamlı havada tutmak

mecburiyetinde olduğunuzu farz edin. Çok
geçmeden anlayacaksınız ki; iş, bir lastik
toptur. Yere düşünce zıplayıp geri döner.
Ama diğer dört top kristal camdır. Herhangi
bir yere düştüğü vakit tamiri mümkün olma-
yacak şekilde hasar görür. Hiçbir zaman es-
kisi gibi olamaz. Dolayısıyla hayatta önem ve
öncelikler iyi tespit edilmeli ve dengeler iyi
kurulmalıdır.

“Biz hepimiz tek kanatlı
melekleriz. Ancak birbirimize 
sarılırsak uçabiliriz.
”Luciano De Crescenzo

Şimdi Tam Sırası

Birçok kimse var ki ömrü iş ve ev arasında
gidip gelirken bu iki olguyu birbirinden ayrı
yaşadığını sanıyor. Oysa tatile çıktığında dahi
diken üstünde dolaşıyor; bitmeyen yazışma-
lara, susmayan telefonlarına yanıtlar yetişti-
riyor; ailesiyle birlikte bölünmeden sohbet
edemiyor ve dahası bir öğününde yemeğini
dahi neredeyse tek seferde yiyemiyor. Ayrı
olan iş ve ev yaşamı değil sadece konunun
başlılıkları. İkisinin birbirine karışması ise
başkalarından değil, kendisinden kaynaklanı-
yor. Böyle bir hayatın içinde önemle değerler
birbirine karışıyor ve değerler hep ertelenen-
ler listesinin başını çekiyor.

Kedimizin, köpeğimizin okşanmak için
bize doğru gelmesi, çocuğumuzun özlemle
kendisine vakit ayıracağımızı beklemesi, bü-
yüğümüzün hiç olmazsa ayda bir sesimizi
duymak için sessizce iç geçirmesi aslında ya-
şamımızın belki bir daha sahip olamayacağı-
mız değerleri değil mi? 

Şimdi sırası değil, dediğimiz ne varsa as-
lında şimdi tam sırası değil mi? 

Şu an sizi kendinizi dinlemeye davet ediyo-
rum ve sizin beş topunuz hangileri, gözleri-
nizi kapatıp düşünmenizi istiyorum. Bugüne
kadar kaybettiğiniz neler geri geldi? Ve asla
kaybedeceğinizi düşünmediğiniz hangi şeyler
elinizden uçup gitti? Kendisiyle aynı havayı
solumasak da hâlâ Hollywood’un parlayan
yıldızlarından ve dünyanın moda ikonların-
dan biri olan Audrey Hepburn’ün şu sözle-
rine kulak vermenizi istiyorum: “Eğer güzel
gözlerin olmasını istiyorsan, insanlara iyi-
likle bak. Eğer saçların güzel olsun istiyor-
san, bırak çocuklar ellerini geçirsin
saçlarından. İnce bir bedense isteğin, ekme-
ğini açlarla bölüş. Ve güzel dudaklara sahip
olmak için, sadece güzel sözler söyle…” 

Beş top
Kırıldığında birleştiremeyeceğiniz, kaybolduğunda bulamayacağınız,
bıraktığınızda dönüp alamayacağınız, gittiğinde geri getiremeyeceğiniz her
ne varsa onlar sizin değerlerinizdir. Başarı, başarmak, başarılı olmak ve
başarmayı sürekli kılmak! Bunlar oldukça önemlidir. Yaptığımız işler
yakınlarımıza, çevremize, insanlara ve insanlığa birer katkı sağladığında,
başarı da önemden değere terfi ediyor demektir. Bastığınız yerle,
sıçrayacağınız yerin arasındaki boşluğu bir tek önemle değil, değerlerle de
doldurun. Bu yazımı Şilili şair Paplo Neruda’nın harika dizeleriyle

tamamlıyorum:

“Yavaş yavaş ölürler 
Seyahat etmeyenler.
Yavaş yavaş ölürler
Okumayanlar, müzik dinlemeyenler,

Vicdanlarında hoşgörüyü barındıramayanlar.
Yavaş yavaş ölürler

Alışkanlıklarına esir olanlar,
Her gün aynı yolları yürüyenler,

Ufuklarını genişletmeyen ve değiştirmeyenler,
Elbiselerinin rengini değiştirme riskine bile 
girmeyenler,
Bir yabancı ile konuşmayanlar.
Yavaş yavaş ölürler
Heyecanlardan kaçınanlar,
Tamir edilen kırık kalplerin gözlerindeki pırıltıyı 
görmek istemekten kaçınanlar.
Yavaş yavaş ölürler
Aşkta veya işte bedbaht olup yön
değiştirmeyenler,

Rüyalarını gerçekleştirmek için
risk almayanlar,
Hayatlarında bir kez dahi
mantıklı tavsiyelerin dışına
çıkmamış olanlar…”
Pablo Neruda
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T ürkiye yeni yıl da oldukça kötü başladı. Elbette
göz açıp kapayıncaya kadar her şey düzgün ol-
mayacaktı ama biraz umut olsa fena mıydı

yani. Olmayınca olmuyor. Bakın şu anda net olarak söy-
leyelim ki ekonomiden adalete, işsizlikten açlığa ve pan-
demiye kadar her alanda ortaya konulan
umursamazlıkla bizi önce rehavete sürüklerken ardın-
dan bu rehavat çok pahalıya mal olacak. Bu tam bir re-
zaletler zinciri olarak korkarım kısa zamanda
üzerimizden silindir gibi ezip geçecek.Buda nereden
çıktı diyor gibisiniz. Bu duruma canlı örnek ise Bakan
Nebati'nin kendisidir.Bakan Nebati'nin "Enflasyon
Ocak'ta pik yapar ama Haziran 2023’e tek haneyle gi-
receğiz"  açıklamasıdır ki tam yerine denk geldi bu atas-
özünü söylemenin. "Ölme eşeğim ölme, demiş, yonca
bitecek. Sen de yersin ben de!"

Bedava kek derken un alamaz olduk  

Anımsayalım hani şu, Karadeniz’de 320 milyar met-
reküp doğalgaz bulundu, yükseltin kombileri, açın pen-
cereleri diyen adam vardı ya. Doğalgaz zammı sonrası
kombiyi açabiliyor muymuş, bi sorun. Allah kimseyi do-
ğalgaz faturalarını ödeyemez haldeyken, dünyaya do-
ğalgaz satacağımızı söyleyecek kadar salak yapmasın.
Elbette yine Allah kimseyi Millet kıraathanesinde be-
dava çay ve kek hayali kurarken, Ahmet efendinin kah-
vesinde kim çay ısmarlayacak diye insanların yüzüne
bakacak kadar rezil etmesin. Bedava keke oy verdi,
evine bir paket un alamayacak hale geldiBu iktidarla
20 yılın sonunda gelinen nokta, kendilerine saraylar
yaptılar, millete ise simit sarayı. Birde önerileri var;
"Evinize taneyle sebze,meyve alın, eti gramla alın, gere-
kirse yarım simit yiyeceğiz, ekmek bulabiliyorlarsa aç
değiller. Bunları diyenlere bu milletin cevabı sanıyorum 

sandıkta çok sert olacak.

Haftada 500 bin yeni vaka!

Ekonomi böyle de sağlık nasıl. Hani iktidarın en çok
övündüğü trollerin her fırsatta şişirdiği sağlık. Birde
işin sağlık boyutu var ki sormayın gitsin. Son bir haf-
tada resmi rakamalara göre vaka sayısı 488.609 vefat
sayısı ise 1057. Bir haftada yarım milyon vaka. Allah
sonumuz hayreylesin. Dostlar.

Başınızın çaresine bakın

Bakın önce sağlığımız diyelim tane tane anlatmaya
başlayayım. Öncelikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca te-
melsiz umutlar yayıyor ve Omikron şiddetli bir hızla ya-
yılıyor. Bakanın temaslılarla ilgili yaptıklarını açıkladığı
yeni düzenlemede ise net mesaj "Bu andan itibaren Tür-
kiye'de salgın yönetiminde, malum olanın ilan edildiği
dir". Bakan Koca diyor ki "Test negatif olsa da bu hasta-
lar kendini Omicron varyati görüp izole etmeli. Maske-
siz gelmemeli" ama ekliyor.Bundan böyle “Bakın hala
salgın var, hem de ciddi” dememi beklemeyin benden
artık, gerçi öyle böyle biz salgını bitirdik" Gördünüz mü
nasıl oluyor bu işler.

Bakana göre ülke genelinde şu anda hasta olan
kimse kendini Omicron olarak kabul etmiyor. Bunun
meali: "Pandemiyi biz kafadan bitirdik. Artık herkes
kendi başının çaresine baksın. Rabbim yar ve yardımcı-
nız olsun." demektir geçmiş olsun,

Bakan Nebati 2023'ü hedef gösterdi

Ekonomiye gelirsek fırtınalı bir final ve büyük tartış-
malar arasında kimine göre yüzde 30 kimine göre
yüzde 81 enflasyon ile yeni yıla girdik. Birde bu meşhur
20 Aralık döviz olayımız vara hala çözülemeyen. Mut-
faklarda yangın var. Cüzdanlara giren zamcıklardan
eser kalmadı ki daha milyonlarca çalışan emekli güya
zamlı maaşını bile  alamadı. Bu arada Hazine ve Ma-
liye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamayla  or-
tamı yeniden gerdi karıştırdı. Bakan Nebati'den günlük
mizah: "Enflasyon Ocak'ta pik yapar ama Haziran
2023'te tek hane olur."

Ocak ayı pik ayı ama 2023'ü bekleyin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyo-
nun Ocak ayında pik noktaya ulaşmasını, buna karşın
dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki geri-
leme ile birlikte mayıs ayından itibaren düşüş yaşanaca-
ğını, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının bazdan
çıkmasıyla sene sonunda da anlamlı bir düşüşün gelece-
ğini söyledi. Nebati, “Ben seçime tek haneli enflasyonla
gideceğim 2023 Haziran ayında.” dedi. TCMB’nin reel
sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri
ile yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu en-
flasyon beklentisi yüzde 29,75 oldu. Ankette yıl sonu
dolar/TL beklentisi 16,13 oldu. Yani Bakan ne diyor pi-
yasa ne diyor. Yurttaş zaten bir şey diyemiyor.Birde
Yılın Sözü olarak not aldığımız Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan sözünü de anımsatalım; Erdoğan: “Ülkemizde en-
flasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında
kalmıştır"dedi. Gerçekten böyle dedi. Enflasyon yüzde
80. Söz de yazıda bitti.

Reis başka Nebati bambaşka

Tabi bu açıklama için çok söyleyecek söz var belge
var. Ama sıkıntı büyük. Reis ve Cumhurbaşkanlığı  Ofisi
Ocak ayı enflasyonu için eksi, bizm Bakan Nebati ise
pik bekliyor. Tabii ki Milletimiz ise bu beceriksizlerin
toptan bırakıp gitmelerini bekliyor.Eylül ayında kredi
istediğinizde FAİZ % 23,10'du..Sonra faizi bi düşürdü-
ler; Bugün kredi almak istediğinizde FAİZ %
31,69..Bayağı bayağı faiz indirdiklerine inanıyorlar.Ak
Parti iktidarının hayatla bağı bu kadar gerçek. Bakan
Nebati'den açıklaması geleneksel AKP taktiğidir.  "En-
flasyon Ocak'ta pik yapar ama Haziran 2023'te tek
hane olur."Umarız öyle olur ama piyasalardaki güven-
sizlikle ve bu politikalarla sizden ne köy olur, ne ka-
saba! Bakan Nebati'ye de bu vesileyle hatırlatmak
isterim: 'Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.' Ne
güzel bir hayat! 2023'e kadar vatandaşa kazık çak-
maya devam. edelim. diyrosunuz. Allah sonumuzu ha-
yırlara çıkarsın. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye
söyleyelim dert etmesin bu kadar enflasyonu bence, en-
flasyon varsa, onun  hakkından gelecek TÜİK'imiz var.

Berat'ta öyle diyordu ama

Bakan Nebati için başka bir anımsatmamız da eski
bakan damat Berat'tan olsun. O'da "Mart Şubat’tan,

Nisan Mart’tan, Mayıs Nisan’dan çok daha iyi olacaktı"
diyordu. Nebati "Enflasyon 

Ocak'ta pik yapar ama Haziran 2023’e tek haneyle
gireceğiz" diyor. Yani bence Nebati az söylemiş, "Şubat
Ocak'tan daha iyi, Mart Şubat'tan da iyi olacak" demesi
lazımdı.Bu aslında herşeyi 2023 Haziran ayına bağla-
maktır. Açıkçası da milletin aklıyla dalga geçmektir.

Memleket 70 cente muhtaç

Tüm bu olan bitene karşı CHP Sözcüsü Faik Öztrak
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Merkez
Bankası’nı eleştirdi. Öztrak, resmi sosyal medya hesabı
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Teşbih değil,
yalın gerçek.TCMB kasasını 70 sente muhtaç hale ge-
tirdiler. Kasadaki açık -56,9 milyar dolar ile tüm za-
manların en berbat seviyesinde. Şimdi Türkiye Varlık
Fonunun kelepir mallarını Arap Emirliklerine, Limanla-
rımızı Katarlılara peşkeş çekiyorlar. Hesabı elbet soru-
lur” şeklinde konuştu. Dostlar. Suç sadece bu kararları
alan uygulayan bizi dara sokan siyasi iktidarda mı?
Değil. Defalarca aptal yerine konup ta aptallığını kabul
eden bu millet değil mi? Maddi ve manevi değerlerini
erozyona uğratanları bu milet alkışlamıyor mu? AKP
iktidarda kaldığı sürece millet fakirlesmeye devam ede-
cek. Türkiye'de 16 milyon kişi devletten yardim aliyor-
muş. Bunu 2 ile carparsaniz 32 milyon insan yapiyor.
Bu seçmenleri ciddi bölümü de AKP'ye oy veriyorlar.
Ama bu secmen "Biz neden böyle muhtaç hale geldik
diye bir sorgulama yapmıyor". Düşünmeyen sorgulama-
yan toplumlar her zaman fakir kalmaya devam eder.
Dolar 18’den 13’e düşünce halay çektiler. Bazen ülke-
mizin belli bir kesiminin cehaletini, yobazlığını küçüm-
seme, önemsememe hatası yapıyoruz.Bu ülkede çok
ciddi şekilde cehaletle mücadele edilmelidir.

AKP cehaleti iyi kullanıyor

Çok enteresan bir ülkede yaşadığımızı artık kabul
edelim. Gerçekten traji  komik bir ülkedeyiz. Dolar bir-
kaç kuruş indiği için davulla zurnayla halay çeken bir
ülkede yaşadığımızı asla unutmayalım.  Cehaletin prim
yaptığı bir ülkeyiz acı gerçek budur. Acı yanı da maale-
sef AKP iktidarı  cehaleti iyi kullanmaktadır. Bakın
AKP'li Mahir Ünal diyor ki." Dolar yükselirken sosyal
medyayı ayağa kaldıranlar dolar düşerken neredeler?"
Şimide bende soruyorum ; Dolar yükselirken Elektriğe,
doğalgaza, akaryakıta %217'ye kadar zam yapıp; Dolar
%44 düşerken bu zamları geri almayıp, halkın sırtına
yükleyenler nerede? Elektrik faturaları Kılıçdaroğlu yü-
zünden % 100’den fazla arttı ya, tepkiler çok fazla.
Reis duruma el atar ve % 20-25 indirim yapar. Sonra
Aziz Nesin’in Malatyalıları ‘’reis çok yaşa’’ diye halaya
durur.

Tek yol sandık

Bence Türkiyenin ekonomik olarak toparlanması çok
kolay. Tek yapması gereken mevcut iktidarı bir an önce
sırtından atmak. Tek adam rejimini derhal kaldırmak.
Adalet, demokrasi ve güven üzerine bir hükümet kur-
mak. Türkiyenin bu durumda olmasının tek sorumlusu
cahilce ve ben dedim oldu iktidarıdır. Her konuda başa-
rısızdır. Derhal değişmelidir. Türkiye’miz, kapkara bir
kışa girdi. Cehli mikapla, malul siyasi eşkıyalık, zam
oldu, zulüm oldu, milleti acımasızca vurdu. Memur,
emekli, emekçi, milyonlarca dar gelirli, 2022’nin hemen
başında, perişan edildi. Maaş, ücret ve aylıklar hesaba
yatmadan, Erdoğan’ın zamları, milletin cebini de, tence-
resini de boşalttı. Sofraların bereketini kaçırdı. Millet
yeni yılı kutlamayı unuttu. Umutları yeşermeden soldu.
Ertesi gün sofrasına ne koyacağını düşünmeye başladı.

Esnafı batırdılar

Küçük bir restorana gelen elektrik faturası: 7.316

TL .2019’da ortalama 1.500 TL, 2020’de ortalama
2.000 TL ödemişler. Geçen 4.250 TL gelmiş, bu ay
7.2316 TL gelmiş. Hükümet esnafı batıracak. Eskiden
kira öder gibi ev sahibi olunabiliyordu, artık kira öder
gibi elektrik faturası ödenir hale gelindi..

