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Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, muhtarlarla

buluştu. “Sizlere bir de müjde ver-
mek istiyorum” diyen Erdoğan,
“Hükümete geldiğimizde muhtar
maaşları 97 liracıktı. Bu yılbaşı iti-
bariyle 3 bin 392 lira seviyesine çı-
karmıştık. Muhtar maaşlarının

asgari ücretin altında
kalmasına gönlümüz
razı olmadı. Muhtar
maaşlarını Asgari
Ücret seviyesine,
yani 4 bin 250 liraya
yükseltme kararı
aldık. Birileri atar
tutar, biz yaparız”
ifadelerini kullandı. 
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BİRİLERİ ATAR BİZ YAPARIZ

Muhtar maaşları 
4 bin 250 TL oldu
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HDP'Lİ GÜZEL, YANLIŞ YAPMIŞ!

CHP de fezlekeye
evet oyu verecek

CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, öldürülen

PKK'lı teröristle fotoğrafları 
ortaya çıkan HDP Diyarbakır
Milletvekili Semra Güzel’in do-
kunulmazlığının kaldırılması is-
temiyle düzenlenen fezlekeye
ilişkin, "Soruştur-
masının yürüyebil-
mesi açısından bu
dosyaya özel olarak
dokunulmazlığının
kaldırılması nokta-
sında 'evet' oyu kul-
lanacağız. HDP'li
Semra Güzel büyük
bir yanlış yapmış”
dedi. I SAYFA 7
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İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, yatırım onayı

verilmeyen Beylikdüzü met-
rosu ile ilgili Ulaştırma Bakan-
lığı’ndan yapılan açıklamanın
doğru olmadığını söyledi.
Ulaştırma Bakanı Karaismai-
loğlu'ndan 'bu arkadaş' diye
bahseden İmamoğlu, “Twitter

üzerinden ‘şu evrakları eksik'
diye açıklama yapma zorunda
kaldı. Bu Twitter neymiş ya?”
tepkisini gösterdi. İmamoğlu,
İstanbul’daki tüm metro ve üst
geçitlere 'hükümetin İBB’nin
yapacağı işleri engellediğini'
anlatan afişler asılacağını
açıkladı. I SAYFA 5

Balıkçı Kenan çocuklara 
balığı sevdirmek için balık

köfteden burger, uskumrudan
dürüm ve sandviç olmak üzere
özel menüler hazırladı. Bütün 

çocukları yarı yıl tatilinde bekle-
diklerini anlatan Balıkçı

Kenan, “Çocuklarımız
hem doğal köfte yiyecek,
hem de daha sağlıklı bü-
yüyecekler” dedi.
I SAYFA 16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
yargılaması süren Selahattin

Demirtaş'ı teröristbaşı Öcalan'a şi-
kayet ettiğini belirten İYİ Parti Li-
deri Meral Akşener, “Rezalete
bakar mısınız? Eğer İmralı'dakini
çıkarmanın peşindeysen orada du-

racaksın. Sakın ha!
Seçim kazanmak için
böyle bir kötülüğü
memlekete yapmaya
kalkma. Belki küçük
ortağını ikna edebi-
lirsin ama böyle ha-
inliğe yeltenirsen
karşında bizi bulur-
sun” dedi. I SAYFA 7
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AKŞENER'DEN İMRALI TEPKİSİ

Karşında direkt
bizi bulursun!

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Muharrem Erkek, 6 par-

tinin güçlendirilmiş parlamenter
sistem üzerindeki çalışmasını ta-
mamladığını belirterek, "6 parti
ortak mutabakat metnimizi ta-
mamladık. Şimdi süreç, taktir

sayın genel başkan-
larda. Demokrasi
için ittifak yapıyoruz.
Bu sistem eşitliği, öz-
gürlüğü yok etti. Biz
bu sistemi değiştir-
mek için çalışıyoruz
ve değiştireceğiz. "
dedi. I SAYFA 7
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TAKTİR GENEL BAŞKANLARDA

Demokrasi için 
ittifak yapıyoruz

İstanbul Kantinciler Esnaf
Odası'nın, (İKEO) 16 Ocak

günü Bayrampaşa'da genel kurulu
gerçekleşti. 2 bin 120 delegesi bulu-
nan İKEO'nun genel kurulunda bin
602 kişi oy kullandı. Oda başkanlığı
için 3 aday yarıştı. Yeniden aday
olan mevcut Başkan Vahap Osma-

noğlu, kıran kırana geçen seçimde
784 oy alarak yeniden başkan se-
çildi. Nihat Yüceur ise 754 oy alarak
başkanlığı 30 oyla kaybetti. Bir diğer
aday Ayhan Durmuş ise 64 delege-
nin desteğini aldı. Kongrenin ardın-
dan Damga'ya konuşan Yüceur, çok
tartışılacak iddialar ortaya attı. 

3 ADAY YARIŞTI 30 OY FARKLA KAZANDI

ç
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Zincir marketler ve kredi
kartlarının yaygınlaşmaya

başladığı pandemi öncesinde bir
süre bakkalların gündeminden
çıkan veresiye talepleri yeniden
gündemde. İstanbul’da yaklaşık 12
bin bakkal var. Geçen yıl İstanbul
İstatistik Ofisi bir araştırma yapa-
rak 39 ilçede 402 mahalle bakka-
lıyla görüşmüştü. Araştırma,

geçen yılın martında bakkalların
yüzde 71’i veresiye defteri tutarken
veresiye yazdıranların sayısının
yüzde 32.2, borç miktarının ise
yüzde 54.8 arttığını ortaya koy-
muştu. Bütün bunlardan sonra
döviz kuru yüzde 100 arttı ve en-
flasyon yüzde 36 olarak belirlendi.
Bakkallar ise veresiye defterlerinin
kabardığını söyledi. I SAYFA 6
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AFIS ASACAK!

KOVIDLI KISILER
OY KULLANDI!
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Anti demokratik bir kongreyi
geride bıraktıklarını dile getiren

Nihat Yüceur, Divan Başkanı
Tahir Özer ve Vahap Osma-
noğlu altlı üstlü oturduklarını
belirtti. Özer'in kendilerine söz
vermek istemediğini belirten
Yüceur, “Israr ettikten sonra 5
dakika söz alabildik” açıkla-

masını yaptı. Yüceur, seçime gölge
düştüğünü de belirterek, “Kongreye

katılamayan bazı üyelerin ye-
rine oy kullandırıldığını tespit
ettik. Bundan daha kötüsü ko-
vidli olan bazı kişiler karanti-
nada olması gerekirken
kongreye gelerek oy kullandı”
iddiasında bulundu. I SAYFA 9

DİVAN, SADECE 5 DAKİKA KONUŞTURDU
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ÇOCUKLARA
öZEL MENÜ

SEZEN AKSU 
OLMAK DA ZOR…

S ezen Aksu olmak da zor. Bir
laf edersin seni FETÖ’cü ilan
ederler.

Bir konuşursun iktidar yalakası
yaftası yapıştırırlar.

Bir şarkı yazarsın linç edilirsin.
Soruyorum size. Aynı şarkı sö-

zünü bir başkası yazsa ve okusa
kimin dikkatini çekecekti?

Hiç hayatınızda bir şarkı sözü
yazdınız mı?

Hayatınızda bir şarkı bestelediniz mi?
Hadi bunlardan vazgeç-

tim, iki notayı yan yana
getirip bir şarkı 
mırıldadınız mı?

İki kelimeyi yan
yana getirip güfte
yaptınız mı?

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 9'da 

IMAMOGLU

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Sağlık durumum 
çok iyi durumda

Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat

Çalık da koronavirüse yakalandı.
“Rutin olarak yaptırdığım Covid-
19 testim pozitif çıktı” diyen
Çalık, “Genel sağlık durumum
gayet iyi, bu süre boyunca gör-
evimi evimden sürdürerek Beylik-
düzü için çalışmaya
devam edeceğim”
açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz gün-
lerde de Esenyurt
Belediye Başkanı
Kemal Deniz Boz-
kurt ve Avcılar Bele-
diye Başkanı Turan
Hançerli kovide 
yakalanmıştı. 
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Festivalin 5. günü
yine yoğun geçti

Esenyurt Edebiyat ve
Sanat Festivali 5. gü-

nünde söyleşiler, tiyatrolar ve
atölyelerle devam etti.  Festi-
val, 4. gününde Nebil Öz-
gentürk ile Ayşe Kulin’in
söyleşisi ve Sunucu ve Yazar
Metin Uca’nın “Bunu mu
Demek İstedim?”
adlı tiyatrosuyla
sanatseverleri
Esenyurt’ta bir
araya getirdi. 
Söyleşiler bölü-
münde ise oyuncu
Ercan Kesal ve
şair Ahmet Telli
festivale katıldı. 
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İSTANBUL KANTİNCİLER ESNAF ODASI'NIN GENEL KURULU'NDA BÜYÜK SKANDAL

Kongrenin baştan sona usulsüzlükler içerisinde tamamlandığını dile 
getiren Nihat Yüceur, bazı kişilerin de kimlik kartı olmadan e devlet çıktı-
sıyla oy kullandığını söyledi. Bütün bu olanlardan sonra Fatih İlçe Seçim
Kurulu'na itiraz ettiklerini dile getiren Yüceur, “Pek bir şey çıkacağını 
zannetmiyorum. Ama yine de hakkımızı arayacağız” ifadelerini kullandı. 

FATİH İLÇE SEÇİM KURULU’NA İTİRAZ ETTİK

SAĞLIK
KURALLARI

HİÇE 
SAYILDI

HABER
EKREM 

HACIHASANOĞLU

DÖVİZ KURU YÜZDE 100 ARTTI

BORÇ KABARDI!
İstanbul’un farklı semtlerindeki bakkalların yüzde 71’i veresiye defteri
tutuyor. Aylık borç tutarının 6-7 binden 13 bin TL’ye çıktığını söyleyen
bakkallar, veresiye talebinin yüzde 80 arttığını belirtti

Silivri’nin iki yakasını bir araya
getirecek viyadükle geçiş ve

otogar kavşak düzenlemesinin de
içerisinde yer aldığı Kınalı – Büyük-
çekmece arasındaki 41 kilometrelik
D-100 devlet yolu yapım işi 2022 yılı
yatırım programına dahil edildi. Be-
lediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Si-
livri’mize hayırlı ve uğurlu olsun”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 7

İKİ YAKA BİR 
ARAYA GELECEK!
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15 yıl geçti AHPARİG!
Suikast sonucu öldü-
rülen Agos Gazetesi

Genel Yayın Yönetmeni
Hrant Dink saldırıya uğra-
dığı noktada anıldı. Dink'in
öldürüldüğü noktaya karan-
fil bırakıldı, mumlar yakıldı.

Apartmana Hrant Dink res-
minin olduğu üzerinde, "Bü-
yülü sözlerinden, keskin
bakışında, barış inanından, o
kocaman gülüşünden uzak
15 yıl geçti ahparig” yazılı
pankart asıldı. I SAYFA 9

ç

hayatını kaybettihayatını kaybettihayatını kaybettihayatını kaybettihayatını kaybettihayatını kaybettihayatını kaybetti
Medya dünyası ölüm habe-
riyle sarsıldı. Flash Tv’nin

sahibi Ömer Ziya Göktuğ, hayatını
kaybetti. Koronavirüsün Omicron
varyantına yakalanan Ömer Ziya
Göktuğ, bir süredir Bursa’da özel
bir hastanede yoğun bakımda te-
davi görüyordu. Göktuğ’un ölüm
haberi hem kanalda hem de
medya dünyasında büyük üzün-
tüye neden oldu. 69 yaşında 
hayatını kaybeden Ömer Ziya 
Göktuğ'un cenazesi bugün öğle
namazını müteakip Bursa Ulu 
Camii'den kaldırılacak. I SAYFA 3
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GöKTUğ GöKTUğ GöKTUğ GöKTUğ GöKTUğ GöKTUğ GöKTUğ 

Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman
Çağırıcı’nın ken-
disi ile fotoğraf
çektirmek isteme-
yen memura ha-
karet ettiği ortaya
çıktı. I SAYFA 9

MEMURA
HAKARET!

Ekrem
İmamoğlu

Balıkçı
Kenan
Balcı

Nihat Yüceur

Nebil Özgentürk

Mehmet Murat Çalık 

Özgür Özel

Recep Tayyip Erdoğan

Meral Akşener

Muharrem Erkek
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R uh sağlığının iyi oluşunda sosyal
etkileşimin önemini vurgulayan
uzmanlar, olaylara ve durumlara

olumlu açıdan bakmanın da iyi oluşu sağ-
ladığına dikkat çekiyor. Beynin ve zihnin
diğer tüm organlardan çok daha esnek,
elastik ve gelişime açık olduğunu kayde-
den Prof. Dr. Cumhur Taş, ruhun en
önemli gıdasının sosyallik olduğunu belir-
tiyor. Prof. Dr. Taş, özellikle pandemi dö-
neminde oluşan hasarların olumlu sosyal
aktivitelerle, yüz yüze olumlu etkileşim-
lerle, insanların kendilerine ve ailelerine
vakit ayırmalarıyla, hayatları için değer
olarak addettiği durumlara daha çok ken-
dini adamalarıyla hızlıca düzelebileceğini
vurguladı. Taş, yalnızlaşan ve sosyallikten
uzaklaşan kişilerin ruh sağlığı sorunları
yaşamalarının kaçınılmaz olduğuna dikkat
çekiyor. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Psi-
koloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Cumhur Taş, toplum ruh sağlığının öne-
mine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zihinsel sağlık, zihinsel iyilik halidir

Prof. Dr. Cumhur Taş, ruh sağlığının
“mental health” olarak İngilizce’den Türk-
çe’ye çevrilen zihinsel sağlık, zihinsel iyilik
hali olduğunu belirterek “Beden sağlığı ile
ruh sağlığını eş anlamlı gibi düşünebiliriz.
Birinde zihnin sağlıklı oluşu yani bir prob-
lem yaşanmaması, diğerinde ise bedenin
bir problem yaşamaması ifade edilir.”
dedi.

Zihinsel sağlık bütün 
bedeni kontrol etmektedir

Zihinsel sağlığın bütün bedeni kontrol
eden bir sistemin kilidi olduğunu ifade
eden Prof. Dr. Cumhur Taş, “Beynimiz
aracılığıyla bütün vücudumuzu ilgili hor-
monların salgılanmasıyla motor hareketle-
rimizi, kalp atışımızı, heyecanımızı,
coşkumuzu kontrol ediyoruz. Böyle bir

sistemi yürüten ana yapının yani zihnin
yani beynin herhangi bir sorun yaşama-
dan çalışıyor olması bizim sosyal olarak
uyum içerisinde toplumda sağlıklı ve
mutlu bir şekilde yaşamamızın en önemli
yapı taşıdır.” diye konuştu.

Mental açıdan iyilik önemli

İyi ruh sağlığı tanımının “mental iyi oluş”
olarak yabancı literatürden dilimize girdi-
ğini kaydeden Prof. Dr. Cumhur Taş,
“Mental iyi oluş demek, uygun problemler
karşısında çözümler üretebilen, çoğun-
lukla pozitif ve mutluluk duygusunu daha
yoğun hayatında hisseden, yaşama karşı
daha pozitif bir bakış açısı öne sürebilen
ve psikopatoloji dediğimiz ruh sağlığını
bozan sorunlardan uzak bir hayat sürebil-
mek anlamına gelmektedir.” diye konuştu.

İyi ruh sağlığı için  emek ve ilgi
gerekiyor

Ruh sağlığının iyi olması için tavsiyelerde
de bulunan Prof. Dr. Cumhur Taş, ruh
sağlığının iyi olması için önce beden sağlı-
ğının yerinde olması gerektiğini kaydede-
rek şunları söyledi: “Ruh sağlığının iyi
oluşu yani mental iyi oluşu aslında bir çi-
çeğin sulanmasına ya da bir bilgisayarın
sürekli açık kalmasına benzetiyorum. Ya-
şamda bir şeylerin iyi olabilmesi için sü-
rekli onu beslemek, yeri geldiğinde küçük
sorunlar çıkarttığında ilgilenmek, daha iyi
hissetmesi için elimizden geleni yapmak
gerekir. Beden sağlığını korumak için sağ-
lıklı yaşamaya özen göstermek gerekir.
Şeker hastalığı, tansiyon rahatsızlığı, kalp
rahatsızlıklarından korunmak için aktif
spor yapıyoruz, diyetimize dikkat ediyo-
ruz, stresli durumlardan uzak durmaya
çalışıyoruz. Bunlar bedenimizin iyi olması
için yapmamız gerekenlere örneklerdir.”

Beyni de dinlendirmek gerekiyor

Zihinsel sağlık ne kadar iyiyse bu sistemi
yönettiği için bedensel sağlığın da ona pa-
ralel şekilde iyi olduğunu kaydeden Prof.
Dr. Cumhur Taş, “Ruh sağlığımızın iyi ol-
ması için de beynimizin çalıştığı dönemleri
ve dinlendirdiğimiz dönemleri birbirinden
ayırt etmemiz gerekiyor. Sürekli düşünen
ve çalışan bir beyin sürekli ısınan bir bilgi-
sayar gibi arıza çıkartmaya mahkumdur.
Bu eksende bakınca mutlaka boş zaman
etkinliklerini iyi planlamak lazım. Yaşamı-
nızda değer olarak addettiğiniz konulara

kendinizi adamamız lazım. Değer olarak
addettiğiniz şey aile ise aileye kendinizi
adamak ve bununla ilgili aktiviteler yapıl-
ması gerekiyor. Değer olarak addettiğiniz
şey iyilik yapmak, insanlara yardımcı
olmak ise bunlarla ilgili aktivitede bulun-
mak ve çalışmalar yapmak gerekiyor. Kişi-
nin değer olarak addettiği şey başarılı
olmaksa başarı yolunda kendini adamak
ve bununla ilgili çalışma yapmak ruh sağ-
lığına hep olumlu gelecek şeylerdir.” diye
konuştu.

Sorunlara olumlu bakabilmek gerek

Ruh sağlığı bozukluklarında ağırlıklı olarak
kaygının öne çıktığını ifade eden Prof. Dr.
Cumhur Taş, “Gelecekle ilgili olumsuz
beklentiler söz konusudur ve bu olumsuz
beklentiler ruh sağlığını hemen her zaman
olumsuz etkiler. Oysa geleceğin ne getire-
ceğini hiçbirimiz bilemiyoruz. Bu durumda
olumsuz beklentiler silsilesiyle sorunları
kartopu haline getirmektense olaylara
olumlu bakmaya devam etmek, zihnimizi
boşaltabilecek etkinliklerin içerisine girmek,
bakış açımızı negatiften daha pozitife çevi-
rebilmek önemlidir.” tavsiyesinde bulundu.

Sosyalleşmeyen sıkılır

Pandemi sürecinde beden sağlığına yapı-
lan yatırımların fazlasıyla azaldığını ve ak-
satıldığını belirten Prof. Dr. Cumhur Taş,
“Bu da ruh sağlığımızı olumsuz etkiledi.
Ayrıca ruhumuzun en önemli gıdası sos-
yalliktir. İnsanlarla yüz yüze etkileşimin ve
yüz yüze iletişimin azalmış olması ruh salı-
ğımızı olumsuz etkileyen en önemli faktör-
dür. Yalnızlaşan insan, sosyallikten
uzaklaşan insanın ruh sağlığı sorunları ya-
şaması kaçınılmazdır. Çünkü o zaman
duyduğunuz tek ses kendi iç sesiniz oluyor
ve iç sesimiz bize her zaman iyi şeyler söy-

lemiyor. Bazen sürekli negatif düşünce üre-
ten bir makine gibi olumsuz şeyler de üre-
tebiliyor. İnsanlardan aldığınız geri
bildirimler ya da onlarla geçirdiğiniz boş
zaman aktiviteleri aslında bizim bu sürekli
negatif düşünmeye yatkın zihin tarafımızın
daha az konuşmasına ya da daha kısık
sesle konuşmasına sebep oluyor. Bu da
bizim ruh sağlığımız için ziyadesiyle
olumlu bir şey.” dedi.

Kaygı bozukluğu can sıkar

Prof. Dr. Cumhur Taş, pandemiyle beraber

yalnızlaşan bireylerin daha çok sorunla-
rıyla yüzleşmek ve artan negatif düşünceler
dolayısıyla depresyon ve kaygı bozukluğu
gibi sorunlarla daha çok baş etmek zo-
runda kaldıklarını söyledi. Prof. Dr. Cum-
hur Taş, “Bu dönemde özellikle beden
sağlığına da dikkat edilmemesi, sportif ak-
tivitelerin azalması pandemiyle birlikte yine
en direkt olarak ruh sağlığımızı olumsuz
etkileyen faktörlerdi.” dedi.Hasarları aşma-
mız gerekBeynin ve zihnin diğer tüm or-
ganlarımızdan çok daha esnek, elastik ve
gelişime açık olduğunu kaydeden Prof. Dr.
Cumhur Taş, “Bu elastikiyet, bu plastiklik,
bu genişleme hücresel anlamda elbette
yeni hücreler gelişmesiyle değil ama çok
sağlıklı bağlantılar oluşmasıyla hızlıca sağ-
lanabiliyor. Bu sebepten ötürü pandemi

döneminde oluşan hasarlar yine pandemi
dönemi sonrasında olumlu sosyal aktivite-
lerle, yüz yüze olumlu etkileşimlerle, insan-
ların kendilerine ve ailelerine vakit
ayırmalarıyla, hayatları için değer olarak
addettiği durumlara daha çok kendini ada-
malarıyla hızlıca düzelebilecek sorunlar-
dır.” dedi.  

Olumlu olaylar çoğalmalı

Prof. Dr. Cumhur Taş, ruh sağlığı prob-
lemlerinin belki de en olumlu tarafların-
dan birinin yeni yaşanan olumlu olayların
eski yaşamların olumsuz olayların üzerini
örtebilmesi ve yarattığı acıyı hafifletebil-
mesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Cumhur
Taş, “Bunun için pandemi döneminden
sonra olumlu aktiviteler ve eylemler ile ha-
yatınızı yeniden olumlu ve ruhsal açıdan
iyi oluş haline kavuşmuş bir formata dön-
üştürebilmek mümkün olabilir.” dedi.

Profesyonel destek alınabilir

Bu dönemde ortaya çıkan sorunların ve
hasarların telafisi için yapılabileceklere de
değinen Prof. Dr. Cumhur Taş, “Burada
ilk aşama önce ruh sağlığı bozukluğuna
ulaşan sorunların bir profesyonel yardım
gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi-
dir. Eğer ruh sağlığı sorunlarınız işlevsel-
liğinizi bozuyorsa tek başınıza denizde
çırpınmaya gerek yok. Bu konuda profes-
yonel yardım almak gerekir. Çünkü her-
kes bu pandemi sürecinden bir hasarla
çıkacak ve bu hasar bazıları için tek ba-
şına tamir edilemez düzeyde olabilir.”
dedi.

Müzik dinleyebilirsiniz

Bu yardımın bazen psikoterapi ile bazen
de bir psikiyatrist görüşmesi sonucu ilaç
tedavisiyle alınabileceğini kaydeden Prof.
Dr. Cumhur Taş, “Yine davranışsal akti-
vasyon dediğimiz ya da günümüzde yay-
gın olarak kullanıma giren ve bence
gelecek açısından da büyük potansiyeli
olan kabul ve adanmışlık uygulamaları
terapileriyle hızlıca telafi edilebilir. Bu te-
rapiler, bu uygulamalar daha çok zihni-
mizi meşgul edecek olumsuz
düşüncelerle ilgilenmek yerine zihnimizi
olumlamaya ve iyi oluş haliyle meşgul
edecek egzersizler içerir. Bu egzersizler
bazı kişiler için müzik dinlemektir, bazı
kişiler için namaz kılmaktır, bazı kişiler
için meditasyon yapmaktır, bazı kişiler
için resim çizmektir. Herkes kendini iyi
hissettirecek etkinliklerini bularak bunları
günün içerisine belirli zaman alanlarına
serpiştirmelidir.” tavsiyesinde bulundu. 

NEŞE MERT

“Hepimizin bu hayatta
kendini adadığı değerleri
vardır. Bu değerler bizim
pusulamız gibidir” diyen
Prof. Dr. Cumhur Taş”
“Pusulamıza sahip çıkar-
sak, değerlerimizin bize
gösterdiği yolda kendimizi
adayarak yolumuza devam
edersek pandemi dönemi-
nin yarattığı hasarlardan
en kısa sürede sıyrılarak
ruh sağlığımızı olabilecek
en iyi seviyede korumaya,
sürdürmeye ve geliştirmeye
devam ederiz.” açıklama-
larında bulundu.

SOSYALLESME SART
Beynin ve zihnin diğer tüm organlardan çok daha esnek, elastik ve gelişime açık olduğunu
kaydeden Prof. Dr. Cumhur Taş, ruhun en önemli gıdasının sosyallik olduğunu belirtiyor

Değerlerimize sahip çıkmalıyız

Kış depresyonu
canınızı sıkmasın
Size keyif veren aktivitelerden artık haz
alamıyor musunuz? Ümitsizlik ve karam-
sarlık duyguları sizi esir mi almaya başladı?
İş veya okul hayatına eskisi kadar ilgi du-
yamıyor musunuz? Artık kendinizi sık sık
buzdolabının önünde mi buluyorsunuz? Siz
de bu sorunlardan şikayet ediyorsanız, al-
tında yatan neden ‘kış depresyonu’ olabilir! 

Kış depresyonu; mevsimsel geçişlere bağlı
olarak güneş ışığındaki azalmayla beraber
görülen bir depresyon çeşidi. Gecelerin

uzun, gündüzlerin ise kısa olması nedeniyle gün ışığına
daha az maruz kalıyoruz. Uyku düzeni ve sirkadyen
ritmin düzenlenmesiyle görevli melotonin düzeyinde
artış ve mutlu, huzurlu olmamızın yanı sıra kendimizi
güvende hissetmemizi sağlayan seratonin düzeyinde
azalma, kış depresyonunun biyolojik etmenlerini oluş-
turuyor. Özellikle Covid-19 pandemisinde aile içinde
yaşanan kayıpların olması, iş/okul düzeninde değişen
koşullar ve pandeminin etkisiyle sosyal hayatta
azalma, kış depresyonunun daha sık görülür olmasına
neden oldu.  Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi

Uzman Psikolog Cansu İvecen Zaki-
roğlu, kişinin isteksizlik duygularına
hakim olamamasına ve bununla bera-
ber günlük işlevlerinin aksamasına
neden olduğu için kış depresyonunun
yaşam kalitesini oldukça bozabildiğini
belirterek, “Alacağımız bazı önlemlerle
kış depresyonuyla başa çıkmamız
mümkün olabiliyor. Ancak depresyonla
baş etmekte zorluk yaşıyorsanız ve bu
durum aile, iş ve sosyal hayatınızı

olumsuz etkilemeye başlamışsa, bir uzmandan destek
almanız önemli; aksi halde mevcut şikayetleriniz daha
da artabiliyor.” diyor. Uzman Psikolog Cansu İvecen
Zakiroğlu, kış depresyonuyla baş etmenin yollarını an-
lattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu! 

