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CHP İstanbul Milletvekili
Ali Şeker, TBMM'de yaptığı

konuşmada, İncirli-Beylikdüzü-
Tüyap metro hattını gündeme ge-
tirdi. Hattın, 2022 yatırım
programına alınmadığını belirten
Şeker, “Bu ana aks üzerinde en
yoğun yerleşim alanları var. İlk
metro hattı yapılamsı gereken yer

yıllardan beri ihmal
ediliyor. En sona
bırakıldı. Bu böl-
gede 3 buçuk 4 mil-
yon insan yaşıyor.
Bu hattın prog-
rama alınmaması
burada yaşayan in-
sanlara eziyet anla-
mına geliyor” dedi. 
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METRO HATTI ELEŞTİRİSİ

4 milyon insana
eziyet ediliyor!

Seçim kurullarının
YApISI DEğİşİYOR!

İstanbul’un bugünden itiba-
ren, İzlanda alçak basın siste-

minin etkisi altına girmesi
bekleniyor. Tahminlere göre, sıcak-
lıklar akşam saatlerinden itibaren
hissedilir derecede düşecek. Devam
eden günlerde de eksi derecelerde
seyredecek. İstanbulluları uyaran
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,

“AKOM’a göre
İstanbul’da cuma
akşamından itiba-
ren sıcaklık daha
da düşecek, soğuk
ve yağışlı hava ge-
lecek hafta da
devam edecek”
diye konuştu.
I SAYFA 9
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İSTANBULLULAR DİKKAT;

Tam bir hafta 
İzlanda kışı!

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, 30 yıllık özlemi

‘imar planına’ kavuşan Avcılar Ye-
şilkent Mahallesi’nde, kreşten kü-
tüphaneye, iletişim ofisinden semt
pazarına kadar bir dizi ziyaret
gerçekleştirdi. İmamoğlu, “İki
mahallemiz plansızdı bizim. Tah-
takale Mahallesi, rezerv alan ilan
edilmiş olması nedeniyle, plan
yetkisi bizde yoktu. Yeşilkent'te
plan yapılmış olması, Bakanlığı
da harekete geçirdi. Ve orada da
bir plan yapıldı. Burada yapılan
çalışmalar, oraları da harekete ge-
çirdi. Yine de emeğiniz çok 
değerli” diyerek kendisine teşek-
kür eden Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli’ye, “İyilik bulaşıcı
olsun” karşılığını verdi. 
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Türkiye'ye damgasını vur-
muş bir siyasetçi olan

Kamer Genç için vefatının 6. yı-
lında "Cumhuriyet'e adanmış bir
başarı öyküsü - “Kamer Genç
Halkın Vekili” belgeseli hazırlandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu belgeselde Genç'i, “Mec-
lis kürsüsüne çıktığı zaman ben
bunu gayet iyi ha-
tırlıyorum. AK Parti
grubunun sanki
diken üstendeymiş
gibi beklediklerini
biliyorum. Ama 
sonuçta söylenen
şeylerin tamamı
doğruydu” diye 
anlattı. I SAYFA 7
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Yeter ki iyilik
bulaşıcı olsun!

Kamer Genç 

TBMM Anayasa ve Adalet
Komisyonları Üyelerinden

Kurulu Karma Komisyon, PKK'lı
teröristle fotoğrafı çıkan HDP 
Diyarbakır Milletvekili Semra 
Güzel'in dokunulmazlığının kaldı-
rılmasının istendiği iki fezlekeyi
görüşmek üzere toplandı. Toplan-
tıya ilişkin açıklama yapan Karma

Komisyon
Başkanı Bekir
Bozdağ, ko-
nuyla ilgili bir
hazırlık komis-
yonu kurulma-
sına karar
verildiğini 
söyledi. 
I SAYFA 7
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BOZDAĞ, AÇIKLAMA YAPTI

Karma komisyon
fezlekeyi görüştü

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Necati Yener, Damga'ya

önemli açıklamalar yaptı. 3 ay önce
göreve geldiğini söyleyen Yener,
“Esenyurt'ta 7 binin üzerinde öğret-
menimiz var. Okullarımızda büyük
oranda ikili eğitim yapılıyor. Bu
Esenyurt'la ilgili söylenebilecek tek
olumsuzluk. Ama üzüldüğüm nokta
Esenyurt'ta sınıf mevcudunun 50-60

olduğunun söylenmesi. Bazıları
hatta 70 kişi diyor. Bunlar yalan şey-
ler. Bunlar bir hedefe ulaşmak için
kurgulanmış şeylerdir. Bu anlamda
Esenyurt'la ilgili sürekli yalan söylü-
yorlar. Çocuklarımızın, velilerimizin
motivasyonunu bozmaya dönük
söylemler. Biz Esenyurt ortalama-
sına bakarsak sınıf ortalaması
44'tür” ifadelerini kullandı.

ESENYURT'TA SINIF ORTALAMASI 44

www.gazetedamga.com.tr

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı
Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı

ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tar-
tışıp başına ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20
suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak
uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde
yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ancak Erez hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı
yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler
şüpheli Rahmi Uygun'u Bağcılar'da yakaladı.
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Uzaktan eğtimin çok da
doğru olmadığını ve ço-

cukların sosyal medyada olum-
suz etki altına alındığını
vurgulayan Yener, “Uzaktan eği-
timde öğretmen rol model ola-

mıyor. Gençlerimiz
sosyal medyada teh-
like altında. Çocuk-
larımız uzaktan
eğitimde teknolojiyle
tanıştı ama düne
kadar çocuklarımıza
“elindeki telefonu,

tableti bırak biraz kitap oku”
derken bu uzaktan eğitim
sürecinde çocuklarımıza
tam tersini söyledik. Bu
arada ikilemde kalan
çocuklara iyi rehberlik
yapılması gerektiğini
düşünüyorum. Twitter
gibi sosyal medyanın
her mecrası çocukları-
mızı olumsuz etkiler.
Oralarda zehir saçı-
yoruz” dedi.
I SAYFA 5

SOSYAL MEDYA ZEHİR SAÇIYOR
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ŞÜPHELİNİN TAM 20 SUÇ KAYDI VAR

BİR ÖMÜR 
DAHA GİTTİ!
Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33)
silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hemşireyi öldürüp,
kaçan şüpheli Rahmi Uygun (39), Bağcılar'da yakalandı

Milli futbolcu Yusuf Yazı-
cı'nın Lille'den CSKA Mosko-

va'ya transferinin duyurulduğu
video büyük krize sebebiyet verdi.
Video kısa sürede silindi ancak
sosyal medyada viral olması en-
gellenemedi. Rus ekibinde vi-
deoyu hazırlayanların işine son
verildiği belirtilirken, CSKA TV
Genel Yayın Yönetmeni Kate-
rina Kirilcheva da açıklama
yapmak zorunda kaldı. Kirilc-
heva, “Bu fikrin son
derece yakışıksız ve
kaba olduğunu kabul
ediyorum” dedi. Vi-
deoda, “Yusuf burası
Rusya! Burada çok
Natasha var” ifade-
leri tepki çekmişti. 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
bazı metro projelerine onay çıkmadığı yö-

nündeki iddiasıyla ilgili, "Hiçbir yüküm-
lülüğünü yerine getirmeden 

algı operasyonu yapıyor. 
Hiçbir hizmet yapmıyor.
Önce elindeki işleri bitir-
sin, şov yapmasın" diye
konuştu. I SAYFA 7
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İşini yapsın
şov yapmasın

Adayı ittifak
belirleyecek!

Konut Görevlileri Sendikası'nı
(Konut-Sen) ziyaret eden CHP

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, par-
tisinin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağ-
baba'nın ''Millet İttifakı cumhurbaşkanı
adayı belli oldu; ama seçim tarihinin
belli olmasını bekliyoruz" açıklamasına
ilişkin, "Millet İttifakı, adayımızı belirleyecek.
Hiç kimse en ufak bir endişe duymasın.
13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın
cumhurbaşkanı adayı olacak" dedi.

ç

ESENYURT'TA BİRİLERİ BELLİ BİR AMACA HİZMET EDİYOR!

SÖYLEŞİ
BARIŞ KIŞ

SUREKLI YALAN 
SOYLUYORLAR!

Esenyurt'a geldikten sonra yaşadıklarını anlatan Yener, “Esenyurt'a gelmeden
önce; “Çok zor bir yer” derlerdi. Eğer burada bahsedilen zorluklar sıkıntılar
insan merkezli ise o zaman insan kaynaklı çözümler de mutlaka vardır. Ve
ben bu sıkıntıların bu şekilde giderilebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

İNSAN KAYNAKLI ÇÖZÜM ŞART

İNTERNETTEN
TANIŞMIŞ!