Fahiş zamların acısı çıkıyor

Erdoğan’ın zamları, milletimizi silindir misali ezdi.
Erdoğan, tam da yılbaşı gecesi, millete korkunç bir
tuzak kurdu. Akaryakıttan, köprü geçiş ücretlerine, do-
ğalgazdan, elektriğe, harçlardan, vergilere kadar, her
şeye fahiş zamlar yaptı. Sıradan eşkıya, paranızı, cüz-
danınızı, malınızı gasp eder. Siyasi eşkıya, milletin ge-
leceğini, hayallerini, umutlarını, gülümsemesini gasp
eder. En acısı da; Sıradan eşkıya sizi seçer. Siyasi eşkı-
yayı ise siz seçersiniz. Siyasi eşkıya da işte bundan güç
alır. “Beni seçen, sonuçlarına katlanır” rahatlığıyla
hareket eder. Siyasi eşkıya, Hukuk ve adaleti bitirir.
Kendini her şeyin üstünde görür. Kimseye hesap ver-
mez. Bilinen bir kuraldır: “Bir ülke ya ilimle, Ya da
zulümle yönetilir.” Siyasi eşkıyanın ilmi yoktur. Ama
zulmü çoktur.Erdoğan, “Faiz sebep, enflasyon sonuç”
dedi. “Ekonominin kitabını ben yazdım” diye kibir-
lendi. “Ben ekonomistim” diye böbürlendi. Bu kibriyle,
cahil cesaretiyle ekonomiyi yönetmeye kalktı. Türkiye
üç ayda, 1980’lerin, 1990’ların enflasyonlarına geri
döndü. Erdoğan ekonomi ilminden hiç anlamadığını
gösterdi. Geçtiğimiz yılın son ayında, Tüketici enflas-
yonu yüzde 13,6’ya sıçradı. Bu 1994 Nisan ayından bu
yana, tek bir ayda gerçekleşen, en yüksek aylık enflas-
yon. Erdoğan bunu görünce, her zaman yaptığını yaptı.
Sorumluluktan kaçmak için; “Enflasyon sadece bizim
değil, Tüm dünyanın sorunudur” dedi. Millete Ameri-
ka’yı, Almanya’yı gösterdi. Bizde tek bir aydaki enflas-
yon, ABD’deki yıllık enflasyonun iki katı.
Almanya’daki yıllık enflasyonun 2,5 katı. Komşumuz
Yunanistan’daki yıllık enflasyonun 3 katı.

Daha kötüsü geliyor

Ne yazık ki, üreticiden, tüketiciye doğru, Korkunç
bir enflasyon tsunamisi geliyor. Erdoğan’ın yılbaşı ge-
cesi, milletin sırtına bindirdiği son zamlar, yaklaşan
tsunamiyi daha da yıkıcı hale getirdi. Doğalgaza zam,
elektriğe zam, akaryakıta zam, motorlu Taşıtlar Vergi-
si'ne zam, pasaport ücretine zam, ehliyet harcına zam,
Avrasya Tüneli'ne zam, araç muayene ücretlerine zam,
köprü geçiş ücretlerine gizli zam. Millet önceden yıl-
başı sabahı, Milli Piyango'nun sıralı kazanan listesine
bakardı. Şimdi Erdoğan’ın, sıralı zam listesine bakar
oldu. “Siyasi eşkıyalık” işte tam da budur.

Elektrik değil AKP çarptı

Allah Aşkına! Önümüz kara kış, ve elektriğe yapılan
zammın büyüklüğüne bir bakın Erdoğan elektriğe,
Yüzde 52 ile yüzde 127 arasında zam yaptı. Bu cum-
huriyet tarihimizin en fahiş elektrik zammı. Tarihi bir
rekor…Ayda 200 kilovatsaat elektrik tüketen, Dört ki-
şilik bir ailenin elektrik faturası, bir gecede 183 lira-
dan 309 liraya çıktı. Milleti elektrik değil, Erdoğan
çarptı. Elektriği, İtalyan Fizikçi Alessandro Volta keş-
fetti. Ampulü, Edison keşfetti. Ampulü yakan elektriğe,
gece yarısı yüzde 127 zam yapmayı da, Erdoğan keş-
fetti. Ama artık milletimiz de, Elektriğe daha fazla
zam gelmemesi için, ampulü söndürmenin şart oldu-
ğunu keşfetti. Peki, enflasyon üç ayda neden şaha
kalktı? Cevap basit. Erdoğan, “Faiz sebep, enflasyon
sonuç” buyurdu. Enflasyon artarken, Merkez Banka-
sına politika faizini 5 puan indirtti. Ama ne oldu? Aynı
dönemde yıllık enflasyon, yüzde 19,6’dan, yüzde 36,1’e
çıktı. Demek ki neymiş? “Faiz sebep, enflasyon sonuç”
değilmiş . Demek ki neymiş? “Yarı cahil, kör 
cahilden betermiş.”

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)
Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, “Bulaşa fırsat veri-
lerek, bir risk alındı. Bu riski alırken neye güven-
diler bilmiyorum” dedi. Aydın, hızlı antijen
testlerinin gündeme gelmesi gerektiğini
söyledi.Sağlık Bakanlığı pandemiyi, Omicron’un
yol açtığı enfeksiyonun daha hafif geçtiği, has-
tane ve yoğun bakım yatışlarını artırmadığı iyi
senaryosu üzerinden yönetiyor. Ancak son iki
hafta içinde vaka sayısı yüzde 112 arttı. Halen
her 100 testten, 18,4’ü pozitif. Başka bir deyişle,
Covid-19 şüphesiyle test yapılan her beş kişiden
biri pozitif. 675 bin aktif vaka var. Bunların tümü
Omicron değil. Delta da yaygın şekilde enfekte
etmeye devam ediyor. Günlük can kaybı sayımız,
145 (12 Ocak verisi). Bu sayılara alışsak da her
hafta binden fazla kişi yaşamını Covid-19 nede-
niyle kaybediyor. Üstelik bunlar resmi, gerçek ra-
kamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.
Kimin hangi varyantla hasta olacağını ve hastalı-
ğın nasıl seyredeceğini bilmekse olanaksız.

DSÖ uyarıyor, gevşemek için erken

Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) son açıklama-
sında, Omicron’la ilgili genel riskin daha yüksek
olduğunu vurguladı. Örgüte göre bunun ilk ne-
deni, küresel Covid-19 riskinin halen çok yüksek
olması. İkinci nedeni, Omicron’un Delta’ya kı-
yasla daha bulaşıcı olma ‘avantajı’ ve toplumda
hızlı yayılması. Vakalardaki bu hızlı yayılım ha-
liyle hastaneye yatışlarda artışa yol açacak, sağlık
sistemlerini zorlayacak, özellikle risk grubunda-
kilerde ölümlere yol açacak.Tablo böyle iken,
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında top-
lanan bilim kurulu, aşısını ve hatırlatma dozunu
olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmama-
sına, pozitif vakaların tamamı yedi gün izolas-
yonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın
izolasyondan çıkmasına, tarama amaçlı ve te-
maslılara PCR testi olmamasına karar verdi.
Bundan böyle, PCR testi yalnızca hastalık belirti-
leri bulunanlara yapılacak.Belirtisizlerin test dışı
bırakılmalarının gerçek nedenini bilemediğini
belirten Aydın, “Bu durumda bilim kurulunun kı-
lavuzunu revize etmesi ve yine sağlık personeli
tarafından yapılacak hızlı testlerin kullanılması-
nın gündeme alınması gerekiyor” dedi.

Günde 1 milyon 200 bin test 

yapabilmeliyiz

Öte yandan, uygulanan testlerdeki pozitiflik
oranı pandeminin seyrini takip açısından önemli
bir veri. Omicron’un çok hızlı ve kolay yayıldığını
hatırlatan Aydın, gerçek vaka sayılarının, tespit-
lerin çok üstünde olduğunu anlattı: “DSÖ, pozi-
tiflik oranına göre test sayılarının ayarlanmasını
istiyor. Pozitiflik oranının yüzde 5’in üstüne çık-
masını risk olarak görüyor. Bizde bu oran yüzde
18. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken test sa-
yısı günlük 1 milyon 200 bin olmalı. PCR çok so-
fistike, zaman alan ve manuel bir test ama
duyarlılığı yüksek. Günlük 400 bin test altyapıyı
zorluyor olabilir. Karar bu sebeple mi alınmış
emin değilim. Bir açıklama yapılması gerekiyor.
Bilim kurulu keşke nasıl bir yöntem izleyeceği-
mizi, ne yapmamız gerektiğini daha anlaşılır, ka-
nıta dayalı, uygun bir şekilde açıklayabilseydi.”
SON SÖZÜM: Eğer bir millet iktidarda bulu-
nan kişilerin şereften, onurdan, ahlaktan yok-
sun davranışlarını, hırsızlığını yalnızca kendi
siyasi görüşünden olduğu için görmezden geli-
yorsa, o millet erdemini yitirmiştir. Erdemini
yitiren millet, bir gün vatanını yitirir
Niccolò Machiavelli

Memleketi adeta elektrik çarptı

Allah Aşkına! 
Önümüz kara kış,
ve elektriğe yapılan
zammın büyüklü-
ğüne bir bakın Er-
doğan elektriğe,
Yüzde 52 ile yüzde
127 arasında zam
yaptı. Bu cumhuri-
yet tarihimizin en
fahiş elektrik
zammı. Tarihi bir
rekor…Ayda 200
kilovatsaat elektrik
tüketen, Dört kişilik
bir ailenin elektrik
faturası, bir gecede
183 liradan 309 
liraya çıktı. 

Pandemide "saldım
çayıra" dönemi
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Huzur, Beş Şehir, Saat-
leri Ayarlama Enstitüsü
gibi Türk Edebiyatının

klasikleşmiş eserlerine imza atan
Tanpınar 24 Ocak 1962 yılında
vefat etmişti. Özgün düşünce dün-
yasıyla, farklı duruşuyla, makale,
roman, hikaye ve şiirleriyle edebi-
yat tarihinde kalıcı izler bırakan
isimlerden olan Ahmet Hamdi
Tanpınar vefatının 60. yılında
Fatih Belediyesi tarafından düzen-
lenen etkinliklerle anılıyor. Med-
rese Davutpaşa'da açılış
konuşmasını gerçekleştiren Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan:
“Bazı yazarlar kendi yazdıklarıyla,
vücuda getirdikleri eserlerle, şehir-
lere kendilerinden bir ruh, zengin-
lik katarlar. Ahmet Hamdi
Tanpınar bu iki tanıma da dahil
bir münevverdir. İstanbul'un
maddi kültürüyle manevi dinamik-
lerini derin bir sezgiyle kavramış,
zihninde yoğurmuş ve eserlerinde
gönüller sultanı İstanbul'u adeta
yeniden var etmiştir. Sadece İstan-
bul'u da değil; Ankara'yı, Erzu-
rum'u, Konya'yı, Bursa'yı.
Medeniyetimizin taç şehirlerini,
başkentlerini derinlikli bir bakışla,
daha da önemlisi içten bir sevgiyle
anlatmıştır. Tanpınar'ın karış karış
adımladığı sur içinde aynı içten
duygularla gezinmek, hepimize
çok şey kazandıracaktır” dedi.

Etkinliklere önem veriyoruz

Başkan Ergün konuşmasının de-
vamında, “Fatih'te, bizi geçmişle
gelecek arasında biçimlendiren de-
ğerlerin layıkıyla farkına varmanın
yolu, bize bu önemli hususları işa-
ret eden Tanpınar gibi, kıymetli
yazar ve münevverlerimizi yakın-
dan tanımaktan, eserlerini oku-
maktan geçiyor. Biz de Fatih
Belediyesi olarak, İstanbul aşığı 

yazarlarımızı, entelektüellerimizi,
ardında bir iz bırakmış sanatçı,
yazar ve şairlerimizi, genç nesil-
lere, tüm İstanbullulara tanıtmak
için prestijli yayınlar ve etkinlikler
yapmaya son derece önem göste-
riyoruz. Bu vesileyle eserlerinde
şehirle insan, insanla mekan, me-
kanla kültür arasındaki münase-
beti verimli bir tartışmaya
dönüştüren Ahmet Hamdi Tanpı-
nar'ı vefatının 60. yıl dönümü mü-
nasebetiyle rahmetle anıyoruz”
ifadelerini kullandı.

Edebiyat yolumuzu kısaltıyor

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğren-
cilerinden Prof. Dr. Birol Emil,
“Tanpınar'ı iyi okumak, üzerinde
düşünerek okumak hem kültür ve
edebiyat bakımından bizim yolu-
muzu kısaltır. Aynı zamanda Türk
milletinin tarihinden gelen bütün
kültür değerlerinin ne olduğunu
anlar. Türkçe'nin Tanpınar gibi
büyük sanatkarlar elinde ne kadar
güzel ve mükemmel dil haline gel-
diğini görür, kültür bakımından bir 

takım basmakalıp bir takım fikirle-
rin dışında gerçek bir entelektüelin
bir aydının ne olması lazım geldi-
ğini öğretir” dedi.

Fatih Tanpınar’ı andı

Emevî Halifesi I. Velid ölünce yerine kardeşi
Ömer Bin Abdülaziz, “II. Ömer” unvanıyla 
halife olur. Tıpkı I. Ömer gibi o da adaleti ve

dindarlığıyla tanınmıştır. Sünniler kendisine “Halifetü’s
Salih” lakabını vermişlerdir. Yani, iyi ahlâklı halife…

I. Ömer gerçekten de acıma duygularıyla dolu, derin
bir adalet düşüncesine sahip, yaşamı çok sade- sorum-
luluk sahibi bir insandı. Onu tanımlamak için şöyle bir
olay anlatılır: Bir gün eşi Fatime çok üzgün gördüğü
Ömer Bin Abdülaziz’e bunun nedenini sorar. Ömer
şöyle cevap verir: “Ey Fatime, Müslümanlar ile Gayri-
müslimlerin yönetiminin başında bulunduğum için aç-
lıktan ölen fakirleri, umutsuzluk içinde çırpınan
hastaları, felaketin pençesinde inleyen çıplak insanları,
zulüm görenleri; hapse girenleri, saygıya layık ihtiyar-
ları, çok çocuklu esirleri düşünüyorum da kıyamet gü-
nünde Cenabı Hakk’ın onlar hakkında benden hesap
isteyeceğini düşünerek korkuyorum ve ağlıyorum. Sana
soyundan, kardeşinden kalmış olan mücevherlerin hep-
sini beytülmala (devlet hazinesi) terk etmeni rica
etsem, kabul eder misin?” Bu teklif karşısında eşi 
Fatime hiç duraklamadan bütün mücevherlerini 
beytülmala teslim eder.

Ömer bin Abdülaziz, her valiye adaletle iş görmeleri
konusunda mektuplar yazdı. Adaletsizliğiyle tanınan
valileri, memurları işten uzaklaştırdı. Hilafet maka-
mına mahsus bütün atları hazineye geri verdi, kendi
atıyla gezdi.

I. Ömer beytülmaldan sadece nafaka alıyordu. 
Mütevazı hayatı öteki eşraf ve emirler tarafından örnek
alınıyordu. Ancak Emevî soyu çok lükse ve israfa alış-
kındı. Bir gün toplanıp Fatime’ye gidip durumdan şikâ-
yette bulundular. Fatime de eşine gidip durumu anlattı.
II. Ömer’in verdiği cevap bugün bile ibret alınması 
gereken bir cevaptır. Şöyle der:

“Hazreti Muhammed bize yüce bir ırmak bıraktı.
Ebubekir ve Ömer gerektiği gibi hareket ettiler, sonra
Yezid, Mervan, Abdülmelik ve onun oğulları Velid ve
Süleyman bu ırmaktan ‘yararlandılar’. Sıra bana geldi.
Hâlbuki ırmak kurumuştu. Eğer bu ırmak eski haline
getirilmezse sahiplerini beslemez.”

***
1854’e gelindiğinde hazine boşalmıştır, Osmanlı 

hanedanı ise şaşaalı günlerine dönme arzusuyla kıvran-
maktadır. Bizzat İngilizlerin telkinleriyle Galata’daki
Yahudi bankerler keşfedilir. Böylece ilk borçlanma 
başlar. Borç para almanın cazibesine kendini kaptıran 
Osmanlı, ödünç paralarla Kırım seferi düzenler ancak
sonuç Kırım’ın elden çıkması ve büyük toprak kaybı
olur. Diğer taraftan Avrupa saraylarına özenen padi-
şah, yine borç paralarla Dolmabahçe Sarayı’nı inşa et-
tirir. 1881 yılına gelindiğinde Osmanlı artık borçlarını
ödeyemez hale gelmiştir. Sonunda moratoryum (borç
erteleme ya da iflas) ilan etmek zorunda kalır ve ulus-
lararası iflas masasına oturtulur. İngiltere, Fransa ve
İtalya tarafından oluşturulan “Düyun-u Umumiye” ile
Osmanlı Maliyesi’ ne el konulur. Böylece Padişah II.
Abdülhamit, Muharrem Kararnamesi’ne kuzu kuzu
imza atar. Muharrem Kararnamesi, Osmanlı Devle-
ti’nin ödeyemediği iç ve dış borçlarını düzenlemek 
amacıyla, alacaklıların talepleri doğrultusunda II. 
Abdülhamit döneminde, 15 Ekim 1881 tarihinde 
açıklanan malî kararlardır.