Duygularınızı anlatın 

Aileniz ve arkadaşlarınızla duygularınızı paylaşma-
nız çok önemli. Duygularınızı ve bu süreçte yaşadık-
larınızı, güvendiğiniz ve size kendinizi iyi hissettiren
çevrenizle paylaşmanız, hatta sıkılaştırmanız; benzeri
kaygı, hüzün ve mutsuzluk gibi duyguları sadece
sizin yaşamadığınızı ve dönem dönem benzeri zor-
luklardan yakın çevrenizdeki insanların da geçtiğini
fark etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda duygula-
rınızı paylaştığınızda anlaşıldığınızı hissetmek kendi-
nizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. 

Gün ışığı çok önemli

Gün ışığı seretonin salgısının artmasına ve melato-
nin miktarının azalmasına yardımcı oluyor. Vücudu-
muzdaki her iki hormon beraber görev alarak;
kişinin iyilik hali, uyku, bağışıklık ve sindirim sistemi
gibi düzenlerini oluşturuyor. Uzman Psikolog Cansu
İvecen Zakiroğlu, bu nedenle gün ışığından mümkün
olduğunca faydalanmaya özen göstermeniz gerekti-
ğini belirterek, “İş yaşamında öğlen aralarında, okul
yaşamında teneffüslerde, evdeyseniz müsait olduğu-
nuz zaman aralıklarında her gün 30 dakika açık ha-
vada zaman geçirin. Kapalı ortamlarda
bulunmaktan da kaçının.” diyor.   

Beslenme düzeninizi bozmayın

Depresyon döneminde ya karbonhidrat ve şekerli gı-
daların tüketimi artıyor ya da iştahımız kayboluyor.
Ancak bu tip gıdaların tüketilmesi, oreksin düzeyinin
düşmesi nedeniyle yorgun ve halsiz hissettiriyor. Ay-
rıca beslenme düzeninde olan bu değişiklikler gerekli
vitaminleri alamadığımızda yorgunluk, halsizlik gibi
belirtiler oluşturacağı için depresyon sebebiyle oluşan
isteksizliğin daha da artmasına yol açabiliyor. Bu ne-
denle sağlıklı ve düzenli beslenmeye gayret edin. Gün
içerisinde 3 ana 3 ara öğün şeklinde aralıklarla bes-
lenmeniz ve bu beslenme düzeninin oluşması ama-
cıyla bir diyetisyenle işbirliği halinde olmanız, iştah
kontrolünüzü sağlamakta faydalı olacaktır. 

Sporu ihmal etmeyin 

Sporun insan sağlığına fiziksel olarak katkısı olduğu
kadar psikolojik iyilik hali için de etkinliği yapılan ça-
lışmalarda kanıtlanmış. Yorgun olsanız dahi düzenli
spor yapmaya gayret edin. Eğer zorlanacaksanız ön-
celikle yapabileceğiniz kadar süreyi hedefleyin. Ardın-
dan bu süreyi artırabilirsiniz. Örneğin haftada 2 gün
30 dakika şeklinde başlayabilirsiniz. 

Olumsuz içeriklerden uzun durun

Bir yandan pandemi döneminde vaka sayılarındaki
artışın yarattığı kaygılar, diğer yandan olumsuz
yaşam olaylarının televizyonlarda yayınlanması, dep-
resif dönemde olan kişiler için tetikleyici olabiliyor
veya depresyonun ağırlaşmasına yol açabiliyor. Bu
nedenle sizi olumsuz etkileyen içeriklerden uzak dur-
maya çalışın.

Haftalık planlar oluşturun

Depresyonun en önemli belirtilerinden biri, eskiden
keyif alınan aktiviteleri yapamıyor olmak, eski dikkat ve
konsantrasyonu devam ettirememek. Uzman Psikolog
Cansu İvecen Zakiroğlu, eskiden keyif alınan işlerin ya
da yapılan aktivitelerin azalmasının ruh halini daha da
olumsuz etkilediğine dikkat çekti. NEŞE MERT

Sosyal etkileşim iyi geliyor
Herkesin zihninin olumsuz düşün-
celer ürettiğini kaydeden Prof. Dr.
Cumhur Taş, “Belki de bu olumsuz
düşüncelerin gün boyu düşünülme-
sini engellemek adına düşünce sa-
atleri oluşturmak iyi bir strateji
olarak önerilebilir. Burada bütün
gün olumsuz şeyleri düşünmek ye-
rine hayatınızla ilgili olumsuzlukları
günün belirlediğiniz bir saatine sı-
kıştırmayı ve o saati düşünme saati
olarak kabul etmek, diğer saatlerde
de bu sıkıntıları düşünmemek bir
strateji olarak geliştirilebilir. Bunun
yanında insana iyi gelen şey sosyal
etkileşimdir ve sosyal etkileşiminizi
size iyi hissettiren kişilerle birlikte
arttırmanızın ruh sağlığınıza
olumlu etkilerinin olacağı muhak-
kak bir gerçektir.” dedi.



3GÜNCEL 20 OCAK 2022 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.tr

Olay, 14 Ocak saat 15.00
sıralarında Bayrampaşa,
Kocatepe Mahallesi'nde bir

evde meydana geldi. Kar maskeli bir
kişi akrabasının evine giderek, zile
basıp kapıyı açtırdı.  Şüpheli, ev sahibi
A.Ü.'nün başına oyuncak silah dayadı.
Şüpheli, tanınmamak için "Paraları ve
altınları ver" yazan kâğıdı gösterdi.

Çocuklarının çığlıklarının ardından
şüpheli, panikleyerek kaçtı. Ev sahibi
kadın olayın ardından durumu polise
bildirdi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak
için başlattı. Şüphelinin metroya bin-
diği belirlendi. İstanbul Kartta kayıtlı
HES koduna ulaşılan şüphelinin F.Ü.
olduğu belirlendi. F.Ü.'nün evine gir-
meye çalıştığı A.Ü.'nün amcasının to-

runu olduğu ortaya çıktı. F.Ü., dün
Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde
bulunan evinde gözaltına alındı. Şüp-
helinin evinde gerçekleştirilen arama-
larda, olayda kullandığı oyuncak silah
ve olay esnasında giydiği kar maskesi
ele geçirildi. F.Ü., "Nitelikli Yağma -
Konut Dokunulmazlığı İhlali" suçun-
dan bugün adliyeye sevk edildi.

K üçükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruş-
maya tutuklu sanık Mehmet Saib Ergör SEBGİS sistemi
ile katılırken Dr. Velit Çelebi duruşma salonunda hazır

bulundu. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada sa-
vunma yapan tutuklu sanık Mehmet Saib Ergör, "Kayınvalidem
ve kayınpederimle kovid aşısı yaptırmak için aile sağlığı merkezine
gitmiştik. Randevu saati gelmesine rağmen beklememiz söylendi.
Önce hemşirelerle görüşüp bekleyemeyeceğimizi söyledim. Ar-
dından müşteki ile görüştüm. Kayınpederimin alzaymır hastası
olduğunu ve oturamadığını söyledim. Randevu saatinin 12.30 ol-
duğunu hatırlattım. Müşteki bana randevu sistemi ile kendi sis-
temlerinin farklı olduğunu söyledi. ‘Bekleyeceksiniz kardeşim’
diye hitap etti. Lütfen konuşmalarınıza dikkat edin dedim o es-
nada bana müşteki tarafından bir temas oldu. Ben de dokunma-
masını söyledim. Kayınvalidem müdahale ederek müştekiye
hitaben 'belki bizi bekletmez aşımızı yapar' dedi. Bunun üzerine
müşteki kayınvalideme hitaben ‘işinize gelirse bekleyin saat
13.00’te yapacağız’ dedi. Ayrıca 6 kişinin tamamı gelmez ise aşıyı
yapmama durumlarının da olduğunu söyledi. Ben de kendisine
bu bilgilendirmeyi az önce yapmadığı söyledim. Bize hitaben ‘de-
folun gidin’ dedi. Düzgün konuşmasını söyleyince elimdeki kâğıt-
ları fırlatarak ‘ne yapacaksın ulan’ dedi. Görüntülerde de
görüleceği üzere arbedenin başlangıcını müşteki başlatmıştır. Aile
bireylerimin bulunduğu ortamda bu şekilde muameleye maruz
kaldığım için kendime hakim olamadım ve doktora vurdum. As-
lında karşılıklı oldu ama müşteki bana vurmadı. Ben de doktor-
lara saygılı bir insanım. Huzurda Velit Bey’den özür diliyorum.
Ben müştekiye hitaben ‘Geri zekâlılar, böyle bir sistem mi olur’
demedim. Sisteme yönelik söyledim" diye konuştu.

Mahkeme beraatine karar verdi

Mahkeme, sanığın "kamu görevlisini basit yaralama" suçundan
11 bin 250 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verir-
ken hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık Mehmet Saib Er-
gör’ün "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"
suçundan beraatine karar verildi. Mahkeme verilen kararla birlikte
sanığın tahliyesine hükmetti.

Adalet yerini bulacak

Duruşma sonrasında Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama
yapan Dr. Velit Çelebi "Senenin son gününde bir şiddet olayına
maruz kalmıştım.  Bugün mahkememiz oldu. Sanık tutuklu şe-
kilde yargılanıyordu. Bugün beraat etti. Para cezası aldı. Para ce-
zası da ertelendi. Açıkçası daha caydırıcı cezalar istiyoruz. İçerde
yalan söylediğimizi söylediler. Olayı farklı anlattılar. Biz bunlara
itiraz edeceğiz. İnşallah adaletin yerini bulacağına inanıyorum"
dedi. DHA

2 katlı ev
kül oldu

BeyOğlu Yenişehir Mahallesi Gülleci
Sokak üzerinde bulunan iki katlı bi-
nada saat 08.00 sıralarında yangın

çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların
çıktığını farkeden daire sakinleri uyuyan arkadaş-
larını uyandırarak dışarı çıktı. Bir yandan da kur-
tarabildikleri eşyaları çıkarmaya çalıştı. Kofranın
yanması nedeniyle patlamalar meydana geldi.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu it-
faiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine
gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Tüm
binayı saran alevler, yapılan müdahale ile kontrol
altına alındı. Sierra Leone'den geldiklerini belir-
ten dört kişi, yangından kurtardıkları eşyaları ile
yanan binanın söndürülmesini izledi. Yan binada
oturan vatandaşlar da tedbir amacıyla dışarı çı-
karıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken
bazıları da cep telefonu ile yangını görüntüle-
meye çalıştı.Yangın, itfaiyenin çalışması ile sön-
dürüldü. DHA

Oyuncak silahla soygun girişimi

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu kişilerin kaldığı
iki katlı bina alev alev yandı. Evde uyuyan
dört kişi kurtarabildiği eşyalarla kendilerini
dışarı attı. Yangın itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi ile kontrol altına alındı

Karlı yolda
drift yaptı

avcılar'da gece başlayan kar yağı-
şını fırsat bilen bir sürücü Tahtakale
Mahallesi'nde boş gördüğü meydanda

döner kavşakta drift yaptı. Sürücünün gece geç
saatteki ilginç manevraları cep telefonu ile görün-
tülendi. Dün saat 01.45 sıralarında Tahtakale
Mahallesi'ndeki Ispartakule Meydanı'na gelen
bir sürücü kayganlaşan yolda döner kavşakta bir
birinden tehlikeli hareketler yaptı. Çevredeki bi-
nalarda oturanlar motor sesleri ile uyanırken sü-
rücü ani fren ve kalkışlarına devam etti. Bir ara
otomobilin ters yöne döndüğünü gören sürücü
karşıdan araç gelebileceği olasılığını da gözardı
ederek sürüşüne bir süre daha devam etti. 

Gürültü 
yüzünden
silahlı kavga

avcılar'da, bir kişi çok gürültü gel-
diği gerekçesiyle tartıştığı tekstil atölye-
sinin çalışanını tabancayla bacağından

yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent
Mahallesinde bulunan tekstil atölyesinin önünde
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, atölyeden gelen
gürültüden şikayetçi olan Kadir Ç., otomobili ile
işyerinin önüne geldi. Dışarıya çıkan atölye çalı-
şanı Halil K. ile Kadir Ç., arasında tartışma baş-
ladı. Sözlü olarak başlayan tartışmada Kadir Ç.,
Halil K.’yı önce itip sonra da tabanca ile ateş
ederek bacağından yaraladı. Silahlı saldırgan
daha sonra otomobiline binip olay yerinden
uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık
ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardın-
dan hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri saldırganı
yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise
bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da F.Ü. 
isimli şüpheli akrabasının

evine giderek, oyuncak 
silahla soygun girişiminde 

bulundu. Evdeki çocukların
bağırması üzerine 

panikleyen şüpheli, 
İstanbul Kartına kayıtlı HES

kodu bilgilerinden yakalandı

Avcılar'da 31 Aralık’ta öğle paydosunda aşı 
olmaya gelen Mehmet Saib Ergör kendisine
mesai saatinin başlaması için beklemesi
gerektiğini söyleyen Dr. Velit Çelebi'ye
saldırmıştı. Ergör, 11 bin 250 lira adli para
cezasına çarptırıldı. Kararı değerlendiren Dr.
Çelebi ise “Açıkçası daha caydırıcı cezalar 
istiyoruz. Biz bunlara itiraz edeceğiz. İnşallah
adaletin yerini bulacağına inanıyorum” dedi

Cezalar CaydırıCı
olmalı!
Cezalar CaydırıCı
olmalı!
Cezalar CaydırıCı
olmalı!
Cezalar CaydırıCı
olmalı!
Cezalar CaydırıCı
olmalı!
Cezalar CaydırıCı
olmalı!
Cezalar CaydırıCı
olmalı!
Cezalar CaydırıCı
olmalı!

Duruşma sonrasında Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yapan Dr. Velit Çelebi “Senenin son gü-
nünde bir şiddet olayına maruz kalmıştım.  Bugün mahkememiz oldu. Sanık tutuklu şekilde yargılanıyordu.
Bugün beraat etti. Para cezası aldı. Para cezası da ertelendi. Açıkçası daha caydırıcı cezalar istiyoruz” dedi.

Uzun zamandır sağlıkta şiddetin
önlenmesi için çaba sarf ettikle-
rini belirten avukat Hatice Gü-
lümser Uğurlu, "Bu duruşma bu
açıdan çok önemliydi. Nere-
deyse bir ilki yaşadık. ilk olarak
tutuklama gerçekleşti. Özellikle
burada sağlık hizmetleri kanunu-
nun katkısı olduğunu düşünüyo-
ruz. Maalesef sosyal medyanın
da etkisi olduğunu düşünüyoruz.
Böyle bir olaydan dolayı ilk defa
tutuklama oldu. Müvekkilim basit
yaralama ve hakarete maruz
kalmıştı. Basit yaralama suçun-
dan haksız tahrik indirimi istedi
karşı taraf. Sorun sistemden
kaynaklı değil de hekimden kay-
naklı bir sorunmuş gibi her
zaman için çok üzücü. Sevindi-
rici olan sağlık çalışanına şiddet
uygulamasından dolayı mah-
keme huzurunda özür diledi.
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için
sanık ve avukatları bir hesap-
laşma sürecine girdi bu sevindi-
rici bir gelişme. Basit
yaralamadan haksız tahrik indi-
rimi almadan ceza aldı. Haksız
tahrik indirimi sistemden kay-
naklı sorunları sağlık çalışanına
yüklemek demektir.  Hakaretten
dolayı beraat etti. Biz bu konuda
itirazda bulunacağız" ifadelerini
kullandı.  

Karara itiraz
edeceğiz Hırsıza davetiye

cıkardı
Pendik'te geçtiğimiz günlerde bir sürücü, otomobilini çalışır
vaziyette bırakıp markete girdi. Hırsız araca binip uzaklaştı.
Otomobilin çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 17 Ocak Pazartesi
günü saat 16.00 sıralarında
Pendik'te meydana geldi. 19

yaşındaki Muhammet Keleş, babası
İsmail Keleş'e ait otomobili cadde
üzerindeki bir marketin önüne çalışır
vaziyette bıraktı. Yanındaki arkada-
şıyla araçtan inen Keleş, daha sonra
cep telefonuyla otomobilin görüntüle-
rini çekmeye başladı. Bu sırada kapü-
şonlu bir kişi ise yürüyerek otomobilin
etrafında dolaştı. Durumu fark etme-
yen Keleş markete girdi. Kapüşonlu
şüpheli otomobile bindi ve olay yerin-
den uzaklaştı. Aracını yerinde göre-
meyen Keleş ise bir süre otomobilin
peşinden koştu. Muhammet Keleş ve
babası İsmail Keleş, Yenişehir Polis
Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma
başlattı. 

Kovaladım ama yetişemedim

Otomobil sürücüsü
Muhammet Keleş, "Se-
yahat halindeydim, ar-
kadaşımı gördüm yol
üzeri. Onunla onun iş
yerine gittik. 'Ağabey,
ağır bir şey var, onu eve
götürelim.' dedi. Hazır
elimde telefon vardı vi-
deosunu çekeyim dedim.
Markete girdiğimde ise
arkamı döndüğümde
arabanın olmadığını
fark ettim. Kovaladım
ama yetişemedim. 10
saniye içinde arabayı

alıp gittiler. Sonradan polis karako-
luna şikayetçi oldum." dedi. Muham-
met Keleş'in babası İsmail Keleş ise,
"Dün talihsiz bir olay yaşadık. Al-
lah'tan dileğim arabamız bulunsun.
Daha önce başıma hiç böyle bir olay
gelmedi ve ben de güvenlik kamerasını
izledim. 10 saniye içinde gelip arabayı
alıp gidiyor. Bir an önce arabam bu-
lunsun istiyorum." diye konuştu. 

Hırsız da kadraja girdi

Muhammet Keleş, sosyal medyada
yayınlamak için otomobili cep tele-
fonu kamerasıyla görüntülediği sırada
aracın yanındaki hırsızı da çekmiş
oldu. Güvenlik kamerası görüntüleri
incelendiğinde durum ortaya çıktı. Ay-
rıca şüphelinin yürüyerek otomobilin
yanına yaklaştığı ve sürücü Keleş'in
markete girmesini fırsat bilip otomo-
bili çaldığı anlar güvenlik kamerasına
yansıdı.  DHA

Yol ortasında can verdi
Bağcılar TEM Otoyolu'nda kaza sonrası otomobilinden inen sürücüye
arkadan gelen taksi vurup kaçtı. Sürücü olay yerinde hayatını
kaybederken polis ekipleri kaçan taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı

Kaza, saat 07.00
sıralarında Bağcılar
TEM otoyolu

İSTOÇ mevkii Edirne istika-
metinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre eşiyle işe
giden sürücü Nedim Şeno-
cak'ın kullandığı 34 UIG 48
plakalı otomobile arkadan
başka bir otomobil çarptı.

Hasarlı kaza sonrası rapor
tutmak için otomobilinden
inen Şenocak'a arkadan gelen
taksi çarptı. Taksici olay yerin-
den kaçarken ağır yaralanan
Nedim Şenocak yola sav-
ruldu. İhbar üzerine olay ye-
rine polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Polis ekipleri kaza
bölgesinde güvenlik önlemi

aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları
ilk müdahalede Nedim Şeno-
cak'ın hayatını kaybettiğini be-
lirledi. Ceset torbasına alınan
Nedim Şenocak'ın cenazesi
Esenler'deki bir hastanenin
morguna kaldırıldı. 

Niye kaçıyorsun?

Nedim Şenocak'la birlikte
aynı otomobilde bulunan eşi
de ölüm haberini aldıktan
sonra gözyaşlarını tutamadı.
Olay yerine gelen Şenocak'ın
bir yakını, "Bu kadar vicdansız
olunur mu? Tamam, kazayı
yapmış olabilirsin niye bırakıp
kaçıyorsun? Yazık günah değil
mi? İki tane çocukla kaldı
kadın ortada. Bu kadar mı in-
sanların vicdanı yok oldu
artık." diye konuştu. DHA

Cezalar CaydırıCı
olmalı!

Göktuğ hayatını kaybetti
Medya dünyası bugün
ölüm haberiyle sarsıldı.
MedyaRadar’ın haberine

göre Flash Tv’nin sahibi Ömer Ziya
Göktuğ, hayatını kaybetti. Koronavi-
rüsün Omicron varyantına yakalanan
Ömer Ziya Göktuğ, bir süredir
Bursa’da özel bir hastanede yoğun
bakımda tedavi görüyordu. Gök-
tuğ’un ölüm haberi hem kanalda hem
de medya dünyasında büyük üzün-
tüye neden oldu. 69 yaşında hayatını
kaybeden Ömer Ziya Göktuğ'un ce-
nazesi bugün öğle namazını müteakip
Bursa Ulu Camii'den kaldırılacak.



S ilivri’nin bir sorunu daha çözüme kavuşuyor. İlçenin
iki yakasını bir araya getirecek olan viyadükle geçiş
ve otogar düzenlemesinin de içerisinde yer aldığı Kı-

nalı - Büyükçekmece arasındaki 41 kilometrelik D-100 dev-
let yolu yapım işi 2022 yılı yatırım programına alındı. Karar
15 Ocak 2022 tarih ve mükerrer 31720 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlandı.

Proje örnekleri sunmuştu

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçtiğimiz ekim ayında
restorasyonları tamamlanan Mimar Sinan Köprüsü ve ta-
rihi Kısa Köprü’nün açılışı için Silivri’ye gelen ve Silivri Be-
lediyesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya ve Karayolları heyetine; ilçenin ulaşım
sorunları, BP benzinlik önünde meydana gelen trafik kaza-
ları ile ilgili bir sunum yapmış ve proje örnekleri sunmuştu.
Sürecin hızlanmasını sağlayan bu toplantı, projenin 2022
yılı yatırım programına dâhil edilmesi ile amacına ulaşmış
oldu.

Silivri’mize müjde

D-100 devlet yolunun yapım işi ile ilgili kararı, sosyal
medya hesabı üzerinden yaptığı ‘Silivri’mize Müjde!’ baş-
lıklı paylaşımla kamuoyuna duyuran Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, “2022 Yılı Yatırım Programının kabulü ve
uygulanmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı, 15 Ocak
2022 tarih ve mükerrer 31720 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanmıştır. Silivri’mizin iki yakasını bir araya getirecek
olan viyadükle geçiş ve otogar kavşak düzenlemesinin de
içerisinde yer aldığı Kınalı – Büyükçekmece arasındaki 41
kilometrelik D-100 devlet yolu yapım işi 2022 Yılı Yatırım
Programında yer almıştır. Silivri’mize hayırlı ve uğurlu
olsun” dedi. 

Teşekkür etti

Yılmaz açıklamasının sonunda, “Bu projenin yatırım prog-
ramında yer almasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’na, desteklerini esirge-
meyen TBMM Başkanvekili Sayın Celal Adan’a ve proje-
nin hayata geçirilmesi için gerekli talimatları veren
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Silivrili
hemşehrilerim adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunu-
yorum” ifadelerini kullandı. 

FATİH POLAT
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T ürkiye çok özel günlerden geçiyor.
Bir yanda yıllardır cezaevlerinde rehin
tutulan insanlar

Kesin doktor raporuna rağmen inatla
tahliye edilmeyen tutuklular

Yok sayılan uluslararası mahkeme karar-
ları, iptal edilen sözleşmeler

Diğer yanda kolluk kuvvetlerinin gözeti-
minde sanatçıları evlerinin önünde tehdit eden
kara gömlekliler.

Bir yanda iddianamesi bile hazırlanama-
yan, suç oluşturacak tek bir delil dahi olma-
dan tutuklananlar

Diğer yanda parti binalarını basıp,
öldürmeye teşebbüs ettikleri halde serbest 
bırakılanlar.

İlginçtir yaklaşık 5 yıldır bir inat uğruna
özgürlüğünden yoksun bırakılan iş insanı
Osman Kavala’nın dün yapılan duruşmasında
oy çokluğuyla tutukluluğun devamına karar
verenlerle, karara muhalefet şerhi koyan
mahkeme başkanının gerekçeleri aynı.

Hangi hukuk devletinde böyle bir hukuk

garabeti yaşanabilir.
Hangi demokratik ülkede mahkemeler bir

kişinin isteği doğrultusunda insanların haya-
tını karartacak kararlar alabilir.

Önümüzdeki günlerde bu hukuksuzluğa,
yasa tanımazlığa karşı tepki veren Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi yaptırım uygula-
maya kalkıştı mı da her zaman olduğu gibi
yine “dış güçler, Türkiye düşmanları “diye
yeri göğü inletirsiniz.

Kamuoyu yoklamalarında demokratik yol-
lardan seçim kazanamayacağını anlayan Er-
doğan, bir kaos ortamı oluşturmak ya da
yeniden bir beka sorunu yaratmak için her
yolu deneyeceğe benziyor.

Kendi küçük ortağı barajın altına düşer-
ken, her türlü baskı ve engellemelere karşın
oylarını artıran bir HDP gerçeğini hazmede-
meyen iktidar, bunun önünü alabilmek için
İmralı’dan yardım istemek zorunda kaldı.

“İmralı’ya hesap verecek” diyerek Sela-
hattin Demirtaş üzerinden yeni bir polemik
yaratmak isteyen Cumhurbaşkanı, daha düne

kadar HDP için “terör örgütle-
riyle irtibatlarını tam olarak kesmeleri gere-
kir” sözünü unutmuşa benziyor.

Bu konuda samimi olan birinin Demir-
taş’la Öcalan arasında fikir ayrılıkları 
olmasından ülke adına memnun olması 
gerekmez mi?

Öcalan’ı her sıkıştığında kullanabileceği bir
siyasi figür haline getirmeyi başaran Erdo-
ğan, Öcalan’a rağmen “seni başkan yaptır-
mayacağız” diyen Selahattin Demirtaş’tan öç
almaya devam ediyor.

Burada amaç HDP’ nin demokratik siyaset
yapması ya da terörle, terör örgütleriyle ba-
ğını koparması değil, halkta büyük sempati
toplayan Demirtaş’ı toplum önünde itibarsız-
laştırma girişimidir.

Hiçbir gerekçeye dayandırmadan yıllardır
rehin tuttuğu Demirtaş’ın dik duruşu, ödün
vermeyişi, üstelikte kitap yazarak, paylaşım-

larda bulunarak mücadelesini sürdürmesi an-
laşılan o ki, iktidarı daha çok kızdırıyor.

Aynı şekilde 52 kişilik bir dosyanın tek tu-
tuklu sanığı Osman Kavala için beraat edip
tahliye edildiği gün keyfi olarak cezaevinde
bekletip yıldırım bir soruşturmayla yeniden
tutuklatan zihniyet bu gerekçesiz gerekçelerin
ayıbıyla ne yapacağını şaşırmış durumda.

Gezi davasını ellerine yüzlerine bulaştırdı-
lar, Çarşı davasıyla dünyaya rezil oldular,
sonra da bu iki davayı birleştirerek Osman
Kavala’yı daha uzun süre içeride tutmanın ge-
rekçesi yapmaya çalıştılar.