Şüpheli ilk 
ifadesinde,
Hemşire Ömür
Erez'le iki yıl
önce internet
üzerinden ta-
nıştığını iddia
etti. Uygun'un
"Bir yıl önce
ayrılmıştık.
Ancak birlikte
olduğumuz
dönemde ona
borç olarak
verdiğim 200
bin lirayı geri
vermedi” de-
diği öğrenildi. 

TOPRAKTAN GELEN
TOPRAĞA GİDİYOR!

Büyükçekmece Belediyesi ve 
Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve

İklim Derneği iş birliğiyle semt pazar-
larındaki sebze ve
meyve atıkları toplana-
rak biyolojik olarak 
parçalanarak geri dön-
üştürülüyor. Yaşamı 
İyileştiriyoruz Çevre ve
İklim Derneği kurucusu
Ebru Baybara Demir,
“Bizim yaptığımız en
önemli iş, topraktan ge-
leni toprağa göndererek
kompost üretiyoruz”
dedi. I SAYFA 4
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VATANDAŞA AİDAT ŞOKU
İstanbul'da bazı sitelerde aidatlar 8 bin liraya
kadar çıktı. Türkiye Tesis Yöneticileri Fedaras-

yonu (TEYFED) İstanbul'da en yüksek aidat bedelleri-
nin Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'ta olduğunu açıkladı.
Buralardaki sitelerde aidatların 8 bin liraya kadar çıktı-
ğını belirten TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır,
"Geçen yıl ile bu yılı kıyaslarsak Tuzla'da aidat 150 li-
raydı, bu sene 350 liralara çıktı" dedi. I SAYFA 4

ç

Kemal 
Kılıçdaroğlu,
“Hiç kimse
en ufak bir
endişe duy-
masın” dedi.Adil

Karaismailoğlu

Necati
Yener

HEMŞİRE 

ÖMÜR EREZ

ÖLDÜRÜLDÜ

Halkın vekili

Ömür Erez

Milli Eğitim Bakanlığı'nın
ilçe milli eğitim müdürlükle-

rine gönderdiği “Seçim Kurulu
Oluşumu” hakkındaki yazı tartış-
malara neden oldu. Yazıda ilçe
seçim kurullarında görev almak
üzere şube, okul ve bağlı kurum-
larda çalışan 10 yıllık kıdemli dev-
let memurlarının bilgileri istendi.
Kurulda görev alacak memurların,
siyasi parti adayı veya aday adayı
olarak seçimlere katılmaması ve
hiçbir partiye üye olmamaları
talep edildi. Bu yazı üzerinden,
ilçe seçim kurullarının yapısının
değiştirildiği ve iktidara yakın kişi-
lerin kurula alındığı iddiası ortaya
atıldı. Ayrıca seçim kurullarına
daha çok diyanet çalışanlarının
yönlendirildiği savunuldu. 
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B oğaz bölgesinde yanma, kuru-
luk, çizilme veya tahriş olma
hissi… Bazen de yutkunmada

güçlük problemleri… Kış aylarında en
yaygın görülen sorunlardan biri olan
‘boğaz ağrısı’ yaşam kalitemizi olum-
suz etkileyecek boyutlara ulaşabiliyor.
Öyle ki besinleri çiğnemek, sıvı tüket-
mek, yutkunmak ve konuşmak adeta
ızdıraba dönüşebiliyor! Üstelik son
zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına
alan Omicron varyantının en sık ve ilk
görülen belirtilerinden biri, boğaz ağ-
rısı! Omicron’un dünyanın pek çok
ülkesinde baskın varyant olması ve
vaka sayısında rekor düzeyde artış ne-
deniyle boğaz ağrısının görülme sıklı-
ğında 3 kat artış olduğu belirtiliyor.
Acıbadem Altunizade Hastanesi
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
Uzmanı Dr. Mahmut Ozan Fındık,
boğaz ağrısında mutlaka hekime baş-
vurmak gerektiğine dikkat çekerek,
“Soğuk algınlığından gribe, faranjitten
bademcik enfeksiyonuna kadar pek
çok hastalık boğaz ağrısı yapabiliyor.
Tedavi altta yatan hastalığa göre belir-
lendiği için mutlaka hekime başvur-
mak gerekiyor. Çünkü hekime
danışılmadan çeşitli yöntemlerle
boğaz ağrısını gidermeye çalışmak
hastalığın şiddetlenmesine ve tedavi
süresinin uzamasına neden olabiliyor”
diyor. Acıbadem Altunizade Hasta-
nesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Mahmut Ozan
Fındık, kış aylarında sık görülen
boğaz ağrısına karşı almamız gereken
önlemleri anlattı; önemli öneriler ve
uyarılarda bulundu! 

Kapalı ortamlardan kaçının!

Kapalı ortamlarda yetersiz hava sirkü-
lasyonu nedeniyle virüslerin havada
asılı kalması, kişilerin birbirlerinin ne-
fesini daha fazla soluyor olmaları ve
daha fazla yüz yüze gelmeleri, virüsle-
rin ortama yayılmaları için uygun bir
ortam oluşturuyor. Bunun sonucunda
da boğaz ağrısına yol açabilen hasta-

lıklar gelişebiliyor. Bu nedenle kapalı
ortamlarda fazla zaman geçirmeyin ve
maskenizi asla çıkarmayın. 

Bol bol su için

Boğaz ağrısına karşı her gün düzenli
olarak bol bol su içmeniz çok önemli.
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
Uzmanı Dr. Mahmut Ozan Fındık, su
içmenin vücudumuzun, dolayısıyla
hava yollarımızın da nemli kalmasını
sağladığını belirterek, “Bolca su içildi-
ğinde boğazdaki kuruluk ve virüs ile
bakterilerin boğazda tutunmaları ön-
lenebiliyor. Böylece boğazdaki tahriş
azalıyor, varsa mukus daha kolay çö-
zülebiliyor. Dolayısıyla her gün 2-2.5
litre su içmeyi alışkanlık haline getirin.
Boğazınızın kurumaması için suyu
gün içinde yudum yudum içmeye dik-
kat edin” diyor. 

Sigara, alkol ve kafeine dikkat! 

Vücudunuzda herhangi bir virüs veya
bakteri olmasa bile sigara içmek veya
sigara dumanına pasif olarak maruz
kalmak boğazda tahriş yaparak ağrıya
neden olabiliyor. Sağlığınız için asla
sigara içmeyin, içilen ortamlarda da
bulunmayın. Dikkat etmeniz gereken
bir başka önemli konu da, alkol tüket-
memek ve kafeini sınırlandırmak ol-
malı. Bunun nedeni ise alkol ile
kafeinin vücuttan su atılımına, bunun
sonucunda da boğazın kuruyarak
boğaz ağrısının artmasına neden ola-
bilmesi. Ayrıca alkol ve kafein reflüyü
tetikleyerek boğazdaki tahrişin daha
da artmasına yol açabiliyor.

Bu besinlerden uzak durun

Reflü hastalığı da boğaz ağrısının se-
bepleri arasında yer alıyor. Kulak
Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Dr. Mahmut Ozan Fındık, bu nedenle
reflü yapan besin ve içeceklerden uzak
durmanız gerektiğine işaret ederek,
“Dolayısıyla çikolatayı, baharatları ve
yağda kızartılmış besinleri fazla tüket-
mekten kaçının. Midenizi çok fazla
doldurmamak için yemekleri az porsi-
yonlar halinde tüketin. Yatmadan en

az 3-4 saat önce sıvı ve katı gıda tüke-
timine de son verin.” diyor. 

Odanızın nem oranını ayarlayın!

İç mekanlarda havada yeterli nem ol-
maması da boğazda kuruluğa ve
bunun sonucunda da boğaz ağrısının
şiddetlenmesine neden olabiliyor.
Düşük nem oranı (yüzde 35-40) virüs
ve bakteriler için uygun ortam sağlı-
yor. Dolayısıyla odanızın nem oranı-
nın ortalama yüzde 65 olmasına
dikkat edin. Fakat unutmayın ki nem
oranının çok yüksek olması da akar ve
mantarlar için ideal ortam oluşturu-
yor.  

Çevresel faktörler de önemli! 

“Bazen çevresel faktörler de boğaz ağ-
rısının sebebi olabiliyor” uyarısında
bulunan  Dr. Mahmut Ozan Fındık,
şöyle devam ediyor: “Evcil hayvan ke-
peği ile tüyü, küf, toz, polen ve bazı te-
mizlik malzemelerinin kimyasal
buharı gibi nesnelere karşı oluşan
alerjiler, boğaz ağrısına yol açan et-
kenler arasında yer alıyor. Alerji soru-
nundan yakınıyorsanız bu çevresel
faktörlerden mümkün olduğunca
uzak durmayı ihmal etmeyin.” 