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin karşı karşıya kaldığı
sorunlar arasında en önemlisi dış borç yükü ve kapitü-
lasyonlardı. İktisadi politikaların uygulanmasında en
büyük engel bu borçlardı. Düyun-u Umumiye borçları
Lozan’da en uzun görüşülen malî hükümlerin arasında
yer almıştır. Lozan Heyeti, Osmanlı toprakları üzerinde
16 bağımsız ülkenin kurulduğunu, alınmış olan borçla-
rın bir kısmının yeni kurulan ülkelere harcandığını ve
dolayısıyla borçların buna göre tahsis edilmesi gerekti-
ğini belirtip bu yönde talepte bulunmuştur. Ancak bu
talep kabul edilmemiştir.  13 Haziran 1928’de Paris’te
imzalanan bir antlaşmayla, borçlar taleple doğru oran-
tılı olmayan bir şekilde bölüştürülmüş, en büyük borç
yükü de Türkiye Cumhuriyeti’ne verilmiştir.  Karşı tara-
fın, altın veya Sterlin olarak ödeme istemesine karşılık
Türkiye, Türk parası ve Fransız Frangı olarak ödemeyi
önermiş, aradaki fark çok büyük tutarlara ulaşıyor olsa
da, bu konuda teklifimiz kabul edilmiş ve borçlar
1929-1954 arasında ödenmiştir.

Osmanlı devleti I. Dünya Savaşı sonunda hem malî
hem de siyasî bağımsızlığını kaybetmiştir. Yani ırmak-
lar kurumuştur. Daha sonra gerçekleştirilen Kurtuluş
Savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve 
bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Cumhuriyet’le birlikte yenidünya ekonomisiyle bü-
tünleşme sürecinde Atatürk, ekonominin düzeltilmesi
konusuna öncelik vermiştir. Bu amaçla 17 Şubat
1923’te İzmir İktisat Kongresi’ni toplayarak; ülke için
kalkınma dönemini başlatmıştır. Atatürk, “Mali siyase-
timiz halkı tazyik etmeden ve ona zarar vermekten 
kaçınmakla beraber, mümkün olduğu kadar dışarıya
muhtaç olmadan yeterince gelir sağlamak esasına da-
yanmaktadır” diyerek; mali bağımsızlığın gerekliliğini
vurgulamış ve uygulayacağı mali politikanın çerçevesini
çizmiştir. Mali bağımsızlığın en önemli şartı olarak da

devlet hazinesinin güçlü ve güvenilir olmasını gerekli
görmüştür.

Atatürk’ün maliye politikasında devlet bütçesinin
açık vermemesi gerekmektedir. Bu nedenle bütçeler yıl-
başlarında, denk olarak hazırlanmalı, kesin hesaplar da
denk olarak kapatılmalıdır. Yıl içinde ek ödeneklerle
bütçe denkliğinin bozulmasına izin verilmemelidir.
Denklikten anlaşılan devletin normal gelirleri ile nor-
mal harcamaları arasında denkliğin sağlanmasıdır. İç
ve dış borçlanmadan sağlanan devlet gelirleri ile bütçe
denkliğinin sağlanması kabul edilmemektedir. Bunun
anlamı üreterek büyümektir. Borçlanma politikasıyla,
üretmeden tüketerek büyümeye çalışma sistemine 
Atatürk’ün malî politikasında yer yoktur.

Kararlı uygulamalar sonucunda 1923-1929 döne-
minde Atatürk’ün maliye politikasında izlediği; iç ve dış
itibarı yüksek hazine ile denk bütçe hedefi büyük ölçüde
gerçekleştirilmiştir.

1929’da yaşanan büyük kriz, Lozan Antlaşması’nın
gümrük tarifeleri için koyduğu beş yıllık sınırlamanın
1928’de bitiyor olması ve yine Lozan’a göre Osman-
lı’dan devralınan üçte ikilik borcun 1929’da başlıyor
olması Cumhuriyet dönemi Türk ekonomisi için bir
dönüm noktası olmuş, tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de devletçi, müdahaleci ve korumacı politikalara
yani, liberal ekonomi anlayışından karma ekonomik
anlayışa (devletçilik politikası) bir geçiş olmuştur.

Devletçi bir sanayileşme modeli benimseyen Türkiye
Cumhuriyeti, bu modelin hayata geçirilmesinde önemli
rol oynayan ve dünyadaki ilk planlama deneyimlerinden
kabul edilen sanayi planları doğrultusunda planlı bir
sanayileşme sürecine girmiştir. Atatürk; Birinci Beş
Yıllık Sanayi Planı’nı, 1933-1938 için, İkinci Beş 
Yıllık Sanayi Planı’nı ise 1938-1944 yılları için 
hazırlatmıştır. Her iki kalkınma planının da amacı,
hammaddesi Türkiye’de olmasına karşın dışarıdan ithal
edilmek zorunda kalınan ürünlerin ülkemizde üretilme-
sini sağlamak olmuştur. Bu bakımdan uygulamaya ko-
nulan ilk Kalkınma Planı, temel tüketim maddelerinin
yurt içinde üretilmesini öngören bir ithal ikamesi aygıtı
niteliğini taşımıştır. İkinci Sanayi Planı’nın temel felse-
fesi ise, önemli yatırımlar yapmak yanında, hammad-
desi Türkiye’de bol olan fakat sermaye yetersizliği
nedeniyle üretime dâhil edilmesi güç olan hammadde-
leri, yurt dışına ihraç etmek ve döviz girdisini 
arttırmak olmuştur.

Atatürk döneminin bütçe verileri incelendiğinde
1930-1938 döneminde de, uygulanan politikalar 
sonucunda 1930’da kesin hesap gelirlerinin giderlerden
daha fazla olduğu, 1933’te gelirlerin neredeyse bütün
giderleri karşıladığı bir bütçe görülmektedir. 1933-
1936 arasında bütçenin açık verdiği ancak bunun ciddi
bir mali krize yol açmayacak kadar önemsiz olduğu,
1936’dan sonra bütçenin fazla verecek şekilde uygulan-
masından anlaşılmaktadır. İlave olarak Mustafa Kemal
Atatürk döneminde vergi adaletini sağlamak için mo-
dern vergi uygulamalarına gidilmiştir. Böylece dolaysız
vergilerin toplam vergiler içindeki payı artmıştır. 
Kısaca 15 yıl boyunca Atatürk’ün maliye politikaları 
doğrultusunda, devlet gelirleri halkın gelir artışına
uygun olarak dengeli bir şekilde arttırılmış ve en önem-
lisi bütçe açıklarından kaçınılmıştır. Böylece içeride ve 
dışarıda itibarı yüksek bir hazine sağlanmıştır.

Sözün özü, Atatürk öldüğü zaman “ırmak kuruma-
mış”, aksine gürül gürül akan bir nehir bırakılmıştır…

1933-1950 yılları aralığında Türkiye ekonomisinde
devlet eliyle kalkınma modeli oluşturulmuştur. İkinci
Dünya Savaşı olmasına rağmen büyük bir kalkınma
hamlesi başarılı olmuştur. Uygulanan politikalara bağlı
olarak açılan fabrikaların kalkınma sürecinde etkisi 
olduğu gözlemlenmiştir. Ancak, 1950 ve sonrasında
gelen iktidarlar hem ekonomik bağımsızlığımızı hem de
itibarımızı zedeleyecek politikalar uygulayarak
Türkiye’yi sık sık ekonomik iflas batağına sürüklemiş-
lerdir.  Eller, sıklıkla beytülmala uzanmış, “at izi it
izine karışmış” ve ırmaklar kurutulmuştur. Vergide
adalet sistemi büsbütün terk edilerek zengin-fakir ayırt
etmeden aynı vergiler salınmış, bordro mahkûmlarına
uygulanan gelir vergisi oranları, büyük sermayenin
vergi oranlarının bir hayli üzerinde tutulmuştur. Dolaylı
vergilerin vergi sistemi içindeki payı anormal bir yük-
sekliğe ulaşmıştır. Kimliği açıklanmayan kişi ya da ku-
ruluşlar 1950’den günümüze kadar gece yarıları dönen
piyasa dolaplarıyla bir gecede zengin edilmiş, “çarpılan
ise vatandaş” olmuştur. Türk halkı yıllardır yabancı pa-
raya, yüksek faize ve enflasyona ezdirilmektedir.

Son söz: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yöneti-
mine, Ömer bin Abdülaziz ve Mustafa Kemal Atatürk
gibi geniş görüşlü, derin adalet duygusuna sahip, iki ci-
handa da adalete hesap verebilecek, herkesi sevgiyle
kucaklayacak, halkın arasına kin ve nefret tohumları
ekip birbirine düşman etmeyecek, kendileri zenginleşir-
ken halkını fakirleştirmeyecek, mütevazı bir yaşamı 
benimsemiş değerler getirilmezse  “ırmak” eski haline
gelmeyecek ve sahiplerini yani halkı beslemeyecektir.

GUrpınar ıCın
SUbat mUjdeSı

Kuruyan ırmak 
sahiplerini besleyemez

hergunlu@ttnet.net.tr

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ 

Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm süreci
devam ediyor. Son olarak, Hasyurt Sitesi A ve B Blok’ta gerçekleşen yıkıma
katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hak sahipleriyle
yürütülen uzlaşma sürecinde yüzde 96’lık bir orana ulaşıldığını belirterek,
“Binaların temellerini, Şubat ayı içerisinde hep birlikte atmış olacağız.” dedi

Fatih Belediyesi, Türk Edebiyatının büyük ismi, yazar, şair ve edebiyat tarihçisi Ahmet
Hamdi Tanpınar'ı vefatının 60. yılında bir dizi etkinle anıyor. 15 ve 16 Ocak tarihlerinde
gerçekleşecek etkinlikte açık oturumlar, sergi, konser ve İstanbul gezisi yer alıyor

BARIŞ KIŞ

İ lçe genelinde bulunan riskli bi-
nalarda kapsamlı bir kentsel dö-
nüşüm hareketi yürüten

Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar Ma-
hallesi Siteler Bölgesi’nde de çalışma-
larını aralıksız sürdürüyor. Tüm
sürecin yakın takipçisi olan Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, son olarak Hasyurt Si-
tesi A ve B Blok’ta gerçekleşen yıkıma
katılarak yerinde incelemeler yaptı.
Hak sahipleriyle yürütülen uzlaşma
sürecinde yüzde 96’lık bir oran sağ-
landığını belirten Başkan Çalık,

“İmza oranlarında yüzde 100’e de
ulaşacağız. İnsanların bize güvenerek
imza vermesi, uzlaşmaya katılması
bizim için çok kıymetli. En kısa sü-
rede de inşaatı tamamlayıp vatandaş-
larımızı güvenli konutlarına geçirmek
gibi bir hedefimiz var.” dedi. 

Anahtar teslim vereceğiz

Süreci KİPTAŞ yetkilileriyle iş birliği
içerisinde yürüttüklerini belirten Baş-
kan Çalık, “İnşallah Şubat ayı içeri-
sinde vatandaşlarımızın güvenli ve
sağlıklı konutlarda oturacağı binala-
rın temellerini hep birlikte atmış ola-
cağız. Ekonomik zorluğa ve

maliyetlerin her geçen gün artmasına
rağmen, vatandaşlarımıza ilk gün
söylediğimizden farklı bir şey söyle-
meyerek aynı koşullarda evlerini ya-
pacağız. Burayı tüm koşularımızın
güvenle oturacakları, çocuklarının
huzurla sosyal imkanlardan faydala-
nabileceği bir alana dönüştürme he-
defindeyiz. En kısa sürede temel
atmasını yaptıktan sonra, İBB Başka-
nımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile bir-
likte buradaki hak sahiplerine anahtar
teslimlerini yapacağız.  Bu süreçte
emek veren bütün arkadaşlarıma da
yürekten teşekkür ediyorum.”
ifadelerini kullandı. 

GOP’ta duygu dolu anlar
“Kesişme: İyi

ki Varsın Eren”
sinema filmini
izleyen Gazi-
osmanpaşalı
şehit aileleri

ve gaziler,
duygu dolu

anlar yaşadı

Gaziosmanpaşa
Belediyesi tarafından
düzenlenen sinema et-

kinliğinde şehit aileleri ve gaziler,
“Kesişme: İyi Ki Varsın Eren” fil-
minde bir araya geldi. Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta da
etkinliğe katılarak, şehit aileleri ve
gazilerle birlikte filmi izledi.
2017'de Trabzon Maçka'da terör
saldırısında şehit olan 15 yaşın-
daki Eren Bülbül ve Astsubay
Kıdemli Başçavuş Ferhat Ge-
dik'in öyküsünü anlatan filmi iz-
leyenler duygusal anlar yaşadı.
Eren Bülbül’ün milletimizin kal-

binde her zaman kahramanlı-
ğıyla hatırlanacağını ifade eden
Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Şehitlerimizin değerli aile-
leri ve gazilerimiz ile küçücük bir
yüreğe engin bir vatan sevgisi
sığdıran bir kahramanın hikaye-
sini, "Kesişme: İyi ki Varsın
Eren” filmini izledik. Bu vesileyle
tüm şehitlerimize Allah'tan rah-
met diliyorum, gazilerimizi min-
netle anıyorum” dedi. Şehit
aileleri ve gaziler de filmi çok be-
ğendiklerini belirtirken, etkinliğin
düzenlenmesinden duydukları
memnuniyeti dile getirdi.

Tüm sürecin yakın takipçisi olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, son
olarak Hasyurt Sitesi A ve B Blok’ta gerçekleşen yıkıma katılarak yerinde incelemeler yaptı. 
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FRANSA’DA tarihin en genç cum-
hurbaşkanı seçilen Emmanuel 
Macron, 7 Mayıs 2017 gecesi Louv-

re Sarayı’nın avlusunda Avrupa Marşı 
eşliğinde ağır adımlarla yürürken, bütün 
olan bitene rağmen ülkesindeki siyasi 
tablonun karanlığını örtmüştü. Beşinci 
Cumhuriyet’te ilk kez aynı anda klasik 
sağ ve sol partiler iflas etmiş, Macron’un 
yepyeni partisi ilk turda ancak ondalık 
farkıyla aşırı sağ partinin önüne geçebil-
miş, ikinci turda ise aşırı sağ parti lideri 
Marine Le Pen rekor kırıp, -babasının iki 
katı oranında- yüzde 34 oy almıştı. Po-
pülist söylemlerin ve İslamofobinin hızla 
yükseldiği bir dönemde aşırı sağın tam da 
karşısında “Sömürgecilik Fransa tarihinin 
bir parçasıdır. Sömürgecilik insanlığa 
karşı işlenmiş bir suçtur. Fransa özür 
dilemelidir” diyebilen, bu arada kendi 
deyimiyle “Laikçiliği” değil, liberal laikliği 
yani herkesin inanç ve ibadetinde özgür-
lüğünü savunabilen Macron, ekonomi, 
Avrupa ve dış politikaya ilişkin vaatleriyle 
bir “kurtarıcı” gibi algılanmıştı. İslam 
karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının 
devlet politikasına dönüştüğü Fransa’da, 
bazı bakanlar İslamofobik düşünceleri 
besleyen pek çok beyanda bulundu.

Macron Fransa’yı kurtardı mı?
Kuşkusuz Fransa’da 2022’nin en önemli 
gündem maddesi cumhurbaşkanlığı ve 
meclis seçimleri. Kendisinden çok önce 
başlamış neo-liberal ekonomi politikala-
rını devam ettiren ve kısa sürede “zengin-
lerin ve en zenginlerin cumhurbaşkanı” 
namını kazanan Macron Fransa’sında 
yollara dökülen sarı yelekliler hadisesini 
bir kenara koyarsak, seçim yılı ve atmos-
ferinde esasen 2021 yılındaki hadiseler 
belirleyici oldu. Bu hadiselerin ilki ve en 
önemlisi Beşinci Cumhuriyet’in en ay-
rımcı, en İslamofobik yasalarının çıkar-
tılmış olması, yani İslam karşıtlığının ve 
Müslüman düşmanlığının devlet politi-
kasına dönüşmesiydi. Gündeme “Ayrı-
lıkçı İslamcılıkla Mücadele” adı altında 
gelen, sonradan muhtevası korunsa da 
adı “Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı 
Güçlendiren Prensipler”e dönüşen bir 
seri yasal değişiklik yapıldı Fransa’da. 
Beraberinde Müslümanları aşağılamayı 
ve nefes aldırmamayı hedeflemek ko-
nusunda eşsiz bir metin olan “İmamlar 
Şartı” çıktı ve Macron, haleflerinin deva-
mı olarak da “Fransa İslamı” icat etme 
çalışmalarını sürdürdü.