Ancak gerçeklerin eninde sonunda bir gün
ortaya çıkma gibi eğilimleri vardır.

Ve bu gerçekler tarihe öyle kalın harflerle
yazılır ki, siz değil torunlarınız bile bu ayıpla
yaşamak zorunda kalırlar.

Yine tam da bu günlerde ünlü sanatçı
Sezen Aksu’nun beş yıl önce çıkardığı bir
şarkı üzerinden halkı kışkırtmaya çalışıyorlar.

5 yıldır bu konuda tek söz söylemeyenler
niye şimdi Sezen Aksu üzerinden hilafet çağ-
rısı yaparlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı artık şarkı sözü
yorumculuğuna mı başladı?

Ekonominin dibe vurduğu, işsizliğin çığ
gibi büyüdüğü, zamların yağmur gibi geldiği,
enflasyonun önünün alınamadığı, tüm bunlara
karşın ülke yönetiminin liyakatsiz ellere tes-
lim edildiği şu günlerde topluma verecek tek
bir sözü, anlatacak tek bir hikayesi kalmayan
iktidar müthiş bir panik ve telaş içerisinde ye-
niden halkı kutuplaştırmaya, muhalefeti sus-
turmak için her yolu denemeye başladı.

Muhalif tüm sesleri susturmak için karan-
lık güçleri, çeteleri, suç örgütlerini devreye so-
karak, en azından onlara alan açarak halkı
sindirmeye, korku iklimi yaratmaya 
çalışıyorlar.

Bu konuda parlamento içi muhalefetin
ikircimli tutumundan da cesaret alan ikti-
darla mücadele yine devrimcilere, sivil toplum
kuruluşlarına, gerçek yurtseverlere kalıyor.

Umarım tehlikenin farkına varan muhale-
fet partileri tüm toplum katmanlarını da kap-
sayan bir demokrasi ittifakının oluşması için
harekete geçerler.

Dilerim ülkemizi yeniden çağdışı yönelim-
lere, cemaat ve tarikatların etkisine bırak-
maya meyilli bu iktidara karşı daha ilkeli ve
kararlı bir muhalefeti hayata geçirirler.

Gerekçesiz gerekçeler
Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

IKI YAKA BIR 
ARAYA GELECEK! Aşevi ve Gıda 

Bankası açılıyor
Kartal Belediyesi’nin; yaşlı ve engelliler
başta olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine
erzak ve sıcak yemek yardımı yapacağı

‘Aşevi ve Gıda Bankası’ projesinin aşevi bölümünde
afet gibi acil durumlarda günlük 15 bin, her gün ise 3
bin insanın evine sıcak yemek ulaştırılacak. Gıda ban-
kası bölümünde ise yine ihtiyaç sahibi vatandaşların
erzak ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca, proje ile Kartal
Belediyesi yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında
elçilik yaparak, Gıda Bankası’nda yardımseverlerin
erzak yardımını da kabul edecek. 900 metrekare alan
üzerine kurulan Aşevi ve Gıda Bankası projesi; depo-
lama, market, mutfak ve soğuk hava depolama alanla-
rından oluşuyor. Projede, ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılacak yemeklerin; pişirme ve depolama gibi iş-
lemleri gıda mühendisleri kontrolünde gerçekleşiyor.

Sona gelindi

Aşevleri ve gıda bankalarının toplumsal dayanışmanın
en güzel örneklerinden olduğunu ifade eden Kartal Be-
lediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal için bir ilk ola-
cak projenin yakın zamanda açılışının
gerçekleştirileceğinin müjdesini vererek şunları kay-
detti; “Kartal Belediyesi olarak, çok önemsediğimiz bir
sosyal belediyecilik örneğinde sona geldik. Emeği
geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Özellikle, son yıllarda ülkemizde yaşadığımız; yangın,
deprem gibi afetlerde böyle bir alana yerel yönetimlerin
çok ihtiyaç duyduğunu gözlemledik. Bunun yanında,
ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak
da gündemimizdeydi. Projemiz ile bir yandan Kar-
tal'da sıcak yemek ihtiyacı duyan komşularımızın ihti-
yaçlarını karşılayacağız, bir yandan da depolanan
gıdaların yine ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırılma-
sını sağlayacağız. İnanıyoruz ki, bu zor günleri hep be-
raber dayanışmayla atlatacağız. Geldiğimiz noktada,
Aşevi ve Gıda Bankası projemizi tamamlamış olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Projemizin açılışını en yakın
zamanda gerçekleştireceğiz.”

Gece boyunca
Kartal Belediyesi, Ocak ayı kültür-
sanat programı kapsamında ‘Gece Bo-
yunca’ isimli tiyatro oyunu Kartal’da

seyirciyle buluştu. Coşkun Irmak’ın kaleme aldığı,
Nihat Nadi Ülger’in yönetmenliğini üstlendiği tek
perdelik trajikomik oyun Kartal Sanat Tiyatro-
su’nda sahne aldı. Oyuncular Emin Maltepe ve
Nihat Nadi Ülger’in etkileyici performansı Kartallı
sanatseverlerden büyük alkış topladı. Salona giriş-
lerde pandemi kurallarına uygun olarak maske ve
mesafeye önem gösterildi. Oyunun sonunda seyir-
ciyi selamlayan usta oyuncular Emin Maltepe ve
Nihat Nadi Ülger, bu organizasyonun gerçekleş-
mesini sağlayan Kartal Belediyesi ve Başkan Gök-
han Yüksel’e teşekkür ederek, yeni oyunlarda
buluşma temennilerini seyirciyle paylaştı. Bir saat
süren ve tek perdeden oluşan oyunda bir suçlunun
bir fabrika bekçisinin hayatına aniden girişi anlatılı-
yor. Hiç beklemedikleri anda birbirlerinin hayatına
dahil olan karakterlerin çatışması yer yer absürt ve
trajikomik bir anlatımla ele alınıyor.

YATIRIM 

PROGRAMINA 

DAHiL EDiLDi

Silivri’nin iki yakasını bir araya getirecek viyadükle geçiş ve otogar kavşak düzenlemesinin de içerisinde yer aldığı Kınalı
– Büyükçekmece arasındaki 41 kilometrelik D-100 devlet yolu yapım işi 2022 yılı yatırım programına dahil edildi

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz 2021 ekim ayında Silivri Belediyesini ziyaret eden Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 

Karayolları heyetine; ilçenin ulaşım sorunları, BP benzinlik önünde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili
bir sunum yapmış ve proje örnekleri sunmuştu. 

Bilgi Evi’nin en
minnoş öğrencisi 
Bağcılar’da soğuktan donmaktan kurtarılan sokak kedisi, Bağcılar Belediyesi
Hasan Nail Canat Bilgi Evi’nde öğrencilerin gözbebeği oldu. Kekik ismi verilen kedi,
çocuklarla birlikte derslere giriyor teneffüste de onlarla zaman geçiriyor

Bağcılar 15 Temmuz
Mahallesi’nde bulunan
Bağcılar Belediyesi

Hasan Nail Canat Bilgi Evi öğret-
menleri, bahçede soğuktan üşüyen
bir kediyi fark etti. Soğuktan

donma noktasına gelen kedi sıcak
bir ortama alındıktan sonra mama
verilerek karnı doyuruldu. Kısa sü-
rede öğrencilerin de sevgisini kaza-
nan kediye Kekik ismi verildi.
Sevimli kedi, bakım ve aşıları yapıl-

dıktan sonra bilgi evinde yaşamaya
başladı. Bir kutu içinde yuvası bu-
lunan Kekik, gündüz öğrencilerle
birlikte derse giriyor. Ders esna-
sında sıraların üzerine çıkan, se-
vimli hareketlerle dikkat çekmeye
çalışan Kekik, öğrencilerle birlikte
dersi dinliyor. Zil çaldığında da
hızlıca dışarı koşan kedi, teneffüsü
de çocuklarla birlikte geçiriyor.

Bir parçamız haline geldi

Bilgi Evi çalışanlarının ve öğrenci-
lerin Kekik’e alıştığını söyleyen
resim dersi öğretmeni Nurgül
Kahrıman, “O da artık bilgi evi ai-
lesinin bir parçası haline geldi. He-
pimiz Kekik’i çok seviyoruz. Bir
öğrenci gibi derslere giriyor, tenef-
füste dışarı çıkıyor ama zil sesini
duyunca koşup sınıfa geliyor.
Kekik sayesinde çocukların hayvan
sevgisi de gelişiyor” diye konuştu.
Bilgi Evi’nin ziyaretçileri Kekik’le
fotoğraf çekilmeyi de ihmal 
etmiyor.

Öykülerle
hayat dersleri

Ümraniye Belediyesi düzenlediği etkinlik
ve programlarla gençlerin eğitimine katkı
sağlayarak, gençlerin potansiyellerini ge-

liştirmesine destek olmaya devam ediyor. Bu kap-
samda her defasında farklı okullarda gerçekleştirilen
“Kültür-Sanat Okulda Başlar” programının bu haf-
taki konuğu Yazar Dr. Senai Demirci oldu. 30 Ağus-
tos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle
bir araya gelen Demirci, “Öykülerle Hayat Dersleri”
konusunu işledi. Senai Demirci, Hz. Yusuf Kıssası

üzerinde durdu.
Konuşmasına
Hz. Yusuf’un
(A.S) üç gömle-
ğinden, üç rüya-
sından daha
sonra Hz. Bünya-
min’in (A.S) Hz.
Yusuf tarafından
alıkonulmasın-
dan bahsetti.
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M evsimlere takılmışım şu sıralar, malum in-
sanla şekil değişikliğiyle aynı özelliği taşıyan
mevsimler… O kadar çok benziyorlardı ki

birbirlerine değişik zamanlarda.
Ne kadar benzerlik var değil mi? İnsanlarla mevsim-

lerin yaşamı…
Düşünüyorum da hayatımızdaki evrelerle benzerliği-

nin adı aynı sanki. İlkbahar çocukluk, yaz gençlik, son-
bahar olgunluk… Ya kış? Yaşama dayanma gücü mü
desem.

Hem soğuk hem sıcağa sığınmak, bu aralardaki
gücü hem kaybetmek hem de kazanırken ki gayret,
sabır, yılmak, vazgeçmek, vazgeçmemek…

Ne kadar tükenmez, karmaşık, anlaşılamaz da olsa
gelen mevsimle birlikte yaşamın kabul olunması…

Belki de her mevsim döneminde fark edilen veya fark
edilemeyen yorgunluklar bu yüzden.

Gidenin arkasından kabul etsek de yine de bir hüzün
var… Gidişin hüznü ve yorgunluğu...

Fark ettiniz mi? Mevsimler dönüyor fakat hayatta
ise hiç dönüş yok. Yaşanıp bitiyor. Hep yenisi ama eski-
yerek ve de eskiterek…

Mevsimler gelip geçtikçe, geçen yıllar aynı temayı
durmadan değişen biçimde renklendiriyor.

Yaşamı yaşanır kılanda bu zaten.
Bizim düzensiz ritmimizin güzelliği ölçü ve yaratma,

denge ve buluş yaşamın aynı önemdeki şeylerin bir 
birikimi…

Yaşamda neden olumsuzluklar olmaması gerekenler
yaşanıyor? Mevsimlerde öyle son yıllarda,hiçbiri kendi
özlerini yaşama geçirmiyor ya da geçiremiyor. Mevsim-
ler mi insanları bu hale getirdi yoksaaa…

O çok özelliğe sahip insanlar mı kendi yaşamlarına
engel koydukları gibi mevsimlerinde seyrini değiştirdi?

Şimdiki mevsimlere suç bulamıyorum benzerlikleri
olsa da. Zira İnsan daha doğrusu aklının kölesi olan İn-
sanımsılar ele geçirdi dünyayı. Köle diyorum aklının
efendisi olsaydı eğer yaşadığı dünyayı geliştireceğim
diye egosunun oyuncağı olup yaşamını daraltmaz nefes-
siz bırakmazdı…

Doğayı katledince akıl, mevsimlerin seyrini değiştirdi
ister istemez. Mevsimler ne zaman nasıl Nefes alıp ve-
recekler şaşırdılar… Yaz, baharlar, kış yolunu şaşırdı…

İnsanlarda benzer durumda daha yaşamın baha-
rında gençliğinde yolun sonunu seçmek zorunda bırakı-
lanlar... Yaşamının yolunu kesen çok büyük yanlışlarla
gençlerin nefesine son veren yaşam…

Çok eskiden daha azdı sanki olumsuzluklar. Doğa
katledilmeden önce ta o zamanlar…

Hepsi vaktini zamanını bilirdi o zamanlar... Oksijen
bolluğuyla tam nefeslerini zamanında alıp veriyorlardı
çünkü.

O zamanlar egomuz olması gereken boyuttaydı sanı-
rım Akılla Vicdan çok iyi arkadaştı!

Sonra gelişti dünya dediler, çağdaş olduk teknoloji
ilerledi dediler.

Bilgiler güya arttı, ama doğru ama yanlış büyüdü
herkes bu bilgilerin çatısı altında...

Hatta o kadar büyüdüler ve büyüdük ki ne başımızda
çatı kaldı ne de gökyüzüne bir tek elini dokunduran
ağaçlar… Gökyüzüne dokunmak için uzanan ağaçlar
kalmadı çünkü yerini gökyüzünün özgürlüğüne göz
koyan binalar aldı... Ne yağmur yağabiliyor doya doya,
ne de tüm pislikleri örtüp yok eden kar...  Azıcık bir 
görünüp hemen kaçıyorlar.

Hani yaşam her haliyle güzeldi, hangi mevsimdeyiz
şimdi?

Mevsimlere suçu yüklemeyi bırakalım artık. Aslında
büyüyen insan egosuydu.

Doğanın can damarlarını yok ederken nerden gele-
ceği belli olmayan yok edici virüslerin çoğalmasına
sebep olmazdı.

Hadi akıllısınız ya ağzımızı kapatarak ve de ilaçlarla
aşılarla korumaya aldığımız canımıza daha fazla sahip
çıkıp, insan canıyla beslenen mikropları da yaşam ol-
mayan görünmezin en dip kuyusuna gömün hadi…

Evet artık zamanı, insanların yaptıkları hataları
kabul edip yararlı bilgilerini, güçlerini doğru insanlığa
yöneltme bölümüne geçme zamanı.

Ego başkasıyla değil kendiyle yaşar. Öne çıkarsa baş-
kasını değil kendi yaşadığı canı yok eder. İnsanlığı hiçe
sayan Egolar çoğalıp tüm dünya yaşamına meydan
okuyup cana zarar verdiğini kabul ettiği gibi geri çekil-
mesini bilme vakti. Ego savaşını kaybettiniz kabul 
edin artık!

Akılların kölesi değil efendisi olup zamansız yok
oluşlara bir dur deme, yaşama güç katacak bilgilerin
bir araya gelme zamanı…

Hepimizin tüm insanların kendi yaşamlarının yaşar-
ken zararlardan arınacak yeteneklerini kullanma za-
manı… İnsanlığın tekrar doğuşu için doğru sanılan
yanlışları daha fazla büyütmeden İnsanlığı küçültüp yok
etmeden harekete geçmeli.

Yüreğin gerçek sevgisinin kuvvetinden güç alıp ya-
şamı yaşanır hale getirmek için ne gerekiyorsa akıllar
gönüller bir olup harekete geçmeli diyorum.

Suç mevsimlerde mi?

KEŞİF

Maide ÖREN

maide_yogi@hotmail.com

IMAMOGLU 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yatırım onayı verilmeyen Beylikdüzü metrosu ile ilgili Ulaştırma
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın doğru olmadığını söyledi. İmamoğlu, İstanbul’daki tüm metro
ve üst geçitlere 'hükümetin İBB’nin yapacağı işleri engellediğini' anlatan afişler asılacağını açıkladı

AFIS ASACAK!AFIS ASACAK!AFIS ASACAK!AFIS ASACAK!AFIS ASACAK!AFIS ASACAK!AFIS ASACAK!AFIS ASACAK!
İ BB Başkanı Ekrem İmamoğlu,

Unkapanı Yağmursuyu Tüneli
çalışmalarını inceledi. Burada

Cumhurbaşkanlığı yatırım progra-
mına alınmayan Sefaköy-Beylik-
düzü Metrosu açıklamalarıyla ilgili
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alt-
yapı Yatırımları Genel Müdürlü-
ğü'nden (AYGM) gelen yanıtı
değerlendirdi.

Bu Twitter neymiş ya?

Bakanlıktan gelen “kesin proje yok,
evraklar eksik” açıklamasına tepki
gösteren İmamoğlu  “Yaklaşık 320,
330 gündür Ankara’da Ulaştırma
Bakanlığı’nda süren görüşmelerin
üzerine biz ne zaman ki bir açıklama
yaptık; Twitter üzerinden aynı bir
başka bakanın Twitter  üzerinden
‘ön inceleme başlattık' demesi gibi
bu arkadaş da Twitter üzerinden ‘şu
evrakları eksik' diye açıklama yapma
zorunda kaldı. Bu Twitter neymiş
ya? Yani ben diyorum ya devletimi-
zin kurumları, kamu kurumları  trol
benzetmesine yakışan yerler değildir.
Trol gibi davranmayın derken bunu
ispat edercesine bu tarzda girişim ve
bu tarzda yazışma modelleri gelişti-
ren insanları devlet aklına, devlet
adabına uygun davranmaya davet
ediyorum” dedi.

Yer altından çözdük

Yapılan açıklamanın doğru olmadı-
ğının altını çizen İmamoğlu, “Benim
arkadaşlarım defalarca Ankara’ya
gidiyor. Ankara’daki o iyi niyetli bü-
rokratlarımızı zor duruma, sıkıntıya
düşmesini istemiyorum. Ama
AYGM yetkilileriyle bizim yetkilileri-
miz teknik olarak masada buluşup
konuşuyorlar.7 Eylül 2021'de bizden
talep edilen ek belgeler, tasarımlar,
bilgiler var. Bunları 3 Kasım 2021'de
yazımızın ekinde gönderdik. Bu iste-
nenler arasında şu atılan tweette ya-
zılanlar yok bu arada. 3 Kasım’da
konuşulan iki konu var. Bir Kanal İs-
tanbul ile bu proje çakışıyor mu? Ne
kadar mühim. İki, daha hiç başla-

mamış boğazın altından geçen 3
katlı tünel projesi ile uyumlu mu?
Bu iş hem İstanbul’u yormasın, ki
Allah’ın izniyle orada kanal olmaya-
cak ama hadi kanalla da bir sorun
olmasın yerin altında devam etsin
diyerek biz işi yine yer altından çöz-
dük. Yani dedik ki ‘evet bunun ka-
nalla ilgili bir sorunu yok.' Üç katlı
tünelle de çok kolaylıkla entegre ola-
cak bir hat tasarladığımızı onlara
verdik ve ispat ettik” diye konuştu. 

Bakan'ı 2 kez aradım

Kesin projelerin kendilerine hiç so-
rulmadığını aktaran İmamoğlu,
kesin projenin mevcut olduğunu 15
gün içinde teslim edebileceklerini
söyledi. İmamoğlu “Biz çünkü zaten
hızlı ilerliyoruz orada. Bir an önce
ihaleye çıkmak istiyoruz. Ya bu ne,
nasıl bir şey biliyor musunuz? Yana-
ğını öpmek istiyorum. Sözüm ona
soruyor. Yanağın nerede? Yani as-
lında ne öpmeye niyeti var, ne bu işi
çözmeye niyeti var. Akıl tutulması”

diye konuştu. Bu konuyla ilgili Ulaş-
tırma Bakanı'nı iki kez aradığını ve
kendisine not bıraktığını ama bir geri
dönüş olmadığını söyleyen İma-
moğlu, “Ben o şahsiyeti isminden
dolayı değil bakanlık makamından
dolayı arıyorum. O da bana dön-
mek zorunda. Cevap vermek zo-
runda. Bunun çoktan hazine onayı
çıkmalıydı. Avan proje ile niye onay
verdiniz Konya'ya? Bizim projemi-
zin fersah fersah gerisinde. Niye ver-
diniz derken; helali hoş olsun,
verin… Konya’nın da metrosu
olsun. Bütün halk, millet bunun kas-
ten yapıldığını, bunun bir iş engelle-
mesi olduğunu görüyor” dedi.

Ek listeye koyun

İmamoğlu “Siyaseten rakibimiz
olan akla şunu tavsiye ediyorum;
orada da bu işi gören aklı selim bir
biçimde analiz eden akıl var.. Umu-
yorum o akıl İstanbul’daki sorunları
çözmeye muktedir olur. O aklın İs-
tanbul’da da olduğunu biliyorum,
hissediyorum. Siyasi görev yaptıkla-
rını da anlıyorum ama anlamak iste-
miyorum. O muktedir akıl ile
‘arkadaş sen nasıl bu hatayı yapar-
sın' deyip Beylikdüzü hattına hazine
onayını ek listede hızlıca çıkarırlar”
diye konuştu. İmamoğlu “Ben
bütün arkadaşlarıma söyleyeceğim;
bütün metrobüs duraklarına, bütün
üst geçitlere yazsınlar bunu.' Ey hal-
kımız sizin metroyla buluşmanızı
engelliyorlar. Sizin 300 tane yeni
metrobüs otobüsüyle buluşmanızı
engelliyorlar.'  Ben bunu bugüne
kadar yapmadım, şimdi afişe edece-
ğim. Şimdi bunları her yere yazaca-
ğım. Ve insanlarımızın duymasını
sağlayacağım. Ben diyorum ki inşal-
lah o muktedir akıl; -o da vardır AK
Parti’nin içerisinde- ama İstanbul’da
ama Ankara’da bu işe kendi ihtira-
sını ve şahsi menfaatlerini, koltuk
menfaatlerini önde tutarak yapılan
hataları inşallah engellerler, mani
olurlar. Çünkü bu siyasi bir kazanım
da değil” çıkışında bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
eleştirilerini sürdürerek,
“Benim derdim milletimiz zarar
görmesin. 16 milyon İstanbul-
luya birlikte hizmet edelim.
CHP İlçe Başkanımız burada,
İYİ Parti’den arkadaşlar var.
Ben size dedim mi bu CHP’nin
projesi? Der miyim? Ya bu akıl
tutulması. Bu kirli siyasi akıl-
dan arının, atın şunları çöpe.
Bir insan aklıyla, vatandaş ak-
lıyla, devlet insanı sorumlulu-
ğuyla bu sürece onay verin.
Destek verin. Biz de sizi alkış-
layalım. Ya bir kez alkışlama
fırsatını vermediler bize 3
sene, 2.5 sene bitti ya” tepki-
sini gösterdi. 

DESTEK VERİN 
ALKIŞLAYALIM!

Bardağı taşıran 
SON DAMLA!

SON günlerde art arda
depremler yaşanmaya
başladı. Yunanistan

Halkidiki Yarımadasında 5,4'lük
depremi, Kayseri'nin Sarıoğlan il-
çesinde ise AFAD'ın verilerine
göre 4,9 büyüklüğünde deprem
meydana geldi. Art arda gelen
depremleri Marmara bölgesi için
değerlendiren Yer bilimci Prof.
Dr. Naci Görür, “Yunanistan'da
olan deprem Marmara için çok
şey ifade ediyor. Ancak bugün
Kayseri'de olan deprem Marmara
için pek fazla bir şey ifade etmi-
yor. Geçtiğimiz günlerde Yuna-
nistan'da olan deprem 5, 4
büyüklüğünde oldu. Bu deprem
orta derecede bir depremdi. Fakat
depremin olduğu yer bizim 1999
depremlerinin olduğu Kuzey
Anadolu Fay Zonunun içerisinde
yer alıyor. Yani deprem ana ka-
raya yakın ama Kuzey Ege çukur-
luğu içinde oldu. Bu çukurluk
Yunanistan'dan başlar Ganos Fa-
yına kadar devam eder. Oradan
da Marmara'ya girer. Dolayısıyla
Yunanistan'da depremi Kuzey
Anadolu fayının en batı ucunda
oldu. Bu durum bizler için önemli
çünkü biz Marmara'da da bir

deprem bekliyoruz. Bu depremde
Marmara'ya yakın" dedi. 

Stres değişimi olur

Görür, sözlerine şu şekilde devam
etti: “Yunanistan'da olan deprem
aynı fay zonu içinde olduğu için o
faydan açığa çıkan dalgalar Mar-
mara'ya doğru gelip stres değişi-
mine neden olur. Bu stres
değişimi ise Marmara'da deprem
olmayı kolaylaştırıyor. Bir an-
lamda bardağı taşıran son damla
gibi. Örneğin, Marmara'da 12
Ağustos 1999 depremi olduktan 3
ay sonra Yunanistan'da 6 üze-
rinde bir deprem oldu ve Yuna-
nistan'da çok sayıda insan öldü.

Geçtiğimiz günlerde Yunanis-
tan'da olan depremse 1999 yı-
lında Marmara'da olan depremin
meydana geldiği fay hattı üze-
rinde oldu."

Müteahhitlik projesi!

Kayseri'de meydana gelen dep-
reme de değinen Prof. Dr. Görür,
“Kayseri'de meydana gelen dep-
rem Ecemiş fayında oldu. Bu
Ecemiş fayının en önemli özelliği
ise nükleer santralın bulunduğu
Akkuyu'nun yakınlarına kadar
uzanmasıdır" diye konuştu. Dep-
rem odaklı bir kentsel dönüşüm
demek kentin bütün bileşenlerini
depreme hazır hale getirmek de-
mektir' diyen Görür, “Kentin bile-
şeni dediğimiz zamanda halkı, alt
yapıyı, yapı stokunu, çevreyi ve
ekonomiyi saymak lazım. Yani siz
bir kentte kentsel dönüşüm yapa-
caksanız bu saydığım 5 paramet-
reyi deprem için güvenli hale
getirmelisiniz. Sadece yapı stoku
yaparak kentsel dönüşüm yapıyo-
rum diyemezsiniz. Türkiye'de ge-
nellikle bu yapılıyor. Ben bu
duruma müteahhitlik projesi gö-
züyle bakıyorum" ifadelerini 
kullandı. 

Yağmur suyu 
hattı taştı 
Başakşehir'de, İSKİ ekiplerince depo
boşaltılırken, yağmur suyu hattının taşmasıyla
mahalledeki ev ve iş yerlerini su bastı

OLAY, bugün akşam saatlerinde Başakşehir
Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İs-
tanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

ekiplerinin depodan su tahliyesi yaptığı sırada, yağ-
mur suyu hattı akan suyu kaldıramadı. Akan suların,
yağmur suyu bacasından sokaklara taşmasıyla ma-
hallede bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Ev ve iş yer-
lerinde hasar oluştu. Mahalle sakinlerinden Mehmet
Gürbey, "İSKİ'nin suyu çamuru alıp geldi, burayı
bastı. Mahvetti bizi. Bahçemizi, evimizi ve burada
koltuklar vardı, hepsi çamur içinde. Zararım çok. Bu
dördüncü oldu. Böyle mağdur oluyoruz" dedi.
Evi su basan Duran Sağlam, "Ne olduğunu biz de
anlayamadık. 'Arka taraftan su geldi' dediler. Evin su
bastığını söylediler. Ben de şaşırdım yağmur falan
yok. Dışarı çıkınca gördük ki, sadece bizim evi değil
bütün mahalleyi basmış" diye konuştu.