NEŞE MERT
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Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Nur Sinem Türkmen, kestanenin faydaları hakkında bilgi verdi

Kestane ye mutlu ol

demir eksikliğine
dİKKaT EdİLMELİ

koranavirüse
yakalandı

Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Bölü-
mü’nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, ferritin
eksikliği ve tedavisi konusunda bilgi verdi

demir eksikliği dünyada en sık görülen
anemi yani kansızlık türü olarak biliniyor.
Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ül-

kelerde demir eksikliğine bağlı anemi oranları oldukça
yüksek seyrediyor. Vücutta demirin eksik olduğu du-
rumlarda anemi oluşuyor ve buna bağlı olarak da
‘’demir eksikliği anemisi’’ tanısı konuluyor. İstatistik-
lere göre dünyada kadınların % 35'inde, erkeklerin %
20'sinde ve hamilelerin %50’sinde demir eksikliği ane-
misi yani kansızlık görülüyor. 

Ferritin, vücudun demir deposu

Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerine rengini veren
oksijenin kanda taşınmasını sağlayan bir proteindir.
Demir de hemoglobinin temel yapısına giren bir ele-
menttir ve akciğerden alınan oksijenin hemoglabine
bağlanarak dokulara aktarılmasında büyük önem
taşır. Beslenme yolu ile alınan besinlerden vücuda
demir minerali girişi gerçekleşir. Demir minerali me-
tabolizma ve hücre içi-dışı  reaksiyonlar için oldukça
önemli bir mineraldir. Ferritin, demiri vücutta depola-
yan ve salınımını kontrol eden  bir protein kompleksi-
dir. Vücudun demir deposu olarak da tanımlanabilir. 

Yaş ve cinsiyete göre değişir

Ferritin eksikliği, vücutta bulunan demir deposu sevi-
yesinin düşüklüğünü gösterir. Normal ferritin değeri,
yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir. Genel ola-
rak erkeklerde 20-500 ml/ng, kadınlarda ise 20-200
ml/ng arasındaki değerler normal aralık olarak kabul
edilir. Kadınlarda erkeklere göre  aylık adet kanama-
ları nedeni ile kısmi olarak daha düşük olarak tespit
edilir. Çocuklarda ise ideal ferritin düzeyleri değişken-
lik gösterir. Ortalama olarak yeni doğan bebeklerde
25- 200 ng/ml, bir aylık bebeklerde 200 ile 600 ng/ml,
2- 5 aylık bebeklerde 50- 200 ng/ml, 6 aylık bebekler
ile 15 yaş arası çocuklarda 7-142 ng/ml arasında ol-
ması normal olarak kabul edilir. 

Acıbadem Altunizade Hastanesi Kulak Burun
ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut
Ozan Fındık, kış aylarında sık görülen boğaz
ağrısına karşı almamız gereken önlemleri an-
lattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

Doğal yöntemler de boğaz ağrısının hafiflemesinde
etkili olabiliyorlar. Dr. Mahmut Ozan Fındık, bu yön-
temlerden bazılarını şöyle anlatıyor: 

İyotsuz tuzla gargara 

Pastil çeşitleri ve hafif ağrı kesiciler boğaz ağrısı-
nın hafiflemesine yardımcı oluyor. Bunların yanı
sıra gargara yapmak da boğaz ağrınıza karşı etkili
oluyor. Bunun için kaynamış bir bardak suyun içine
bir çay kaşığı kadar iyotsuz tuz ekleyerek gargara
yapabilirsiniz. (İyot boğazda ve ağızda yanma hissi
oluşturuyor) Bu yöntem boğazınızda bozulan pH
oranının düzelmesine yardımcı olarak; bakteri,
virüs ile mantarların üremeleri ve yaşamaları için
uygun ortamın oluşmasını engelleyebiliyor. Ayrıca
boğazda şişliğin hafiflemesine ve mikropların yok
olmasına karşı da etkili olabiliyor. Boğazınız ağrıdı-
ğında gargarayı sabah, öğlen ve akşam olmak
üzere günde 3 kez uygulayabilirsiniz. 

Elma sirkesiyle gargara

Elma sirkesi asidik yapısıyla mukusun daha kolay
çözülmesine yardımcı olabiliyor. Böylece bakterile-
rin ve virüslerin yayılmalarını önleyebiliyor. Dolayı-
sıyla boğazınız ağrıdığında bir fincan ılık suyun
içine ekleyeceğiniz 2 çorba kaşığı elma sirkesiyle,
günde 3-4 kez gargara yapabilirsiniz. Ancak garga-
rayı gereğinden fazla yapmamaya dikkat edin,
çünkü mide hasarına ve reflü problemlerine sebep
olarak boğaz ağrısını tetikleyebiliyor. 

Bir tatlı kaşığı ballı zencefil

Zencefil antibakteriyel ve antiinflamatuar etki-
siyle boğaz ağrısının hafiflemesine yardımcı ola-
biliyor. Balın içeriğindeki propolis gibi maddeler
de bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.
Ayrıca bal boğazı kaplayarak yumuşatıyor ve
değdiği noktalarda virüs ile bakterilerin tutun-

masını yavaşlatabiliyor. Sabah-
ları bir tatlı kaşığı balın içine az
bir miktar, örneğin yarım çay
kaşığı toz zencefil ekleyerek tü-
ketebilirsiniz. Ancak dikkat! Bal
içerisinde yer alan şekerden
dolayı kan şekerinin yükselme-
sine yol açtığı için diyabet has-
taları için risk oluşturuyor. 

Ihlamur, ada veya 
nane çayı 

Ihlamur, papatya çayı, ada çayı
veya nane çayı da boğaz ağrısına
karşı etkili olabiliyor. Boğazı nem-
lendirmelerinin yanı sıra anti-in-
flamatuar, antibakteriyel ve
antiviral özellikleri sayesinde
boğaz ağrısının hafiflemesine
katkı sağlayabiliyorlar. 

Doğal yöntemler

SOğuk kış günlerinde ilk akla gelen yiyecek-
lerden biri olan kestane; kavrulmuş, haşlan-
mış ve tatlı olarak tüketilebiliyor ya da

pilavlara, yemeklere lezzet veriyor. Kalorisi düşük bir
besin olan kestane yüksek miktarda lif, protein ve kar-
bonhidrat barındırıyor. Aynı zamanda potasyum, mag-
nezyum, demir ve fosfor içeriğiyle zengin bir mineral
kaynağı olarak tanımlanıyor. Memorial Şişli Hastanesi
Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Nur Sinem
Türkmen, kestanenin faydaları hakkında bilgi verdi. 

Vitamin ve mineral kaynağı

Bir kuruyemiş olan kestane ceviz, badem ve fındığın ak-
sine daha az yağ, yüksek oranda nişasta ve C vitamini
içerir. Hafif tatlı bir tada sahiptir ve nişasta oranı yüksek
olduğu için un olarak da kullanılabilir. Kestane unu glü-
ten içermez, ekmek ve hamur işlerinde kullanılabilir.
Kestane C, E ve B vitaminlerini (B1, B2, B3, B6 ve B9)
içerir. Ayrıca fosfor, magnezyum, kükürt ve kalsiyum gibi
diğer mineralleri de içerir. Ayrıca sindirim sisteminin
düzgün çalışması için gerekli olan iyi lif kaynağıdır. Ay-
rıca lifler besinlerin emilimini yavaşlatır, şeker ve koleste-
rol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. 3 adet orta
boy pişmiş kestane, 1 ince dilim ekmek değişimi olarak
tüketilebilir.

Tok tutuyor ve kabızlığı önlüyor

C vitamini içeriği ile kolesterol düşürücü etkisi vardır.
Ayrıca kestanenin içinde bulunan Omega-3 ve Omega-6
yağ asitleri kolesterol seviyesini olumlu yönde etkiler.
Kestane yüksek bir antioksidan potansiyele sahiptir ve
vücuttaki iltihaplanmayı önler. Antioksidan özellikleri ile

kalp hastalıklarına ve kansere karşı da koruma sağla-
maktadır. Kestane, lif ve karbonhidratları nedeniyle ol-
dukça doyurucu bir besindir ve uzun süre tokluk sağlar.
Bağırsak florasını destekler, kabızlığı önler. Lif içeriği sa-
yesinde bağırsaklarda yavaş emilir ve kan şekerinin
çabuk yükselmesine neden olmaz. Bu özelliği ile şeker
hastaları da kontrollü olarak bu besini tüketebilirler. 