Macron’un politikaları, milliyetçiliğin 
daha da güçlenmesine, NATO ve Avrupa 
karşıtlığının artmasına, demokrasinin 
zayıflamasına ve güvenlik politikalarının 
yükselişine de sebep oldu. Bunların her 
biri ve hepsi toplumda bir kırılmaya işaret 
ediyordu ve tabii olarak İslamofobi devlet 
politikasına dönüşünce, seçim öncesi 

en çok konuşulan konu da ister istemez 
göçmenler, İslam ve Müslümanlar oldu. 
Bir iki istinası hariç cumhurbaşkanı 
adayları, siyasi meşreplerine göre “bu 
tehdit algısının” laiklik yahut cumhuriyet-
çilik yahut medeniyet üzerinden propa-
gandasını yapıyor. İş o noktaya geldi ki 
İslamofobi konusunda Macron, geçen 
seçimlerdeki rakibi aşırı sağ parti lideri 
Marine Le Pen’e küme düşürdü. France 2 
televizyon kanalındaki karşılıklı tartışma 
programında Macron’un İçişleri Bakanı 
Gerald Darmanin, Marine Le Pen’i İslam 
konusunda “fazla yumuşak” olmakla 
suçladı. Macron’un Milli Eğitim Bakanı 
Jean-Michel Blanquer, Vatandaşlıktan 
Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiap-
pa yahut Yüksek Öğrenim Bakanı Frédé-
rique Vidal bu konularda aşırı sağ fikirleri 
ve İslamofobik düşünceleri besleyen pek 
çok beyanda bulundu. Blanquer ve Vidal, 
Fransa’nın sömürgeci geçmişini, çıkış 
sürecini bilimsel metinlerde dahi sansür-
lemeyi öngören girişimlere öncülük etti.

Aşırı sağla yarışa girince neler olur?
Bütün bunlar sadece ülkedeki Müslüman-
ların hayatını etkilemedi elbette. Mer-
kezdeki partiler, aşırı sağ partilerle yarışa 
girdiklerinde kimseyi yatıştıramadıkları 
gibi suni olarak tedirgin edilmiş kitleleri 
daha da genişletip kıyıdaki köşedeki itiraz 
konuları dahil ne varsa hepsini birden az 
çok güçlendirirler. Nitekim ülkedeki Müs-
lüman azınlığın hedeflendiği bu gündem 

ve yasalar, milliyetçiliğin daha da güçlen-
mesine, NATO ve Avrupa karşıtlığının 
artmasına, demokrasinin zayıflamasına 
ve güvenlik politikalarının yükselişine de 
sebep oldu, olmaya devam edecek. Aynı 
zamanda Fransa’nın Afrika’daki eski sö-
mürge ülkeleriyle ilişkilerini hem de Arap 
dünyasıyla ilişkilerini etkiledi ve etkileme-
ye devam edecek. Fransa, 13 yıl aradan 
sonra Avrupa Birliği üye ülkelerinin dönü-
şümlü olarak 6 ay boyunca yaptığı dönem 
başkanlığını 1 Ocak’ta Slovenya’dan 
devraldı. Dönem Başkanı sıfatıyla 
Cumhurbaşkanı Macron, seçim-
lerdeki başarısı için de iddialı bir 
vizyon sundu. Aralık ayında 
yaptığı konuşmada “AB içinde 
iş birliğine dayalı bir Avrupa’dan; 
dünyada güçlü, tamamen egemen, seçim-
lerinde özgür ve kendi kaderini kendi tayin 
edebilen bir Avrupa” hedeflediğini söyledi.

Avrupa liderliğine talip
Angela Merkel’den boşalan Avrupa liderli-
ği koltuğuna talip olan Macron, kendisini 
“Popülizme karşı demokrasinin bir savu-
nucusu” olarak tanımladı. Macron; göç, 
savunma gücü, sosyal medyadaki nefret 
söylemi ve ekonomik toparlanma için 
bütçe açıklarının yeniden gözden geçiril-
mesi gibi mevzu edilmesi gereken ne varsa 
değindi. Ortak savunma kapasitesindeki 
ilerlemenin Avrupa Birliği’nin egemenli-
ğini sağlamak için kritik önemde olduğu 
yönündeki düşüncelerini tekrarladı. Bun-
ların hangisini gerçekleştireceği tartışması 
bir tarafa, 31 Aralık’ta Champs Elysee’de 
Zafer Tankı’na Avrupa Birliği bayrağını 
astıran Macron, 2 gün sonra indirtmek 
zorunda kaldı. Üstelik tek başına AB 
bayrağının asılmış olmasına sadece aşırı 
sağ ve sağ partilerin liderleri değil, solda 
da bazı liderler tepki gösterdi. Fransa’nın 
2005’te kurucu ülke olarak Avrupa anaya-
sası referandumunu reddettiği ifade edildi.                  
■ HABER MERKEZİ  
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TÜRKİYE’DE gerek uzay ve gerek 
yer kesiminde belli altyapılar, kabili-
yetler ve ilgili ekosistem mevcuttur. 

Ancak her ikisinin de geliştirilmesi ve ko-
ordine edilmesi için belirlenecek öncelikli 
hedefler doğrultusunda yol alınmasına ge-
reksinim vardır. Haberleşme uydularında 
tecrübemizin varlığı, yer gözlem uydula-
rında belli bir yeteneğe ulaşmış olmamız, 
elektro-optik görüntüleme uydumuzun 

olması ve henüz istenilen düzeyde olmasa 
da üniversiteler, küçük/büyük sanayi ku-
ruluşları ve kamu kurumlarından oluşan 
bir ekosistemin olması güçlü yönlerimiz 
olarak değerlendirilebilir. Türkiye’nin 
uzay çalışmalarında, tamamlanmış veya 
halen devam eden birçok projesi de bu-
lunuyor. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile 
ivme kazanan uzay çalışmaları bu alanda 
dünyadaki söz sahibi ülkelerden biri olma 

hedefi, devletin en üst düzey yetkilileri ta-
rafından vurgulanıyor. Türkiye’nin uzay 
çalışmalarında, tamamlanmış veya halen 
devam eden birçok projesi de bulunuyor.

TÜRKSAT 5B 
Türkiye’nin aktif haberleşme uydusu 
sayısı 5’e, toplam uydu sayısı 8’e yüksel-
di. Türkiye, uzayda haberleşme uydusu 
bulunduran 30 ülkeden biridir. Uzun sü-
redir çalışmaları devam eden TÜRKSAT 
5B haberleşme uydusu ABD’nin Florida 
eyaletinde bulunan Cape Canaveral 
Üssü’nden uzaya fırlatıldı. Türkiye’nin 
yanı sıra Orta Doğu’nun tamamı, Basra 
Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve 
Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve 
yakın komşu ülkeleri içeren geniş kapsa-
ma alanında hizmet verecek TÜRKSAT 
5B uydusunun manevra kabiliyetini en az 
35 yıl sürdüreceği öngörülüyor. Böylece 
Türkiye’nin aktif haberleşme uydusu 
sayısı 5’e, toplam uydu sayısı 8’e çıkmış 
oldu. Sabit Uydu Servisi sınıfındaki uy-
dulara göre verimliliği en az 20 kat fazla 
olan, 15 kilovat güç kapasitesi ile TÜRK-
SAT uydu filosunun en güçlüsü TÜRK-
SAT 5B uydusu, Türkiye’nin haberleşme 
alanındaki ihtiyaçlarını yerli çözümlerle 
karşılayabilmesi açısından önemlidir. 
Böylece Türkiye, uzayda haberleşme 
uydusu bulunduran 30 ülkeden biri oldu. 
Uzay çalışmaları belirli yeteneklere göre 
kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler; 
Ay’a İnsanlı Uçuş, Uzay İstasyonu, 
İnsanlı Uzay Uçuşu, Fırlatma Yeteneği, 
Dünya Dışı Yönetimler ile Türkiye’nin 
de yer aldığı Yapay Uydular kategori-
leridir. Bu kategoride yer alan gözlem 
uyduları, keşif uyduları ve haberleşme 
uydularımız mevcuttur. Türkiye’nin uzay 
alanındaki atılımları; (i) geçtiğimiz yıl 
fırlatılan, 1728 megahertz kapasitesiyle 
3 kıtada yayın ve veri iletimi yapacak 
olan TÜRKSAT 5A, (ii) yerli imkânlarla 
üretilmiş kapsamlı yayın için kullanılacak 
ve Ka-bant veri iletim kapasitesini 15 kat 
artırarak, 35 yıldan fazla hizmet vermesi 
hedeflenen TÜRKSAT 5B ve (iii) bu 
yıl içerisinde fırlatılması planlanan ve 
Türkiye’nin kendi imkânları ile geliştirme 
çalışmalarına devam ettiği ilk milli haber-
leşme uydusu olacak olan TÜRKSAT 6A 
ile hız kesmenden devam ediyor.

Neler yapmamız gerekiyor?
Uzay çalışmalarının farklı alanlarında 
yatırımlar hızla devam ediyor. Ulusal 
önceliklerimiz doğrultusunda yatırım 
yapılması Türkiye’nin çıkarları açısından 
olumlu sonuçlar doğuracaktır. Geçti-
ğimiz yıl Ağustos ayı sonunda açılışı 
gerçekleştirilen Roketsan Uydu Fırlatma, 
Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler 
Araştırma Merkezi temel olarak fırlatma 
teknolojilerine odaklanacak. Katı yakıt 
teknolojisiyle gönderilen ilk yerli sonda 
roketimiz 130 kilometre irtifaya çıkarak, 
uzayın sınırı olarak kabul edilen 100 
kilometre çizgisini aştı. Bundan sonraki 
aşama ise 100 kilogramlık bir yükü 400 
kilometredeki yörüngeye yerleştirmek 
olacak. Türkiye, bu alanda dışa bağımlılı-
ğı azaltmak amacıyla uzaya gönderilecek 
uyduların bileşenlerinin yerde radyas-
yona karşı dayanıklılığını test etmek için 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı tarafından yürütülen Parçacık 
Radyasyonu Test Altyapısının kurulumu 
tamamlandı. Uyduların uzay radyas-
yonundan etkilenip çalışamaz duruma 
gelmemesi ve ömürlerinin kısalmaması 
amacıyla bu proje kapsamında, uydular-
daki Güneş hücreleri, lityum iyon pilleri 
ve çok katmanlı yalıtım malzemelerinin 
dayanıklılığı Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 
standartlarına göre test edilecek. Ayrı-
ca, uydularda kullanılmak üzere Yerli 
Radyasyon Monitörünün de geliştiril-
mesi hedefleniyor. Teknoloji yarışında 
mutlaka yer alması gereken Türkiye’nin, 
özellikle uydu teknolojileri alanında ciddi 
gayret göstermekte olduğu ortadadır. 
Uzay disiplinlerarası bir alan olduğu için 
çalışmaların ve mevcut kabiliyetlerin çok 
iyi koordine edilmesi gerekiyor. Türki-
ye’de uzay çalışmalarını koordine edecek 
kurum olan TUA’nın varlığı ve Milli Uzay 
Programı (MUP) geliştirme çalışmalarına 
başlaması da büyük önem arz ediyor.

Uzaya yatırım yapılması şart
Uzay, günümüzde bilimsel araştırmalar 
yanında haberleşme, doğal afetlerin izlen-
mesi, iklim şartlarının takibi gibi pek çok 
alanda günceldir. Bu alanda çalışmalar 
yapan üniversiteler, merkez ve enstitüler 
ile diğer kurum ve kuruluşlar dışında 
özellikle uzay ile ilgili çalışmalar yapacak 
girişimcilerin teşvik edilmesi, sayılarının 
arttırılması, devletin yanı sıra özel sektö-
rün de uzay alanına destek vermelidir.

2021’DEN
2022’YE 
Macron Fransa’sı

Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilimleri Dairesi Başkanı V. Prof.Dr. İbrahim Küçük, Türkiye’nin uzay yatırımlarını değerlendirdiTürkiye Uzay Ajansı Uzay Bilimleri Dairesi Başkanı V. Prof.Dr. İbrahim Küçük, Türkiye’nin uzay yatırımlarını değerlendirdi

Türkiye’nin uzay yolculuğu

KATAR Havayolları’nın Ka-
tar’ın başkenti Doha’dan Ugan-
da’nın Entebbe kentine 5 Aralık 
günü yapılan uçuşunda bulunan 
Dr. Aisha Khatib, hamileliğinin 
35. haftasında olan ve doğum 
sancıları tutan Ugandalı bir 
kadını uçakta, seyir sırasında 
doğurttu. Khatib yaptığı açık-
lamada “Uçakta bebek doğura-
cağımı hiç düşünmemiştim! Bu 
Mucize’nin havada doğmasına 
destek olan havayolu ekibine 
teşekkürler! Anne ve bebek iyi 
ve sağlıklı” ifadelerini kullandı. 
Doğum sonrasında doktorun 
ismiyle birlikte Mucize Aisha 
adı verilen kız bebeğin sağlıklı 
olduğu belirtildi. Dr Khatib, 
doğum sırasında boynunda 
bulunan ve ismi Aisha’nın 
Arapça yazılı olduğu altın kol-
yesini ise Aisha bebeğe hediye 
etti. Havayolları basına yaptığı 
açıklamada 36 haftaya kadar 
hamile olan kadınlara uçuş izni 
verildiğini belirtti. 

Bu bir mucize: 
Uçakta 

doğum yaptı

FRANSA için anlaşmanın iptali 56 
milyar avroluk kayıptan ibaret değil. 
Afrika Kıtası’nda Çin, Türkiye, ABD 
hatta Rusya lehine zemin kaybeden 
Fransa, böylece yeni konjonktürde 
Hindo-Pasifik stratejisinde de büyük 
bir darbe yedi. Washington yöneti-
minin sözleşmeyi AB’nin, AB-Hindo 
Pasifik bölgesel iş birliği stratejisini 
açıklamadan bir gün önce yapması 
da bazı yorumlara göre “Avrupa’nın 
Savunması” yönündeki girişimlere 
bir cevap niteliği de taşıyordu. Ayrıca 
Fransa’nın “arkadan bıçaklanması-

na karşılık” Macron, Avrupa Birliği 
ülkelerinden beklediği desteği de gör-
medi. Libya, Doğu Akdeniz, Lübnan 
konusundaki gayretli çıkışlarından da 
netice alamayan Macron, çareyi alı-
şılmadık biçimde ikide bir dış basına 
röportaj vermekte ve Türkiye’yi hedef 
alan sert açıklamalar yapmakta yahut 
Yunanistan’ı önüne koyup muhtelif 
politikalara girişmekte arıyor. Nite-
kim Macron’un AB Dönem Başkanı 
sıfatıyla Parisien gazetesine verdiği 
ilk röportajda, dış politikaya dair ilk 
sözü “Türkiye AB’ye giremez” oldu.

Türkiye’ye yaklaşımı aynı

2021 yılında da 
Fransa’nın li-
derliğini yapan 
Macron’un bu yıl 
izleyeceği poli-
tikalar Avrupa 
ve Ortadoğu için 
belirleyici olabilir
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SAHNE dünyasının vazge-
çilmez sanatçısı Cenk Eren, 
yılın en gözde aşk şarkıla-
rından birini yazdı… 2022’i 
Cenk Eren’e uğurlu geldi. 
Kendi müzik şirketini kuran 
şarkıcı kariyerinde ilk defa 
bir şarkı sözü yazdı. Sahne 
dünyasının efsane ismi Cenk 
Eren, yılların sahne tecrü-
besini çıkardığı şarkılarla da 
pekiştiriyor. Tanju Okan, 

Ferdi Özbeğen, Selda Bağ-
can, Barış Manço şarkılarını 
seslendirdiği “Repertuvar” 
proje albümlerindeki güç-
lü yorumculuğuyla müzik 
severlerden büyük beğeni 
toplayan Cenk Eren, bu kez 
de yeni şarkısı “Kadife Örtü” 
nün sözlerini yazdı. Bestesi 
ve düzenlemesi Okay Barış’a 
ait olan şarkının stüdyo da 
okuma koçluğunu Sezen 

Aksu yaptı. “Kadife Örtü” 
nün klibini Kemal Başbuğ 
çekti. Cenk Eren’in “Kadife 
Örtü” adlı yeni şarkısı Tüm 
dijital müzik platformların-
da satışa çıktı. Cenk Eren 
“Bundan sonra “Kadife 
Örtü” gibi daha çok şarkılar 
üreteceğini ve kendi müzik 
şirketinden kısa aralıklarla 
müzik severlerle buluşacağı-
nı söyledi.”

YÖNETMENLİĞİNİ Hakan Eser’in 
üstlendiği filmin başrol oyuncuları, 
fotoğraf çekimleri için bir araya geldi. 