Pazar İstanbul’da
spor ve zumba
Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan Pazar İstanbul’da
spor faaliyetleri başladı. Semt pazarının kurulduğu 
Salı ve Cumartesi günleri dışında Pazar İstanbul'da sabah
sporu ve zumba etkinlikleri gerçekleştiriliyor

KAPSAMLI bir pazar alanı olmasının yanı sıra
olası afet anında barınma ve lojistik merkezi,
pazarın kurulduğu günlerin dışında ise spor

alanı olarak kullanılabilen Pazar İstanbul’da spor faaliyet-
leri başladı. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hiz-
metleri Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş
birliğiyle düzenlenen sabah sporu ve zumba etkinliği va-
tandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Öte yandan
Beylikdüzü’nde yaşayan gençlere NBA standartlarında
potalarda basketbol oynama imkânı da sunan pazar ala-
nında, belirlenen günlerin dışında vatandaşlardan gelen
taleplere göre basketbol çalışmaları da yapılıyor.   

Ücretsiz antrenman

Pazar İstanbul’da; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri
08.30-09.30 saatleri arasında sabah sporu yapılırken,
09.30-10.30 saatleri arasında ise zumba etkinliği gerçek-
leştiriliyor. Alanda, etkinlikler için belirlenen gün ve saatler
ile pazarın kurulduğu salı ve cumartesi günü dışında gerek
vatandaşlardan gerekse spor kulüplerinden gelen başvuru-
lar doğrultusunda antrenman imkânı da sunuluyor. 

AFIS ASACAK!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Ege Denizi'nde meydana gelen 5,4'lük depremin Marmara'yı etkileyebileceğini söyleyen 
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Yunanistan'da olan depremde faydan açığa çıkan dalgalar
Marmara'ya doğru gelip stres değişimine neden olur. Bu stres değişimi ise Marmara'da 
deprem olmayı kolaylaştırıyor. Bir anlamda bardağı taşıran son damla gibi" dedi.

Prof. Dr. Naci GörürProf. Dr. Naci GörürProf. Dr. Naci GörürProf. Dr. Naci GörürProf. Dr. Naci GörürProf. Dr. Naci GörürProf. Dr. Naci GörürProf. Dr. Naci GörürProf. Dr. Naci GörürProf. Dr. Naci Görür
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TürkiyE İstatistik Kurumunun (TÜİK)
açıkladığı verilere göre 2021 yılında en
yüksek fiyat artışı yüzde 168 ile selülozik

kâğıtlarda gerçekleşti. Meslekleri gereği sürekli kâğıt
tedarik etmek zorunda olan baskı ve matbaa işiyle
uğraşan esnaf, sabit bir ücret tarifesi belirleyemedikle-
rini söyledi.Ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan
fiyat artışı yüzünden sabit bir ücret de belirleyemedik-
lerini söyleyen matbaacılar, müşterilerinin de, kendile-
rinin de bu durumdan rahatsız olduklarını dile
getiriyorlar.

Fiyatlar sabitlenmedi

Eskişehir'de davetiye ve ürün baskı işi yapan Yasemin
Demirbilek, işlerinin tamamen kâğıt tedariki ile ala-
kalı olduğunu belirterek, dolar bazında gelen yüksek
zamlara yetişemediklerini kaydetti. Uzun zamandır
belli bir fiyat tarifesi oturtamadıklarını aktaran De-
mirbilek, “Bu süreçte yaptığımız promosyon ürünleri-
miz, takvimler, basılı materyaller olsun fiyatlarımızı,
halen ne yazık ki sabitleyemedik. Buraya gelen müşte-
rilerimiz fiyat konusunda her gün yaşanan değişiklik-
lerden mustarip, biz de bu durumu açıklamakta
zorlanıyoruz. Her gün fiyat değişiyor. Selülozik kağı-
dın Türkiye’de üretilmesi, ambalajlık karton ve kağıt-
ların yerli üretiminin teşvik edilmesi, bu sektörün dışa
bağımlı olmaktan kurtarılması şarttır” diye konuştu.

Kur farkı ekstra maliyet

Kurda yaşanan inişin fiyatlarını eski haline getirmedi-
ğini söyleyen Demirbilek, bunun uzun bir süreci kap-
sadığını ifade etti. Kâğıtta yaşanan yüksek fiyat
artışının sadece kurla ilgili olmadığına değinen De-
mirbilek, “Sadece kur artışıyla alakalı değil bu durum.
Zaten bir zam gelecekti, ama bu zammın üzerine bir
de kur artışı eklenmiş oldu. Mesela yüzde 50 zam ge-
lecekti, bunun üzerine kuru da eklediler ve biz de o
şekilde almaya devam ettik. O yüzden bizim için eks-
tra bir maliyet olmuş oldu” dedi.

Fiyatları biz artırmıyoruz

Müşterilerinin bu durumdan hiç memnun olmadı-
ğını, bu zamların sadece basımcıların elinde olduğu-
nun düşünüldüğünü belirten Demirbilek, “Bizim
fiyatları kendi isteğimize göre arttırdığımızı düşünü-
yorlar. Ama ne yazık ki biz öyle yapamıyoruz, yapmı-
yoruz da. Fırsatçılık asla yapmıyoruz çünkü bizim
maliyetimiz belli. Sadece kâğıt değil, toner maliyeti de
var. Bunlar tamamen döviz bazında aldığımız malze-
meler. Bunların artması bizim yaptığımız malzemenin
de fiyatını arttırıyor. Bu şekilde müşterilerimizden her
gün ‘Neden bu kadar artıyor, her gün fiyat mı değişir'
gibi tepkiler alıyoruz, ama bu bizim elimizde olan bir
şey değil” ifadelerini kullandı.

EskişEhir'dE 13 yıldır kıra-
athane işleten Çiğdem Baba-
can, Sözcü'ye konuştu. CHP

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in
iş yerinde ziyaret ettiği Babacan, “Yıl-
başından itibaren vergi borçlarını yığdı-
lar ve 15 gün süre verildi. Aksi taktirde
ruhsatlarımızı iptal edecekler. ‘6 ay
borç ödemeyeceksiniz' dediler, 6 ay

biter bitmez vergi bildirimlerini gönder-
diler. Çaya, kahveye, şekere her şeye
zam geldi, sürekli fiyat değişiyor. Biz de
mecburen çaya 50 kuruş, kahveye bir
lira zam yaptık, bu kez de vatandaşla
karşı karşıya geliyoruz. Bir fincan kah-
venin 40 yıl hatırı vardı, zamlardan
sonra o da kalmadı” açıklaması yaptı.
CHP'li Utku Çakırözer de, pandemi

döneminde kıraathane esnafına yeterli
desteğin verilmediğini, vergiler ve ha-
cizlerle kahveci esnafının zor durumda
kaldığını söyledi ve ‘''Pandemi döne-
minde en büyük zararı gören esnaf
grubu, kıraathane işletmecileridir. Kah-
veci esnafımız şimdi de vergilerle, ha-
cizlerle boğuşuyor, hiçbir destek yok
esnafımız perişan'' ifadelerini kullandı.

Matbaacıların
beli büküldü

Esnafı koruyan yok!

İstanbul’un farklı semtlerindeki
bakkalların yüzde 71’i veresiye
defteri tutuyor. Aylık borç tuta-

rının 6-7 binden 13 bin TL’ye
çıktığını söyleyen bakkallar, ve-
resiye talebinin yüzde 80 arttı-

ğını belirtiyor. En sık veresiye
yazdırılan ilk üç ürün ise

ekmek, peynir ve yağ oldu
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GIDA LABORATUVARINA CİHAZ VE SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2022/20724
1-İdarenin
a) Adresi :ÜNİVERSİTE MAHALLESİ BAĞLARİÇİ CADDESİ 7 34320 

AVCILAR AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124040300 - 2124737242
c) Elektronik Posta Adresi :oibvetmyo@iuc.edu.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet 
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :VETERİNERLİK MESLEK YÜKSEKOKULU 

GIDA LABORATUVARINA 29 KALEM 
CİHAZ VE SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı 
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :İÜC REKTÖRLÜĞÜ AVCILAR YERLEŞKESİ VETERİNERLİK 
MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA LABORATUVARI

c) Teslim tarihi :Sözleşme imza altına alındıktan sonra 15 gün içerisinde kurulum ve
gerekli eğitimler dahil olacak şekilde ürünler Gıda Laboratuvarı'na 
teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Dekanlığı Prefabrik C Blok 2. Kat Prof. Dr. Necmettin 
Polvan Dershanesi Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :27.01.2022 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz 
edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Dekanlığı Prefabrik C Blok 2. Kat Prof. Dr. Necmettin Polvan Dershanesi 
Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

GIDA LABORATUVARINA CİHAZ VE SARF MALZEME ALIMI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA VETERİNER FAKÜLTESİ M.Y.O.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

13 yıldır kıraathane işleten Çiğdem Babacan, “Faturalarla boğuşuyoruz. Esnafı koruyan yok, destek
yok, batağa sürüklendik. İflas aşamasına geldik, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı, o da kalmadı” dedi

Veresıye defterlerı
kabardı

Z incir marketler ve kredi kartlarının yay-
gınlaşmaya başladığı pandemi önce-
sinde bir süre bakkalların

gündeminden çıkan veresiye talepleri yeniden
gündemde. Cumhuriyet'in haberine göre; İs-
tanbul’da yaklaşık 12 bin bakkal var. Geçen yıl
İstanbul İstatistik Ofisi bir araştırma yaparak
39 ilçede 402 mahalle bakkalıyla görüşmüştü.
Araştırma, geçen yılın martında bakkalların
yüzde 71’i veresiye defteri tutarken veresiye
yazdıranların sayısının yüzde 32.2, borç mikta-
rının ise yüzde 54.8 arttığını ortaya koymuştu.
Pandeminin üzerine yaklaşık yüzde 100 artan
döviz kuru ve resmi rakamlara göre yüzde 36
olan enflasyon eklendi. Yapılmış yeni bir araş-
tırma yok ancak yoksul mahallelerde yaşayan
vatandaşlar dertli. Bakkallar ise veresiye defter-
lerinin kabardığını söyledi.

7 bin liradan 13 bin liraya

Veresiye tekliflerinin 2021 ortalarından bu yana
yüzde 80 oranında arttığını söylüyor bakkallar.
Sattıkları malı yeniden yerine koyma ihtimal-
leri azaldıkça veresiyeden uzak durmaya çalışı-
yorlar. Ancak yoksulluğa bu kadar yakın olup
duyarsız kalmak da zor onlar için.  İki yıl önce
veresiye defteri ortalama 6-7 bin TL civarına
gelince fark etmiş yoksulluğun derinleşmeye
başladığını bakkal Mehmet Bey; bugün bu ra-
kamın 13 bin TL’ye kadar çıktığını söylüyor.
Yılbaşı gecesi gelen zam haberlerinden sonra
üç gün dükkâna kimsenin girmediğini söylüyor
bakkal Volkan Karko. “Girenler fiyat sorup
küfredip çıkıyordu. Bizim kullandığımız poşe-
tin kilosu bile bir ayda 11 TL’den 25 TL’ye
çıktı” diyor. Gültepe’de bir başka bakkal Bekir
Özcan ise veresiye vermemeye çalıştıklarını
söylüyor. Genelde markalardan indirimler iste-
yip fiyat düşürmeye çalıştıklarını söylüyor.
“Peynir, sosis, bisküvi gibi şeylerde bazen vere-
siye veriyoruz, halden anlarız ama sigara gibi
ürünlerde yapamıyoruz. Bizim de kazancımız
çok düştü, riske atabileceğimiz para yok” diyor.
Müşterileri ile artık sadece ekonomi konuştuk-
larını söyleyen bir başka mahalle bakkalı Yavuz
T. ise “Halkın içindeyiz, direkt görebiliyoruz,
gerçekten alım gücü kalmadı. İnsanlar çok öf-
keli. Bu öfke nasıl patlayacak, çok merak edi-
yorum. Az önce bir çocuk geldi, 24 liralık
sigaranın 20 TL’sini bir karttan, 4 TL’sini başka
bir karttan çekti. Nakit yok artık, herkes borçla-
narak günü geçiriyor” diye konuşuyor.

Veresiyeye muhtacız

Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo,
yoksulluğun Türkiye’nin her bölgesine yayıldı-
ğını söylüyor. Şişli’de yaşananların Bodrum
gibi ekonomik gelir durumu biraz daha yüksek
yaşandığını söyleyen Foggo, “önceden her-
hangi bir geliri olmayan yurttaşların veresiye
yazdırdığını ancak artık asgari ücret seviye-
sinde yaşayan yurttaşların da veresiyeye muh-
taç duruma düştüğünü” belirtiyor. Foggo,
“Yoksulluk herkesin yanı başında ve günden
güne derinleşiyor” diye konuşuyor.

Risk giderek büyüyor
Yurttaşın şu an en büyük derdinin gıda
alışverişi olduğunu söyleyen Tüketici
Dernekleri Konfederasyonu Başkanı
Aziz Koçal ise şunları söylüyor: “Mut-
fak yanıyor, yoksulluk ve açlık artıyor,
halk beslenemez duruma geldi. Tüke-
ticinin alım gücünü ve yaşam kalitesini
artıracak tedbirler alınmalı. Ücretler ve
maaşlar acilen yeniden güncellemeli,
gerçek enflasyon oranına ayarlanma-
lıdır. Bu ülkede gerçek enflasyon oranı
son açıklanan ÜFE oranıdır. Aksi tak-
dirde, toplumsal bunalımlar, intiharlar,
sosyal patlamalar, dağılan aileler ile
karşı karşıya kalacağız.”

Kağıt fiyatları matbaacıların belini
büküyor. TÜİK verilerine göre 2021'de
zam şampiyonu olan kağıt ürün-
lerindeki fiyat artışları matbaacıların
sabit bir ücret belirlemesini engelliyor



İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener, partisinin TBMM’deki
grup toplantısında konuştu.

Akşener, hükumetin, esnafı, çiftçileri,
emeklileri görmezden geldiğini söyle-
yerek, “Bu ibretlik durumu, artık yadır-
gamıyoruz. Çünkü artık
beceriksizliklerinin üstünü örtecek ba-
haneleri kal-
madı.

Çünkü artık tutmadıkları vaatleri,
unutturacak sözleri, milletimizin dert-
lerine derman olacak, çözümleri kal-
madı. Çünkü artık Sayın Erdoğan ve
partisinin, milletimize verecek hiçbir
şeyi kalmadı” dedi. 

Neyi çözeceksin?

“İktidarın boş konuşmaları, öfke nö-
betleriyle geçirdiği bir haftayı daha ge-
ride bıraktık” diyen Akşener, “Sayın

Erdoğan ve arkadaşları her hafta ol-
duğu gibi bu hafta da dertli çiftçi-
lerimizi, siftahsız esnafımızı, borç
batağındaki emeklilerimizi duy-
mazdan geldi. Çünkü artık be-
ceriksizliklerinin üstünü örtecek
sözleri kalmadı. Milletimizin
dertlerine derman olacak çö-
zümleri kalmadı. Çünkü
artık sayın Erdo-
ğan ve

partisinin milletimize verecek hiçbir
şeyi kalmadı. Geçen yine çıktı, ‘Milleti-
mizi bunaltan sorunları biz çözeriz’
dedi. Bir de utanmadan havuz medya-
sına manşet attırmışlar. Güler misin
ağlar mısın… Sabah şeriflerin hayır
olsun Erdoğan, 20 yıldır neredeydin
sen? Şimdiye kadar elini tutan mı
oldu? Neyi çözeceksin? Zerre sıkılma-
dan ‘Ekonomide her şey yolunda’ di-
yorsun” eleştirisinde bulundu. 

Faizle kafayı bozdu

“Bu üstün farkındalıkla sen neyi çöze-
ceksin? Her ağzını açtığında döviz zıp-
lıyor. Bu engin ekonomi bilginle sen
neyi çözeceksin?” sorularını soran Ak-
şener, “Açım diyen vatandaşımıza
utanmadan ‘abartma’ diyorsun. Dertli
vatandaşın kafasına da çay atmaktan
geri durmuyorsun. Bu olağanüstü

empati yeteneğinle sen neyi
çözeceksin? Memleke-

tin meseleleri ile bu
kadar ilgiliyken

sen neyi çöze-
ceksin? Sa-

raya
doldur-
duğun
bol be-
cerik-
sizlerle
sen neyi
nasıl
çöze-

ceksin?
Son 3.5

yıldır neyi
çözdün de

şimdi çözecek-
sin? Maalesef

çözemezler. Geçtiği-
miz gün müstakbel mu-

halefet partisi genel başkanı Sayın Er-
doğan, ‘ABD ve Avrupa enflasyon kırı-
lıyor. Bizim böyle bir derdimiz yok’
dedi. İktidarın enflasyonla mücadelede
gösterdiği bu müthiş iş bilmezliği faizle
mücadelede görüyoruz.  Sayın Erdo-
ğan Mart ayından beri kafayı politika
faiziyle bozdu. Bu inatlaşmada olan
maalesef esnafımıza, iş dünyamıza
oldu. Mesela Hazine’nin borçlanma
faizi Mart ayına göre 10 puan arttı. Ti-
cari kredilerde en itibarlı müşteriler
dahi yüzde 37-40 arasında faiz öde-
mek zorunda. Sayın Erdoğan’ın güven
veren ekonomi yönetiminin bir sonucu
olarak hiç kimse enflasyonun kalıcı
olarak düşürüleceğine inanmıyor”
açıklamasını yaptı. 

Abuk sabuk konuşamaz

İmralı açıklaması üzerinden Cumhur-
başkanı Erdoğan'ı eleştiren Meral Ak-
şener, “Yargılaması süren Selahattin
Demirtaş’ı terörist başı Abdullah Öca-
lan’a şikayet etti. Rezalete bakar mısı-
nız? Neymiş, en büyük hesabı
İmralı’daki kesecekmiş. Bu memlekette
bir hesap kesilecekse onu Türk yargısı
kesecektir. Makamının ciddiyetinin far-
kına var. AK Parti Genel Başkanlığı fik-
rinden kurulamadın gittin. Bu ülkenin
Cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk ko-
nuşamaz, kendine gel. Geçen sefer
mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın,
bu sefer başka oyunlar peşindesin.
Eğer İmralı’dakini çıkarmanın peşin-
deysen orada duracaksın. Sakın ha…
Seçim kazanmak için böyle bir kötü-
lüğü memlekete yapmaya kalkma.
Belki küçük ortağını ikna edebilirsin
ama böyle hainliğe yeltenirsen kar-
şında bizi bulursun. Bu memleketi
senin seçim kazanma hırsına ezdirme-
yiz” tepkisini gösterdi. 
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Cumhyurbaşkanı Erdoğan'ın yargılaması süren Selahattin Demirtaş'ı teröristbaşı Öcalan'a şikayet ettiğini belirten İYİ Parti Lideri Meral
Akşener, “Rezalete bakar mısınız? Eğer İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha! Seçim kazanmak için böyle bir
kötülüğü memlekete yapmaya kalkma. Belki küçük ortağını ikna edebilirsin ama böyle hainliğe yeltenirsen karşında bizi bulursun” dedi

REZALETE 
BAKAR MISIN?

AKŞENER’DEN 
iMRALI TEPKiSi

Tarım Bakanı'nın görevden alınmasını isteyen Akşener, “Sayın Er-
doğan konuşmaya gelince bizden kopya çekip tarımın bir milli gü-
venlik sorunu olduğunu söylemeyi biliyorsun.  O zaman bir zahmet

oturduğun koltuğun hakkını ver. Eğer kendin çözüm bulamıyorsan bizim
çözümlerimiz hazır. Açın internetten izleyin feyz alın. Yeter ki çiftçimizin
derdi çözülsün. Bu işler çiftçilerimizi lobilerin önüne atmakla olmaz. İlk
olarak çiftçimize gün yüzü göstermeyen Tarım Bakanı’nı görevden al-
makla başka. Bugün maalesef, hayatımızın her alanında, bir mücadele
hâlindeyiz. En temel haklarımıza ulaşmak için, mücadele ediyoruz. En
gerekli ihtiyaçlarımızı karşılamak için, mücadele ediyoruz. En önem-

lisi de, hayatta kalmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadele
alanlarında, en çok yıprananlar da, İlk önce, eşit olmayan
şartlarda eğitim görüyorlar. Sonrasında, herkesin farklı

çizgilerden başladığı, bir garip sınav yarışına giri-
yorlar. Yarış bitince, üniversiteye girince,

her şey düzelir zannediyorlar”
dedi. 

PAKDEMiRLi’Yi
GÖREVDEN AL!

Demokrasi için 
ittifak yapıyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem
üzerindeki çalışmasını tamamladığını belirterek, "6 parti ortak mutabakat metnimizi tamamladık.
Şimdi süreç, takdir sayın genel başkanlarda. Demokrasi için ittifak yapıyoruz" dedi

CHPHukuk İşlerinden So-
rumlu Genel Başkan Yardım-
cısı Muharrem Erkek, genel

merkezde basın toplantısı düzenledi.
Erkek, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, iş
yaşamında, gelir dağılımında büyük bir
adaletsizlik olduğunu söyledi. Erkek, "Ve
bu gelir dağılımındaki büyük adaletsizlik
sonucunda toplum derin bir yoksullukla
karşı karşıya kaldı. Aslında bunun so-
rumlularından biri de Türkiye'ye yaşatı-
lan bu ucube sistem. Toplumdaki derin
yoksulluğun, yaşanan bu acıların sorum-
lusu en başta bu ucube sistemi Türki-
ye’de hayata geçirenler. Parti genel
başkanlığı, hükumet, devlet, yargı bir
kişide birleşti. İşte tüm güçler bir ki-
şide birleşince tablo ortada. Bu
tabloyu değiştireceğiz. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti bir şahıs
devleti olmayacak" dedi.

Değiştirmeye çalışıyoruz

Erkek, 6 partinin 4 aya yakın
zamandır güçlendirilmiş par-
lamenter sistem üzerinde çalış-
tığını hatırlatarak, "4 aya yakın
zaman çok ciddi bir çalışma
gerçekleştirdik; tam bir
uyum içerisinde, neza-
ketle, olgunlukla. Tür-
kiye için çalışıyoruz.
Demokrasi için itti-
fak yapıyoruz. Ve
hiçbir genel başka-
nın, hiçbir partinin
derdi kendi parti-
siyle ya da şahsıyla
ilgili değil. Zaten söy-
lüyorlar; 'mesele Tür-

kiye meselesi' diyorlar. Mesele Türkiye
meselesi; çünkü Türkiye demokrasisini
kaybetti. Bu sistem eşitliği, özgürlüğü
yok etti. Bu sistem gençlerin umutlarını
ve hayallerini çaldı. Biz bu sistemi değiş-
tirmek için çalışıyoruz ve değiştireceğiz. 6
parti ortak mutabakat metnimizi ta-
mamladık. Dün akşam yine TBMM’de
son çalışmamızı gerçekleştirdik. Bu bir
redaksiyon çalışmasıydı. Ve 6 parti ortak
mutabakat metnini sayın genel başkan-
ları sunduk. Şimdi süreç, takdir sayın

genel başkanlarda. En
kısa za-

manda sayın genel başkanlar bir araya
gelecek ve Türkiye’ye, kamuoyuna ge-
rekli mesajları verecekler. Millet İttifakı
güçlenerek yoluna devam ediyor" ifadele-
rini kullandı. DHA

ŞENTOP KATAR’DA
TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop
ve beraberindeki par-

lamento heyeti, resmi ziyarette
bulundukları Katar'ın başkenti
Doha'da Katar Şura Meclisi
Genel Sekreteri Ahmed Nasır İb-
rahim El Fadala ve Türkiye'nin
Doha Büyükelçisi Mehmet Mus-
tafa Göksu tarafından karşı-
landı. Katar Emiri Şeyh Tamim
bin Hamad Al-Thani tarafından
kabul edilen Şentop, daha sonra
Şura Meclisi Başkanı Hassan
bin Abdullah Al-Ghanim ile bir
araya geldi. TBMM Başkanı
Şentop, bugünkü temasları kap-
samında Katar Başbakanı ve İç-
işleri Bakanı Şeyh Halid bin

Khalifa bin Abdulaziz Al Thani
ile görüşecek.

Vekiller eşlik etti

Şentop’un Doha Enstitüsü’nü
de ziyaret ederek, “Yeni Bir Dün-
yaya Doğru: Dostluklar, İttifak-
lar, İş Birlikleri” konulu bir
konuşma yapması öngörülüyor.
TBMM Başkanı Şentop’a Katar
ziyaretinde AKP Bitlis Milletve-
kili Vahit Kiler,  AKP Bitlis Mil-
letvekili Osman Ören, AKP
Konya Milletvekili Selman Öz-
boyacı, CHP Hatay Milletvekili
Serkan Topal, MHP İstanbul
Milletvekili Hayati Arkaz, İYİ
Parti Eskişehir Milletvekili Ars-
lan Kabukçuoğlu da eşlik ediyor.

PARLAMENTER sisteme dönüş
için ortak metin oluşturma ama-
cıyla bir araya gelen CHP, İYİ
Parti, Saadet Partisi, Deva Par-
tisi, Gelecek Partisi ve Demokrat
Parti metne son şeklini verdi.
Toplantıya CHP Genel Başkan
Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ
Parti Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet
Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Avukat Bülent Kaya, Demokrat
Parti Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Şahinalp, DEVA Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Ayhan
Sefer Üstün katıldı. İyi Parti
Genel Başkan Yardımcısı Baha-
dır Erdem, "Güçlendirilmiş Par-
lamenter Sistem çalışmalarını 6
parti bugün sonlandırıyoruz. Ça-
lışmayı parti genel başkanları-
mıza vereceğiz, Türkiye’ye
millete hayırlı uğurlu olmasını di-
liyoruz" ifadelerini kullandı.

Liderlere
sunulacak

Semra Güzel yanlış yapmış!
CHPGrup Başkan
Vekili Özgür Özel,
öldürülen PKK'lı

teröristle fotoğrafları ortaya
çıkan HDP Diyarbakır Millet-
vekili Semra Güzel'in dokunul-
mazlığının kaldırılması
istemiyle düzenlenen fezlekeye
ilişkin, "Soruşturmasının yürü-
yebilmesi açısından bu dos-
yaya özel olarak
dokunulmazlığının kaldırıl-
ması noktasında 'evet' oyu kul-
lanacağız" dedi. Özel, "HDP'li
Semra Güzel büyük bir yanlış
yapmış. Cumhurbaşkanının
valilere, kaymakamlara, alay
komutanlarına 'dokunmayın'
dediği zamanda bir teröriste
dokunmuş. Bu affedilir bir şey
değil. Ama biz Semra Güzel'in

örgüt kıyafetleriyle çektirdiği
fotoğraf ve elindeki silahla çek-
tirdiği fotoğrafın doğru olma-
dığını, bunun milletvekilliğiyle
bağdaşır olmadığını, soruştur-
masının yürüyebilmesi açısın-
dan bu dosyaya özel olarak
dokunulmazlığının kaldırıl-
ması noktasında 'evet' oyu kul-
lanacağız" açıklamasını yaptı. 