Sinirleri güçlendiriyor ve mutluluk veriyor

Kestane kalsiyum, fosfor ve magnezyum içeriğiyle ke-
mikleri ve dişleri sağlıklı tutar. Kestanedeki fosfor ve B
vitaminleri sinir sistemi için faydalıdır. B vitamini sinirleri
güçlendirir ve beyindeki mutluluk hormonu serotonin
üretimini destekler. Sinir sistemi, vücudun birçok bölge-
sini kontrol etmekten sorumlu olduğu için çok önemlidir.
Kestane, vücudunuza bol miktarda antioksidan sağlaya-
rak sinir sistemi için faydalıdır ve bu da zihinsel sağlığın
gelişmesine katkıda bulunur. Kestane, zengin amino asit
içeriğine sahiptir. Bu nedenle vegan beslenen kişiler, yaş-
lılar ve sporcular da kestane tüketebilirler.  İster bütün
ister un şeklinde olsun kestane, çölyak hastalığı veya glü-
ten intoleransı olan kişiler için iyi bir kaynaktır. 

Şeker hastaları kontrollü tüketmeli

Özellikle şeker hastaları için nişasta ve şeker dikkat edil-
mesi gereken gıda bileşenleridir. Kestanenin, yüksek kar-
bonhidrat içeriği nedeniyle şeker hastalığı, kolit veya
obezite hastalarına kontrollü tüketilmesi önerilmektedir.
Kestane çiğ tüketildiğinde sindirim sorunlarına neden
olabilecek bazı aktif maddeler içermektedir. Hazımsızlık
veya gastrit gibi bağırsak sorunlarına neden olabilir.
Kestanenin pişirilerek yenmesi gerekmektedir. 

Eda EcE 

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizi-
sinde başrol oynayan ve aynı zamanda
Maske Kimsin Sen yarışmasında jürilik
yapan başarılı oyuncu Eda Ece, ikinci
kez koronavirüse yakalandı. Twitter hesa-
bından yaptığı paylaşımda sağlık duru-
munun iyi olduğunu söyleyen oyuncu,
"2. kez kovid oldum, Yasak Elma ve
Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı
olsun. Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha
önce kovid geçirdiğim ve 2 aşı olduğum
için hafif atlatıyorum. Aşısızken, İlk kovi-
dim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun,
kendinize iyi bakın, Önce sağlık" dedi.
Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sene şubat
ayında da koronavirüse yakalanmıştı.
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zeytinBurnu’nda bir kişi, hu-
sumetli olduğu kişinin sokakta
önünü keserek silahla bacağından

yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yan-
sıdı. Olay, dün saat 22.55’te Zeytinburnu
Sümer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre,

bir kişi daha önce husumet yaşadığı kişinin
sokakta önünü kesti. Sözlü olarak başlayan
tartışma sonunda saldırgan önünü kestiği
kişiye 4 el ateş attı. Saldırgan olay yerinden
kaçarken, mermilerin isabet etmesi sonucu
bir kişi bacağından yaralandı. İhbar üzerine

olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından hasta-
neye kaldırılan yaralının durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalama
çalışmaları devam ediyor. Yaşananlar ise bir
işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

K endisini alternatif tıp uzmanı olarak
tanıtıp, eski Danıştay hakimi
S.Y.'nin dini inançlarını sömürerek

dolandıran, kızları D.Y.E. ve S.Y.'ye cinsel
istismarda bulunduğu iddia edilen tutuksuz
sanık Uğur Akyol'un yargılandığı davanın
görülmesine devam edildi. Bakırköy 20. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada
müştekiler D.Y.E. ve S.Y. ile taraf avukatları
hazır bulundu. Tutuksuz sanık Uğur Akyol
da avukatıyla birlikte duruşmaya katıldı. Du-
ruşmada tanık olarak dinlenen Hakkı İnanç,
müşteki eski Danıştay hakimi S.Y.'yi 10 yıl-
dır tanıdığını söyleyerek, ‘'Ailecek de görü-
şürdük kendisiyle. Müşteki, benimle sürekli
ortak iş yapmak istiyordu, ben dostluğumuz
bozulmasın diye ortak iş yapmayacağımı
söylemiştim. Sanığı müşteki S.Y. benimle ta-
nıştırmıştı. Müşteki bana ‘iş yapacağız' dedi.
Bir restoranda üçümüz konuştuk. Sanık
Uğur Akyol propolisten bal yapıyordu.
‘Olur' dedim, üçümüz şifa işi yapacaktık, şi-
fahane açacaktık. Hepimiz ortaya bir para
koyduk. Şifahane için işlerin tamamlanma-
sını bekledik. Biz bekledik, baktık olmayınca
‘ne zaman yapacağız' diye sorduk. Müşteki
S.Y. Bize ‘ben şifa işini yapmayacağım, hu-
kukçuyum, gidin kendiniz yapın' dedi. Müş-
teki sonra hukuk ofisi açtı. Hatta sanık da
ona büroyu açmak için yardımcı olmuştu.
Burada bir dolandırılma olayı olmadı. Bir
hakim nasıl dolandırılır?'' dedi.

Dolandırılsam şikayetçi olurdum

Tanık Hakkı İnanç beyanının devamında,
‘'Sanık Uğur Akyol formülün sahibidir, bana
da formülünü verdi, ben de yaptım tuttu.
Sonra biz sanık ile şifa işine girdik. Müşteki

bizimle işe girmediği için ona para gönder-
miyorduk. Para benim hesabıma geliyordu.
Sanık Uğur ile şu anda da şifa işini yapmaya
devam ediyoruz. Şifahane de açmayı düşü-
nüyoruz. Ayrıca benim dolandırıldığıma dair
adım yazılmış. Ben dolandırılmadım. Do-
landırılsaydım zaten kendim şikayetçi olur-
dum'' ifadelerini kullandı. Duruşmada
beyanda bulunan müştekiler D.Y.E. ile S.Y.
ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme başkanı, tutuksuz sanık Uğur
Akyol savunma yapmadan önce, müşteki
S.Y.'nin hesabından sanığın hesabına 516
bin lira gönderildiğini, sanığın ise müştekinin

hesabına 218 bin lira para gönderildiğini be-
lirterek aradaki 308 bin lira farkın neden
oluştuğunu sordu.

Duruşma ertelendi

Tutuksuz sanık Uğur Akyol ise savunma-
sında, ‘'Başka bir bankadan yapılan transfer-
lerim de var ama sizde görünmüyor.
Müşteki S.Y. bana ‘kızıma, karıma para
gönder' dedi. Aile üyelerine de gönderdim
paraları. Ayrıca benim marka ve patentini al-
dığım ürünlerim de vardır'' ifadelerini kul-
landı. Mahkeme, sanığın belirtmiş olduğu
ürünlere ilişkin patent ve diğer almış olduğu

resmi belgeleri dava dosyasına sunması için
gelecek celseye kadar süre verdi. Duruşma
eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. DHA

Sultangazi'de, 3 katlı binanın çatı-
sında yangın çıktı. İş merkezi olarak
kullanılan binada alevlerin arasında

kalan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.
Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 20. Sokak
üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında, saat
09.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın
çıktı. Yangının çıktığı binanın bitişiğindeki apart-
manlarda yaşayanlar, hızla tahliye edildi. İhbar
üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri
geldi. İtfaiye ekipleri, yangın çevredeki binalara
sıçramadan alevlere müdahale etti. Çoğunluğu
ofislerden oluşan binada çıkan yangında, bina-
nın çatı katında yaşadığı öğrenilen yabancı uy-
ruklu bir kişi alevlerin arasında kaldı. Yangını
kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yabancı uy-
ruklu kişiyi çatı katında ölü halde buldu. Yan-
gında can veren kişinin cesedi için olay yeri
incelemesi başlatıldı. Öte yandan çatı katında
yine alevlerin arasında kalan ve kaçamayan bir
kedi de öldü. Polisin olayla ilgili soruşturması 
sürüyor.