Yapıma ilişkin açıklamada bulunan oyuncu 
Gonca Vuslateri, uzun zamandır Gürgen Öz 
ile bir projede yer almak istediklerini, çekim-
lerin de çok keyifli geçtiğini söyledi. Vusla-
teri, sette çok güldüklerini ve eğlendiklerini 
dile getirerek, “Trafiğin, hayatın içinde çekim 
yapılmadığı zaman normalde daha tedirgin 
olurum ben. Ama Datça o kadar güzel bir 
yer ki. Bu vesileyle biraz tatil yapmış olduk. 
Kimsenin olmadığı bir yer. Güzel bir sahil. 
Çekim alanı olarak tabii ki güzel tarafları 
olduğu gibi dezavantajları da oluyor ama 
herkes bir ay aile oluyor. Survivor gibi, kapa-
nıp o koyda öyle çektik. Güzeldi bence.” diye 
konuştu. Başrolü paylaştığı Gürgen Öz’ün 
yeteneğine, zekasına ve doğaçlama gücüne 
işaret eden Vuslateri, “Gürgen benden büyük 
biliyorsunuz. Ben Gürgen’e hayran olarak 
yetiştim.” dedi.

İnsanların gülüp eğlenmeye ihtiyacı var
Oyuncu Gürgen Öz de Vuslateri’nin kendi-
lerini çok güldürdüğünü belirterek, “Gon-
ca’nın içinde müthiş bir komedyen saklı.” 
değerlendirmesinde bulundu. Rol arkadaşı-
nın yeteneğinden söz eden Öz, “Gonca’nın 
zekasına, yeteneğine gerçekten siz de hayran 
olacaksınız. Biz gerçekten çok eğlendik. Ke-
yifli bir iş çıktı. Gonca’nın dediği gibi, uzun 
süredir ‘Bir proje denk gelse çalışsak.’ diye 
konuşuyorduk. O yüzden çok mutlu olduk.” 
ifadelerini kullandı. Öz, sinema seyircisinin 
gülmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, 
“Sıkıntılı dönemler, pandemi bizi çok boğdu 
ve yordu birkaç yıldır. Onun dışında başka 
sıkıntılar da var. İnsanların gidip, gülüp 
eğlenmeye ihtiyacı var. Biz sette çok eğlen-
dik. Seyircinin de eğleneceğini düşünüyoruz, 
eğleneceğine inanıyoruz.” dedi.

Filmin çekimleri Datça’da yapıldı
Yapımcılığını Sacro Film şirketiyle Metin 
Özcan’ın, kreatif yapımcılığını ise Hande 
Alpaslan’ın üstlendiği “Her Şey Dahil”’in çe-
kimleri Datça’da yapıldı. Vuslateri ile Öz’ün 
yanı sıra filmde, Hakan Bilgin, Sinan Engin, 
Nikki Wild, Kaan Yılmaz, Aslı Bankoğlu, 
Rüya Coric, Özgün Bayraktar, Tuncay Be-
yazıt, Gülnihal Demir, Yağmur Ün, Gökhan 
Tevek, Berk Şişman ve Hazal Erişkin de rol 
aldı. Film, Faruk, Ayhan ve Kasım’ın dedele-
rinden miras kalan koyu tatil köyüne çevire-
rek para kazanma ve arsanın kalan borcunu 
ödeme çabalarını konu alıyor.

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ etkin-
liklerle her kesimden insanın 
yaşamına dokunan Üsküdar 

Belediyesi, kültür- sanat dünyasının 
önde gelen isimlerini İstanbullularla 
buluşturuyor. Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezinde, Prof. Dr. Nu-
rullah Genç’in moderatörlüğünde 
gerçekleşen Şiir Medeniyeti etkinli-
ğinde Müzisyen Mustafa Demirci, 
şiirleri ve sohbetiyle şiir ziyafeti 
sundu.  Hayatındaki deneyimleri 
Üsküdarlılarla paylaşan Nurullah 
Genç ise “Tren Garı” hikayesini an-
latarak, yaşam mücadelesinin öne-
mini anımsattı. Genç, Erzurum’da 
öğrencilik yıllarında bir fırında gece 
geç saatlere kadar çalıştığını, çoğu 
zaman öğrenci yurduna gidemedi-
ğini, dışarıda yattığını söyleyerek, o 
dönemlerde tren garını keşfettiğini 
ve bir süreliğine tren garında bu-
lunan bankın kendisinin yastığı ve 
yorganı olduğunu ifade etti. 

Hocasından şiir yazma izni aldı
Şiir dinletisinde çocukluk anısından 
bahseden Prof. Dr. Nurullah Genç, 

“Vazife yapmak için Niğde’ye 
gittim. Başladım orada çalışmaya. 
Müftülüğe gidiyorum. Bir cami 
imamının yanında müezzinlik 
yapıyorum. Şiir yazmam gerekiyor 
şiir yayınından anlayan biri var mı 
dedim, Yeşil Bor gazetesi varmış. 
Gittik gazeteyi bulduk. İçeri girdim. 
Kendimi tanıttım, ben şiir yayın-
lamak istiyorum dedim. Nurullah 
Genç gelmiş dediler. Beni nerden 
tanıyorsunuz dedim. Sen milli şiir 
yarışmasında birinci olmadın mı 
dediler. Bir gün müftü çağırdı. 
Hocam buyurun dedim. Bu şiirler 
senin mi dedi. Evet hocam dedim. 
Haftaya Sokullu Mehmet Paşa 
Camiinde orada vaaz edeceksin 
dedi. Hocam ben yapamam dedim. 
O zaman şiir yazmayacaksın dedi. 
Mehmet Akif senin yaşında vaaz 
veriyordu seferberliğe çağırıyordu 
dedi. Ya yapacaksın ya yazmaya-
caksın dedi. Merkez Camii dediği 
yer 5 bin cemaati olan bir camii. 
Daha önemlisi Asım Köksal Hoca 
İslam Tarihi Yazarı, orada namaz 
kılıyor. Düşündüm taşındım benim 

yazmam lazım. Çözüm aklıma 
geldi. Gittim kitapçıya Timurtaş 
Hocanın yeni kaseti geldi mi diye 
sordum. Geldi deyince hepsini ver 
dedim. Söz veriyorum bir hafta 
sonra getireceğim kaseti dedim. 
Götürdüm 3 gün içerisinde kaseti 
ezberledim. Müftünün yanına 
gittim tamam hocam haftaya vaaz 
veriyorum dedim. Tamam o zaman 
şiir yazabilirsin dedi. İzin aldım” 
ifadelerini kullandı. 

Kâinatın bir ritmi var
Etkinlikte ritim ve musiki konu-
larına değinen Mustafa Demirci, 
“Müzik dediğimiz ses ve ritimden 
ibaret. Ritim duygusu herkeste var. 
Çocukta da var büyükte de var. Me-
sela çocukların herhangi bir eğitim 
almaksızın ritmik bir şey duyduğun-
da kendi kendime yazması, çizmesi, 
zıplaması bir şey işaret ediyor. 
Fıtratında var olan bir şey. Çünkü 
kâinatın bir ritmi var. İçimizdeki 
bu ritmin kâinatta bir karşılığı var. 
Hayatın ritmi var diyoruz” dedi.  
■ TAYLAN DAŞDÖĞEN

İ
ZMİR’DEKİ arkeolojik kazılarda 
ortaya çıkarılan 8 bin yıl öncesi 
inanışlara ait tanrıça ve tanrı hey-

kelcikleri, İzmir Arkeoloji Müzesi’nde 
sergiye açıldı. Kemalpaşa’daki Ulucak 
Höyüğü, Bornova’daki Yeşilova Höyü-
ğü ve Aliağa’daki Ege Gübre Höyü-
ğü’nden çıkarılan heykelciklerle insan 
biçimli kutsal sunu kabının bulunduğu 
toplam 10 eserlik sergide bazı eserler 
ilk kez ziyaretçiyle buluşuyor. Serginin 
ilgi çeken eserleri arasında Yeşilova 
Höyüğü’nden 2021 yılı kazılarında 
çıkarılan ana tanrıça heykelciği, Ege 
Gübre Höyüğü’nden tanrı heykelciği 
ile Ulucak Höyüğü’nden kadın be-
denini yansıtan sunu kabı yer alıyor. 
Ana tanrıça ve tanrıları tasvir eden 
bazı heykelciklerin ayakta göğüslerini 
tutar şekilde ya da oturur pozisyonda 

betimlendiği görülüyor.
Kazılarda tespit edilen evlerin girişi 

ve üretim alanlarında bulunan eserle-
rin, yapıldığı dönemde yaşamın bollu-
ğu, idamesi gibi niyetleri temsil ettiği 
tahmin ediliyor. 

Zaman tüneli anlayışıyla 
sergilenecek

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü 
Hünkar Keser, 2021 yılında “Göre-
mediklerinizi Göreceksiniz Projesi” 
kapsamında her ay çok nadir eserleri 
ziyaretçilerle buluşturduklarını, 2022 
yılında aynı projeyi “kült” temasıyla 
sürdüreceklerini söyledi.  Tarih öncesi 
çağlardan günümüze kadar inanış-
ları betimleyen farklı eserleri zaman 
tüneli anlayışıyla sergileyeceklerini 
aktaran Keser, bu ay Neolitik dönem-

de yaşayanların kültlerini konu 
aldıklarını, gelecek aylarda son-
raki dönemlere ait sergilemeler 
yapılacağını belirtti. Höyüklerin 
birbirlerine yakın tarihlerde 
kurulduklarının belirlenmesine 
rağmen ana tanrıça tasvirlerinin 
önemli değişiklikler gösterdiğine 
dikkati çeken Keser, şu bilgileri 
verdi: “Ulucak Höyük bize kadim 
Anadolu kültürünü yansıtıyor. 
Bu bölgeden çıkarılan buluntu-
lar Çatalhöyük, Beycesultan ve 
Orta Anadolu’da görülen eserlere 
benziyor. Ana tanrıçaya önem verme-
leri bize kadının o dönemdeki değerini 
gösteriyor. Bu amaçla dönem insan-
ları ana tanrıça idolü şeklinde birçok 
figür yapmışlar. Bolluk ve bereketi 
simgelediğine inanmışlar. Ulucak’tan 

çıkarılan bir kapta kadın vücudu 
betimleniyor ve karın bölgesi geniş, 
şişkin gösterilmiş. Ayaklar ve kollar 
basit stilize edilmiş. Üzerindeki giysi-
ler dönemin kıyafet boyama tekniği ile 
verilmeye çalışılmış. Dini ritüellerde 
kullanıldığını düşünüyoruz.”

HERİTAGE açık artırma salonundaki 
müzayedede, Örümcek Adam çizgi roma-
nının 1984 baskısının 25’inci sayfası 3,36 
milyon dolara satıldı. 330 bin dolardan 
açılan açık artırmada çizgi romanın sayfa-
sına verilen fiyat ilk günde 3 milyon doları 
geçerek sahibini buldu. Aynı gün Süperman 
çizgi romanının eski sayılarından biri de 
3,18 milyon dolara satıldığı belirtildi. Her iki 
çizgi romanın alıcısının kimliği açıklanmaz-
ken, bir ABD çizgi romanının iç sayfası için 
önceki rekorun, 657 bin 250 dolara satılan 
1974 tarihli “The Incredible Hulk” sayısına 
ait olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti ve Çin Halk 
Cumhuriyeti arasında diplomatik iliş-
kilerin kurulmasının 50. yılı dolayısıyla 
Çin’in güneyindeki Guancou kentinde 
düzenlenen etkinlikler, Türk yönetmen 
ve senarist Kaplanoğlu’nun filmleri-
nin gösterimiyle sona erdi. Guangcou 
Kütüphanesinde düzenlenen kültürel 
etkinlikler kapsamında “Anadolu’ya Bir 
Adım Daha Yakın” başlığı altında, 8-9 
Ocak’ta Kaplanoğlu’nun “Yusuf Üçle-
mesi” olarak bilinen “Yumurta” (2007), 
“Süt” (2008) ve “Bal” (2010) filmleri 
gösterildi. Çinli izleyiciler, filmlere yakın 
ilgi gösterirken beğenilerini dile getirdi.

Çin’de “Anadolu Esintisi”
Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 
50. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuri-
yeti Guangcou Başkonsolosluğunca 
Guangcou Kütüphanesinin iş birliği 
ve Pekin Yunus Emre Enstitüsünün 
(YEE) desteğiyle “Anadolu Esintisi” 
başlıklı kültürel etkinlikler gerçekleşti-
rildi. Etkinler kapsamında 2 Aralık’ta 
kütüphanede 400 kitaptan oluşan Türk 
kitaplığının açılışı yapıldı, Uludağ Üni-
versitesi Türk İslam Sanatları Tarihi 
Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hicabi 
Gülgen’in 33 ebru çalışmasından 
oluşan sergi, ziyaretçilerin izlenimine 
sunuldu. Ardından 5 Aralık’ta Dünya 
Türk Kahvesi Günü’nde “Türk kahve-
si” tanıtım etkinliği yapıldı, 18 Aralık’ta 
çevrim içi Türk edebiyatı paneli düzen-
lendi. 19 Aralık’ta Çin’de yaşayan Türk 
gazeteci ve yazar Emre Demir, çevrim 
içi bağlama dinletisi sundu. 25 Ara-
lık’ta Türkiye Cumhuriyeti Guangcou 
Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu 
Neslihan Kul, kimlik, kültür ve yemek 
ilişkisi bağlamında Türk mutfağını 
tanıttığı “Anadolu Lezzetleri” başlıklı 
bir sunum yaptı. Etkinliklere, Çinli 
izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

HER ŞEY DAHiL
için geri sayım

Cenk Eren’e, Sezen Aksu’dan büyük jestCenk Eren’e, Sezen Aksu’dan büyük jest

Başrollerini Gürgen Öz ile Gonca Vuslateri’nin paylaştığı komedi filmi “Her Şey Dahil”, 25 Şubat’ta vizyona girecek

Üsküdar’da şiir dinletisi
Şiirlerinde manevi duyguların fotoğrafını çeken Müzisyen Mustafa Demirci, Üsküdar Belediyesi 
tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Nurullah Genç’in moderatörlüğünü üstlendiği Şiir Medeniyeti 
etkinliğinde İstanbullularla buluştu. Mustafa Demirci, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen 
etkinlik sırasında, şiirlerinden bir seçki sunarak manevi duyguların yaşamdaki rolünün altını çizdi

Heykelcikler sizi bekliyor

Çinliler Türk 
filmi izledi

Örümcek Adam’a 
SERVET ÖDENDİ

Ulucak, Yeşilova ve Ege Gübre kazılarından çıkarılarak İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 10 eser, Ulucak, Yeşilova ve Ege Gübre kazılarından çıkarılarak İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen 10 eser, 
Neolitik dönemde Batı Anadolu’da yaşayan insanların inandığı ana tanrıça ve tanrıları betimliyorNeolitik dönemde Batı Anadolu’da yaşayan insanların inandığı ana tanrıça ve tanrıları betimliyor



SPOR Toto Süper Lig’de 
kötü gidişat sonrası Fatih 
Terim’le 

yollarını ayıran 
Galatasaray’da 
teknik direktörlük 
görevine Domenec 
Torrent getirildi. 
Sarı-kırmızılı ta-
kımda bu gelişme-
ler ışığında trans-
fer çalışmaları 
da hız kazandı. 
Milliyet’in habe-
rine göre; Gala-
tasaray idarecile-
rinin Manchester 
City’nin dünyaca 
ünlü teknik direk-
törü Pep Guardio-
la’yı İstanbul’a davet 
ettiği vurgulandı. 
Galatasaray, teknik di-
rektör Domenec Torrent’in 
yardımcılarıyla birlikte resmi 
sözleşme imzaladığını açıkla-
dı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol 
teknik adam ile kaç yıllık mu-
kavele yapıldığı belirtilmezken, 
imza töreninde herhangi bir 
yöneticinin bulunmaması da 
dikkatlerden kaçmadı.

Başarılı olacağıma 
inanıyorum

Domenec Torrent, “Türki-
ye’nin tek dört yıldızlı ve Av-
rupa’da şampiyonluk kazanan 

tek takımında çalışacağım. Bu 
takımla büyük işler başaraca-

ğıma gerçekten 
inanıyorum” dedi. 
Manchester City 
Teknik Direktörü 
Guardiola’nın, 
eski yardımcısı 

Domenec Tor-
rent’in sarı-kırmı-
zılıların başına 
geçmesinden 
sonra bu konuda 
kolaylık sağlaya-
cağını bildirdi. 
Başkan Burak El-
mas ile daha önce 
telefonda da görü-
şen Guardiola’nın, 

Torrent’e özellikle 
kiraya verilecek 

isimlerle ilgili yardım-
da bulunacağı garantisi 

verdiği öğrenildi. Cim-
Bom’un yeni teknik adamının, 
İspanyol hocanın bu mesajını 
sarı-kırmızılı yetkililere bildir-
diği belirtildi. Bu çerçevede, 
yetişmesi durumunda devre 
arası, olmazsa yaz döneminde 
Manchester City’nin kiraya 
vereceği oyuncularla ilgili 
girişimde bulunacağı bildiril-
di. Böylece sarı-kırmızılılar, 
Torrent ile Guardiola arasın-
daki yakın ilişkiyi kullanarak 
transferde önemli hamleler 
yapacak.
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Galatasaray Kulübü’nde Fatih Terim’in vedasının ardından göreve Domenec Torrent getirildi. Sarı-kırmızılı ta-
kımda çalışmalarına tam gaz devam eden ve transfer girişimleri konusunda da yönetimle görüşen İspanyol teknik 
adamın Pep Guardiola ile bağı Burak Elmas ile kurmaylarının dikkatini çekti. Guardiola, İstanbul’a davet edildi

ALMANYA Bundesliga’da Borussia 
Dortmund, Freiburg’u 5-1 mağlup ede-
rek maç fazlasıyla lider Bayern Münih 
ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi. 
Karşılaşmada 2 gol atarak bu sezon 
Bundesliga’da 15’inci golünü kaydeden 
Erling Haaland, mücadelenin ardından 
kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak açık-
lamalarda bulundu. Haaland, “Kulüp, 
gelecek sezon için karar vermem konu-
sunda bana baskı uygulamaya başladı. 
Geleceğimle ilgili bana baskı uygulu-
yorlar ve bu da benim kısa sürede karar 
vermek zorunda olduğum anlamına 
geliyor. Kararımı şimdi veremem çünkü 
çok fazla maçımızın olduğu zor bir 
periyoda girmiş durumdayız” dedi.