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener

Muharrem
Erkek
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Deneme sınavına
yüksek katılım

İtfaiye 2021'de
sıkı çalıştı

üLkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı’nın çevrimiçi eğitim platformu olan
bilgiocakta.com internet adresi üzerinden

15 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilen
LGS Deneme Sınavı’na 11 bin 337 öğrenci katıldı. Sı-
navda Yalova, İstanbul ve Siirt’ten katılan öğrenciler
dereceye girdi.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından
açıklama yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “İlk 3'e giren
gençlerimiz başta olmak üzere katılım sağlayan tüm
öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ülkü Ocakları’nın Türkiye Geneli Ödüllü Çevrimiçi 8.
Sınıflar LGS deneme sınavına 5 bin 794 erkek, 5 bin
543 kız öğrenci katıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesinden yoğun katılımın gözlendiği sınavda her-
hangi bir teknik aksaklığın yaşanmadığı bildirildi.
Ödüllü sınavda dereceye giren öğrencilerden birinciye;
Odak2023 + Ocaktabul + Kitap Seti, ikinciye;
Odak2023 + Kitap Seti, üçüncüye ise Kitap Seti ar-
mağan edilecek. YAKUP TEZCAN

LüLeBurgaz Belediyesi İtfaiyesi 2021 yı-
lında toplam 525 yangına müdahale ederken
599 arama ve kurtarma faaliyetinde bulundu.

Tüm bunlarla birlikte Lüleburgaz İtfaiyesi geçtiğimiz
yaz hepimizin ciğerlerini yakan Akdeniz’deki orman
yangınlarına ön saflarda müdahale ederek büyük bir
kahramanlık örneği sergiledi. 112 Komuta Merke-
zi’nden gelen ihbarlara ortalama 4 dakika içerisinde
müdahale eden Lüleburgaz İtfaiyesi 2021’de 63 konut,
31 fabrika, 49, 227 anız, 49 trafo, 2 de orman yangını
olmak üzere toplam 525 yangının
söndürülmesinde aktif rol aldı. Tüm
bunlarla birlikte Lüleburgaz  İtfaiyesi
599 adet arama kurtarma faaliyetinde
yer aldı. Öte yandan itfaiye ekipleri
2021 yılında 78 adet trafik kazasına
da hızlı bir şekilde müdahale etti. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1537209)

BOKS GÖMLEĞİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2022/28422
1-İdarenin
a) Adresi :HALASKARGAZI CADDESI ETFAL SOKAK NO: 10 34360 

ŞİŞLİ - İSTANBUL ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2123735273 - 2123735160
c) Elektronik Posta Adresi :ihale.sislietfal@gmail.com
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Boks Gömleği AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi ve Yerleşkeleri Tıbbi Sarf Deposu
c) Teslim tarihi :Yüklenici hastanemiz Tıbbi Sarf Deposunun yazılı siparişinden 

(fax, mail vb.) sonra istenen miktardaki malzemeleri eksiksiz 
olarak 5 (beş) iş günü içinde ilgili depoya teslim edilecektir. Firma 
yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Hastanemizin stok 
takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması 
mecburidir. Sipariş çekilen ürünler irsaliye ile teslim edilecek, 
fatura idare tarafından talep edildiğinde düzenlenip getirilecektir. 
Kargo ile mal teslimi kabul edilmeyecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Satın 

alma Birimi Huzur Mah. Cumhuriyet ve Demokrasi Cad.No:64 
Sarıyer/İstanbul

b) Tarihi ve saati :04.02.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edi-
len hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli bel-
geler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekli firmaların teklif ettiği ürünlerin satın alma tarihinde ÜTS’de onaylı olması gerekmektedir.  
İstekliler teklif edecekleri herbir kalem malzeme için ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında 
sunacaklardır.
İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair ÜTS
kayıt bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii 
olduğuna dair ÜTS kayıt bildirimini sunacaklardır.
Teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise
(tıbbi cihazlar kapsamında değilse) ÜTS'ye kayıt bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin
veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler, ÜTS kayıtlı ürünlerin, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların bayiliklerinin 
kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edecekleri kaleme ait 1 (bir) adet numuneyi ihale saatine kadar numune teslim tutana-
ğıyla birlikte (firma antetli kağıda firma adı, sıra numarası malzeme adı markası, ambalaj şekli) satı-
nalma biriminin göstereceği yere teslim edecektir. İdarenin numuneleri iade etme zorunluluğu
yoktur. Numune getirmeyen firmaların ilgili kalemde teklifleri değerlendirilemeyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Satın
alma Birimi Huzur Mah .Cumhuriyet ve Demokrasi Cad.No:64 Sarıyer/İstanbul adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerin ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin 
tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

BOKS GÖMLEĞİ ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

TAHSİN GÜNER

İ stanbul Kalkınma Ajansı 2018 Yılı
Çocuklar ve Gençler Mali Destek
Programı kapsamında yapılan, ba-

ğımlılıkla mücadele ve takip merkezi olan
"Bağımsızlık Köyü"nde çalışmalar aralık-
sız sürdürülüyor. “Bağımsızlık Köyü’nde
Değişim Seninle Mümkün” sloganıyla
gerçekleştirilen çalışmalarda, terapi bah-
çesi, manej alanı, seramik atölyesi, yemek
atölyesi, drama atölyesi ve ritim atölyesi
gibi atölyelerde eğitimler veriliyor. Ba-
ğımsızlık Köyü’nde yaklaşık 200 yü-
kümlü atölye çalışmalarına katılıyor.
Çalışmalar hafta içi 5 gün gerçekleştirili-
yor. Günlük 20 yükümlü sabah 10.30 ve
öğleden sonra 13.30 saatlerinde olmak
üzere iki farklı grupta eğitim alıyor. Bu
eğitimler içerisinde grup terapisi ve birey-
sel terapiler de gerçekleştiriliyor.

Çok büyük bir proje

Kemerburgaz'da, yeşillikler içinde 14 bin
970 metrekare alana kurulan ve İstan-
bul'da bir ilk olma özelliği taşıyan Ba-
ğımsızlık Köyü Projesi’nde
gerçekleştirilen çalışmalarla, bağımlılıkla
mücadelede tüm çocuk ve gençlerin re-
habilitasyonunun sağlanması, bu kişiler
arasında girişimcilik kültürünün geliştiril-
mesi, istihdam edilmeleri yoluyla İstan-
bul'un sosyo ekonomik kalkınmasına
katkı sunmaları amaçlanıyor. Bağımsızlık
Köyü projesini hazırlayarak İstanbul
Kalkınma Ajansına sunan ve aynı za-
manda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde
Sosyolog olarak görev yapan Ece Anlar,
"Temelde amacımız bağımlılıkla müca-
dele etmek, kişilerin suça yeniden karış-
malarını önlemek. Bu amaçla, doğanın
iyileştirici gücünden faydalanmak için
çalışmalarımızı bina içerisinden uzaklaş-
tırmak istedik. Atölye faaliyetlerini, gurup
çalışmalarını, at binme gibi etkinliklerini
gerçekleştiriyoruz. Bize dönüşler oldukça
iyi. Eyüpsultan Belediyesi’nin katkılarıyla
hayatlarının pek çok aşamasına dokunu-

yoruz. Sadece terapileri yürütmekle değil
günlük yaşamlarında da ihtiyaçlarını kar-
şılamakla pek çok dokunuş yapıyoruz.
Onlara, yardımcı olmak istediğimizi
daha iyi anlatabiliyoruz" dedi.

Tarımla terapi yapılıyor

Türkiye'de tarımla terapi yönteminin resmi
kurumlarda kullanıldığı ilk proje olan Ba-
ğımsızlık Köyü'nde, madde bağımlılarının,
park, bahçe ve koruların bakımı, organik
tarım ve sebze fidesi üretimi alanlarında

eğitimler almaları sağlanıyor. Bağımlılıkla
mücadele eden kişiler için bu terapi bah-
çesi de tedavinin önemli bir ayağı oluyor.
Terapi bahçesi, huzur veren yürüyüş yolları
ile farklı tarzda oturma alanlarından olu-
şuyor. Bağımlılar, bu terapi bahçesinde
hem 5 ay devam edecek sigara, alkol ve
madde bağımlılığı müdahale programını
alacak hem de doğa ve bitkiler arasında
vakit geçirme şansı buluyor. Tarımla terapi
yöntemi yurt dışında madde bağımlılığı te-
davisinde kullanılan bir model.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
tarafından BİLGİOCAK’TA eğitim
portalı üzerinden gerçekleştirilen
Türkiye Geneli Ödüllü Çevrimiçi 8.
Sınıflar LGS deneme sınavı yüksek
bir katlımla gerçekleşti

Bağımsızlık Köyü’nde yaklaşık 200 yükümlü atölye çalışmalarına
katılıyor. Çalışmalar hafta içi 5 gün gerçekleştiriliyor. Günlük 20
yükümlü sabah 10.30 ve öğleden sonra 13.30 saatlerinde
olmak üzere iki farklı grupta eğitim alıyor. Bu eğitimler içerisinde
grup terapisi ve bireysel terapiler de gerçekleştiriliyor.

Başakşehir’de keyifli konser
Başakşehir kültür sanat se-
zonu, birbirinden harika orkes-
traların konserleriyle devam

ediyor. Dünyada ilk kez Anadolu rock,
rock, viyolonsel ve senfoniyi bir araya
getiren “Senfonik Anadolu Rock Kon-
seri Bukalemun”, Bahçeşehir Kültür
Sanat Merkezi’nde müzikseverlere ke-
yifli bir akşam yaşattı. Klasik müzik ye-
rine Anadolu rock çalan Türkiye’nin
önde gelen viyolonsel sanatçısı Çağ
Ercan, rock gitaristi Nurkan Renda ve

dünyaca ünlü şef Hakan Şensoy, Başak-
şehirlilere müzik ziyafeti sundu. Senfo-
nik Anadolu Rock Konseri Bukalemun
ekibi, kendilerini Anadolu rock sevda-
sıyla yoldan çıkan üç sanatçı olarak ta-
nımlıyor. Klasik müzik yerine Anadolu
rock efsanesi Erkin Koray’ın yolundan
gitmeyi tercih eden çello sanatçısı Çağ
Erçağ, rock gitaristi Nurkan Renda ve
dünyaca ünlü orkestra şefi ve besteci
Hakan Şensoy bir ilke imza attıklarını
ifade ediyor. YAKUP TEZCAN

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonunda Türkiye’nin ve dünyanın önemli isimlerini müzikseverlerle
buluşturmaya devam ediyor. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi, dünyada ilk kez Anadolu rock, rock, viy-
olonsel ve senfoninin bir araya geldiği Senfonik Anadolu Rock Konseri Bukalemun’a ev sahipliği yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan
Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile hayata
geçirilen "Bağımsızlık Köyü Projesi” madde bağımlılarına umut oluyor

Bu kOyde Sifa var



İ stanbul Kantinciler Esnaf
Odası'nın, (İKEO) 16
Ocak günü Bayrampa-

şa'da genel kurulu gerçekleşti. 
2 bin 120 delegesi bulunan
İKEO'nun genel kurulunda bin
602 kişi oy kullandı. Oda baş-

kanlığı için 3 aday yarıştı. Yeniden aday

olan mevcut Başkan Vahap Osmanoğlu,
kıran kırana geçen seçimde 784 oy alarak
yeniden başkan seçildi. Bir diğer aday
Nihat Yüceur ise 754 oy alarak kıl payı
kaybetti. Ayhan Durmuş ise 64 delegenin
desteğini aldı.  

5 dakika söz verdiler!

Kongrenin ardından Damga'ya konuşan
Nihat Yüceur, çok tartışılacak iddialar or-
taya attı. Anti demokratik bir kongreyi ge-
ride bıraktıklarını dile getiren Yüceur,
“Üyelerin reddetmesine rağmen mevcut
Başkan Vahap Osmanoğlu'nun 20 dakika-
lık reklam videosu yayınlatıldı. Daha sonra
ortaya çıktı ki Divan Başkanlığını yapan
Tahir Özer ve Osmanoğlu altlı üstlü oturu-
yorlarmış” dedi. Divan Bakanı Özer'in

kendilerine söz vermek istemediğini belir-
ten Yüceur, “Israr ettikten sonra 5 dakika
söz alabildik” açıklamasını yaptı. 

Kimliksiz oy kullanıldı

Yüceur, seçime gölge düştüğünü de belir-
terek, “Kongreye katılamayan bazı üyelerin
yerine oy kullandırıldığını tespit ettik. Bun-
dan daha kötüsü kovidli olan bazı kişiler
karantinada olması gerekirken kongreye
gelerek oy kullandı” iddiasında bulundu.
Yüceur, bazı kişilerin de kimlik kartı olma-
dan e devlet çıktısıyla oy kullandığını söy-
ledi. Bütün bu olanlardan sonra Fatih İlçe
Seçim Kurulu'na itiraz ettiklerini dile geti-
ren Yüceur, “Pek bir şey çıkacağını zannet-
miyorum. Ama yine de hakkımızı
arayacağız” ifadelerini kullandı. 
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S ezen Aksu olmak da zor.
Bir laf edersin seni FETÖ’cü ilan ederler.
Bir konuşursun iktidar yalakası yaftası 

yapıştırırlar.
Bir şarkı yazarsın linç edilirsin.
Soruyorum size. Aynı şarkı sözünü bir başkası

yazsa ve okusa kimin dikkatini çekecekti?
Sezen Aksu’nun "Şahane Bir Şey Yaşamak"

isimli şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil 
Havva ile Adem'e" sözlerine tepki gösterenlere
sesleniyorum.

Hiç hayatınızda bir şarkı sözü yazdınız mı?
Hayatınızda bir şarkı bestelediniz mi?
Hadi bunlardan vazgeçtim, iki notayı yan yana

getirip bir şarkı mırıldadınız mı?
İki kelimeyi yan yana getirip güfte 

yaptınız mı?
Veya yapmayı denediniz mi?
Eeee.
Bunları yapmadan masum bir şarkıda geçen

iki kelimeye neden bu kadar kafa takar oldunuz?

Ortada açık ve net bir ironi var

Sezen Aksu, "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli
parçasını yeni değil 2017 yılında paylaştı.

Ayrıca şarkıyı Sezen Aksu okusa da sözleri
Yaşar Gaga'ya ait.

O zaman nerelerdeydiniz ey tepki gösterenler?
Neden şimdi gösterdiniz söyleyeyim mi?
Çünkü amacınız farklı.
Bakın yine anlamayacaksınız ama bir kez de

ben izah etmeye çalışayım.
Bu şarkıda sözü edilen isimler, Ayşe, Fatma,

Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Arzu, Oya, Şule,
Berke, Burcu, Osman, Hakan, Mahmut, Betül,
Serpil, Merpil de olabilirdi.

Çünkü bu şarkı sözlerinde başından sonuna bir
ironi var.

Bir genelleme var.
Adem ile Havva’nın çocuklarına sesleniş var.
Hz. Adem, Hz. Havva denilmiyor ki.
Ne yani, içinde Muhammet geçen birçok şiir

ve şarkı sözü var.
Bu sözlerin hepsini neden Hz. Muhammet’e

bağlayalım ki?
Kimin haddine peygamber efendimize hakaret

etmek, laf söylemek.
Millet aklını peynir ekmekle mi yemiş.
Hadi siz yiyebilirsiniz belki ama yılların sanat-

çısı Sezen Aksu gibiler merak etmeyin bin düşü-
nür bir yazarlar.

Yetmez ama evet diyenlerden 
olsa ne fark eder!

Neymiş efendim Sezen Aksu dün ‘yetmez ama
evet’çiymiş, şimdi aynı tayfa ile hesaplaşıyormuş.

Bırakalım bunları arkadaşlar.
Sezen Aksu gibi kaç değerimiz var.
Kaç bestekârımız.
Kaç sanatçımız.
Bugün ölüp gitse yeri ne zaman dolacak, kim

dolduracak?
Hangimiz ağlamadık ‘sen ağlama’ şarkısında.
Hangimiz dans etmedik ‘oynama şıkıdım, 

şıkıdım’ diyerek.
Hangimiz haykırmadık ‘geri dön’ geri 

dön diye.
Görüşü, politik duruşu, tipi, memleketi, ne

olursa olsun Sezen Aksu bizim gerçek 
değerlerimizdendir.

Hatası olmuş mu, olmuştur.

Bu şarkıda da var mıdır?
Belki de vardır.
Ne fark eder.
Varsa ortada bir hata o hata çerçevesinde 

değerlendirmek gerek.
Evinin önüne giderek vandallık yapmalar, 

adliye koridorlarına koşmalar, sosyal medyadan 
kalemşorlük yapmalar.

Hakaretler, küfürler, aşağılamalar.
Bu güzel ülkemize zarardan başka bir şey 

vermez.
Ne yapalım biliyor musunuz?
Sezen Aksu gibi sanatçıların yaptıkları işlere

bakalım.
Sanatına bakalım.
Şiirine bakalım.
Anlamadığımız sözler üzerinden yorumlarda

bulunmayalım.
Çünkü daha karşı tarafın yorumunu bile 

almadık.
Adam ne demek istemiş, ne demek istememiş.
Yaşar Gaga mesela, şarkının söz yazarı.
O’na soralım, ne demek istemiş.
Hz. Adem ve Hz. Havva’ya hakaret hiç kimse-

nin haddine olmadığı gibi, bir şarkı sözü yazarı-
nın ne dediğini anlamadan kendi kafasından ona
hakaret etmek de kimsenin haddine değildir.

Buyurun o şarkının sözleri:

Acısıyla tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Binmişiz bir alamate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Ademe
Aha yine aha yine
Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine
İlle yanacağız
Yanacaklar elbette

Bin bahane bin oyun kurmak
Gül de var dikende
Aşk da var savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Aha yine aha yine
Önümüz uçurum ardımız dağ
Aha yine aha yine
İlle yanacağız
Yanacaklar elbette

Yazın veda edişi
Şölenlerlere şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı mor yeşil la la
Ne şahane
Ne şahene bir şey yaşamak
Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Ne şahene bir şey yaşamak

Bu ülkede 
Sezen Aksu gibi 

sanatçı olmak da zor...KOVIDLI KISILER
OY KULLANDI!
İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın (İKEO) genel kurulunda büyük bir skandal yaşandı. Genel kurulda
30 oyla seçimi kaybeden Nihat Yüceur, mevcut yönetimin kovid hastalarına oy kullandırdığını iddia etti.
Yüceur, genel kurulun divan başkanlığını yapan Tahir Özer'in de seçime gölge düşürdüğünü söyledi

Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/@mehmetmerttvİSTANBUL KANTİNCİLER ESNAF ODASI'NIN GENEL KURULU HAKKINDA SKANDAL İDDİA:

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası kongresinin baştan sonra usulsüzlükler 
içerisinde tamamlandığını dile getiren Nihat Yüceur, “Bütün yapılanlara rağmen
sağduyumuzu muhafaza ettik. Kavga gürültü çıkmadan kongremizi tamamladık.
Hakkımızı yasal yollardan arayacağız. Asla pes etmeyeceğiz” diye konuştu. 

YÜCEUR: ASLA PES ETMEYECEĞİZ!

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

MeMura

hakaret!
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın kendisi ile
fotoğraf çektirmek istemeyen memur işçi M.K.’ye hakaret ettiği
ortaya çıktı. Yaşananlardan sonra memur M.K., Çağırıcı'nın
talimatıyla açığa alındı. Hukuk mücadelesi ile tekrar işine dönen
M.K., bu sefer de iş tanımında olmayan birimlere sürüldü

bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı 28 Ocak 2021’de İş-
letme ve İştirakler Müdürlüğü’ne

yaptığı ziyaret sonrasında çalışanlarla fotoğ-
raf çektirmek istedi. Ancak devlet memuru
M.K., Çağırıcı ile fotoğraf çektirmek iste-
medi. Çağırıcı, M.K.'nin fotoğraf çektirme is-
teğini geri çevirmesi
karşısında çılgına döndü.
Çağırıcı görevi başındaki
devlet memuru M.K.'ya
hakaret ve tehditler sa-
vurdu. Çağırıcı, "Kim lan
bu geri zekalı, aptal herif,
ukala, niye oğlum bunun
siciliyle oynamıyorsunuz,
bunun eline düdük verin,
kapıya dikin gitsin mahke-
meye" ifadelerini kullandı.
Memur M.K. ise Çağırı-
cı'nın hakaret ve tehditleri
karşısında sakinliğini boz-
madı. Yaşanan bu skan-
daldan sonra M.K.'nın
başına gelmeyen kalmadı.
Belediye yönetimi M.K.'ya
'saygısızlık' suçlamasında
bulundu. M.K. hakkında

önce inleceme başlatıldı, ardından açığa
alındı.  

Ses kaydı yayımlandı

M.K., olay günü bulundukları ortamda çok
sayıda kişinin olduğunu, görüntülerin çekil-
miş olabileceğini, bu görüntülerin izlenmesi

ve incelenmesi halinde bir
saygısızlığının olmadığı-
nın görüleceğini belirterek
görüntüleri bulunmasını
ve incelenmesini talep etti.
Ancak belediye yönetimi
kabul etmedi. M.K.
hukuk mücadelesi ile gör-
evine geri döndü, ancak
bu sefer de sürgün üstüne
sürgün edildi, kadrosu ile
ilgisi olmayan işlere gön-
derildi. M.K.'nın sendikal
hakları belediye tarafın-
dan engellendi, bilgi
edinme dilekçeleri cevap-
sız kaldı. Sosyal medyada
yayınlanan ses kayıtla-
rında Çağırıcı'nın çılgına
döndüğü, sesini yükselt-
tiği duyuluyor. 

Suikast sonucu öldürülen 
Agos Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Hrant Dink
saldırıya uğradığı noktada
anıldı. Dink'in öldürüldüğü
noktaya karanfil bırakıldı,
mumlar yakıldı. Apartmana
Hrant Dink resminin olduğu
üzerinde, "Büyülü 
sözlerinden, keskin
bakışında, barış inanından, 
o kocaman gülüşünden 
uzak 15 yıl geçti ahparig” 
yazılı pankart asıldı

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya
uğrayarak hayatını kaybeden
Hrant Dink için her yıl olduğu gibi

bu yıl da saat 15.00'te, suikaste uğradığı
Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulun-
duğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni
düzenlendi. Törene Hrant Dink'in eşi Rakel
Dink, çocukları Arat Dink, Delal Dink, Sera
Dink, kardeşi Yervant Dink, HDP milletvekil-
leri Garo Paylan, Hüda Kaya, Ömer Faruk
Gergerlioğlu, Adalar Belediye Başkanı
Erdem Gül, Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu ve Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Ka-
ya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda
kişi katıldı.

Mesafe uyarısı yapıldı

Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfil bıra-
kıldı, mumlar yakıldı. Apartmana Hrant
Dink resminin olduğu üzerinde, "Büyülü
sözlerinden, keskin bakışında, barış inanın-
dan, o kocaman gülüşünden uzak 15 yıl geçti
ahparig. Ama hafızanın hükmü geniş, senin

sözünün arkasındayız. Cesaretini kalbimize
yazdık, gülüşünü yüzümüze kazıdık. Bil ki
her eksik yılda daha da çoğalıyoruz ahparig.
15 eksik yıl" yazılı "Hrant'ın Arkadaşları" im-
zalı pankart asıldı. Tören öncesinde kalaba-
lığa sosyal mesafe uyarısı da yapıldı. Tören
Dink için saygı duruşuyla başladı. Daha
sonra Hrant'ın konuşmasından bir bölüm
dinletildi. Anma programı sırasında kalaba-
lıktan da göz yaşı dökenler oldu.

Gözyaşlarını tutamadı

Törende Dink'in eşi Rakel Dink konuşma
yapmak için apartmanın balkonuna çıktı-
ğında ağlayarak, "15 yıl oldu arkadan sıkı-
lan kalleş kurşunlar seni bizden alalı. Sesin
hala kulağımızda. Halkına yapılanları her
anlattığında seni hainlikle, arkadan hançer-
lemekle suçlamışlardı oysa. Ya Rab 'düş-
manlarınızı sevin, sizden nefret edenlere
iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dile-
yin, hakaret edenler için dua edin' diyorsun.
Dua ediyorum, hacdayken dediğin gibi
'affet onları' dedi. Dink bu sırada gözyaşla-
rına boğuldu. Bunun üzerinde tören için
toplananlar Rakel Dink'i alkışlayarak "Hepi-
miz Hrant'ız, hepimizi Ermeni'yiz" şeklinde
slogan attı. Ardından konuşmasına devam
eden Rakel Dink, "15 yıl oldu, 15 eksik yıl.
O günün çocukları Nazım gibi büyüyorlar.
Çözemediğimiz her sorunu onların omuz-
larına yüklüyoruz" dedi. Rakel Dink konuş-
masının ardından kalabalığı selamlayarak
balkondan ayrıldı. DHA

15 yıl geçti 

AHPARİG!

Günlerce
sürecek!
İstanbul'da etkili olan kar yağışına
ilişkin AKOM'dan yeni açıklama geldi.
AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, "Esas
kuvvetli bir sistemin cuma akşamından
itibaren geleceği tahmin ediliyor. Hafta
sonundan itibaren çocuklar biraz daha
sevinecek gözüküyor" dedi

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB) Afet Koordi-
nasyon Merkezi (AKOM),

İstanbulluları kar yağışına karşı
uyardı. AKOM verilerine göre cuma
günü öğle saatlerinden itibaren sıcak-
lıkların düşmesi ve akşam saatlerin-
den itibaren İstanbul'da etkili bir kar
yağışı olacağı tahmin ediliyor. Ko-
nuyla ilgili açıklamalarda bulunan
AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü,
“Dün sabahtan itibaren ekiplerimiz
sahada çalışmalarına başladı. Hava-
nın soğumaya başlamasıyla beraber
burada yaklaşık 19'a yakın birimi-
mizle nöbetimizi tutuyoruz. Gece çok
ciddi bir kar yağışı olmadı. Lokal bazı
yüksek kesimlerde aralıklarla görüldü.
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz-
den aldığımız genel bilgiler doğrultu-
sunda esas kuvvetli bir sistemin cuma
akşamından itibaren geleceği tahmin
ediliyor” dedi. 

ZAYİ İLANI 
Beylikdüzü Belediyesine yatırdığım

14.12.2021 tarihli Seri B Sıra 520714 makbuz
numaralı 2.323,72 TL tutarındaki ve

14.12.2021 tarihli Seri B Sıra 520715 makbuz
numaralı 120.72-TL tutarındaki ödeme
dekontlarımı  kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ömer TÜRKYILMAZ  T.C. 20687709560
Lokman Çağırıcı

SONUNDA BANA DA BULAŞTI
Sonunda ben de kovid oldum. 2-3 günden beri hafif 
belirtileri vardı. Dün test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. 
Şu anda gayet iyiyim. Karantinamı evde geçireceğim.
Evimden çalışmaya devam edeceğim.