Husumetlisine silahla saldırdı

Kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıtarak eski Danıştay hakimi S.Y.'yi dolandırıp kızları D.Y.E. ve S.Y.'ye cinsel saldırıda
bulunduğu iddia edilen sanık Uğur Akyol'un yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak 
dinlenen Hakkı İnanç, kendisinin sanık Uğur Akyol ile şifa işi yaptığını söyleyerek “Bir hakim nasıl dolandırılır?” dedi

BIR HAKIM NASIL
DOLANDIRILABILIR?

duruşmada tanık olarak dinlenen Hakkı İnanç, müşteki eski danıştay hakimi S.Y.'yi
10 yıldır tanıdığını söyleyerek, “Müşteki bize şifahane açmak istediğini söyledi. 
daha sonra hukuk ofisi açtı. Hatta sanık da ona büroyu açmak için yardımcı olmuştu.
Burada bir dolandırılma olayı olmadı. Bir hakim nasıl dolandırılır?” dedi.

iddianamede
NE VAR?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ta-
rafından hazırlanan iddianamede,
2016 yılından bu yana farklı zaman-
larda meydana gelen olay anlatılmıştı.
İddianamede, sanık Uğur Akyol'un
kadın hastalıklarına iyi gelen bir ma-
cunun formülünü bildiğini, işlerini bü-
yütmek için müşteki S.Y.'den yatırımcı
olmasını istediği anlatılmıştı. Sanığın
sistemli eylemlerle müşteki S.Y.'yi
kontrol etmeye başladığı da iddiana-
mede ifade edilmişti. Sanık Uğur Ak-
yol'un S.Y.'nin kızlarına cinsel saldırıda
bulunduğu da iddianamede açıklana-
rak, durumdan etkilenen annelerinin
psikolojisinin bozulup intihara teşeb-
büs ettiği iddianamede kaydedilmişti.
Uğur Akyol'un ‘zincirleme olarak sar-
kıntılık suretiyle cinsel saldırı', ‘sarkın-
tılık suretiyle cinsel saldırı' ve
‘zincirleme olarak dini inanç ve duygu-
larının istismarı suretiyle dolandırıcı-
lık' suçlarından 15 yıl 9 aydan 66 yıl 3
aya kadar hapisle cezalandırılması
talep edilmişti.

Çaldıkları ürünleri
çarşafla sakladılar

Olay, 15 Ocak Cumar-
tesi günü saat 19.30 sıra-
larında Elmalıkent

Mahallesi'nde bir markette mey-
dana geldi. Yüzlerinde cerrahi
maske olan 5-6 kişilik bir grup
kadın, markete girdi. Alışveriş yapar
gibi raflardaki ürünlere bakan şüp-
heliler, yan yana durup çalışanların
görmelerini engelleyip, çaldıkları
ürünleri çarşaf ve şallarının altında
sakladı. Şüpheliler, çaldıkları ürün-
lerle marketten çıkarak uzaklaştı.
Bir süre sonra zeytinyağı raflarının
boş olduğunu gören market çalı-
şanları, güvenlik kamera kayıtlarını
izledi. Hırsızlık anlarının görüntü-
lere yansıdığının görülmesi üzerine
durum polise bildirildi. Kamera gö-
rüntülerini alan polis ekipleri şüp-
helileri yakalamak için çalışma
başlattı.

Pahalı ürünleri seçmişler

Market Sahibi İsmet Düzgün
"Akşam saatlerinde mağazayı boş
bulup içeri giriyorlar. Zeytinyağı,
deterjan, bebek bezi, kahve gibi
ürünleri çalmışlar. Birbirlerini ka-
mufle ediyorlar. Çarşaf ve şalların
altında düzenek var, dolduruyorlar
çaldıklarını" diye konuştu. Pahalı
ürünleri seçtiklerini söyleyen market
müdürü Servet Düzgün "Önce 2
küçük kız çocuğu keşfe geliyor. Ma-
ğazada kimsenin olup olmadığını
kontrol ediyor. Ucuz ürünleri almı-
yorlar, pahalı ürünleri seçiyorlar.

Görünmemek için 2 kişi kamufle
ediyor, diğerleri de çaldıklarını kol-
tuk altı, etek altı ve çarşaf altlarına
dolduruyor. Yaklaşık 10 bin liralık
ürün çalındı" dedi.

Kameralar kaydetti

Marketteki hırsızlık anları güvenlik
kamerasına yansıdı. Görüntülerde,
markete giren kadınların yan yana
durarak, çalışanların görmesini en-
gelleyip, çaldıkları ürünleri çarşaf ve
şalın adlına sakladıkları görülüyor.
Şüphelilerin, alışveriş yapar gibi raf
aralarında gezindikleri ve çaldıkları
ürünlerle birlikte marketten çıktık-
ları kameraya yansıyor. DHA

Ümraniye'de bir grup kadın, giydikleri çarşafın altına saklayarak marketten
çaldıkları ürünlerle kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Yolun ortasında
vuruldu
Sultangazi'de emlakçı Sema Kılıç, otomobiline binerken
uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Hastanede
tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı
öğrenilirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün sabah
saatlerinde İsmet-
paşa Mahallesi'nde

meydana geldi. Evinden çıkan
emlakçı Sema Kılıç, cadde üze-
rine park ettiği otomobiline bi-
neceği sırada silahlı saldırıya
uğradı. Bacağına isabet eden
kurşunla yaralanan Kılıç, yere
yığıldı. Kimliği belirsiz erkek
şüpheli yaya olarak kaçtı. Bildi-
rilmesi üzerine olay yerine polis
ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesi-
nin ardından yaralı kadını am-
bulansla hastaneye kaldırdı.
Tedavisi süren kadının hayati
tehlikesinin bulunmadığı öğre-
nilirken, Sultangazi Asayiş
Büro Amirliği ekipleri, saldır-
ganı yakalamak için çalışma
başlattı.

Gerçekten üzüldük

Mahalleden bir esnaf , "Ben

dün saat 10.00 civarı dükka-
nımı açtım. Burada birini
gördüm. 33 yıldır buradayım,
kimin ne olduğunu biliyo-
rum. Gördüğüm kişi bana
yabancı geldi. 
Bayağı bir baktım. Sonra
dükkana geçtim, malzemeleri
çıkarmaya çalıştım. Şahıs bu-
rada durunca şüphelendim.
Sonra köşeye geçti, bastı gitti.
Bu sabah kadın vurulduktan
sonra aynı kişiyi bir daha gör-
düm. Polis de o kişiyi arıyor.
Zaten aynı kişilermiş. Olay
anını görmedim. Sıktıktan
sonra kaçıp gitmiş. Vurulan
kadını da tanıyoruz. Burada
esnaf olduğunu biliyoruz.
Üzüldük" dedi. Güvenlik ka-
merasına yansıyan görüntü-
lerde Sema Kılıç'ın
otomobiline bineceği sırada
saldırıya uğrayıp, yere yığıl-
dığı görülüyor. DHA

YANGIN
1 can aldı

Bakırköy'de polis aracı ile taksinin
çarpıştığı kazada 2'si polis 4 kişi hafif
şekilde yaralandı. Kaza Florya Yeşil-

köy Caddesi üzerinde 10.30 sıralarında mey-
dana geldi. İddiaya göre Yeşilköy Caddesi
üzerinde seyir halindeki polis aracına yan yol-
dan gelen taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle
polis aracı savruldu. Kazada araç içindeki 2
polis ile taksi şoförü ve taksideki müşteri hafif
şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen
ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nede-
niyle yolda trafik oluşurken, araçların kaldırıl-
masının ardından trafik normale döndü.
Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor. 

Polis aracı
kaza yaptı

Bağcılar’daki fırından, SMA has-
tası bebeğe yardım amaçlı para topla-
nan kumbarayı çalan hırsız yakalandı.

Polis ekipleri, 6 ve 7 Ocak tarihleri arasında Bağ-
cılar’ın çeşitli yerlerinde iş yerlerinde yardım
amaçlı, bulunan SMA hastası bebek için topla-
nan yardım kumbaralarının çalındığı ihbarını
aldı. Harekete geçen ekipler, iş yerinde bulunan
güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis gö-
rüntülerden kumbaraları çalan şüphelinin
K.D.(41) olduğunu tespit etti.  Şüpheli 17 Ocak
Pazartesi günü yakalanarak gözaltına alındı. Ay-
rıca şüphelinin farklı ilçelerde de aynı suçlara ka-
rıştığı tespit belirlendi. Gözaltına alınan K.D.,
"İşyerinden Hırsızlık" suçundan önceki gün adli-
yeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklandı.

Kumbara
hırsızı

Şişli'de bir kişinin İETT otobüsünün arkasına
adeta 'örümcek adam' gibi asılarak yaptığı tehli-
keli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, Şişli Mecidiyeköy'de hareket halindeki bir oto-
mobilde bulunanların cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Bir gencin, demir bariyerlerin diğer tarafında hızla giden
İETT otobüsünün arkasındaki pencere lastiklerine tutunmuş
ve çömelmiş bir şekilde tehlikeli yolculuk yaptığı görülüyor.
Otobüsün arkasında 'örümcek adam' yolculuğundan otobüs
şoförünün habersiz olduğu değerlendiriliyor. Yolculuk devam
ederken otobüs bir süre sonra gözden kayboluyor. 