BİLİNÇLİ ve sağlıklı bir nesil yetişme-
sine katkı sağlamak hedefiyle çalışmala-
rını yürüten Saran Group, Türkiye’nin 
çeşitli illerinde kullanıma sunduğu spor 
salonlarına bir yenisini ekledi. Saran 
Group’un Mustafa Kemal Atatürk’ün 
adını taşıyan 22’nci spor salonu Muğ-
la’nın Fethiye ilçesinde açıldı. Atatürk 
Spor Salonu’nun açılışına Saran Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Sa-
ran, Muğla İl Milli Eğitim Müdür Vekili 
Hasan Arslan, Fethiye Belediye Başkanı 
Alim Karaca, Tenis Federasyon Başka-
nı Cengiz Durmuş ve Hentbol Federas-
yon Başkanı Uğur Kılıç katıldı. Sadettin 
Saran, yaptığı konuşmada, “Bugüne 
kadar Anadolu’nun dört bir yanında 
21 spor salonu açtık ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’mıza devrettik. Bugün 22’nci 
spor salonumuzun açılışı ve devri için 
buradayız. Hayırlı olsun” dedi.

Erling Haaland
baskı altında!

22’inci spor
salonunu açtı

LİGDE geride kalan 20 maçta 
7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 
mağlubiyet yaşayan sarı-kırmı-
zılı takım, topladığı 27 puanla 
haftaya 12. sırada girdi. Teknik 
direktör Ömer Erdoğan yöneti-
minde sezona iyi başlayan ancak 
son haftalarda istediği sonuçları 
alamayan bordo-beyazlı takım 
ise 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 
2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. 
Hatay temsilcisi, 32 puanla 21. 
hafta öncesi 6. sırada yer aldı. İki 
takım arasında ligin ilk yarısında 
İstanbul’da yapılan maçı Galata-
saray 2-1 kazanmıştı. Torrent ilk 
maçına çıkacak. Galatasaray’ın 
yeni teknik direktörü Domenec 
Torrent, sarı-kırmızılı takımın 

başındaki ilk maçına çıkacak. 
Fatih Terim ile yolların ayrılma-
sından sonra sözleşme imzalanan 
59 yaşındaki İspanyol teknik 
adam, Galatasaray’ın başındaki 
ilk sınavını Hatayspor deplasma-
nında verecek. Galatasaray’da 6 
futbolcu, farklı nedenlerle yarınki 
karşılaşmada forma giyemeyecek. 
Sakatlıkları bulunan Fernando 
Muslera, Mbaye Diagne ve Işık 
Kaan Arslan ile sarı kart cezalısı 
Victor Nelsson, formasını terlete-
meyecek. Afrika Uluslar Kupası 
için Cezayir Milli Takımı’nda 
olan Sofiane Feghouli ile Mısır 
Milli Takımı’nın formasını giyen 
Mustafa Muhammed de yarın 
süre alamayacak.

İSMAİL Kartal’ın yöne-
time sunduğu raporda 
forvete takviye yapılması, 
öncelikli istekleri arasında 
yer alıyordu. Zaten Fener-
bahçe de bir süredir bu 
bölgeye transfer yapmak 
için çalışmalarını sürdü-
rüyordu. 1 numaralı hedef 
Vedat Muriç’ti ancak 
West Bromwich’in devreye 
girmesi sonrası Sarı-La-
civertliler bir başka eski 
gözdesini yeniden radarı-
na aldı: Aaron Boupend-
za... Şu anda Gabon Milli Takımı 
ile Afrika Uluslar Kupası’nda 
mücadele eden golcü oyuncu, 

sezon başında transfer 
olduğu Al-Arabi’de aradı-
ğını bulamadı. 25 yaşın-
daki forveti kiralamak için 
Sarı-Lacivertliler harekete 
geçti. Al-Arabi, sezon 
başında Boupendza için 4 
milyon 250 bin Euro öde-
mişti. Ancak Fenerbahçe, 
ilk etapta kiralayıp, sezon 
sonunda, anlaşılacak yeni 
teknik adamın talebine 
göre bonservisini almayı 
planlıyor. Al-Arabi bunu 
kabul ederse, geçen sezo-

nun Süper Lig gol karlı olan yıldız 
futbolcu ikinci yarıda Çubuklu 
formayı giyecek.

DESTEK VERECEK
GURDIOLA ASLAN’A

“CİMBOMʼDA 
3 futbolcu, 
sarı kart ceza 
sınırında bulu-
nuyor. Yedlin, 
Luyindama ve 
Berkan Kutlu, 
mücadelede 
kart görmeleri 
durumunda 
Kasımpaşa 
maçı öncesi 
cezalı duruma 
düşecek. Gala-
tasaray, Spor 
Toto Süper 
Lig’de yaptığı 
son 9 maçta 
sadece 1 galibi-
yet alabildi. 

GALATA-
SARAY, 
Süper Lig’de 
bordo-beyazlı 
takımla 4. kez 
karşı karşıya 
gelecek. Sa-
rı-kırmızılılar, 
tarihinde ilk 
kez geçen sezon 
Süper Lig’de 
mücadele eden 
Hatay temsilci-
si ile yaptığı 3 
maçta 2 gali-
biyet, 1 yenilgi 
yaşadı. Geride 
kalan sezon 
İstanbul’da 
oynanan maçı 
Galatasaray, 
Hatay’da 
oynanan maçı 
ise Hatayspor 
3-0’lık skorla 
kazanmayı 
başardı.

3 futbolcu 
sınırında

Hatay ile 
4. randevu

LİGDE geride kalan 20 maçta başındaki ilk maçına çıkacak. 

Cimbom
İÇİN ZOR SINAV

GALATASARAYʼDA taktik 
çalışmalar başladı. Aslan’ın yeni 
hocası Domenec Torrent, Flor-
ya’daki üçüncü gününde temel 
prensiplerini takıma aktarmaya 
çalıştı. Yarınki Hatayspor deplas-
manından bağımsız olarak, 4-3-3 
sistemi üzerinde duran İspanyol 
teknik adam, geçiş oyununu 
tüm öğrencilerine ezberletmeye 
çalışıyor. Hem takım halinde 
hem de bireysel olarak ne yapıl-
ması gerektiğini tek tek anlatan 
Torrent, idmanı sık sık yarıda 
keserek öğrencilerine uyarılarda 
bulunuyor. Torrent’in en hassas 
olduğu konulardan biri de topun 

geri kazanılma süresi. 5 saniyede 
topun tekrar kendilerine geçme-
sini isteyen tecrübeli hoca, rakibi 
karşılama ve oyunu soğutma 
çalışmaları yaptırıyor. Sarı-Kır-
mızılı ekibin dünkü antrenmanı 
tamamen taktiksel bir program 
üzerine kuruldu. Torrent ve ekibi, 
takımın mevcut oyun anlayışın-
daki eksikleri tespit ederek yeni 
bir yapı oluşturmaya çalışıyor. 
Hatayspor maçında sahaya çı-
kacak ilk 11 ise bugünkü antren-
manda netleşecek. Torrent’in pas 
oyununa yatkın, hızlı ve tempolu 
oyuncuları tercih etmeyi düşün-
düğü belirtiliyor.

GALATASARAYʼDA taktik geri kazanılma süresi. 5 saniyede 

İlk ders top kazanma
FENERBAHÇE’DE
her şey Boupendza için

Sarı-kırmızılı-
ların, önümüz-

deki günlerde de 
Guardiola’yı İstan-
bul’a davet edeceği 
öğrenildi. Başarılı 

teknik adamın, 
programının uygun 
olması halinde sa-
rı-kırmızılıların bir 
maçını tribünden 
takip etmesinin 

planlandığı 
dile getiril-

di.

İSTANBUL’A 
GELECEK
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SERGEN Yalçın’ın isti-
fasının ardından göreve 
getirilen Karaveli’nin teknik 

direktörlüğünde 6 maça çıkan 
Beşiktaş; 3 galibiyet, 2 beraberlik 
ve bir yenilgiyle 11 puan topla-
dı. Siyah-beyazlı takım, Önder 
Karaveli yönetimindeki 11 puanla 
1,8 puan ortalaması yakaladı. 
Beşiktaş, görevinden istifa eden 
Sergen Yalçın yönetiminde 15 
maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik 
ve 6 yenilgiyle 21 puan elde etti. 
Siyah-beyazlı ekip, Yalçın döne-
minde topladığı 21 puanla 1,4 
puan ortalamasında kaldı.

Ligde 16 maç sonra gol yemedi
Bu sezon savunmadaki sıkıntıla-
rıyla gündeme gelen Beşiktaş, Ka-
raveli yönetiminde ayrıca 16 maç 
sonra gol yememe başarısı gös-
terdi. Ligin 4. haftasında Öznur 
Kablo Yeni Malatyaspor’u 3-0 
yendiği maçta kalesini gole kapa-
tan siyah-beyazlı ekip, sonraki 16 
karşılaşmada gol yedi. Beşiktaş, 
21. haftadaki Gaziantep FK maçı-
nı ise gol yemeden tamamladı.

İç sahada iyi gidiyor
Beşiktaş, Karaveli’nin teknik di-

rektörlüğünde iç sahada da ba-
şarılı bir grafik tutturdu. Evinde 
Trabzonspor (1-2) ve GZT Gire-
sunspor’a (0-4) yenilen siyah-be-
yazlı ekip, Karaveli dönemindeki 
üç maçta Yukatel Kayserispor’u 
4-2, Göztepe’yi 2-1 ve Gaziantep 
FK’yi de 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 
Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay ile 
evinde oynadığı karşılaşmayı da 1-0 
kazandı. Sergen Yalçın döneminde-
ki 11 iç saha maçında 5 galibiyetle 
yüzde 45,4 galibiyet oranı yakala-
yan Beşiktaş, Karaveli ile 4 karşı-
laşmayı da kazanarak yüzde yüz 
başarıyla yoluna devam ediyor.

FUTBOLCULUK kariyerine 
başladığı ve uzun süre for-
ma giydiği Altay’da “Bü-

yük Mustafa” lakabıyla anılan 
Mustafa Denizli, futbolculuk 
kariyerini kısa dönem forma 
giydiği Galatasaray’da tamam-
ladı. Teknik direktörlük kariye-
rinde birçok başarıya imza atan 
tecrübeli teknik direktör, geçen 
yıl normal sezonun bitimine 2 
hafta kala Spor Toto 1. Lig’de 
Altay’ın başına geçti. Play-off 

etabı dahil 5 maçta yenilgi 
görmeyen Denizli idaresindeki 
Altay, play-off finalinde Altı-
nordu’yu yenerek 18 yıl sonra 
Süper Lig’e döndü.

Altay’da 0,9 puan 
ortalaması

Bu sezona iyi bir başlangıç 
yapan Mustafa Denizli yöne-
timindeki Altay, averajla lider 
duruma yükseldiği 7. haftanın 
ardından çıktığı 13 müsaba-

kada galip gelemedi. Aytemiz 
Alanyaspor maçı öncesinde 
görevinden ayrılan Mustafa 
Denizli, siyah-beyazlı ekibin 
başında Süper Lig’de 0,9 puan 
ortalaması yakaladı. Tecrübeli 
çalıştırıcı, teknik direktörlük 
kariyerinde en az puan topladı-
ğı sezonu geçirdi. Fenerbahçe 
ile 2000-2001’de 2,24 puan 
ortalamasına ulaşan tecrübeli 
teknik direktör, 25 maça çıktığı 
Kasımpaşa’da ise 1,04 puan 

ortalamasında kalmıştı. Süper 
Lig’de Galatasaray, Kocae-
lispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, 
Kasımpaşa ve Altay’da görev 
yapıp, 379 maça çıkan Deniz-
li’nin çalıştırdığı ekipler, bu 
müsabakalarda 203 galibiyet, 
82 beraberlik, 94 yenilgi yaşadı. 
Denizli, bu karşılaşmalarda 
1,82 puan ortalaması yakalar-
ken, Galatasaray, Fenerbahçe 
ve Beşiktaş’ın başında şampi-
yonluğa ulaştı.

L İGDE ikinci yarıya İzmir’de 
4-0’lık Fraport TAV Antal-
yaspor galibiyetiyle başlayan 

Göztepe dün de kendisi gibi alt sıra-
lardan uzaklaşma mücadelesi veren 
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 
deplasmanda 2-1’lik skorla geçti. Bu 
sezon ilk defa üst üste 2 galibiyete 
imza atan Göztepe, 21. haftanın 
ardından puanını 21’e çıkardı. 
Sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 
16. durumda bulunuyor. Sarı-kır-
mızılı ekipte sarı kart görerek cezalı 
duruma düşen Halil Akbunar, 22. 

haftada 19 Ocak Çarşamba günü 
İzmir’deki Demir Grup Sivasspor 
maçında forma giyemeyecek. Göz-
tepe’nin ara transfer döneminde 
kadrosuna dahil ettiği 3 isimden 
Jacques François Moubandje 
müsabakada yedek kulübesinde yer 
alırken, kaleci Kenan Piric ile Ous-
sama Tannane kadroda yer almadı.
Öte yandan antrenmanda darbe-
ye bağlı ayak bileği yaralanması 
sonucu oluşan bağ yaralanması 
tespit edilen Tannane’nin tedavisine 
başlandı.

İTALYA Birinci Futbol 
Ligi (Serie A) takımların-
dan Inter’de forma giyen 
milli futbolcu Hakan Çal-
hanoğlu, Aralık 2021’de 
gösterdiği performansla 
mavi-siyahlı takımda ayın 
futbolcusu seçildi.
Inter kulübü, resmi Twitter 
hesabından yaptığı payla-
şımda, aralık ayında oyna-
dığı 6 maçta 2 kez fileleri 
havalandırıp, 4 gol pası 
veren Hakan Çalhanoğ-
lu’nun “ayın en iyi oyun-
cusu” seçildiği belirtildi. 
Çalhanoğlu, Serie A’da bu 
sezon şu ana kadar göster-
diği performansıyla (6 gol, 
8 gol pası) Inter’e önemli 
bir katkıda bulundu. Milli 
oyuncu, takımı Inter’in, 
12 Ocak Çarşamba günü 
Juventus’u 2-1 yenip 
kazandığı İtalya Süper 
Kupası’yla da İtalya’da ilk 
kez kupa zaferi yaşadı.

AMERİKAN Basketbol 
Ligi’nde Miami Heat, milli 
oyuncu Ömer Faruk Yurt-
seven’in “double-double” 
yaptığı maçta konuk ettiği 
Atlanta Hawks’u 124-118 
mağlup etti. NBA’e 9 maçla 
devam edildi. Doğu Konfe-
ransı ekiplerini karşı karşıya 
getiren karşılaşmada Heat, 
sezonun 27. galibiyetine 
Hawks karşısında ulaş-
tı. Üst üste 4 galibiyetle 
konferansında ikinci sırada 
bulunan Heat’te mücade-
leye ilk 5’te başlayan ve 27 
dakika sahada kalan Ömer 
Faruk Yurtseven 17 sayı, 11 
ribaunt ve 4 asistle doub-
le-double yaptı. Tyler Herro 
24 sayı, Jimmy Butler 23 
sayı ve 10 asist, P.J. Tucker 
17, Max Strus 16 sayıyla 
galibiyette pay sahibi oldu. 
Bu sezon 41. maçında 24. 
kez kaybeden Hawks’ta 
Trae Young 24 sayı ve 9 
asist, De’Andre Hunter 20, 
Danilo Gallinari 18, John 
Collins 16 ve Kevin Huerter 
15 sayıyla mücadele etti.