H er gün onbinlerce yurttaşın enfeksiyon
kapıp Covid'e yakalandığı sayıların
hızla arttığı dönemde. Sağlık Bakanlığı

bir çılgın karara imza attı. PCR testi uygulama-
sını neredeyse tamamen kaldırdı. Bu kararın yan-
lış olduğunu savunan başta Türk Tabipler Birliği
olmak üzete uzmanlar yapılanların boşa gidece-
ğini belirterek isyan etti. Bu eleştiri ve uyarılardan
en ağırı Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet
Saltık'tan geldi. Saltık "Türkiye'de açıklanan vaka
sayısının en az 5'te 1'i olduğunu ifade ederken,
"Önümüzdeki iki ay içinde her gün 700 bin kişi
Omicron varyantına yakalanacak" dedi.

Salgını yaymak için güzel bir karar

PCR test zorunluluğunun kaldırılması, “salgını
yönetenler” için harika bir karar oldu. Her gün
test sayımız düştüğünden artık daha az vakamız
oluyor, test başına 3 dolarlık bir masraftan da
kurtuluyoruz ve haliyle salgın yöneticileri de “çok
başarılı” oluyorlar.Gerekçe ne bilmiyorum. Bilim
kurulu ne düşündü bilmiyorum. Salgın bitti de
bizim mi haberimiz yok bilmiyorum.. Ne güzel!
Test sayısı arttıkça vaka sayısı artıyordu zaten.
Türkiye'de aşısız kişiler için PCR testi uygulama-
sına son verilmişti. Bilim insanlarından ve he-
kimlerden gelen tepkilerin ardından, PCR testi
istenilecek durumlar yeniden belirlendi. 24 saat
geçmeden değişikliğe uğrayan kararı değerlendi-
ren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bunu bilimsel
olarak zaten tartışmaya gerek yok; mantık olarak
da son derece anlamsız. Mutlaka düzeltilmesi
gereken bir karar” dedi. Ceyhan ,Bunların hiçbir
tanesi; ne önce alınan izolasyon sürelerini kısal-
tılması kararı, ne de bu karar bilimsel bir gerek-
çeye dayanıyor. Aldığım bilgiye göre bu işin
nedeni çok açık. Görünen o ki artık PCR testi
kapasitesi sınıra geldi. Vakalar da çok arttığı için
kısıtlamaya çalışıyorlar. Daha fazlasını yapama-
yacağız' diye düşünüyorlar vaka sayısı çok arttığı
için. Çünkü PCR öyle bir test, sonsuz bir kapasi-
tesi yok; çalışabilecek laboratuvarlar belli sayıda,

çalışacak insan belli sayıda, kullanılan aletler belli
sayıda. Hızlı tanı testlerini koymadığınız sürece
bunu artıramazsınız.

Ekonomi bugün dünden kötü artık

BU rezalete şimdilik nokta koyalım gelelim 83
milyonun ekonomi ve enflasyonla imtihanına.
2022 yılının ilk saatlerinde doğalgaz, elektrik ve
ardından akaryakıta gelen zamlarla başlayan
zam yağmuru devam ediyor. Özellikle zincir
marketlerde birçok temel gıda ürünü düne göre
pahalandı. İğneden ipliğe gelen zamlar vatan-
daşları isyan ettiriyor. ‘Düne göre pahalı olsa da
yarından ucuz’ söylemi hem vatandaşın hem de
esnafın dilinde.

Masallarla oyalıyorlar

Ama ne zaman eline mikrofon geçerse Erdo-
ğan'ın hedefi yine Batı ülkelerindeki enflasyon:
Amerika'ya bak! Enflasyon felaket. Avrupa'ya
gel! Aynı. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir so-
runu yok. İyi bari, biz de enflasyon var diye üzü-
lüyorduk. Bu kadar da insan aklıyla dalga
geçilmez ki. Ülkede enflasyon Erdoğan’ın dert et-
tiği ABD’deki enflasyonun 5 katı, Avrupa’dakinin
7 katı.Ülkede kişi başına gelir Erdoğan'ın göz
yaşı döktüğü ABD’nin yedide biri,Avrupa’nın
dörtte biri. Millet öz yurdunda garip, öz vata-

nında parya oldu. Çıkmış ABD'ye, Avrupa’ya
ağıt yakıyor. Olacak şeye değil.

Çalıyor ama yapıyor görüşü de iflas etti

Yeri gelmişken anımsatayım. “Çalıyorlar ama ça-
lışıyorlar” diyerek oy verenler, bu sonuç sizin ese-
riniz! Bakın; Ekonomik Özgürlükler Endeksi’nde
Türkiye 14 basamak geriledi. 165 ülke arasında
114.sıraya düşen Türkiye en kötü notu “ekstra
ödemeler/ rüşvet/ adam kayırma” alanında aldı.
Enflasyon ve faizle ilgili olarak CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu: “İki yıl vadeli devlet iç
borçlanma yüzde 17'den yüzde 24'e çıkmış vazi-
yette. Hani faiz düşmüştü? Hani Nas vardı, hani
faiz haramdı" diyor haksız da değil ki. Bakın her
alanda halen zam yağmuru devam ediyor!  

Slogan "Dünden pahalı, yarından ucuz"

Bakın Dostlar; Bir ülkede etin kilosu 110 TL ise,
bir paket sigara 25 TL ise benzinin litresi 13.70
TL ise seçilen 100 Bin TL, seçen 4253 TL alı-
yorsa o ülkede KRİZ yoktur. KERİZ çoktur.
Elektrik faturaları artık kira gibi gelmeye başladı.
“TRT payını kaldırdık” makyajı çok çabuk dö-
küldü. Erdoğan yine "faiz sebep, enflasyon neti-
cedir" demiş. Yetmemiş "enflasyon düşüşe
geçmiştir" diye, milletle alay etmiş. Ne yiyip, ne
içiyorlar bilmem. Ama milletle alay etmesinler.

Bir uyarıda milletimize "faiz sebep enflasyon
sonuç" dediyse; aman herkes cüzdanına sahip
çıksın! Algı ile cep dolmuyor. Vatandaş tam anla-
mıyla kara kış geçiriyor. Maaş zammı emekliye
ilaç olmadı Yaz tahtaya al haftaya dönemi pat-
ladı.Veresiye defterleri doldu taştı .

Vatandaşı zamlar perişan etti

Dolar ve Euro’daki düşüşün ardından herkesin
gözü marketlerdeki fiyatlara çevrilmişti. Vatan-
daşlar ‘Dolar artınca fiyat artışına gidenler, şimdi
fiyatları düşürecek mi?' diye beklerken her geçen
gün yeni zamlarla gözlerini açıyor. Marketlerden
indirim bekleyen vatandaşlar, bu haftayı da yeni
zamlarla karşıladı. Zincir marketler temel gıda
maddelerinin birçoğuna zam yaptı. Örneğin;
Tarım Kredi Kooperatifi Mağazalarında satılan
5 litrelik Ayçiçek yağı 119 lira 90 kuruştan 134
lira 90 kuruşa, 5 kilosu 33 lira 90 kuruşa satılan
pastalık, böreklik un 37,5 liraya, 5 kiloluk şeker
34 lira 75 kuruştan 35 lira 90 kuruşa, 1 kiloluk
çay 34 lira 90 kuruştan 44 lira 90 kuruşa, 1 kilosu
23 lira 90 kuruş olan kuru fasulye ise 25 lira 90
kuruşa çıktı. Zamlar sadece Tarım Kredi Koope-
ratifi değil diğer zincir marketlerin reyonlarındaki
ürünlere de yansıdı. Diğer marketlerde de zam
gelen ürünlerden birkaç ta-
nesi şu şekilde; 5 kilosu

31,8 TL olan pirinç 39,9 TL'ye, yine 5 kilosu
39,95 TL olan toz şeker 53,95 TL'ye, 24,95 TL
olan 3 adet ton balık 36,75 TL'ye ve 24,90 TL
olan şampuan 34,90 TL'ye çıktı.

Emekli yıkıldı gitti

Emekli maaşlarına yapılan zamlar hayal kırıklığı
yarattı. Emekliler, açlık sınırının çok daha aşağı-
sında ölmeme sınırında yaşamaya çalışacaklar.
“TÜİK yüzde 36 enflasyon açıklarken, Enflasyon
Araştırma Grubu yüzde 82,81 enflasyon oranı
açıklıyor. Hadi ikisinin ortasını baz alıp yüzde 60
enflasyon var diyelim. Margarine yüzde 114, una
yüzde 86, tavuk etine yüzde 86, ayçiçek yağına
yüzde 75, süt ürünlerine yüzde 75, nohuda
yüzde 66, mercimeğe yüzde 61, makarnaya
yüzde 60, dana etine yüzde 56, ekmeğe yüzde 54
zam geldi. Elektrik ve doğalgaza yeni yılın ilk sa-
atlerinde dev zamlar yapıldı. Benzin ve mazota
sürekli zam yağıyor. Bu zamlara emeklinin yüzde
25'lik zam ile direnmesi isteniyor. Böyle rezilllk
olmaz.

Emekli sürünsün

Yüzde 25'lik zamdan memnun olan tek bir tane
emekli yok. Memnun olmak da mümkün değil.
Emekliye resmen sürünün deniliyor. Bu insanlar
yıllarca prim ödemesi yaptılar. Yabancı ülkelerin
emeklileri gelip ülkemizde krallar gibi tatil yapar-
ken, emekliler temel ihtiyaçlarımızı zar zor gideri-
yor. Açlıkla sınanan emekli ve yoksul milyonlar
evlerinde doğalgazı kısıp, karanlıkta oturuyor. İk-
tidarın döviz kurunun düşmesi ile övündüğü ko-
şullarda yapılan bu zamlar aslında krizin gerçek
yüzünü gösteriyor. Bu nasıl ekonomi anlayışıdır.
Dolar yükseldikçe zam geldi. Zam üstüne zam
geldi. Vatandaş enflasyon oranlarının altında
ezildikçe ezildi. Yediği içtiği her şeye zam geldi.
18 liralara çıkan dolar kuru, 13 liralara düştü
ancak marketteki fiyatlar düşmedi. Lütfen kimse
kimsenin aklı ile dalga geçmesin. Yüzde 25'lik
zam emekliye reva değildir.

Sağlıkla oynayan!

Prof. Dr. Ahmet Saltık'tan korkunç Omicron ön-
görüsü geldi. '2 ay içinde 45 milyon insan hasta-
lanacak' İçişleri Bakanlığı tarafından aşısız olan
veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR
testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin va-
liliklere genelge gönderildi. Bakanlık, gelen tepki-
lerin ardından 'geri adım' atarak yeni genelge
yayımlandı.Yeni genelgeye göre, aşısız veya aşı
sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde
hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara gir-
işlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatle-
rinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR
testi istenmesine karar verildi.

SON SÖZ Bugün ulu önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ten. O kadar net ki sanki bizi 19
yıl yönetenler için söylemiş;  "Aldanmak gaflettir.
Hususiyeten aldandığını beyan etmek, apaçık iti-
madı yitirmektir, ahmaklıktır. Samimiyet ile ah-
maklık münasebetini birbirinden ayıran yegâne
unsur ise, haysiyettir. haysiyeti olmayan, yanıl-
maya, aldanmaya ve aldatmaya ilelebet mecbur
kalacaktır..."(1933-İzmir)
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Ekonomi vE sağlık çöküyor!

Türkiye'de
koronavirüs
vaka sayıları her
geçen gün artarken,
diğer yandan da ekonomik
kriz de her geçen gün 
derinleşiyor. Hemen her şeye 
zam gelirken, vatandaş özellikle de
emekliler çaresizlik içinde kalıyor...

PCR testlerinin Omicron varyantındaki patlama nede-
niyle oluşacak panik yüzünden kaldırıldığını dile geti-
ren Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık,
durumu değerlendirdi. Bilim dışı olan genelgeden
geri adım atıldığını dile getiren Saltık, Delta varyan-
tına göre 70 kat daha bulaşıcı Omicron varyantında
korkunç bir patlama olacağını ve her gün 700 bin ki-
şinin bu varyanta yakalanacağını ifade etti. Saltık,
"DSÖ'nün geçen haftaki uyarısına göre, önümüzdeki
6-8 hafta içinde Avrupa'nın yarısı Omicron'a yakala-
nacak. Bu 250 milyon yeni hasta demektir. Türkiye de
bunun dışında kalmayacak. 90 milyon nüfusun yarısı
45 milyon insan önümüzdeki 2 ay içinde hastalığa
yakalanacak" dedi. Bu öngörüde 8 hafta dersek, 45
milyon insandan her hafta 5 milyon yeni hasta de-
mektir diyen Saltık, "Türkiye'de her gün 700 bin kişi

yeni Omicron varyantına yakalanacak" ifadelerini
kullandı. Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı vaka
sayısının gerçeğin en az 5'te 1'i olduğunu ifade eden
Saltık, "Yakalayamıyoruz, yakalamıyoruz, yakalamak
istemiyoruz. topluma yüksek rakamları duyurmak is-
temiyoruz" dedi. PCR testlerinin yüksek vaka sayısı
nedeniyle panik havası yaratmaması için kaldırıldı-
ğını savunan Saltık, şöyle devam etti: "Günde 700 bin
yeni Omicron hastasını ilan etmek iktidar için iyi bir
şey değil. Bunu gördüler ve PCR testleri İçişleri Ba-
kanlığı'nın genelgesiyle tuhaf bir şekilde kaldırıldı.
Devlet neredeyse çökme durumuna sürükleniyor. Ha-
lının altına süpürmekten başka bir durum değil. Bu,
deve kuşu politikasıdır"Salgın yeni bir evrede. Adına
Bilim Kurulu denilen sözde kurul da, Bakan'ın kendisi
de, Sağlık Bakanlığı'nın kadrosu da saldım çayıra

mevlam kayıra politikasıyla
tam bir teslimiyet içinde" diyen
Saltık, sözlerini şöyle sonlan-
dırdı: "Tepedeki adamın dünya-
dan haberi yok. O, varını
yoğunu iktidarda kalmaya ayı-
rıyor. İstanbul Sağlık Müdü-
rü'nün söylemleri ise tam bir
aymazlık
örneği" Dünyadaki Omicron
varyantına bağlı olarak vaka
sayısındaki patlamalara ilişkin
ABD, AB ve DSÖ'nün savaş hazırlığı yapar gibi hazır-
landığını ifade eden Saltık, Salgın yeni bir evrede.
Adına Bilim Kurulu denilen sözde kurul da, Bakan'ın
kendisi de, Sağlık Bakanlığı'nın kadrosu da saldım

çayıra mevlam kayıra politikasıyla tam bir teslimiyet
içinde" diyen Saltık, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Te-
pedeki adamın dünyadan haberi yok. O, varını yo-
ğunu iktidarda kalmaya ayırıyor" dedi.

45 milyon kişi hastalanacak
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AP’nin yeni
başkanı Metsola

Avrupa’da vaka sayıları artıyor

Avrupa Parlamentosu yaptığı açıklamada,
Roberta Metsola'nın, bugün 458 oyla
2024 yılına kadar Avrupa Parlamentosu
Başkanı olarak seçildiğini duyurdu 

Orta Avrupa’da 5 ülkede toplam tespit edilen günlük vaka sayısı 975 bini geçti. Fransa ve İtalya
en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Covid-19’dan en fazla can kaybı İngiltere’de oldu

İtAlyA'dA 11 Ocak'ta hayatını kay-
beden David Sassoli’den boşalan
parlamento başkanlığı seçiminde Ro-

berta Metsola, 690 oydan 458 salt çoğunluğa
sahip olarak 3 aday arasından Avrupa Parla-
mentosunun yeni başkanı oldu. Oylama uzak-
tan ve gizli olarak yapıldı ve Metsola ilk turda
salt çoğunluğu sağladı. Oylama başlamadan
önce 4. aday olan Kosma Złotowski, adaylığını
geri çekti.  Yeni Başkan Metsola, mevcut ya-
sama döneminin ikinci yarısında ve 2024 Av-
rupa Seçimleri’ne kadar parlamentoya liderlik
edecek. Seçim sonuçlarına göre Roberta Met-
sola 458 oy, Alice Bah Kuhnke 101 oy ve Sira
Rego 57 oy aldı. 690 toplam kullanılan oyun 74
boş ve geçersiz sayıldı. Seçimlerde parlamento
başkanlığı için bir adayın alması gereken mutlak
oy oranı 309 olduğu ifade edildi. 

Roberta Metsola kimdir?

Malta'da 1979 yılında doğan Roberta Metsola,
2013'ten bu yana Avrupa Parlamentosu Üyesi
ve bugüne kadar seçilen en genç AP Başkanı un-
vanını aldı. Kasım 2020'de Birinci Başkan Yar-
dımcısı oldu ve Başkan Sassoli'nin 11 Ocak'ta
vefatından sonra Parlamento Başkan Vekili
oldu. Simone Veil (1979-1982) ve Nicole Fon-
taine'den (1999- 2002) sonra Avrupa Parlamen-
tosu'nun üçüncü kadın başkanı olarak görev
yapacak. Başkan Metsola, seçildikten hemen
sonra Meclis'e hitaben şunları söyledi: “Başkan
olarak yapmak istediğim ilk şey David Sasso-
li'nin mirası hakkında düşünmek: o bir savaş-
çıydı; Avrupa ve bizim için, bu Parlamento için
savaştı. Demokrasi, haysiyet, adalet, dayanışma,
eşitlik, hukukun üstünlüğü ve temel haklar gibi
ortak değerlerimiz için her zaman Avrupa'nın
yanında yer alarak David Sassoli'yi Başkan ola-
rak onurlandıracağım”. DHA

AvrupA’dAOmicron var-
yantının etkisi sürüyor. İn-
giltere, Fransa, Almanya,

İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında
ve can kayıplarında yükseliş devam
ediyor. Fransa, bu ülkeler arasında en
fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu.
Ülkede 24 saatte 464 bin 769 vaka tes-

pit edilirken, 375 kişi hayatını kaybetti.
İtalya’da bir günde 228 bin 179 kişide
Covid-19 tespit edildi ve 434 kişi yaşa-
mını yitirdi. İngiltere’de vaka sayısı 94
bin 432 olarak açıklanırken, can kaybı
438’e ulaştı. Almanya’da vaka sayısı
95 bin 98 olarak açıklandı ve can
kaybı 199 olarak kaydedildi. Son ola-

rak İspanya’da 94 bin 472 vaka tespit
edilirken, 284 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve
İspanya’da 24 saatte tespit edilen
Covid-19 vaka sayısı 976 bin 950 ola-
rak kaydedildi. Öte yandan, bu ülke-
lerdeki toplam can kaybı ise 1730
olarak açıklandı.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1537495)

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık ihale
usulüyle ihale edilecektir.
1.  Üniversitenin; 
1.1.  İhaleye çıkan birimi :Satınalma Direktörlüğü
1.2.  Telefon ve faks numarası :05498245034
1.3. Adresi :Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü 34450 Sarıyer İstanbul
1.4.  İlgili personelinin adı ve 

elektronik posta adresi :Nilay Özkan / nozkan@ku.edu.tr
2.  İhale konusu hizmetin;
2.1.  Adı :Oracle Ürünleri Lisans Bakım Alımı
2.2. Niteliği, miktarı ve türü :Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
2.3. Yapılacağı yer :Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Ana Kampüsü
2.4. Süresi :Sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim günü. 
3. İhalenin;
3.1. Numarası :TK-1539
3.2. Usulü :Elektronik Açık İhale
3.3. Son başvuru tarih ve saati :28.01.2022, 13:30
3.4. İhale tarih ve saati :28.01.2022, 14:30
3.5. İhale dokümanının 

görülebileceği adres ve 
internet adresi: www.ku.edu.tr Ana Sayfasında “İhaleler” sekmesinden ulaşılabilir.

4.    İstenilen belgeler:
4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname. 
4.2. Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi 
4.3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4. İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari
Şartnamededir.)
4.6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak 
durumda olunmadığına dair belgeler.
4.7. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.8. İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.9. İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen
belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5.İhale dokümanı md. 3.5’te belirtilen internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın 
internet adresinden indirilmesi zorunludur, ancak satın alma zorunluluğu yoktur.
6.İsteklilerin md. 3.5’te belirtilen adresteki Aktif İhaleler sayfasından Koç Üniversitesi İhale Başvuru 
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ABD Başkanı Joe 
Biden'ın, ülkesini 
küresel diplomasi 

sahnesine yeniden
getirme vaadiyle

görevinin ilk yılında
izlediği dış politika,

Washington'ı küresel
sistemde büyük 

ölçüde etkisiz bir
aktör haline getirdi

Joe Biden'ın diplomasiye öncelik vererek ABD'yi etkisiz hale
getirdiği bir başka dış politika konusu ise İran nükleer prog-
ramı oldu. Başkanlık seçimi sürecinde verdiği vaatlerden
biri, Trump'ın çekildiği İran nükleer anlaşmasına dönmek
olan Biden, 20 Ocak 2021’de göreve geldikten hemen sonra
Dışişlerine bu konuda çalışma yapılması talimatını verdi.

B eyaz Saray'da birinci yılını doldur-
mak üzere olan Demokrat lider, iç
politikada olduğu gibi dış politi-

kada da büyük ölçüde tökezledi. ABD
ortak ve müttefiklerinin Washington yöne-
timine olan güveni önemli ölçüde azalır-
ken Amerikan kamuoyunun da Biden'ın
dış politikasına olan desteği büyük oranda
düştü. Quinnipiac Üniversitesi tarafından
yapılan bir ankette, genel olarak Biden'ın
başkanlığına yönelik halk desteğindeki dü-
şüşün devam ettiği ortaya çıktı, dış politi-
kada kamuoyu desteğinin kalmadığı
görüldü. Ankete katılanların sadece yüzde
34'ü, Biden'ın dış politikadaki performan-
sını beğendiğini söylerken yüzde 54’ü ise
Biden'ın dış politikada izlediği rotayı
onaylamadığını belirtti.

Amerika "geri gelemedi"

Temel argümanı, önceki Başkan Donald
Trump'ın ittifaklara, anlaşmalara ve
ABD'nin küresel sistem içindeki diploma-
tik pozisyonuna zarar verdiği yönünde
olan Biden, selefinin çekildiği anlaşma ve
uluslararası örgütlere dönmeyi ve ülkeyi
yeniden küresel diplomasi sahnesine çı-
karmayı hedefledi. Dış politikasını "Ame-
rika geri geldi" sloganı üzerine inşa eden
Biden, Trump'ın çekildiği Birleşmiş Millet-
ler (BM) çatısı altındaki kuruluşlara geri
döndü ancak vadettiği gibi Amerikan dip-
lomasisi bu kurumlarda eski gücüne kavu-
şamadı. ABD'nin geleneksel
müttefikleriyle ilişkilerini yeniden daha
güçlü hale getireceğini ve selefinin çekildiği
uluslararası anlaşmalara döneceğini vade-
den Biden, Paris İklim Anlaşması'na dö-
nebildi ancak Trans Pasifik Ticaret
Ortaklığı (TPP) ile İran nükleer anlaşma-
sına ise dönemedi. ABD lideri, her plat-
formda uluslararası topluma "kurallara

dayalı dünya düzenini" değiştirmek isteyen
Çin gibi güçlere karşı birlikte hareket edil-
mesi gerektiğini vurguladı ve ülkesinin dış
politikasında insan haklarının önemli bir
ölçüt olacağını ileri sürdü. Yönetim, bu
bağlamda insan hakları ihlallerine karışan
yabancı kişilere karşı vize yasağı getiren
bazı düzenlemeler yaptı ve Çin'in Uygur-
lara yönelik muamelelerine karşı bazı yap-
tırım ve yasal düzenlemeler getirdi. Ancak
Biden, insan hakları ve kurallara dayalı
uluslararası düzen konusunda beklediği
etkiyi göremedi. Biden, küresel demokrasi
zirvesi düzenleyeceğini açıkladığında, bu
zirvenin büyük destek toplayacağı bekleni-
yordu. 9-10 Aralık’ta düzenlenen Demok-
rasi Zirvesi, küresel kamuoyu
oluşturamazken davet edilen bazı ülkeler
konusunda büyük eleştiriler aldı. Biden'ın
insan haklarına dayalı dış politika vaadi-
nin en büyük tetikleyicisi gazeteci Cemal
Kaşıkçı cinayeti ve Demokratların,
Trump'a bu cinayette rolü bulunan Suudi
Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin
Selman'a yönelik adım atmamasına karşı
yönelttiği eleştirilerdi.Yönetim, Kaşıkçı ci-
nayetine ilişkin ABD istihbaratının rapo-
runu yayımladı ve raporda açıkça
cinayetin Muhammed bin Selman tarafın-
dan emredildiği ifade edilmesine rağmen
ABD Dışişleri Bakanlığı, bin Selman dı-
şında 16 Suudi Arabistan yetkilisine
ABD'ye giriş yasağı getirmekten öteye ge-
çecek bir adım atamadı.

Rusya ile görüşmeler sonuçsuz kaldı

Biden yönetimi, 2021 yılının son aylarına
kadar Rusya'ya karşı tonunu daha yumu-
şak tuttu. Hatta yönetim, eski ABD Baş-
kanı Barack Obama döneminde yenilenen
ve 2021’de süresi dolan Yeni Stratejik Si-
lahların Azaltılması Antlaşmasını (New

START) 5 Şubat 2021'de 5 yıl daha uzatıl-
ması için Rusya ile anlaşmaya vardı.
Ancak New START Anlaşması konu-
sunda elde edilen ivme devam ettirilemedi
ve iki ülke, ABD'nin Trump döneminde çe-
kildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler
(INF) Antlaşmasına geri dönmek için yeni
bir adım atamadı. Rusya’nın 1 Kasım
2021'den itibaren Ukrayna sınırına yakın
bölgelere askeri yığınak yaptığı belirtilince
ABD'nin Rusya'ya karşı tonu değişti. ABD
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da
ikinci bir işgal girişiminin kabul edilemeye-
ceğini ve böyle bir durumda Moskova’ya
ağır bedeller ödetileceğini açıkladı. Rusya,
ABD'den gelen bu açıklamaları pek dik-
kate almadı ve sınır bölgelerine yığınakları
artırdı. Rus ordusunun bu yılın ilk ayla-
rında Ukrayna'ya girme planları yaptığı
iddia ediliyordu. ABD istihbaratı geçen
hafta Moskova'nın Ukrayna'da yanıltma
operasyonları düzenlemek üzere ülkenin
doğusuna birlikler yerleştirdiğini iddia etti.
Joe Biden yönetimi, başta Avrupa'da
olmak üzere birçok bölgesel müttefiki ile
Rusya'ya verilecek yanıtları görüştü. Rus-
ya'nın Ukrayna'ya muhtemel bir askeri ha-
rekatına ABD'nin askeri bir karşılık
vermesi beklenmiyor. Tüm bu görüşme-
lerde Rusya'ya getirilecek ekonomik yaptı-
rımların konuşulduğu açıklansa da
Moskova'ya getirilecek yaptırımlar konu-
sunda da müttefikler arasında bir fikir bir-
liğinin olmadığı konuşuluyor. ABD ile
Rusya arasında 10 Ocak'ta Stratejik İstik-
rar Diyalog toplantısı düzenlendi, 12
Ocak'ta NATO-Rusya Konseyi toplantısı
ve 13 Ocak'ta ise Avrupa Güvenlik ve İş-
birliği Teşkilatı toplantısı yapıldı ancak bu
toplantılarda da bölgedeki gerilimin diplo-
matik yollarla çözümü konusunda her-
hangi bir somut ilerleme kaydedilemedi.