Deli misin divane mi!



İ stanbul’da ilk defa Büyükçekmece
Belediyesi tarafından hayata geçirilen
Biyobozunur Atık Yönetim Projesi

kapsamında semt pazarlarındaki sebze ve
meyve atıkları kaynağında ayrıştırılıyor.
Elde edilen kompost gübre toprak iyileşti-
rici olarak çiftçilere dağıtılacak. 

Kompost üretiyoruz

Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hiz-
metler Müdürlüğü ile Yaşamı İyileştiriyo-
ruz Çevre ve İklim Derneği işbirliğiyle
hayata geçirilen proje kapsamında ilk ola-
rak çiftçilere ve çevre derneklerine çeşitli
eğitimler verildi. Verilen eğitimin ardından
çevre gönüllüleri, izci kulübü ve vatandaş-
ların katılımıyla ilk uygu-
lama gerçekleştirildi.
Semt pazarlarından top-
lanan meyve sebze atık-
ları uygulamalı olarak
kompostlaştırıldı. Elde
edilen kompost gübre
doğal toprak iyileştirici
olarak bölgedeki çiftçi-
lere dağıtılacak. Yaşamı
İyileştiriyoruz Çevre ve
İklim Derneği kurucusu
Ebru Baybara Demir,
Biyobozunur Atık Yöne-
tim Projesi hakkında
“Bugün semt pazarında
buradaki gönüllüler ile
birlikte, belediye çalışanları ile birlikte bu-
rada biyobozunur atıkları toplayıp, yarın
kompostlayıp ondan sonra bunların biyo-
bozunur atıkların oksijenli ortamda kom-
posta çevrilmesinin ardından burada
toplanan atıklar toprağa döndürülecek.
Çiftçiler ile paylaşılacak kompost gübre
olarak. İstanbul’un ilk biyobozunur atık
üretim projesi olarak başladı Büyükçek-
mece Belediyesi. Bizim yaptığımız en

önemli iş, topraktan geleni toprağa gön-
dererek kompost üretiyoruz” dedi. 

Yüzde 38 verim artışı

“Bu kompost tarımsal sulamayı üçte bire
düşürüyor. Kimyasal gübre kullanımı
beşte bire düşürüyor” diyen Demir, “Ve-
rimi ilk kullanan çiftçilerde yüzde 38 verim
artışı sağlıyor. Erozyonu önlüyor tabii ki.
Düzenli kullanıldığında 4 yıl düzenli ola-
rak toprakta uygulandığı zaman da dü-

zenli mikroklimayı değiştiriyor ve yağış
düzeni sağlıyor. Biz Türkiye genelinde
daha bizi bekleyen 60 belediye ile bu pro-
jeyi gerçekleştireceğiz. Bizim için önemli
olanı bugün İstanbul’da ilk projemiz Bü-
yükçekmece Belediyesi ile başladı” ifadele-
rini kullandı. 

Organik atıkları topladık

Semt pazarlarından meyve ve sebzelerinin
toplanıp kompostlaştırılmasına gönüllü

olarak katılan Mimarsinan Ortaokulu öğ-
retmen ve öğrencisi doğaya geri döndür-
dükleri biyobozunur atıklar için
mutluluklarını şöyle dile getirdi. Öpret-
men Başak Yörük, “Fen Bilimleri Öğret-
meniyim Ortaokulda. Mimarsinan’dayım.
Okulumuzda TUBİTAK Bilim Fuarı için
kompost gübre yapımıyla bu olaya ilgimiz
başladı. Daha sonra belediyemizin de bu
biyobozunur atık yönetimi ile ilgili eğitim-
lerine katılıp Gözde Hanım ile birlikte bu-
ralara kadar geldik. Dün öğrencilerimiz ile
izcilerimiz ile beraber pazardan atıkları
topladık. Organik atıkları topladık. İçin-
deki organik olmayan çöpleri ayrıştırdık.
Sonra buraya gelen atıkları yongalarla ka-
rıştırıp kompost işlemini burada da izle-
meye devam edeceğiz. Biz okulumuzca
gönüllüyüz. Öğretmenler, velilerimiz, öğ-
rencilerimiz ile destekteyiz. Belediyemizin
üstelik İstanbul’da ilk oluşu. Böyle güzel
bir olayda ilk olması bizi çok mutlu etti.
Teşekkür ederim” dedi. 

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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B izde adettendir, herkes olumsuz! Bir
iş, bir fikir, bir proje anlatırsın, uzun
uzun onun nasıl olacağını değil de

nasıl  olmayacağını anlatırlar. Yapmak istedi-
ğin bir iş projesi anlatırsın. Hemen ne gerek
var! Daha dinlemeden kesin batarsın, olmaz
yapamazsın! Yapmak istediğin bir işin tüm
detaylarını günlerce, aylarca hatta yıllarca
araştırıp anlatırsın karşındakiler ise o işin
nasıl olmayacağı ile ilgili maddeleri sırala-
maya başlarlar. Aslında karşımızdaki kişiler
yapacağımız işe düşman değil, bize düşman!

Başarılarınıza düşman! Yani düşünen, araştı-
ran, üreten, projelendirip her şeye rağmen
adım atanlara düşman! İşin temeline inersek
bu tür insanların ruh hallerindeki karamsar-
lık, güvensizlik ve kendilerine olan inançlarını
yitirdiklerini görürüz. Bu tür insanlardan eli-
nizden geldiği kadar uzak durun, çünkü ha-
yatı boyunca hiçbir başarı elde etmemiş bu
insanlar, ümitleri, heyecanı olanların hevesle-
rini kursağında, projelerini ise hayallerine
hapsetmek için elinden gelenin fazlasını yaptı-
lar, yaparlar, yapacaklar….

İnsan ümitleri, hayalleri, he-
yecanı ve ideali devam ettiği sürece gençtir.
Yaşı, fiziği, şartları ne olursa olsun o halen
gençtir. Ve genç kalmaya devam edecektir.
İnsanları ihtiyarlatan, ideallerinin, hedefleri-
nin gömülmesidir. İnsan ihtiyar olmaya karar
verdiği an ihtiyardır. Gelin bedenleri yaşlanan
fakat ruhları genç kalan, insanların başarıla-
rına göz atalım.

Rus edebiyatının en meşhur yazarı
Lev Tolstoy;

Tolstoy bisiklet sürmeyi öğrendiğinde 67

yaşındaydı. Bugün Tolstoy’un bisikleti diye bir
kavram vardır. “Ve hiçbir şey için geç değil-
dir.” anlamına gelmektedir.

İnşa ettiği muhteşem eserleriyle adını ta-
rihe yazdıran Mimar Sinan;

Mimar Sinan, Süleymaniye Camii’ni bitir-
diğinde 70, Selimiye Camii’ni tamamladı-
ğında tam 86 yaşındaydı.

Charlie Chaplin;
Charlie Chaplin 76 yaşında film yönetmen-

liği yaparak hala işinin başındaydı.
Galileo;
Galileo Galilei ayın günlük ve aylık çizim-

lerini yaparken 73 yaşındaydı.
Goethe;
Goethe, en büyük eseri Faust’u ölümünden

bir yıl önce yani 82 yaşında tamamladı.
Schweitzer;

Nobel ödüllü Alman doktor Albert Schwe-
itzer, 88 yaşında Afrika hastanelerinde dur-
maksızın ameliyatlar yapıyordu.

Titian;
Ressam Titian 99 yaşında hayata gözlerini

yumdu. “Lepanto Savaşı” adlı ünlü tablosunu
ölümünden bir yıl önce 98 yaşında 
tamamladı.

Halil İnalcık;
”72 kitabım var, çoğunu 80 yaşından

sonra yazdım. Bir şeye aşık oldunuz mu her
şeyi unutursunuz.”

Gençlik hayatın belli bir dönemi değildir.
İnsan, kendine olan ümidiyle genç, ümitsizli-
ğiyle yaşlıdır. Kader gayrete aşıktır. Planları-
nızı , projelerinizi, hayallerinizi ertelemeyin
sizde başarabilirsiniz. Yeter ki harekete geçin
ve isteyin …

İnsan ümitleriyle genç
ümitsizliğiyle yaşlıdır

TOPRAKTAN GELEN
TOPRAGA GIDIYOR! YKS ücretleri 

belediyeden

18 – 19 Haziran 2022’de yapılacak olan
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na
(YKS) başvurular 11 Şubat ile 7 Mart ta-

rihleri arasında gerçekleşecek. Hizmetlerinin yüzde
70’ini gençlere yönelik yapan Bağcılar Belediyesi, üni-
versite sınavına hazırlananlar için bir projeyi daha ha-
yata geçirdi. Bu kapsamda YKS’ye girecek lise son
sınıf öğrencilerinin sınav ücretleri Bağcılar Belediyesi
tarafından karşılanacak.