Diğer Türk oyuncular da 
sahaya çıktı

Cleveland Cavaliers, deplas-
manda San Antonio Spurs’ü 
114-109 mağlup ederek üst 
üste 3’üncü, sezonun 25’inci 
galibiyetine ulaştı. Cavaliers’ta 
yaklaşık 24 dakika sahada kalan 
milli oyuncu Cedi Osman, 14 
sayı, 2’şer ribaunt ve asist, 1 top 
çalmayla skora katkı sağladı. 
Darius Garland 32 sayı ve 8 
asist, Jarrett Allen 17 sayı ve 
16 ribauntla galibiyette başrolü 
oynadı. Sezonun 27. mağlubi-
yetini yaşayan Spurs’te Dejoun-
te Murray’ın 30 sayı, 14 ribaunt 
ve 8 asistlik üstün performansı, 
galibiyet için yeterli olmadı. 
Batı Konferansı temsilcilerinin 
mücadelesinde Sacramento 
Kings, ağırladığı Houston Ro-
ckets’ı 126-114’lük skorla geçti. 
Sezonun 18. galibiyetine ulaşan 
Kings’te De’Aaron Fox 27 sayı, 
8 asist ve 6 ribaunt, Marvin 
Bagley 26 sayı ve 13 ribaunt, 
Buddy Hield 19 sayı ve 6 riba-
unt, Harrison Barnes 16 sayı, 9 
ribaunt ve 6 asistle oynadı.

Mustafa hoca eskiyi arattı
Altay’da görevinden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig’e çıkardığı 
siyah-beyazlı ekiple bu kulvarda 20 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı

SÜPER Lig’de ilk 
devrede Kasımpaşa, 
Yukatel Kayserispor, 

Adana Demirspor, Gözte-
pe, Aytemiz Alanyaspor, 
Çaykur Rizespor, Medipol 
Başakşehir, Öznur Kablo 
Yeni Malatyaspor, Fraport 
TAV Antalyaspor, Beşiktaş, 
VavaCars Fatih Karagüm-
rük ve Fenerbahçe, teknik 
heyetlerinde değişikliği 
tercih etti. İkinci yarının 
başlamasının ardından Ga-
latasaray’da Fatih Terim ve 
Altay’da da Mustafa Denizli 
görevlerinden ayrıldı. Bu 
ekiplerden Kasımpaşa 3, 
Aytemiz Alanyaspor da 2 
kez teknik heyette değişikli-
ğe gitti. Süper Lig’de Atakaş 
Hatayspor, Gaziantep FK, 
GZT Giresunspor, İttifak 
Holding Konyaspor, Demir 
Grup Sivasspor ve Trab-
zonspor, sezona başladıkla-
rı çalıştırıcılarla mücadelesi-
ni sürdürüyor.

Takım çalıştıran tek 
şampiyon Hamzaoğlu
Sezon başında görevde olan 
ve daha önce Süper Lig’de 
şampiyonluk yaşayan 5 
çalıştırıcı da takımlarından 
ayrıldı. Mevcut teknik direk-

törler içinde Çaykur Ri-
zespor’da Bülent Uygun’un 
yerine gelen Hamza Ham-
zaoğlu, Süper Lig’de şampi-
yonluk yaşayan tek çalıştırıcı 
konumunda bulunuyor.

Toplamda 8 şampiyonlu-
ğu bulunan Fatih Terim Ga-
latasaray’dan, siyah-beyazlı 
ekibi geçen sezon mutlu 
sona ulaştıran Sergen Yal-
çın Beşiktaş’tan, Beşiktaş, 
Fenerbahçe ve Galatasa-
ray’ı şampiyonluğa taşıyan 
Mustafa Denizli Altay’dan, 
Fenerbahçe’yi şampiyon 
yapan isimlerden Ersun 
Yanal Fraport TAV Antal-
yaspor’dan, Aykut Kocaman 
da Medipol Başakşehir’den 
sezon bitmeden ayrıldı.

En uzun süre görev 
yapan Rıza Çalımbay
Toplam 6 ekibin henüz 
teknik heyetinde değişiklik 
yapmadığı Süper Lig’de 
mevcut teknik direktör-
ler içinde Demir Grup 
Sivasspor’un çalıştırıcısı 
Rıza Çalımbay, en istikrarlı 
isim konumunda bulunu-
yor. Çalımbay, 2019-2020 
sezonundan bu yana Sivas 
temsilcisindeki görevine 
devam ediyor.

14 takım teknik
adam değiştirdi
2021-2022 sezonu heyecanına 21. hafta müsabaka-
larıyla devam edilecek Spor Toto Süper Lig’de teknik 
direktör değişikliğine giden takım sayısı 14’e yükseldi

  KARAVELi
iLAÇ GiBi GELDiLAÇ G

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK’yi 1-0 yenen Beşiktaş, 
teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde puan ortalamasını yükseltti

En iyisi Hakan

Göztepe ilki başardı
Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının ilk 2 maçında sahadan galibiyetle Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının ilk 2 maçında sahadan galibiyetle 
ayrılan Göztepe, bu sezon art arda ilk kez puan kaybı yaşamadıayrılan Göztepe, bu sezon art arda ilk kez puan kaybı yaşamadı

Yurtseven
fark yarattı



Hayvanların kafese kapatıl-
ması, gösterilerde kullanıl-
ması, doğal yaşam alanla-
rından uzaklaştırılmaları 
nedeniyle çok üzülen bir ço-
cuğun onları nasıl kurtardığı 
anlatılır. Özge Midilli-Ertan 
Kılıç’ın yazdığı Özge Midil-
li’nin yönettiği oyunda Nilay 
Yazıcıoğlu, Tarık Köksal, 
Nilay Bağ, Ceren Kaçar, 
Ceysu Aygen, Çağlar Polat, 
Emre Çağrı Akbaba, Meh-
tap Gündoğdu Akbulut rol 
alıyor. Oyun, 23 Ocak 2022 
tarihinde Harbiye Muhsin 
Ertuğrul Sahnesi’nde.

Günün birinde sirke, bir robot 
palyaço gelir ve sevimli palyaço 
sirkten kovulur. Bu kadarıyla da 
kalmaz, parası olmadığı için çok 
sevdiği pabuçları elinden alınır. 
Palyaçomuz pabuçlarını geri 
almak için iş aramaya başlar. 
Girdiği işlerden çocuksu duyar-
lılığı nedeniyle bir bir kovulur. 
Pabuçlarına asla kavuşamaya-
cağını düşünüp umutsuzluğa 
kapıldığında, imdadına çocuklar 
yetişir ve onların 
desteğiyle pabuçlarına 
ulaşır. Yeniden çocuk-
larla birlikte kahkaha 
dolu gösterisini gerçek-
leştirmeye devam eder. 
Dersu Yavuz Altun’un 
yazıp yönettiği oyunda 
Ayşe Günyüz, Çağrı 
Büyüksayar, Oğuzhan 
Oğuz, Gülsüm Alkan, 
Samet Silme, Sefa 
Turan rol alıyor. Oyun, 
23 Ocak 
2022 tarihinde Fatih 
Reşat Nuri Sahnesi’n-
de.

Karagöz uzun zamandır 
işsizdir ve iş aramaktadır. So-
nunda kendisine bir çiftlikte iş 
bulur. İşi hayvanların bakı-
mını yapmaktır. Ama ortada 
bir sorun vardır. Karagöz, 
hayvanları tanımamaktadır. 
Özgür Atkın’ın yazıp yönettiği 
oyunda İrem Erkaya ve Tan-
kut Yıldız rol alıyor. Oyun, 23 
Ocak 2022 tarihinde Gazios-
manpaşa Sahnesi’nde.

Rengarenk bir mutfak… 
Ama her yer çok dağınık… 
Oyuncu mutfağı toplamaktan 
sıkılıp gitmeye karar verir 
ama ayakkabısının tekini bir 
türlü bulamaz. O da ne, önce 
ayakkabısının diğer teki, sonra 
mutfaktaki her şey konuşmaya 
başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan 

Cook’u aramaya gitmiştir ve 
kim bilir başından ne mace-
ralar geçmektedir… Derya 
Yıldırım’ın yazdığı, Özgür 
Kaymak’ın yönettiği oyunda 
Derya Yıldırım rol alıyor. 
Oyun, 22 Ocak 2022 tarihinde 
Şişli Nazım Hikmet Kültür ve 
Sanat Evi’nde.

Ünlü sihirbaz Zubi’nin 
öğrencileri “usta”lığa geçip 
onun sihirli şapkasını alma-
nın hayalini kurarlar. Zubi, 
sihirli şapkanın yeni sahibini 
belirlemek için bir yarışma 
düzenler. İllüzyon göste-
rileriyle ilerleyen oyunda, 
hedefe ortaklaşa ilerlemenin 
önemi anlatılıyor. Kubilay 
Tuncer’in yazıp yönettiği 
oyunda Aslı Şahin, Aybar 
Taştekin, Cihat Faruk 
Sevindik, Damla Cangül 
Yiğit, Zeliha Bahar Çebi rol 
alıyor. Oyun, 23 Ocak 2022 
tarihinde Sultangazi Hoca 
Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.
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ÜNLÜ oyuncu Aras Bulut İynemli, Türkiye
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak-
laşa yürüttükleri “Yarını Kodlayanlar” projesi
kapsamında köy okullarında kurulan tekno-
loji sınıflarının açılış törenine katıldı. Aynı za-
manda Vodafone’un reklam yüzü olan
İynemli, Kocaeli Derince İshakcılar Ortaoku-
lu’nda düzenlenen açılışta çocuklarla bir
araya geldi. Açılışa İynemli’nin yanı sıra Tür-
kiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sezai Hazır da katıldı. Vodafone’un kadınlar
ve çocuklar için yaptığı çalışmaları gönülden

desteklediğini belirten İynemli, “Dijital gele-
cekte çocuklarımızın en önemli gereksinimle-
rinden biri kodlama bilgisi olacak. Bu bilgiyle
dijital dünyaya yön verebilecekler. Kodlama,
artık evrensel bir dil. Dolayısıyla, tüm çocuk-
ların kodlamayı öğrenmesi önem taşıyor.
Bugün açılışı yapılan teknoloji sınıfları da köy
okullarında okuyan çocuklarımıza eğitimde
fırsat eşitliği sunması bakımından çok kıy-
metli. Bu projeyi gönülden destekliyorum.
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derne-
ği’ne çocuklarımıza kazandırdıkları tüm im-
kânlar için teşekkür ediyorum” dedi. 

eğitiMde fırsat
eşitliği öneMli

a vcılar halkının en büyük
sıkıntılarından biri olan
kentsel dönüşüm çalışma-

ları hız kesmeden devam ediyor.
Burak Yüzbaşıoğlu bu konuda il-
çeye çözüm sunmak adına Kent-
sel Dönüşüm ve İnşaat
Firması'nı kurdu. Firma hak-
kında Damga'ya konuşan Yüzba-

şıoğlu, “Avcılar'da bir yıldır faaliyet gösteren
bir firmayız. İnşaatta yeteri kadar tecrübeli ol-
madığımız için iki firma ortak çalışıyoruz. Or-
tağımız yaklaşık 40 yıldır inşaat sektöründe
yer edinmiş bir firmadır. Onun iş tecrübesin-
den faydalanarak böyle bir yola çıktık” şek-
linde konuştu. 

Müteahhitler işini yapmıyor

Kısa sürede kentsel dönüşümden yedi inşaatı
geri aldıklarını söyleyen Yüzbaşıoğlu, yıkılan
her binada hak kaybının olduğunu belirterek,
“Yedi ay öncesine kadar bir binanın kareko-
dunu aldık ve raporda hasarlı olduğunu gör-
dük. Bir binanın hasarlı olması için sebep
olması gerekiyor. Bizde bunu düşünrek sor-
guladık. Silivri depreminin ardından birçok
depremden sonra DASK'ları sorgulamamız
gerektiğini söyledim. DASK belgeleri sonu-

cunda kat sahiplerine 70-150 bin arasında
ödeme yaptılar. Biz bunu bütün inşaatları-
mızda başlattık ve hepsinde para aldık. Bizim
bu süreci başlatmamızla Avcılar'da birçok kişi
bunu bilmediği için binalarını kaybettiler. Yı-
kılan her binanın başında hak kaybı var. Buda
gösteriyor ki müteaahhitler işini iyi yapmıyor.
Bundan sonrakiler bunun bilincinde olursa
hak kaybına uğramayacaklar. Avcılar'da kent-
sel dönüşüm kanununu hiçbir firma uygula-
mıyor. Bizi gelip dinleyenler dinledikten sonra
müteahhitlerin amacını daha iyi anlıyor. Mü-
teahhit ile yaptıkları sözleşmeyi kesinlikle avu-
kata okutarak fikir almaları gerekiyor. Bu
konuda avukat seçimi çok önemli. Çünkü o
avukatın hangi alanda profesyonel olduğunu
çok iyi bilmek gerekiyor. Kısacası avukat ya
bizi ipten alacak ya da bizi ipe götürecek”
açıklamasında bulundu.  

Önce müteahhit dinlenmeli

Kat sahiplerinin elden müteahhite para öde-
memesi konusuna dikkat çeken Yüzbaşıoğlu,
“Kentsel dönüşümde Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı şunu söylüyor; hiçbir kat sahibi müteah-
hite elden para ödeyemez. Avcılar'da
müteahhitler elden para topluyorlar. Hangi
frmayla çalışılırsa çalışsın 'iş devrilemez' mad-
desi konulmalıdır. Arkasında güç olanlar Av-
cılar halkından inşaat alıyor. Bu şekilde başka
firmalara devrediyor. Müteahhitin kat mali-
yetlerine göre bazı sorumlulukları var. Biz hak
terazisini yerine getiriyoruz. Burada müteah-
hitler önce kat sahiplerini dinliyor ama doğru
olan önce müteahhiti dinlemek. Şunu çok ya-
şıyoruz, imzalanan sözleşmeyle noterdeki
sözleşme birbirinden farklı çıkıyor. Çünkü
müşteri imzaladığının aynısını noterde göre-
ceğini düşündüğü için bir daha sözleşmeye
bakmıyor. Bu yüzden noterde bir daha baştan
okumaları gerekiyor. Fiyat artışının en büyük
sebeplerinden biri de budur. Benim yaptığım

iki yıl önce yapılsaydı şuan Avcılar bam-
başka bir yer olurdu. DASKlar alınmadığı

için müşteriler ödeme yapamıyor. Bir binanın
iskanın alınması için müteahhitin SGK vb.
borçları olmaması gerekiyor. İskanı bir yıl
sonra vereceğim diyorsa bunu sorgulamak
gerekiyor çünkü anında vermesi gerekiyor.
Son paranızı iş bitirme de değil, İSKAN da
ödeyeceksiniz. Kentsel dönüşüm kararı alan

bütün binalar karekod örneğin-
den sonra mutlaka daska

başvuracaklar. Biz insanla-
rın burada güvenini kazan-
dık. Sözleşmeye bakma
gereği bile duymuyorlar
artık. Çünkü önce kendi-
mizi ve ne yaptığımızı
anlatıyoruz” dedi. 

Halkı bilgilendiren
yok

Kentsel dönüşümün be-
lediyeyi ilgilendi-
ren bir durum

olmadığını söyleyen
Yüzbaşıoğlu, belediyenin
sadece aracı olduğuna de-
ğinerek, “Çözüm, işi bi-
lenlerle yapmak ve

çözülmesi gereken
ne varsa hukuki
süreçlerden ge-

çerek çözülmelidir. Avcılar'da Kentsel Dönü-
şüm Müdürlüğü kuruldu. Bu başlığın altına
hukuk, mühendislik, mimarlık sigorta birim-
leri kurulup, Avcılar halkına tek tek hepsinin
anlatılması gerekiyordu. Ama halkımızı bilgi-
lendiren yok. Bu sistem birçok yerde kurula-
bilirdi. Sistem Avcılar Belediyesi İnşaat
Firması'nın (AVBEL) yapması gereken bir
durumdu. Kentsel dönüşüm Avcılar Beledi-
yesi tarafından yapılan bir şey değil. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bir
olaydır. Belediye sadece aracıdır. Ben mimar,
avukat değilim ama sayemde 150-200 mülk
sahibi dasktan para aldı. Yüz tane inşaat yap-
saydım bu kadar mutlu olmazdım. Bunu bi-
linçli insanlarla yapsaydık her şey çok farklı
olacaktı” değerlendirmesinde bulundu.

Vodafone’un reklam yüzü olan sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli, “Yarını 
Kodlayanlar” projesi kapsamında köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarının
açılış törenine katıldı. Kocaeli’de düzenlenen açılışta çocuklarla bir araya gelen
İynemli, “Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak çok değerli” dedi

Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Firması'nın sahibi iş insanı 

Burak Yüzbaşıoğlu, Avcılar'da sürdürdükleri çalışmalara ilişkin

konuştu. Kentsel dönüşümde en çok DASK nedeniyle sorunlar

yaşadıklarını anlatan Yüzbaşıoğlu, “Geçmişteki Silivri depremi

sonrası DASK'ı olanlara 70 ila 150 bin lira arasında 

ödemeler yapıldı. Avcılar'da ise kat sahipleri DASK'tan para

alamıyor veya DASK yaptırmamış oluyor. Bu nedenle de 

perişan oluyorlar. Buna çözüm 

bulunmalı” dedi

BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL
HABER

Daire satışları konusunda komisyona dikkat
çeken Yüzbaşıoğlu, “avcılar Belediyesi ve Çevre
Şehircilik Bakanlığı'nın kat sahiplerinin mağduri-
yetini gidermek için süreci hızlandırmaları gere-
kiyor. Daire satışları konusunda avcılar'da bir
komisyon kurulmalı. Belediyede dairenin satışı
için bir imza alınmadığı sü-
rece o daire satışa çı-
karılmamalı.
aVBel'e bu ko-
nuda çok fazla
görev düşüyor.
artısı yok, eksi-
lerini de konuş-
mak gerekiyor.
avcılar'da
şuan bir hızlı-
lık var. 1999
depreminden
sonra ağır hasar
alan avcılar iki yıl
sonra farklı ola-
cak” dedi.