Rusya, ABD ve Avrupa'ya Doğu Avru-
pa'daki stratejik silahların çekilmesi ve Uk-
rayna’nın NATO'ya alınmaması için
anlaşma teklifinde bulunuyor.

İran meselesi değişmedi

Joe Biden'ın diplomasiye öncelik vererek
ABD'yi etkisiz hale getirdiği bir başka dış
politika konusu ise İran nükleer programı
oldu. Başkanlık seçimi sürecinde verdiği
vaatlerden biri, Trump'ın çekildiği İran
nükleer anlaşmasına dönmek olan Biden,
20 Ocak 2021’de göreve geldikten hemen
sonra Dışişlerine bu konuda çalışma ya-
pılması talimatını verdi. 
ABD ve İran diplomatları arasında dolaylı
görüşmeler 8 Nisan'da Avusturya'nın baş-
kenti Viyana'da başladı. Önce Avrupalı
yetkililerin, daha sonra ise ABD yetkilileri-
nin de katıldığı görüşmelerin 8'inci turu
devam ediyor ancak henüz sonuç alınmış
değil. Biden yönetimi, İran'ın nükleer
programından vazgeçmesi durumunda
yaptırımları kaldırmaya başlayacağını
ifade ediyor ancak Tahran, tüm yaptırım-
lar kaldırılmadan anlaşmaya herhangi bir
şekilde dönmemekte ısrar ediyor. Diplo-
matik görüşmeleri fırsat bilerek  İran, diğer
taraftan bölgedeki ABD üslerine saldırıla-
rını sürdürdü. DHA

Filistin politikası değişmedi
Biden'ın masasında görevinin ilk yılında merak ko-
nusu olan dış politika başlıklarından biri de yöneti-
min Filistin’e yönelik alacağı tavırdı. Biden
yönetimi Filistin'e yönelik askıya alınan bazı yar-
dımları yeniden başlattı ve İsrail'in yasa dışı yerle-
şim girişimlerine karşı çıktı ancak genel anlamda
Trump yönetiminin politikalarını sürdürdü. Ku-
düs'e taşınan ABD Büyükelçiliği tekrar Tel Aviv’e
taşınmazken bu yıl açılması beklenen ve Doğu Kü-
düs'te Filistin halkına hizmet verecek ABD Başkon-
solosluğu da henüz açılmadı. Diğer taraftan ABD
yönetimi, Filistin ile herhangi bir barış anlaşması
imzalanmadan Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki
normalleşme sürecine de destek vermeye devam
etti. Joe Biden'ın görevinin ilk yılında izlediği dış
politika hem içeride hem de dışarıda beklenen des-
teği bulamadı ve büyük ölçüde etkisiz olarak nite-

lendirildi. Rusya ve Çin ile
jeopolitik güç rekabetini yaptı-
rım diplomasisi üzerinden
devam ettiren Biden, ABD’nin
iki güce karşı da bölgesel üs-
tünlüğü zayıflamasına neden
oldu. İran'ı masaya getireme-
yen Biden'ın diplomasiyi önce-
leyen dış politikası, ABD'yi
küresel sistemde daha da etki-
siz bir aktör haline getirdi.

BIden ABd’ye
fAydA etmedI
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BaSakSehir’den
tarih fiSkiriyor

“Palyaço’nun Günlüğü” raflarda

Bu kütüphanede geçmiş saklı

aileden kültür-sanat emekçisi, sahnelerde bü-
yüyen Cem Davran, on altı yaşında “özel yete-
nek” maddesiyle girdiği tiyatro sahnelerinde
kırk beş yılı geride bıraktı. Palyaço’nun
Günlüğü ile yarım asıra yaklaşan sahne deneyi-
minden tadımlık kesitler sunan Davran; çocuk-
luğunu, cumbalı evleri, çok sesli kültür ve
hoşgörüyle mayalanan komşuluk ilişkilerinden
oluşan eski Beyoğlu’nu anlatıyor.Sevilen sa-
natçı, on beş yaşından beri tuttuğu günlüklerin
ismini taşıyan ilk kitabı Palyaço’nun Günlü-
ğü’nde hayat serüveninden anıları, öyküleri ve
tanıklıklarını sıcacık üslubuyla paylaşıyor.

Arka kapak
“Ne zaman verdim bu ismi hatırlamıyorum.
Palyaço’nun Günlüğü. Tahminen kırk beş
yıldır yazıyorum. Küçük küçük notlar. Bazen
tek satır, bazen sayfalarca. Dağınık zaman
dilimlerinden dağınık cümleler. Bir gün hep-
sine birden isim koymak telaşı kaplamış
içimi. Hani çocuk doğduktan sonra hemen
ismini koymalı ya. Yaşasın, soluk alsın, ev-
rende yeri olsun diye.” Tiyatro sahneleri ve
televizyon ekranlarından milyonlarca izleyi-
ciye ulaşıp sevgisini kazanan Cem Davran,
yayımlanan ilk kitabı Palyaço’nun Günlüğü

ile sevenlerini nostaljik bir yolculuğa çıkarı-
yor. Palyaço’nun Günlüğü, oyunculuğa baş-
lama serüveninden şimdilerde kapılarına kilit
vurulan sahnelere, eski Beyoğlu sokakların-
dan Türkiye’nin yakın tarihine; kısacası Cem
Davran’ın ilk gençliğinden bugüne tüm
yaşam deneyimini anlatıyor. Palyaço’nun
Günlüğü, sıcacık üslubuyla okuyanların
yüreğine dokunurken bin bir zorluk içinde
kurulan sobalı evleri, eski kunduracıları, son
oyun şakalarını, hoşgörü ve tahammül izle-
riyle bezeli eski mahallelerimizi hatırlatıyor.
ZEYNEP VURAL

Tarih öncesi araştırmaları açısından çok önemli bir yeri olan İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Yarımburgaz Mağarası'nda yürü-
tülen arkeolojik çalışmalar kapsamında görevli mağara ekibi, yaklaşık 1 kilometre derinde yeni galerilere ulaşmayı başardı

Tiyatro sahneleri ve televizyon ekranlarından milyonlarca izleyiciye ulaşıp sevgisini kazanan
Cem Davran, ilk kitabı Palyaço’nun Günlüğü ile sevenlerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor

Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi dünyanın dört bir tarafından toplanmış asırlık eserlerle Türk tarihine ışık tutuyor

B aşakşehir sınırları içindeki oluşumu
milyonlarca yıl öncesine dayanan
Yarımburgaz Mağarası, tarih öncesi

çağlardan itibaren insanlara ev sahipliği
yaptı. İçinde sarkıt ve dikitlerin olduğu,
yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ma-
ğara, hem jeologların hem arkeologların
hem de mağara bilimcilerin büyük ilgisini
çekti. Yarımburgaz'daki ilk jeolojik çalışma-
lar, 1869-1870 yıllarında Miralay Macarlı
Abdullah Bey tarafından, ilk arkeolojik in-
celemeler ise 1959 yılında Şevket Aziz
Kansu tarafından gerçekleştirildi. İstanbul
Üniversitesinden Mehmet Özdoğan ve
Güven Arsebük de 1980'lerin sonunda ma-
ğaradaki insanlık tarihinin geçmişini hesap-
ladı. Son çalışmalara ise Kocaeli
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül
Aydıngün başkanlığındaki bir ekip imza
attı. İstanbul Tarih Öncesi Arkeolojik Araş-
tırmalar projesi kapsamında yürütülen ça-
lışmalara Türkiye Mağaracılık
Federasyonundan bir ekip de eşlik etti. Ma-
ğara ekibi bu çalışmada Yarımburgaz'ın
daha önce hiç ulaşılmamış galerilerine gir-
meyi başardı. Sadece mağaracılık uzmanı
bir ekibin ulaşabildiği, sarkıt ve dikitlerin
varlığını koruduğu yeni galeriler, Yarımbur-
gaz'ın hem yüzölçümünü artıracak hem de
insanlık tarihine ilişkin yeni bilgileri bilim
dünyasına kazandıracak.

Haritada olmayan galerilere ulaştılar

Mağara ekibinde bulunan Dr. Metin Al-
bukrek, mağarada 1985-1986 yıllarında bir
ekip tarafından haritalandırma çalışması
yapıldığını, içinde bulundukları ekibin o ha-
ritada olmayan bölgelere ulaştığını söyledi.
Sarkıt ve dikitlerin korunduğu yeni galerile-
rin mağaranın uzunluğunu da artıracağını
belirten Albukrek, "İnsan izi muhtemelen
yok çünkü çok derinde." dedi. İlerleyen ay-

larda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile detaylı
ölçüm, inceleme ve içinde yaşayan canlıla-
rın analizi gibi çalışmalara devam edilece-
ğini kaydeden Albukrek, gelecekte en az
zararı verecek şekilde mağaranın turizme
kazandırılmasının hedeflendiğini anlattı.

Defineciler zarar vermiş

Mağaraya definecilerin verdiği zarara da
dikkati çeken Albukrek, şunları söyledi:
"Her tarafı kazıyorlar. Mağarada 200 mil-
yon yıl önce oluşmuş taşı kazıyorlar. O
taşın içinde ne altın var ne başka bir şey. O
zaman insan yok zaten. O konuda bilin-

çlendirmeyi artırmamız lazım. Suyun erit-
mesiyle oluşmuş boşluklar bunlar. Dolayı-
sıyla bilincin artmasında fayda var.
Defineciler kırmış ama bu kırdıkları yer ma-
ğaranın ana kayası. Bu kaya 200 milyon yıl
önce oluşmuş bir kaya. 200 milyon yıl önce
birilerinin buraya define koymasına imkan
yok. On binlerce yılda damlayan sudaki
kireç ile oluşmuş sarkıt ve dikitleri de kırı-
yorlar. Bunların oluşumu da maalesef çok
yavaş. 100 bazen 1000 yılda 1 santim kadar
uzayan bir sarkıtı kırmak çok büyük bir ci-
nayet. Bunların içinde de bir şey arıyorlar.
Kireç taşının içinde bir şey yoktur."

HABER MERKEZİ
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4- ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kaleiçi Mahallesi Vezir 
Ferhatpaşa Caddesi No:50 Çatalca/ İSTANBUL
Davacı AHMET YONCU  tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili
(Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu İstanbul ili, Çatalca ilçesi, nakkaş mahallesi 2121, 2109, 2107 ve
2110 parsel (Eski 2122 Pasel 86 Sıra 145 Cilt 55 Sahiye) sayılı taşınmaza dair
tescil davası açılmış olup, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin Medeni Yasanın
713. Maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir
itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa savaya konu
taşınmazın tesciline karar verileceği hususu ihtar olunur.14/01/2021

İ  L  A  N
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / 

BAŞKANLIĞINDAN

Mağara ekibinden Dr.
Emre Kuruçayırlı da
mağaranın girişinde
Bizans ve Roma döne-
minde kullanılan niş-
ler yer aldığını, onun
öncesinde buranın
yine "kült" bir mekan
olarak kabul 
edildiğini anlattı.

Antalya'daki Karain'in
bir benzeri
Mağara ekibinden Dr. Emre Kuruça-
yırlı da mağaranın girişinde Bizans ve
Roma döneminde kullanılan nişler yer
aldığını, onun öncesinde buranın yine
"kült" bir mekan olarak kabul edildiğini
anlattı. Mağarada insan izinin milat-
tan önce 600 binlere kadar uzandığı
bilgisini paylaşan Kuruçayırlı, "Burada
maalesef insanların kendi kalıntılarına
rastlanmadı yani insan kemiği bulun-
madı ama yaptıkları aletler bulundu.
Yaptıkları alet de çevre bölgelerden
daha iyi tarihlendirilmiş arkeolojik sit-
lerle yapılan karşılaştırmalarla o döne-
min aletleri." dedi.  Mağaranın çok
nadir ve önemli bir yer olduğunun al-
tını çizen Kuruçayırlı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu kadar eski dö-
neme ait buluntu veren 4 yer var.
Bu kadar iyi araştırılmış ve Eski
Taş Çağı (Paleolitik) dediğimiz
en eski dönemin bütün evrelerine
buluntu vermiş, yani kesintisiz
olarak kullanıldığını gözlemledi-
ğimiz sadece 2 yer var. Diğeri
Antalya'daki Karain Mağarası.
Bütün Balkan bölgesinde 4 yer
var tarihi bu kadar derine giden.
Sayılı yerlerden. Çok kıymetli ve
konumu çok önemli."TürK Tarih Kurumu

(TTK) Kütüphanesi
dünyanın dört bir tara-
fından toplanmış asırlık
eserlerle Türk tarihine
ışık tutuyor. Büyük
Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün hamiliğini
üstlendiği, gelişmesi için
girişimlerde bulunduğu,
Macar Türkolog Zajti
Ferencz'in koleksiyonunu satın alarak bağış-
ladığı Türk Tarih Kurumu (TTK) Kütüpha-
nesi, bugün 205 bin 875 esere ev sahipliği
yapıyor.TTK'nin kurulduğu 1931'de Türk
Ocağı binasında açılan, bağışlar ve satın al-
malarla koleksiyonu büyüyünce önce Dil,
Tarih ve Coğrafya Fakültesine daha sonra da
kurumun 1967'de tamamlanan hizmet bina-
sına taşınan kütüphane, Türk tarihine ilgi
duyan araştırmacılara, arkeologlara ve sanat
tarihçilerine geniş koleksiyonuyla hizmet veri-
yor. Bir ihtisas kütüphanesi olarak faaliyet
gösteren TTK Kütüphanesi'nde 5 asır ön-
ceyle tarihlenen başta Latince, İtalyanca, Os-
manlıca olmak üzere çeşitli dillerde nadide
eserler bulunuyor. Kudüs Tarihi adlı 1516'da
okuyucuyla buluşan kitap, kütüphanenin en

eski basılı eseri olma
özelliğini taşırken,
1626'da çizilen Osman-
lı'nın hemen hemen en
geniş sınırlarını gösteren
harita da en eski haritalar
arasında yer alıyor. Os-
manlı'ya matbaayı geti-
ren İbrahim
Müteferrika'nın bastığı
kitaplar, Mimar Sinan'ın

eserlerine ait rölöveler, Leyla ile Mecnun'un
el yazması nüshası da kütüphanenin nadide
eserleri arasında bulunuyor.TTK'nin
1940'larda Türk tarihine ilişkin yabancı kay-
naklardan yaptığı çevirilere de ev sahipliği
yapan kütüphanede, önce İzlandacadan Al-
mancaya sonra da Türkçeye çevrilen "İzlan-
da'da Türkler" adlı eser de dikkati çekiyor.
Kapalı raf sistemiyle hizmet veren kütüpha-
nedeki 5 asır öncesine kadar uzanan zengin
koleksiyon, ısı ve nemi sürekli ölçülen bir de-
poda saklanıyor.

Yazma eserler arasında 
hatıratlar önemli yer tutuyor

Kütüphane Müdürü Neşecan Uysal, TTK
Kütüphanesi'ndeki eserlerin yayın değişimi,

bağış ve satın alma yoluyla edinildiğini belir-
terek, kütüphanenin Osmanlı Tarih Encü-
meni Halil Ethem Eldem, Ord. Prof. Osman
Ferit Sağlam, Yusuf Akçura, Ord. Prof.
Yusuf Hikmet Bayur ve Esad Fuad Tugay'ın
da aralarında bulunduğu birçok tarihçi ve
Türkoloğun koleksiyonlarına ev sahipliği
yaptığını söyledi. Bilgi kaynaklarının sadece
kitaplar ve süreli yayınlardan oluşmadığına
işaret eden Uysal, haritalar, yazma eserler,
TTK'nin 1940'larda Türk tarihine ilişkin ya-
bancı kaynaklardan yaptığı çeviriler, Mimar
Sinan'ın eserlerine ait olanların da aralarında
bulunduğu rölöveler, Türk tarihine aşık tutan
mikrofilmler ve mikrofişlerin de arşivlerinde
yer aldığını belirtti. "En eski basılı eserimiz
1516'da basılmış Kudüs tarihini anlatan bir
eser." diyen Uysal, yazma eserler koleksiyo-
nunda da tarih araştırmalarına yol göstere-
cek hatıratların önemli yer tuttuğunu dile
getirdi.

Önemli arşivler mevcut

Türk tarihi dendiğinde akla geniş bir bölge-
nin geldiğine dikkati çeken Uysal, 1600'lü yıl-
lardan Osmanlı topraklarına ait haritaların
da arşivlerinde bulunduğunu, haritaların
büyük kısmının da dijitalleştirildiğini söyledi. 

Şenay’dan
ikinci klip

Tarihi bina
yenileniyor

şarKıcı, besteci ve so�z yazarı Şenay
Lambaoğlu’nun geçtiğimiz Mayıs ayında
yayınlanan beşinci stüdyo albümü Hayat
Defteri’nde yer alan ''Yordun Beni Dünya''
şarkısı kliplendi. Albümün ikinci video kli-
bini izleyicilerin beğenisine sunan başarılı
sanatçı, Gökçe Yağmur yönetmenliğinde
ve Burhan Cem Dursun görüntü yönet-
menliğinde kamera karşısına geçti.  Pan-
demi dönemi hislerini Hayat Defteri
albümüne döken sanatçı, Yordun Beni
Dünya şarkısında da: ''Sürekli başa sar-
maya gerek var mı şu zamanda. Yarın çı-
karsa sabaha, umut vardır unutma.''
sözleri ile de pandemi sürecinde anı yaşa-
manın önemini vurgularken, bu süreçle
beraber hayatın kıymetinin daha da anla-
şıldığını ve yaşadığımız her yeni günün
yeni umutlar doğurduğunun altını çiziyor.
Her albu�mu�nde yeni bir sound ve
yaklas�ım yakalamaya o�zen go�steren sa-
natçı,  herhangi bir janr arayıs�ındansa
progresif bir bakıs�ac�ısıyla hem kendisini
hem de mu�zig�ini yenileyerek, albümde ça-
lıştığı müzisyen dostları ile beraber daha
cesur, o�zgu�r ve ac�ık bir sound yakaladı.
Şenay Lambaoğlu'nun Hayat Defteri al-
bümünde yer alan Yordun Beni Dünya
klibi, tüm platformlarda yayında!  

KırKlareli'nde 1906 yılında 2. Abdül-
hamid tarafından yaptırılan binanın resto-
rasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi
binanın aslına uygun olarak restore edildi-
ğini belirten Bilgin, bu tür binaların yeni-
den hizmete kazandırılmasının önemli
olduğunu söyledi. En kısa sürede resto-
rasyon çalışmalarının tamamlanacağını
belirten Bilgin, "Projenin hayata geçirilme-
sindeki desteklerinden dolayı Milli Eğitim
Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e, Kırkla-
reli halkı adına şükranlarımı sunmak iste-
rim." dedi.2. Abdülhamid'in 1904 yılında
yapılması için talimat verdiği, çizimleri
kurmay binbaşı Neşet Bey tarafından ya-
pılan ve 1906 yılında Hamidiye Mektebi
Kebiri İptidaiyesi olarak hizmete giren
bina, kentin Yunan işgaline uğradığı dö-
nemde sıkı yönetim komutanları tarafın-
dan kullanıldı. Kurtuluş Savaşı ile düşman
işgalinden kurtarılan tarihi yapı, Kocahıdır
İlkokulu olarak günümüze kadar hizmet
verdi. Duvarları kagir, döşemeleri ve mer-
divenleri ahşap karkastan oluşan dikdört-
gen yapılı bina, heybetli görünümüyle
dikkati çekiyor. İki kollu merdivenle çıkılan
binanın girişinde dört taş sütun üzerinde
balkon bulunuyor. 



15 . haftaya kadar hem
Süper Lig, hem de
UEFA Şampiyonlar Li-

gi'nde oldukça kötü bir performans
sergileyen siyah beyazlılarda, Sergen
Yalçın istifa etmiş, yerine de U19 tek-
nik direktörü Önder Karaveli gelmişti.
Ligde aldığı sonuçların ardından, ku-
pada tur atlayan ve Süper Kupa'yı da
kazanan Karaveli ile sezon sonuna
kadar sözleşme yapılmıştı. Karaveli,
daha geldiği ilk maçta Kayserispor'u
4-2 yenerek uzun süren galibiyet has-
retine son verirken, ligin ilk 15 hafta-
sında 6 galibiyet
alabilen Beşiktaş'ı
biraz toparladı ve
son 7 maçta 4 gali-
biyet 1 mağlubiyet
ve 2 beraberlik aldı.
Bu maçlarda 13
puan toplayan tec-
rübeli teknik adam,
Ziraat Türkiye Ku-
pası'nda Altay'ı 1-
0'la eledi ve Süper
Kupa'da da Antal-
yaspor'u penaltı-
larla yenerek
kupayı kazandı.
Böylece Önder
Karaveli, Beşiktaş ile çıktığı 9 maçta 5
galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet
alırken, bu kısa periyoda bir de kupa
sığdırmayı başardı. Siyah beyazlılar
ayrıca, Karagümrük galibiyetiyle bu
sezon ilk kez iki maç üst üste kazanır-
ken, Gaziantep maçıyla beraber, 18
maç sonra iki maçı üst üste gol yeme-
den tamamladı.

Oyun kötü puan iyi

Önder Karaveli başarılı bir grafik çizse

de, son iki maçta Beşiktaş'ın sahaya
yansıttığı oyunun iyi olduğunu söyle-
mek zor. Geçen hafta 10 eksiği bulu-
nan Gaziantep karşısında, oyun
olarak kötü bir görüntü ortaya koyan
siyah beyazlılar, pozisyona giremediği
mücadelede uzaktan bir şut sonrası
boşa çıkan topta Batshuayi'nin attığı
golle maçı kazanmıştı. Dün akşam,
Karagümrük karşısında da ilk yarı ne-
redeyse pozisyona giremeyen siyah
beyazlılar, duran topta kazanılan pen-

altıdan golü buldu. 1-0'dan sonra sa-
dece ikinci yarının 15 dakikalık bölü-
münde kontra ataktan pozisyonlara
girebilen Beşiktaş, son 20-25 dakikayı
da, adeta kendi sahasında mahkum
oynadı ve rakibin gününde olmama-
sından faydalanarak 3 puanı almasını
bildi. Teknik direktör Önder Karaveli
de maç sonunda bu durumun far-
kında olduğunu onaylarcasına, 23.
haftadan sonra verilecek milli arada
Ümraniye'de özel program dahilinde
çalışacaklarını açıkladı.

Golcüsü fark yarattı

Beşiktaş'ta hiç şüphesiz bu sezonun en
çok eleştirilen futbolcuların başında
santrfor Michy Batshuayi geliyor. Çok
büyük sükse ile Chelsea'den kiralanan
Batshuayi, attığı gollerden çok, yüzde
yüze yakın denilebilecek gol pozisyon-
larını harcamasıyla taraftarların güve-
nini ve sevgisini giderek kaybetmeye
başladı. Hatta, devre arasında mut-
laka santrfor transferi isteyenlerin sa-
yısı da az değil.Belçikalı golcü
Beşiktaş'ta toplam 25 maça çıkarken 9
gol 4 asistlik bir performans sergi-
ledi.Aslında bu rakamlar son 4 sezona
bakıldığında Batshuayi'nin en yüksek
istatistikleri olarak göze çarpıyor. Bon-
servisi Chelsea'de olmasına rağmen,
sürekli kiralanan Batshuayi, geçen se-
zonu 18 maçta 2 gol 2 asistle tamam-
larken, bir önceki sezonu da 25 maçta
8 gol 3 asistle noktalamıştı. 2018-
2019'da da şimdiki istatistiğine, sezo-
nun tamamında yani 36 maçta 9 gol 4
asistle ulaşmış. Çok gol kaçırsa da,
Batshuayi'nin 1-0 alınan son iki maçta
6 puan kazandırması önemli bir ge-
lişme. Ayrıca Antalyaspor maçında
skoru 2-2'ye getiren golü atan, 3 golün
de asistini yapan Batshuayi, Kayseris-
por maçında da 3-2 öne geçiren golü
atıp 4. golün de asistini yaparak ta-
kıma 6 puan daha kazandırdı. Belçi-
kalı santrfor Göztepe maçında da
Ghezzal'ın attığı galibiyet golünün
asistini yaparak toplamda 15 puana
doğrudan katkı yapmış oldu. DHA
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TABELA İLE BAYRAK DİREĞİ SATIN ALINACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇEMİZDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE TABELA İLE PARK VE HİZ-
MET BİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE BAYRAK DİREĞİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/26721
1-İdarenin
a) Adresi : Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 

KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124444360 - 2124110684
c) Elektronik Posta Adresi : park@kucukcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Adet 5 Metrelik Bayrak Direği 10 Adet 6 Metrelik Bayrak Direği 

25 Adet Işıklı Yeşil Alan TabelasıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Halkalı Şefliği
c) Teslim tarihi : İdare, sözleşme tarihinden itibaren malzemeleri ihtiyaç 

doğrultusunda yükleniciden 31.12.2022 tarihine kadar 
peyderpey teslim alacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 1. Kat 

Encümen Toplantı Salonu -Halkalı Merkez Mahallesi Turgut 
Özal Bulvarı NO:10 Küçükçekmece - İstanbul

b) Tarihi ve saati : 03.02.2022 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz 
edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü -Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece - İstanbul adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede,
işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

İstenmeyen 
adam Babel
Galatasaray'da teknik direktör Domenec
Torrent, takımda düşünmediği isimlerin
listesini yönetime sundu. İspanyol hocanın
listesindeki ilk isim Ryan Babel
GALATASARAY 'da Fatih Terim'in yerine teknik
direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent ta-
kımı yakından tanıdıkça transfer listesini de şekil-
lendiriyor. İspanyol teknik adam, Hatayspor
mağlubiyetinin ardından Başkan Burak Elmas ile
bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce 'olmazsa
olmaz' olarak ön libero mevkisini belirleyen Do-
menec Torrent bu listeye sol bek de ekledi. 
Ancak Başkan Burak Elmas, kulübün içinde bu-
lunduğu mali durumun altını çizerek şu an için
mevcut kadrodan oyuncu yollamadan yeni isimler
alamayacaklarını söyledi. Torrent ise bu cevap
karşısında kadroda düşünmediği isimleri belirledi-
ğini Başkan'a iletti. Ryan Babel ve Patrick Van
Aanholt, için gelecek tekliflerin değerlendirilmesini
isteyen İspanyol teknik adam, yapılacak takviyeler
için de geç kalınmaması gerektiğini bildirdi. 
Torrent'in düşünülen sistem için hayati önem taşı-
yan ön libero bölgesi için geniş bir listesi olduğu
öğrenildi.