Çok iyi yerlere gelecekler

Eğitim desteğinden ilçede ikamet eden lise son sınıf
öğrencileri yararlanabilecek. Müracaatlar www.bagci-
lar.bel.tr adresinden online yapılacak müracaat sıra-
sında "Öğrenci Belgesi" ve ÖSYM tarafından
düzenlenen "Sınav Giriş Belgesi"nin sisteme yüklen-
mesi gerekiyor. Her zaman gençlerin yanında oldukla-
rını vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Yarınlarımızın umudu olan öğrencilerimize
destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukları-
mıza ve ilçemize hayırlı olsun. Onlarla birçok plat-
formda bir araya geliyoruz. Üniversite sınavına çok
çalıştıklarını görüyorum. Biliyorum ki çok iyi yerlere
gelecekler ve ülkemize de çok büyük katkılar sağlaya-
caklar. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi. Bağcılar
Belediyesi, devlet veya özel üniversitelerin ön lisans ve
lisans programlarında örgün eğitime bu sene yerleşen
2 bin 986 gence 1000 TL yardım yapmıştı.
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Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME

BİYOBOZUNUR ATIK YÖNETİM PROJESİ BÜYÜKÇEKMECE’DE HAYATA GEÇTİ

Büyükçekmece Belediyesi ve Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği iş birliğiyle semt
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dönüştürülüyor. Yaşamı İyileştiriyoruz Çevre ve İklim Derneği kurucusu Ebru Baybara Demir,
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Öğrenci Elifnur Temir ise “13 yaşındayım. Mi-
marsinan Ortaokulu’nda okuyorum. Bu projede
bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyo-
rum. Çünkü böyle şeyler yaparak çevreye yar-
dım etmek beni mutlu hissettiriyor. Kompost
yapmak kimyasal bir şekilde toprak üretimi ye-
rine organik bir şekilde bizim çabamızla yapmak
beni gururlandırıyor açıkçası. Büyükçekmece
Belediyesi’ne böyle bir çalışma yaptığı için çok
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

ÇOK ŞANSLIYIM

Bizden başka kimseleri yok
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için hayvanseverler tarafından boş arazilere
mama bırakıldı. Hayvansever Burcu, "Onların bizden başka kimsesi yok. Bu nedenle bizlere ihtiyaçları var” dedi

Zorlu kış şartlarında sokak hayvan-
larının beslenmesi için harekete geçen
hayvanseverler, Eyüpsultan Pirinççi

ve Odayeri mahallelerinde boş arazilere kuru
mama bıraktı. Hayvanseverler, Pirinççi Mahalle-
si'nde boş bir arazide buldukları yaralı köpeği te-
davi ettirmek için veterinere götüdü.
Hayvansever Burcu Yüksel, kış günlerinde ma-
malarının bozulmaması için kulübeler yaptıkla-
rını belirterek, "Onların bizden başka kimsesi
yok. Bu nedenle bizlere ihtiyaçları var. Onları
beslemeden rahat rahat uyuyamıyoruz. Biz ol-
duğumuz zaman aç kalmıyorlar. Kış şartlarında
mamaları bozulmasın diye buralara kulübeler
yaptırdık. Ormanlarda 300'den fazla hayvana
bakıyoruz"dedi.

Onların dili yok

Hayvansever Tugay Obukan, kışın köpeklerin
kar altında kalarak ölmemeleri için yaptıklarını
anlatarak, "Eğer bu yaptığımız kulübeler ol-

mazsa hasta olan evlatlar kar altında kaldığı
zaman ölürler. Köpeklerin kan değerleri çok
düşük oluyor. Bu nedenle çok çabuk hasta olabi-
liyorlar. Onların dili yok, anlatamıyorlar. Biz on-
ların dili oluyoruz. Onlara mama getiriyoruz.
Bizim gibi hayvanseverler de var keşke herkes
duyarlı olsa herkes evine bir hayvan alsa sokakta
hayvan kalmaz" diye konuştu.

2 noktaya bırakıldı

Hayvansever Mustafa Kaygusuz, soğuk nede-
niyle beslemeye devam edeceklerini belirterek,
"Bizler üşüdüğümüzde evimize sığınabiliyoruz,
sobamızı yakabiliyoruz ama hayvanların maale-
sef öyle bir imkanı yok. Hem soğukla mücadele
ediyorlar, hem de açlar. Gelip mama veriyoruz,
iki noktada yaklaşık 200 üzerinde hayvanın kar-
nını doyurduk. Şu an kar yok ama sabaha karşı
bu bölgelerde kar yağmıştı. Şu an aşırı bir soğuk
var bu sebeple beslemelere devam edeceğiz"
dedi. DHA

Bağcılar Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları
Sınavı’na (YKS) girecek ilçedeki tüm lise son
sınıfı öğrencilerinin sınav ücretlerini karşılıyor.
YKS ücret desteğinden faydalanmak 
isteyenlerin belediyenin internet sitesinden
online müracaatta bulunması gerekiyor

Geçmiş doğru
anlatılmalı

Ümraniye Beledi-
yesi ile İlçe Milli
Eğitim Müdürlü-

ğü’nün eğitim-öğretim dönem-
lerinde uygulamaya koyduğu
“Kültür-Sanat Okulda Başlar”
programları devam ediyor. Bu
kapsamda Yazar Özcan Ünlü,
Namık Kemal Anadolu İmam
Hatip Lisesi öğrencileriyle bir
araya geldi. Düzenlenen konfe-
ransta Özcan, “Gençlik ve
Şuur” konu başlığı altında, şuurlu bir gençlik yetiştir-
mek için her alanda gençleri, doğru eğitmek gerektiğini
ve onlara fırsat verilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Ünlü, “Genç nesillere geçmişimizi doğru aktarabilir-
sek, istediğimiz verimi alabiliriz. Asil milletimizin vaka-
rına güvenen, geçmişini tanıyan ve geleceğe umutla
bakan şuurlu gençlerle yeni bir tarih yazacağız. Nizamı
alemi, ilahi kelimetullahı bilen ve çağ açıp çağ kapatan
neslin torunları yarınlarımıza ışık tutacak” dedi.

Sosyalleşmeleri sağlanıyor

Alanında isim yapmış olan yazar, sanatçı, sporcu, aka-
demisyen, araştırmacı ve gezginlerle öğrencilerin bir
araya getirildiği “Kültür-Sanat Okulda Başlar” prog-
ramları her defasında farklı okullarda gerçekleştirilir-
ken, bu programlarda öğrencilerin farklı bakış açıları
kazanmaları için söyleşi, konferans ve seminerler dü-
zenleniyor. Öğrencilerin bu etkinlikler aracılığıyla, rutin
okul faaliyetleri arasında sosyalleşmeleri ve farklı alan-
larda bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.

Yazar Özcan Ünlü, Ümraniye Belediyesi ile
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa
düzenlediği “Kültür-Sanat Okulda Başlar”
programının konuğu oldu. Ünlü, “Genç 
nesillere geçmişimizi doğru aktarabilirsek,
istediğimiz verimi alabiliriz” dedi
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Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü necati yener, 
ilçenin eğitim gündemine ilişkin Damga'ya konuştu.
“Esenyurt'ta sınıf mevcutları 70 kişi” diyenler
olduğunu söyleyen yener, “Bunların yalan 
olduğunu ifade etmek istiyorum. Esenyurt hakkında
sürekli yalan söylüyorlar. Birileri belli bir amaca
hizmet etmek istiyor. Ama bilsinler biz de sınıf
mevcutları ortalama 44'tür” dedi

E senyurt İlçe Milli Eğitim
Müdürü Necati Yener,
Esenyurt'un eğitim günde-

mine ilişkin Damga'ya önemli
açıklamalar yaptı. 3 aydır Esen-
yurt'ta İlçe Milli Eğitim Müdürü
olarak görev aldığını söyleyen
Yener, bu süreçte Esenyurt'ta
olumlu gelişmeler yaşadıklarını
kaydetti. Kendi eğitim hayatından

ve Esenyurt'taki hedeflerinden söz eden Yener,
“İlk ve ortaokul ile lise aşamasını Malatya'da
tamamladım. Üniversite eğitimini, eğitim fakül-
tesinde matematik bölümününde tamamladım.
Öğrenciyken matematik öğretmenliği mi, tıp
mı, hukuk mu olmak üzere hangisini tercih
edersiniz diye sorsalar, tıpa daha yakındım.
Çünkü ailedeki sağlık sorunları beni tıpa götü-
rüyordu. Matematik bilgim ise beni matema-
tiğe götürüyordu. Türkiye'deki yargısal sorunlar
da hukuk okumaya götüyordu. Ama ben öğret-
menlik kısmını tercih ettim. O günkü amacım
neyse bugün ki amacım da halen odur” dedi.