Komisyon kurulmalı

Güngören’e hoşgeldiniz

DASK YoKSA 
dönüsüM de yoK

Üniversiteye kayda gelen öğrencileri Güngören
Belediyesi ekipleri karavanla kapıda karşıladı
GÜNGÖREN Belediyesi ekipleri, üniversitelerin
yeniden açılmasıyla birlikte üniversite ve KYK
yurduna kayda gelen 4 bin öğrenciyi kapıda kar-
şılayarak ikramlarda bulundu. Öğrenciler için
modern tasarımlara sahip 2 Öğrenci İstasyo-
nu'nu da hizmete açan Güngören Belediyesi,
buralarda da tamamen ücretsiz bir şekilde öğ-
rencilere hizmet vermeye devam ediyor. Üniver-
site ve KYK Fatih Fatih Sultan Mehmet
Yurduna yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı ne-
deniyle kayıt yaptırmaya gelen yaklaşık 4 bin öğ-
renciye Güngören Belediyesi'nden hoş geldin
sürprizi yapıldı. Güngören Belediyesi'nin ekipleri
kapı girişine kurdukları karavan ile kayda gelen
öğrenci ve velilere, sıcak çorba, çay, kahve ile ik-
ramlarda bulundu. Ekiplerin hoş geldin ikramı
kayıtların devam edeceği 4 gün boyunda aralık-
sız sürecek. Güngören Belediyesi'nin öğrencilere
verdiği destek de artarak devam ediyor. Güngö-
ren Belediyesi son 3 ay içinde 2 Öğrenci İstasyo-

nu'nu hizmete açarak yeni eğitim öğretim yı-
lında öğrencilerin daha modern ve konforlu bir
alanda ders çalışmalarını sağladı. Öğrenciler
online randevu alarak diledikleri saatlerde istas-
yonlardan faydalanabiliyor. Öğrenci İstasyon-
ları sessiz bir çalışma ortamının yanı sıra
kütüphane, dinlenme alanları ve ücretsiz ikram-
lar ile öğrencilere hizmet veriyor.

Kadınların gözünden

Maltepe
Usta fotoğrafçı Erdem Kırım rehberliğinde
Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen
fotoğraf gezisiyle kadınlar Maltepe'yi kendi
objektifleriyle fotoğrafladı. Kırım, kadınlara
çekim teknikleri ile ilgili eğitim de verdi
Maltepe Belediyesi, kadınlar için fotoğraf gezisi düzen-
ledi. Maltepeli kadınların gözünden Maltepe fotoğraflarının
çekildiği ve tüm gün süren etkinlikte kadınlar, tek bir günde
Maltepe sınırları içinde hem sahilden hem ormanlık alan-
dan hem de şehir yaşamından kareler çekme şansı yaka-
ladı. Usta fotoğrafçı erdem Kırım, etkinliğe katılan
kadınlara fotoğraf çekerken dikkat etmeleri gereken nokta-
ları ve tecrübelerini aktardı. Maltepe Belediyesi Kadın ve
aile Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kadınların Gözün-
den Maltepe'de Yaşam” başlıklı etkinlik, sabah saatlerinde
Dragos sahilinde başladı. Güne yağmur sürpriziyle başla-
yan kadınlar, kısa süren yağmurun ardından oluşan su biri-
kintilerinin varlığı ve bulutların etkisiyle ortaya çıkan
değişken ışık koşulları sayesinde birbirinden güzel fotoğ-
raflar çektiler. Fotoğrafçı erdem Kırım rehberliğinde mev-
cut koşullarda ışık ve yansıma konusunu tecrübe eden
kadınlar, gün ilerledikçe makro çekim, kompozisyon,
portre çekimi gibi farklı başlıklarda bilgiler edindiler. Her
yaştan kadının farklı ekipmanlarla katıldığı etkinlikte Kırım,
gezi boyunca yalnızca fotoğraf makineleri hakkında değil,
telefondan çekim hakkında da katılımcılara bilgiler verdi.

İnsan bakışı ruh katıyor

Çok iyi, hevesli bir grupla karşılaştığını belirten erdem
Kırım, “Ben onlara fotoğraf makinesini nasıl tutacakların-
dan başlayarak, açıları, onlara yardımcı olabilecek unsur-
ları anlatmaya çalıştım. Bütün hava şartlarını bir arada
bulduk. Rüzgâr, yağmur, bulutlar. Bu da şansımız oldu”
dedi.Fotoğraf makinesinin kalitesinin fotoğrafın sadece fi-
ziksel kalitesini belirlediğini söyleyen Kırım, “Fotoğrafın
içine ruh katan insanın gözleridir, bakışıdır. Her türlü eği-
timi alabilirsiniz ama o bakış açısı doğuştan gelen ve daha
sonra gelişen bir şeydir. Bunu da kattığınız zaman işin
içine iyi bir fotoğrafa ulaşırsın” diye konuştu.

Burak 
Yüzbaşıoğlu

16 OCAK 2022 PAZAR

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

Bu hafta Harold Pinter, Albert 
Camus, Sofokles gibi uluslara-
rası üne sahip yazarların yanı 

sıra genç yazarların eserleri seyirciyle 
buluşuyor. Kutlama (Yeni Oyun), 
Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, Ge-
çit, Veba, Antigone, Ay Carmela, Ze-

hir, Öldün Duydun mu?(Yeni Oyun), 
Yaftalı Tabut, 12. Gece, Rüya, Benim 
Güzel Pabuçlarım, Karagöz Çiftlik 
Bekçisi, Herkes Sihirbaz Olacak, Bir 
Gün Ayakkabımın Teki, Elma Kurdu 
Kırtık, Bekçi ile Postacı oyunları Ocak 
ayının yeni haftasında sahnelenecek.

Bu hafta Harold Pinter, Albert hir, Öldün Duydun mu?(Yeni Oyun), 

İstanbul’da
dolu dolu tiyatro var

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) ŞEHİR 
TİYATROLARI, OCAK AYININ YENİ HAFTASINDA 

17 OYUNLA SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKIYOR

ŞEHRİN en lüks restoranında 
herkesin birbirini küçümseyerek 
kendi varlığını yücelttiği, ağızına 
geleni söylediği, evlilik, tanışma, 
yükselme gibi nedenlerle sözde 
“kutlama” yapılan bir akşam 
yemeği... Kutlama, ömrü boyunca 
insan hakları mücadelesi vermiş 
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, 
Pinter’ın son oyunu. Harold 
Pinter’in yazdığı Yıldırım Fikret 
Urağ’ın yönettiği oyunda Can Er-
tuğrul, Çağlar Polat, Erkan Sever, 
Gizem Akkuş, Orçun Tekelioğlu, 
Özgür Efe Özyeşilpınar, Pınar 
Demiral, Selim Can Yalçın, Selin 
İşcan, Şehnaz Bölen Taftalı rol 
alıyor. Oyun, 19-22 Ocak 2022 
tarihleri arasında Harbiye Muhsin 
Ertuğrul Sahnesi’nde.

ÇIKTIKLARI yolculukta dağ 
başında mola veren bir ağa ve 
maraba, saklandıkları yerden 
kontrol noktasını izlerler. İki kişi 
arasındaki ilişki aslında insanlığın 
varlığından beri mücadele ettiği 
mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin 
hikâyesinin özeti gibidir.

Cem Düzova’nın yazdığı Nihat 
Alpteki’nin yönettiği oyunda Gürol 
Güngör, Hasip Tuz, Emre Narcı, 
Müslüm Tamer rol alıyor. Oyun 
19-22 Ocak 2022 tarihleri arasında 
Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

DEVLETİN olmazsa olmaz yasası, 
bireyin vicdanında karşılığını bula-
mazsa, iktidarın elinde tuttuğu iki 
ucu kızgın demir kimi yakar? Sop-
hokles’in binlerce yıl önce kaleme 
aldığı aynı adlı oyunundan uyarla-
nan Antigone’de; aynı savaşta bir-
birini öldüren, ama biri kahraman 
diğeri hain ilan edilen iki kardeşine 
de, son görevini yapmakta kararlı 
olan Antigone ile; devletin varlığıy-
la kendi varlığını eş tutan Kreon’un 
buyruklarından geri adım atmayan 
duruşu karşı karşıya geliyor.

İnsanlığın tüm kadim deneyimleri 
tarihe gömülürken yine de çözül-
meyen, kaybolmayan çelişkilerimizi 
sahneye getiren “Antigone”, dün-
den bu günü tartışıyor. Sofokles’in 
yazdığı, Sabahattin Ali’nin çevirdiği 
Engin Alkan’ın uyarlayıp yönetti-
ği oyunda Cengiz Tangör, Zafer 
Kırşan, Aslı Menaz, Gözde İpek 
Köse, Özgün Akaçça, Destan Bat-
maz, Onur Şirin rol alıyor. Oyun, 
20-22 Ocak 2022 tarihleri arasında 
Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi 
Sahnesi’nde. 

NOBEL Ödüllü yazar Camus’nün 
faşizm alegorisi olarak kaleme 
aldığı eserde, veba salgını sırasın-
da yaşanan kaotik durum anlatılır. 
Karantina döneminde verilen 
mücadele, belirsizlik ve korkunun 
egemen olduğu bir dünya canlan-
dırılıyor. Neil Bartlett’in uyarladığı 
Mehmet Ergen’in çevirip yönettiği 
oyunda Sevil Akı, Serdar Orçin, 
Murat Coşkuner, Emrah Can 
Yaylı, Burteçin Zoga, Tankut 
Yıldız, İrem Arslan, Özgür Dereli, 
Burak Davutoğlu, Ergun Üğlü, 
Cafer Alpsolay rol alıyor.

Oyun, 19-22 Ocak 2022 ta-
rihleri arasında Gaziosmanpaşa 
Sahnesi’nde.

Adına tarihin dipnotlarında 
rastlayabildiğimiz, Türkiye’nin 
ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, 
aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın 
her alanında öncü Fatma Nudiye 
Yalçı’nın hikâyesi. 1920’lerde 
başlayan mücadelesine Dr. Hik-
met Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet 
de eşlik ediyor.

Bilgesu Erenus’un yazdığı 
Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda 
Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, 
Ceren Hacımuratoğlu, Lale 
Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, 
Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu 
rol alıyor. Oyun, 19-22 Ocak 
2022 tarihleri arasında Üsküdar 
Kerem Yılmazer Sahnesi’nde. 

İspanya’da Milliyetçiler ve Cum-
huriyetçiler arasında geçen iç 
savaş dönemini anlatan oyunda,  
iki varyete oyuncusu Carmela ve 
Paulino, Franco önderliğindeki 
Milliyetçiler tarafından rehin 
alınır. Belçite şehrinin işgalini 
kutlayan Milliyetçiler tarafından 
istemedikleri bir gösteriye zorla-
nırlar. Bu zorlamanın sonucunda 
içinde bulundukları savaşı, “gös-
teri yapılmalı mı, yapılmamalı 
mı?“  sorusuyla sanatı ve sanat-
çıyı sorgulamaları, işleri gereği 
güldürmeyi, eğlendirmeyi hedef-
leyen bu iki oyuncunun isyanları, 
gelgitleri, kayıpları anlatılır. Jose 
Sanchis Sinisterra’nın yazdığı, 
Yalçın Baykul’un çevirdiği, Naşit 
Özcan’ın yönettiği oyunda, Ada 
Alize Ertem, Çağatay Palabıyık, 
Erkan Akkoyunlu rol alıyor. 
Oyun, 19-22 Ocak 2022 tarihleri 
arasında Müze Gazhane Büyük 
Sahne’de.

BİR ailenin üç kadını; anneanne, kız 
ve torun… Üçünün ortak yazgısı, 
aynı mekanda, dile gelenlerden daha 
çok içlerinden sessiz sedasız geçen 
cümlelerde gizli… Erkeklerin yalnız 
ve eksik bıraktığı yaşamlarında, bir-
birlerine tutunurken ve giderek birbi-
rine benzerken, geçmiş, şimdi ve ge-
lecek içiçe geçiyor. Sen İstanbul’dan 
Daha Güzelsin, İstanbul fonunda 
Ayfer, Başak ve Melis’in hikâyesini 
anlatıyor. Kadının değişmeyen hikâ-
yesini… “Kucağıma almışım seni… 
yürümüşüz beraber, çelik tellere 
bakmışım, çimentoya, karşıdan yeni 
yeni çıkan uzun binalara… yerdeki 
asfalta bakmışım… yolun yarısın-
da yorulanların sigara dumanları 
arasından geçmişiz, ter kokusu her 
yer Allah kahretsin, “boğaz havası-

nın içine ettiniz” diye bağırdım. ‘gel 
kız eve gidiyoruz, sen İstanbul’dan 
daha güzelsin’ O gün hayatımın en 
güzel günüymüş, meğerse…” Murat 
Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, 
anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş 
araçlarını buluşturan oyun, “üç anla-
tıcı’lı bir kurguyla ilerliyor. Mekânın 
birliğine hikayenin parçalanmışlığı 
ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya 
çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek 
ve şimdide çakılı kalmış üç hikâyeyi 
birleştiriyor. Zamanla üç hikâye de 
tekleşiyor ve ‘kadın’ın hikâyesine 
dönüşüyor… Murat Mahmutyazı-
cıoğlu’nun yazıp yönettiği oyunda 
Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz 
Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 19-22 
Ocak 2022 tarihleri arasında Fatih 
Reşat Nuri Sahnesi’nde.

KUTLAMA (Yeni Oyun)

GEÇİT ANTİGONE

VEBA

Geçmişte yaşadıkları trajik kay-
bın ardından ayrılan çift, yıllar 
sonra bir araya gelmek zorunda 
kalır. Bu buluşma, acılı bir geçmiş 
hesaplaşmasına dönüşür. Karşı 
tarafın da neler hissettiğine dair 
eksik bırakılan taşlar yerine oturur. 
Kadın ve erkek dünyasının bakış 
açısına odaklanan eser Hollanda 
prömiyerinin ardından birçok dile 
çevrilmiştir. Lot Vekemans’ın yaz-
dığı Şaban Ol’un çevirip yönettiği 
oyunda Sevinç Erbulak, Ahmet 
Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir, 
Eraslan Sağlam rol alıyor. 
Oyun, 19-22 Ocak 2022 tarihleri 
arasında Müze Gazhane Meydan 
Sahne’de.

ZEHİR

İntihar eden bir adamın geride 
bıraktığı hayatı, hatalarıyla yüzleş-
mesi ve sonrasında kendini tanıma 
süreci anlatılıyor. Oyunda ayrıca 
sabır, mücadele, belleksizlik gibi 
insanı şekillendiren pek çok kav-
ram irdeleniyor. Yiğit Sertdemir’in 
yazdığı Burçak Çöllü’nün yönettiği 
oyunda Emrah Can Yaylı, Pelin 
Budak, Tankut Yıldız rol alıyor. 
Oyun, 19-22 Ocak 2022 tarihleri 
arasında Üsküdar Musahipzade 
Celal Sahnesi’nde.

ÖLDÜN, DUYDUN MU?

Shakespeare’in en sevilen komedi-
lerinden biri olan 12. Gece’de, ikiz 
kardeşler Viola ve Sebastian, bir 
gemi kazasından sonra, birbirlerini 
öldü sanıp ayrı düşerler. Viola, 
Illyria dükü Orsino’nun hizmetine 
girebilmek için erkek kılığına girer. 
Orsino adına güzel Olivia’ya kur 
yapmakla görevlendirilir. Olivia 

ise kardeşinin ölümünden sonra 
yastadır ve ayağına gelen herkesi 
geri çevirmektedir, ta ki şimdi erkek 
kılığındaki Viola’ya aşık olana dek. 
Bu sırada, Olivia’nın dayısı Tobi, 
tutucu hizmetkâr Malvolio’ya şa-
matalı bir oyun oynarak, bu cüm-
büşlü kimlik yanılması ve karşılıksız 
aşk hikâyesini iyice kızıştırır. 

12. GECE

YAFTALI TABUT

AY, CARMELA!

SEN İSTANBUL’DAN DAHA GÜZELSİN

Bu Haftanın 
Programı 

(19-23 Ocak 
2022)ÇOCUK OYUNLARI

RÜYA
(5+Yaş)

BENİM GÜZEL 
PABUÇLARIM (3+)

KARAGÖZ ÇİFTLİK 
BEKÇİSİ (3+ Yaş)

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ (3+ Yaş)

HERKES SİHİRBAZ 
OLACAK (3+ Yaş)