Süper Lig'in 22. haftasında 
deplasmanda dün akşam Fatih
Karagümrük'ü 1-0 yenen Beşiktaş,
teknik direktör Önder Karaveli ile
kazanmayı sürdürüyor

Parkede tur için önemli maç
FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ikinci maçta İspanya'daki ilk sınavda
76-69 yenildiği Lenovo Tenerife'yi muhteşem taraftar desteğiyle 88-80 yenerek
seriyi üçüncü ve son maça taşıyan Pınar Karşıyaka, rakibine bugün konuk olacak
ATLAS Okyanosu'nda yer alan Kanarya
Adaları'na bağlı Tenerife Adası'ndaki San-
tiago Martin Arena'da oynanacak müsa-
baka saat 22.30'da başlayacak. Galibiyet
sayılarının eşit olduğu seride son maçı
kazanan takım adını son 16 turuna yazdı-
racak. Tur atlayan ekip Macaristan'dan
Falco Szombathely, Litvanya'dan Rytas
Vilnius ve Fransa'dan SIG Strasbourg'un
yer aldığı L Grubu'nda mücadele edecek.

Temsilcimiz mağlup olursa ise geçen
sezon final oynadığı organizasyona bu
sezon erken veda edecek. Zorlu periyotta
İspanya ana karasına uzak Tenerife'ye
özel uçakla gidecek yeşil-kırmızılarda sa-
katlığı bulunan Taylor ve Tyus maça ye-
tiştirilmeye çalışılıyor. Antrenör Ufuk
Sarıca,  "Taraftarımızın desteği bizi ateş-
ledi. Bu şekilde oynamayı özlemişiz. On-
larla beraber böyle bir galibiyet alıp

seriyi eşitlemek bizi mutlu etti. Hakemle-
rin kararlarına saygımız var ama onların
da her maç için aynı standartta olmasını
bekliyoruz. Umuyorum ki deplasmanda
oynayacağımız son maçta hakemler dün
deplasman takımına gösterdikleri müsa-
mahayı bize de gösterirler. Önceliğimiz
sakat oyuncularımızı maça yetiştirmek,
sonra da bu turu geçmek" açıklamasını
yaptı. DHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in
23'üncü haftasında Öznur Kablo
Yeni Malatyaspor ile deplasmanda
oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK
Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı
çalışmayla ara vermeden başladı.
Teknik direktör Önder Karaveli yöne-
timinde yapılan antrenman; din-
lenme, kondisyon ve taktik
çalışmasıydı. VavaCars Fatih Kara-

gümrük maçında oynayan futbolcu-
lar, rejenerasyon çalışmasıyla günü
noktaladı. Diğer futbolcular ise
ısınma koşuları, istasyon koşuları ve
stretching çalışmasıyla idmana baş-
ladı. Pas ve 5’e 2 çalışmasıyla
devam eden antrenman, bireysel
şut çalışmasıyla tamamlandı. Ba-
sına kapalı idman, 1.5 saate yakın
sürdü. Siyah beyazlılar, Öznur Kablo
Yeni Malatyaspor ile oynayacağı
maçın hazırlıklarına yarın saat
12.00’de yapacağı çalışmayla
devam edecek.

Malatya mesaisi başladı

Galatasaray için kritik maç
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam sahasında
Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde küme düşme hattına yaklaşan sarı
kırmızılılar için Kasımpaşa maçı oldukça önem arz ediyor
Nef Stadı'nda yapılacak maç saat
20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem
Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Ligde
3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den
bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü 
sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım,
geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 bera-
berlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray,
topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada
girdi. Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 6 bera-
berlik ve 10 yenilgiyle 21 puan elde etti.
Ligde son 3 maçını
kazanarak çıkışa
geçen lacivert-beyaz-
lılar, 17. sırada yer
buldu. Galatasaray,
arka arkaya aldığı
kötü sonuçlarla küme
düşme hattındaki ra-
kibi Kasımpaşa'nın sa-
dece 6 puan önünde

bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarı-
sında Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oy-
nanan maç, 2-2 beraberlikle
sonuçlanmıştı. Galatasaray'da 8 futbolcu,
farklı nedenlerle yarınki karşılaşmada
forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan
Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık
Kaan Arslan ve Ryan Babel maçta yer al-
mayacak. Sarı-kırmızılılar, kırmızı kart ce-
zalısı Taylan Antalyalı ve sarı kart cezalısı
Berkan Kutlu'dan yararlanamayacak. Af-

rika Uluslar Kupası için
Cezayir Milli Takı-
mı'nda olan Sofiane
Feghouli ile Mısır Milli
Takımı'nın formasını
giyen Mustafa Mu-
hammed de bugün
süre alamayacak.
Cimbom da 3 isim de
ceza sınırında.

uCuSa geCtiuCuSa geCtiuCuSa geCtiuCuSa geCtiuCuSa geCtiuCuSa geCtiuCuSa geCtiuCuSa geCti

Kara 
Kartal 
uCuSa geCti
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Cengiz'in ailesi
Marsilya!

Batuhan'a
talip çok

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya, son
şampiyon Lille'i ağırladı. Milli futbolcu Cengiz
Ünder'in 75. dakikada gol attığı maç 1-1 sona erdi.
Geçtiğimiz hafta Bordeaux ile oynanan müsaba-
kada galibiyet golünü kaydeden Cengiz, 44 yıl
sonra Marsilya'nın, Bordeaux deplasmanından za-
ferle dönmesini sağlamış ve Fransa'da geniş yankı
bulmuştu. Marsilya taraftarları da Lille maçı ön-
cesi Stade Orange Velodrome tribünlerinde Türk
bayrağı ve ‘Ünder' yazılı koreografi hazırlayarak,
Cengiz Ünder'e teşekkürlerini iletti. “Tarihi zafer
için teşekkürler” yazılı koreografi için 24 yaşındaki
futbolcu, sosyal medya hesabından Marsilya ta-
raftarına teşekkür ettiği paylaşımda şu ifadelere yer
verdi: “Önce sahaya çıktığımda tribünlerde gördü-
ğüm koreografiyi asla unutmayacağım. Marsilya
artık benim ailem ve son dakikaya kadar ailem için
savaşmaya devam edeceğim. Maç öncesinde sa-
haya çıktığımda tribünde gördüğüm koreografiyi
ömrüm boyunca unutmayacağım. Marsilya artık
benim ailem ve ben ailem için son dakikaya kadar
savaşmaya devam edeceğim. Maç için gerçekten
çok üzgünüm. Galibiyete gerçekten çok yakındık.
Şimdi önümüzdeki maça odaklanma zamanı.”

Galatasaray'ın genç kalecisi Batuhan Şen'e
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Karagümrük
talip oldu. Galatasaray 'ın genç kalecisi Batuhan
Şen, sezon başında Menemenspor'a kiralık olarak
gönderilmişti. Sezonu 1. Lig ekiplerinden Mene-

menspor'da kiralık olarak geçi-
ren 22 yaşındaki kaleci, ilk
devrenin en çok kurtarış yapan
kalecileri arasında yer aldı. Ba-
şarılı bir ilk yarı geçiren Batuhan
Şen'i Bundesliga ekibi Stuttgart
istiyor. Ayrıca genç eldivene
Süper Lig ekiplerinden Başakşe-
hir ve Karagümrük'ün talip ol-
duğu belirtildi. Bununla birlikte

Alman bir menacerlik şirketinin, oyuncunun hakla-
rını almak istediği belirtiliyor. Galatasaray'a geri
çağrılması da gündemde olan Batuhan hakkındaki
karar, Torrent ve ekibi tarafından verilecek. Mene-
menspor'la 1.5 sezon kiralık olarak anlaşan Ahmet
Batuhan Şen'in yarım sezon kiralık sözleşmesi bulu-
nuyor. Menemenspor 250 bin TL karşılığında
oyuncunun takımdan ayrılmasına izin veriyor.

G ençlik ve Spor Bakanlığı,
2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunları ve 2020 Tokyo

Paralimpik Oyunları'nda mücadele
eden sporcular ve antrenörler için
"Yıldızların Gecesi-Team Türkiye
Tebrik Resepsiyonu" düzenledi. Dü-
zenlenen gecede milli voleybolcu
Zehra Güneş ve Tuğba Şenoğlu
açıklamalarda bulundu. Zehra
Güneş, başarılı bir yaz mevsimini
geride bıraktıklarını ifade ederek,
“Çok güzel bir yaz geçirdikten sonra
bu başarıyı burada kutlamak bizim
için onur verici. Türkiye olarak ba-
şarılı bir yazdan sonra tüm sporcu
arkadaşlarımızla geceyi burada
onurlandırmaktan mutluyuz” şek-
linde konuştu.

Milli takımlara yansıyor

Güneş, kulüp bazında aldıkları ba-
şarıların milli takıma da yansıdığını

söyleyerek, “Çok başarılı bir yazdan
sonra kulüplerde de bu başarıyı ko-
valıyoruz. Dur durak bilmeden çalı-
şıyoruz. Türkler olarak kulüpler
bazında ne kadar başarılı olursak
milli takıma da o kadar çok yansı-
yor. Geliştikçe milli takımda da çok
başarı elde edebiliyoruz” ifadelerine
yer verdi.

Biz her şeyi göze aldık

Resepsiyonda diğer sporcularla bir-
likte oldukları için mutlu olduklarını
söyleyen Zehra Güneş, “Diğer
sporcu arkadaşlarımız ile herkesin
farklı programı olduğu için pek fazla
vakit geçiremiyoruz. Başarı istiyorsan
bir şeylerden fedakarlık etmek zorun-
dasın. Profesyonel sporcular olarak
biz bunu göze aldık. Böyle bir gecede
birbirimizle vakit geçirip sohbet et-
mekten çok mutluyuz” değerlendir-
mesini yaptı. DHA

Hedefimiz olimpiyat
Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, “Öncelikli hedefimiz dünya şampi-
yonu olmak ve daha sonrasında da Avrupa şampiyonu olup tekrar olimpiyata kilomuzda bir numara olarak gitmek" dedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik
Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve an-
trenörler için "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye
Tebrik Resepsiyonu" düzenledi.Organizas-
yonda Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş
madalya kazanan milli boksör Buse Naz Ça-
kıroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu. Milli boksör, emeklerinin karşılığını bu
gece hep beraber kutladıklarını vurgulayarak,
"Çok mutlu ve huzurluyum. Çok uzun süredir
verdiğimiz emeklerin karşılığını çok güzel bir
şekilde aldık. Tıpkı Tokyo'da olduğumuz gibi
hep bir aradayız. Bakan Bey, genel müdürleri-
miz, antrenörlerimiz hep birlikte. Tokyo'da al-
dığımız başarılar bizi en çok Paris için
umutlandırdı. Paris için umutlu olduk çünkü
orada kaçırdığımız madalyalar hep dördüncü-
lük ve beşincilikti. Bu Paris için bir umut ışığı
oldu. Orada da çok büyük başarılar elde ede-

ceğimize bir işaret” şeklinde konuştu.

Bir numara olmak istiyorum

Buse Naz Çakıroğlu, kafilenin bir parçası ol-
maktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu
ifadelere yer verdi: "En fazla olimpiyat madal-
yası alınan olimpiyatta yer aldığım için çok
mutluyum. Bu yıl boks branşında da çok büyük
ilkler başardık. Bunu da temsil ettiğim için çok
mutluyum. Daha büyük başarılarda inşallah
hep birlikte karşınızda olacağız. Mayıs ayında
Dünya Şampiyonası var ve İstanbul'da ev sa-
hipliği yapıyoruz. Ben ilk Dünya Şampiyona-
sı'nın buraya alınacağı kesinleştikten sonra
ailemin ve bütün bizi destekleyen herkesin
önünde dünya şampiyonu olmayı çok istedi-
ğimi söylemiştim. Şu an öncelikli hedefimiz
dünya şampiyonu olmak ve daha sonrasında
da Avrupa şampiyonu olup tekrar olimpiyata
kilomuzda bir numara olarak gitmek."

Milli voleybolcu Zehra Güneş, “Tüm
sporcu arkadaşlarımızla geceyi burada
onurlandırmaktan mutluyuz” dedi

Milli voleybolcu Tuğba Şe-
noğlu ise “Türkiye olarak
çok güzel başarılar elde
ettik. Burada voleybol ta-
kımı olarak büyük başarı-
lara imza attık. Herkesin bu
gecede olması için çok te-
şekkür ederiz” açıklamasını
yaptı. Şenoğlu, Vakıfbank'ın
dünyanın en iyi takımları
arasında olduğunun altını
çizerek, ellerinden geldiği
kadar en iyisini yapmak zo-
runda olduklarını vurguladı.

Güzel başarı
elde ettik

61’inci maçta yok!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah
Avcı, GZT Giresunspor maçıyla birlikte 61.
kez bordo-mavili takımın başında sahaya
çıkacaktı. Ancak deneyimli çalıştırıcı, Si-
vasspor müsabakasında gördüğü kırmızı
kart nedeniyle taraftarı önünde 61. ma-
çında kulübedeki yerini alamayacak.Trab-
zonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10
Kasım 2020'de bordo-mavili takımın ba-
şına geçti. 434 günlük görev süresinde
Süper Lig, Süper Kupa, Ziraat Türkiye Ku-
pası ve Avrupa Kupası maçları olmak üzere
60 karşılaşmada takımın başında sahada
yer alan Avcı, 36 galibiyet, 17 beraberlik
ve 7 yenilgi elde ederek, 2.08'lık puan or-
talaması yakaladı. Bordo-mavili takımın
başında şampiyonluğa doğru ilerleyen Ab-
dullah Avcı, 'plaka' diyeceği haftada taraf-
tarı önünde takımın başında sahada
olamayacak. DG Sivasspor maçında gör-
düğü kırmızı kart nedeniyle GZT Giresuns-
por mücadelesinde kulübede olamayacak
deneyimli teknik adamın yardımcıları
Orhan Ak ve Egemen Korkmaz kenarda bu-
lunacak.

Yeni transferler taraftarla buluşuyor

Trabzonspor'da, tedavileri devam eden
Djaniny, Trondsen, Nwakaeme'nin yarınki
karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor.
Tedavisi tamamlanan Siopis ile ilgili kararı
ise teknik direktör Avcı verecek. Bordo-
mavililerin yeni transferleri Visca ve Puc-
hacz'ın da taraftarlarla buluşması yüksek
ihtimal. 4 yıl aradan sonra bordo-mavili ta-
raftarların önüne çıkacak olan Yusuf Erdo-
ğan'ın ilk 11'de maça başlamasa dahi
oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.

Elneny
sesleri

Daha önce Beşiktaş forması
giyen ve sezon başında Galata-
saray'ın gündemine gelen Mo-
hamed Elneny için bu kez
Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-
lacivertlilerin Arsenal'dan gö-
rüşme talep ettiği belirtildi. 2
sezon önce Beşiktaş forması
giyen ve sezon başında Galata-
saray 'ın ısrarla kadrosuna kat-
mak istediği Mohamed Elneny
transferinde yeni gelişmeler ya-
şanıyor. Takımdaki maaş bütçe-
sini düşürmek isteyen Arsenal'ın
elinden çıkarmayı planladığı
isimlerden olan 29 yaşındaki
orta saha oyuncusuyla ilgilenen
takımlar arasına Fenerbahçe de
katıldı. Mısır basınında yer alan
habere göre sarı-lacivertliler, El-
neny transferi için Arsenal'dan
görüşme talep etti. Sözleşmesi
sezon sonunda bitecek olan El-
neny'yi düşük bir bedelle elin-
den çıkarmak isteyen Arsenal'ın
transferin önünü açacağı kay-
dedildi. Bu sezon Arsenal ile 10
maça çıkan 29 yaşındaki El-
neny, 1 asist yaptı.

ZEHRA GUNES
ONURLU
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BARIŞ KIŞ

y arım asırlık balıkçı Balıkçı Kenan ço-
cuklar için balıktan yapılan şifalı menü-
ler hazırladı. Balık köftesinin içinde üç

çeşit balık olduğunu belirten Balıkçı Kenan,
“Balığın kılçıklı olmasından dolayı tedirgin
olan çocuklar için özel olarak yeni bir menü
hazırladık. İster hamburger, ister dürüm, ister
sandviç. Çocuklarımız hangisini daha çok se-
viyorsa onu yiyecekler” dedi. “Gençlerimize ve
çocuklarımıza balık yediremiyoruz” diyen usta
balıkçı Kenan Balcı, “Japonya’da bir genç
yılda 40 kilo balık tüketirken maalesef bu oran
ülkemizde çok aşağıda. Üç tarafımız deniz-
lerle çevrili fakat çocuklarımız balık yemiyor.
Bizlerde balığı sevdirmek için içinde kılçık ol-
mayan tamamen doğal. Şifa kaynağı yiyecek-
ler hazırladık. Çocuklarımız hatta gençlerimiz,
balıklar genelde kılçıklı olduğu için biraz uzak
duruyorlar. Oysa ki herkesin rahatlıkla evinde
de yapabileceği. Malzemelerininde kolaylıkla

temin edebileceği balık köftesi tam bir şifa kay-
nağı. Lezzetin, lezzeti. Vitaminin vitamini bu
köftede mevcut. Özellikle çocuklarımız bir
kere bu lezzeti tattıkları zaman çok beğendik-
lerini söylüyorlar. Para maden aramaya gerek
yok. Bizim denizlerimiz birer maden. Deniz-
den çıkan balıklar her derde deva. Bizlerde
böyle bir farklı lezzet oluşturup, balığı sevdir-
mek istedik” ifadelerini kullandı.

Hazırlaması da çok kolay

“Balık köftesinin malzemesi de çok kolay. Bir
levrek, bir palamut, 300 gram ya da yarım kilo
kadar hamsi 4 kişilik aile için yeterlidir” diyen
Balıkçı Kenan, “Balıkların kılçıklarını, omur-
galarını aldıktan sonra, balık gevrek etli ol-
duğu için makinede çekmeye gerek yok. El
darbeleri ile gördüğünüz gibi çok hoş bir gö-
rüntü ve lezzet meydana çıkıyor. Balıktan
sonra maydanoz, kaşar peyniri, yumurta, bir
de köftemizi toplasın diye kurutulmuş ekme-
ğin rendelenmiş hali” dedi.

BalıkCı kenan
CoCukları Bekliyor

BELLA HADID
stilist istemiyor
Bella Hadid, ruh sağlığını korumak
için iki yıldır stilist kullanmadığını
açıkladı. 25 yaşındaki ünlü model,
bunun sebebinin zihinsel sağlık
sorunları olduğunu da dile getirdi
Son yılların en popüler modellerinden biri
olan Bella Hadid, samimi açıklamalarda bu-
lundu. "WSJ Magazine"e konuşan Hadid, zi-
hinsel olarak zor zamanlar geçirdiğini anlattı.
Bella Hadid, özellikle fotoğrafçıların beklediği
kaygısıyla dışarıya çıkmanın kendisi için kar-
maşık bir hal aldığını itiraf etti. Konuyla ilgili
konuşan Hadid, "Geçen yıl, insanlar benim
tarzım hakkında konuşsalar, beğenseler de
beğenmeseler de önemli değildi. Çünkü bu
benim tarzım, bunu öğrenmek benim için
gerçekten önemliydi. Sabah evden çıktığımda
aklıma şu geliyor; Bu beni mutlu ediyor mu?
Bu konuda iyi hissediyor muyum ve rahat
hissediyor muyum?" dedi. Hadid, ayrıca geç-
tiğimiz sene kasım ayında Instagram'dan ya-
yınladığı ağlarken çekilen fotoğraflarına
açıklık getirdi. Filistin asıllı Amerikan model,
"Böyle hisseden herhangi birinin bunun nor-
mal olduğunu bilmesini sağlamak için bu fo-
toğrafları yayımladım." ifadelerini kullandı.

Hislerimi açıklayamıyorum

Bella Hadid, "Gerçekten depresif dönemlerim
olurdu ve annem ya da doktorum nasıl oldu-
ğumu sorardı. Onlara yazarak cevap vermek
yerine, bir fotoğraf gönderirdim. O zamanlar
benim için en kolay şey buydu çünkü nasıl
hissettiğimi asla açıklayamıyordum." şek-
linde konuştu. Hadid, iyi ve kötü günleri oldu-
ğunu söylerken, sosyal medyada ne kadar
çok şey paylaştığı konusunda pişmanlık duy-
madığını da belirtti. Bella Hadid, ayrıca uzun
zamandır kişisel bir stilist kullanmamasının
nedeninin zihinsel sağlık sorunları olduğunu
da sözlerine ekledi.

Balıkçı Kenan çocuklara balığı sevdirmek
için balık köfteden burger, uskumrudan
dürüm ve sandviç olmak üzere özel 
menüler hazırladı. Bütün çocukları 
yarı yıl tatilinde beklediklerini 
anlatan Balıkçı Kenan, 
“Çocuklarımız hem 
doğal köfte yiyecek, 
hem de daha 
sağlıklı büyüyecekler” 
dedi

Dünyada ilk Türkiye’de tek olan
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde
binlerce deniz canlısının bulundu-
ğunu belirten Balıkçı Kenan: “Ço-
cuklarımız karnelerini alıp tatile
giriyorlar. Okul ve sınav stresini Tür-
kiye Deniz Canlıları Müzesi’nde at-
sınlar. Beylikdüzü’ndeyiz girişler
ücretsiz. Müzedeki balıkların hepsi
gerçek ve kendi karasularımızda
yakalandı. Buraya gelip, dev köpek-
balıklarını, vatozları, orkinosları in-
celeyip hatıra fotoğrafı çektirsinler.
Hiç biryerde olmayan balıkları bu
müzede görebilirler” diye konuştu.

Karne tatilinde
müzeyi gezsinler

Çocuklar için
önemli eğitim
Beyoğlu’nda çocuklara erken yaşlarda geri dönüşüm ve çevre bilinci 
kazandırılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Projesi kapsamında,
çocuklara oyunlar eşliğinde uygulamalı geri dönüşüm eğitimi veriliyor
Geri dönüşüm çalışmalarıyla 250 bin nüfu-
sun altında Sıfır Atık Belgesini almaya hak
kazanan öncü belediyelerden birisi olan Be-
yoğlu Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini
daha ekledi. 2007 yılından bu yana yürütü-
len Sıfır Atık Projesinin en önemli basamağı
olan eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri
kapsamında Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Pro-
jesi hayata geçirildi. Proje kapsamında ço-
cuklara erken yaşlarda geri dönüşüm ve
çevre bilinci kazandırılması amacıyla ilçede
bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik
eğitimler veriliyor. Beyoğlu Belediyesi 1.Sınıf
Atık Getirme Merkezi’nde kurulan Sıfır Atık
Oyun Parkurunda verilen eğitimlerde, ço-
cuklara bir birinden renkli oyunlarla geri dö-
nüşüm bilinci kazandırılıyor.

Bin 200 öğrenciye eğitim verildi

Belediye ekipleri tarafından okullarından alı-

narak eğitimlerin verildiği Beyoğlu Beledi-
yesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne getirilen
öğrenciler, eğitim saati tamamlandıktan
sonra tekrar okullarına bırakılıyor. Uzman
eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde ço-
cuklar atığı kaynağında ayrıştırmayı öğreni-
yor ve çevre bilinci kazanıyor. Çocuklar,
temel eğitimlerin yanı sıra fiziksel ve mental
gelişimin bir aşaması olan oyun ile de eğle-
nerek uygulamalı bir şekilde öğreniyorlar.
Proje kapsamında şuana kadar 1200 öğren-
ciye uygulamalı Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi
verildi. Aralıksız devam eden eğitimler neti-
cesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı içeri-
sinde toplam 30 bin öğrenciye eğitim
verilmiş olacak. Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi
Projesi’nin ilerleyen dönemlerde tüm öğren-
cileri ve ilçe sakinlerini kapsayacak şekilde
sürdürülmesi hedefleniyor. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Kan bağışları 
AZALDI
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 
“Kış şartları kan bağışlarını doğal olarak
olumsuz etkiliyor. Ancak kan ihtiyacı
düşmeden devam ediyor. Bağışçılarımızdan
bir kez daha kan stoklarının artması için iş
birliği bekliyoruz” diye konuştu
Yaklaşık iki yıldır dünya genelinde yaşanan pan-
demi, kan bağışı duyarlılığında da gerilemeye
neden oldu. Pandemi şartlarına eklenen sert kış
koşuları da Kızılay’ın tuttuğu ulusal kan stoklarını
olumsuz etkiledi. Kızılay, gerek olağan dönem-
lerde gerekse olağanüstü bir durumda hasta ve
yaralıların kan ile ilgili bir sorun yaşamaması
için yeni bir kan bağış kampanyası başlattı. Kızı-
lay, “Kan Dostum” kampanyasıyla vatandaşları
sürekli kan bağışı yapmaya davet etti. 

Kan basıncı düştü

Sert kış koşulları birçok il ve ilçede eğitime ara
verilmesine neden olurken, özellikle o illerde ya-
pılan kan bağış çalışmalarını da olumsuz etkili-
yor. Ülke genelinde olağan şartlarda günlük 9 ile
10 bin ünite arası kan bağışı toplanırken, kış ko-
şulları nedeniyle bu sayı yarısına kadar düşüş
gösterebiliyor. Oysa ulusal kan stoklarının hep
belirli bir seviyenin üzerinde tutulması gerekiyor.
Kan uzun süre stoklanamayan bir tedavi aracı
olduğu için bu sürecin 365 gün kesintisiz sürdü-
rülmesi gerekiyor. Pandemi ve kış koşulları ne-
deniyle kan bağışları düşerken hasta ve
yaralıların kan ihtiyacı artarak devam ediyor.  

ÖZLEM BiNEL
kitap yazdı
Özlem Binel, yeni romanı Boyun Devrilsin Murtaza ile okur-
larıyla buluşmaya hazırlanıyor. Özlem Binel, yetememe, yetişe-
meme, sıkışmışlık, yalnızlık, insanları mutlu edebilme çabası ve
hayal kırıklığı duyguları ile dolu bir kadının dile getiremediği
hislerine tercüman olan romanını yakında okurlarıyla buluştur-
maya hazırlanıyor. İki yıllık suskunluğunu gözlemler yaptığı ro-

manıyla bozmaya hazırlanan Binel’in yeni kitabı 20 Ocak’ta
raflarda olacak.  Özlem Binel’in yeni romanında okurlar hem

Vuslat’ın Murtaza’sına serzenişlerini derinden hissedecek, hem de
bir karnaval misali, birbirinden orijinal Vuslat karakterleriyle kahka-

halara doyacak. Özlem Binel’in değerli kaleminden Vuslat’ın, Der-
viş’in, Yazar Hanım’ın, Hasret’in ve Muallime’nin sürükleyici iç

yolculuğu 20 Ocak’ta okuyucu ile buluşuyor. 