Öğretmen geleceğe yatırım yapar

Hiçbir çocuğun ihmal edilmemesi ge-
rektiğini, her çocuğun ülkenin geleceği
olduğunu anlatan Yener, “Henüz öğ-
renciyken bile ihmal edilen bir ço-
cuğun daha sonra aileye ve
ülkeye maliyeti hep hafızam-
daydı. Yani ben bütün ço-
cuklara her fırsatta
öğretmenlerin dokunma-
sını istiyordum. Anne ba-
baların yoğunluk nedeniyle
ihmal ettiği çocuklara öğret-
menlerin dokunmasının ile-
ride ülkenin maliyetinin
düşüreceğini düşünüyordum.
Çünkü okumamış bir birey maliyettir.
Art niyetli kişilerin eline geçebilir, yan-
lış alışkanlıklar edinebilir. O günlerde
bunu düşünüyordum. Öğretmen olduktan
sonra da aynı şekilde devam ediyorum. Bizim
çocuklarımıza yaptığımız hiçbir şey lütuf değil-
dir. Mecburiyettir. Bir de her şey çocuklar için
değildir. Aslında kendi geleceğimiz için de bunu
yapıyoruz. Kendi geleceğimize yaptığımız en
güzel yatırım çocuklarımızı eğitmektir. Biz as-
lında kendi avukatımızı, kendi doktorumuzu ye-
tiştiriyoruz. Hatta kendi komşumuzu,
gelinimizi, damadımızı geliştiriyoruz. Baktığı-
nızda 1 milyonluk eğitim ordusunun kendi gele-
ceğine yatırım yaptığını söyleyebiliriz. Esenyurt
sürecinde de bu ilkeyle devam etmeye çalışaca-
ğız. Hiçbir zaman yorgunluğumuzu bahane
göstererek, en uzak bir noktada bile bir çocuğu
dahi yalnız bırakmayacağız. Bizim böyle bir il-
kemiz var. Bizden önce kem gözlü, kirli bir elin,
art niyetli bir kafanın çocuklarımıza bizden
önce dokunmasını engellemeliyiz. Asıl amacı-
mız da budur” diye konuştu.

Öğretmenlik sadece 
bir iş değildir

Öğretmenliğin kutsal bir vazife

ve gönül işi olduğunu da kaydeden Necati
Yener, “Geleceğimiz olan çocukların kötü in-
sanlara maruz kalmasını istemeyiz. Eğitim bir
işten fazlasıdır. Bir gönül işidir. Çünkü siz gön-
lünüzde çocuklarla temas edemediğinizde bu-
rada iletişim kuramazsınız. O yüzden
öğretmenlik mesleği sadece bir iş değildir. Ço-
cuklara içten bir merhamet, sahici bir ilgi kur-
duğunuzda bağ kuruluyor” şeklinde 
konuştu.

Esenyurt zor diyorlar ama değil

Esenyurt'taki görevine geliş sürecini ve Esen-
yurt'a geldikten sonra yaşadıklarını da anlatan
Yener, “Esenyurt'a gelmeden önce çeşitli ku-
rumlarda çalıştım. İlk öğretim, orta öğretim
aşamalarında da çalıştım. En son Caloğlu
Anadolu Lisesi'nde okul müdürlüğü yaparken
daha sonra İstanbul Şube Müdürlüğü'nde ça-
lıştım şimdi ise Esenyurt'ta görev yapıyorum.
Esenyurt'a dair söylenecek çok şey var deniyor.
Esenyurt'a gelmeden önce; “Çok zor bir yer”
derlerdi. Ben bu cümlelerin anlamlı olduğunu
düşünmüyordum, hala da düşünmüyorum.
Eğer burada bahsedilen zorluklar sıkıntılar

insan merkezli ise o zaman insan kay-
naklı çözümler de mutlaka vardır. Ve ben

bu sıkıntıların bu şekilde gidirilebilece-
ğini düşünüyorum. Elbette Esen-

yurt'ta güzel şeyler yapılmaya
devam edecek. Eksik kalan
şeyler varsa da bunları ta-
mamlamak bizim boynu-
muzun borcudur.
Esenyurt'un diğer ilçelere
göre farkı ise beldeden direk

büyükşehire geçmiş. İlçe kül-
türünü çok yaşayamamış. Do-

layısıyla kurum kültürlerini
yaşamadan yoğun bir nüfusa

maruz kalmış, hazırlıksız yakalanmış.
Ciddi bir göç almış. Buna karşı da bütün
ihtiyaçları karşılamak çok mümkün ol-

mayabilir. Zorluk diye kast edilenler de bunlar-
dır. Ama ben devletin bunların üstesinden
geleceğini, bu noktada ciddi çabalar olduğunu
biliyorum” dedi.

Esenyurt'a lise kampüsü geliyor

Esenyurt'ta eğitim alanında yapılacak çalışma-
lara da değinen Yener, “Esenyurt'ta hükümetin
ve bakanlığın eğitim konusunda öncelikleri var.
Bakanlığımız özellikle bu yoğun nüfus talebine
karşılık, okul ihtiyaçlrını karşılamaya dönük
ciddi hamleler de bulundu. Özellikle bir lise
kampüsü Türkiye'de bir ilk olacaktır ama bu
Esenyurt'ta gerçekleşecek. 68 dönümlük bir
araziye 15 tane lise yapılacak. Bu bölgemizin
ihtiyacı olan başta fen lisesi olmak üzere bir lise
kampüsü detaylanıyor. Bunun detaylarını Milli
Eğitim Bakanımız açıklayacak.  Cumhurbaş-
kanımızın

da bu konuda ciddi bir hassasiyeti var. Detay-
ları da zamanla paylaşılacak. Çünkü bu proje
2023 yılına inşallah yetişecek. Diğer tarafta
bizim 2023'te en az 23 okul
diye bir projemiz var. Bunlar-
dan 15 tanesi bu lise kampü-
sünde 5 tanesi belediye
arazisinde. Diğer ta-
rafta şu anda bizim
önümüzdeki dö-
neme yetiştirme-
miz gereken 3
okulumuz daha
var. Yani en az
23 tane okulu-
muz 2023'te ihti-
yaçlarımızı
karşılayacaktır” diye
konuştu.

Her okula ana sınıfı

İlçedeki her okula ana sınıfı
yaptıklarını ve velilerin çocuk-
larını buralara yönlendirmesi
gerektiğini vurgulayan Yener, “Esenyurt'a geldi-
ğimizden beri ne yaptık derseniz her okulda
mutlaka anasınıflarının açılmasını öncelikli
hale getirdik. Velilerimizin çocuklarını buraya
yönlendirmesini talep ediyoruz.. Şu an 6 tane
bağımsız ana okulu projesi de gündemimizde.
Mesleki Eğitim Merkezleri'ni de çok önemsiyo-
ruz. Okullarımızda devam sorunu yaşayan ço-
cuklarımıza burada eğitim vermek istiyoruz.
Çocuklar burada 1 gün okula gidiyor, 4 gün
eğitimini aldığı işle ilgili staj yapıyor. Burada
ara eleman değil aranan eleman yetiştiriliyor.
Bu da çok önemli. Bu konuda Esenyurt'ta tek
merkezden ziyade 8 merkezimiz var. Teknik
Meslek Liselerimiz bünyesinde bu Mesleki
Eğitim Merkezleri'ni açmış bulunuyoruz.
Bunun yanında engelli çocuklarımıza dönük
çalışmalarımız da var. Her okulumuzda mut-
laka engelli çocuklarımız için destek okulları-
nın açılmasını istiyoruz. Bu konuda epeyce
yol aldık. Ama gönlümüzden geçen her
okulda birer sınıftan ziyade okullaşma süreci
tamamlandığında Özel Eğitim Merkezleri
oluşturacağız. Buraları toplu bir hale getire-
bilmek istiyoruz. Bu da hem ulaşımda hem
ekonomide vatandaşlarımıza kolaylık sağla-
yacaktır” dedi.

Yalan söyleyenler art niyetli kşiler

Esenyurt'taki eğitim durumuna ilişkin çeşitli
kişilerin yalanlar söylediğini ve yanlış yönlen-
dirmeler yaptığını da belirten Yener, “Esen-
yurt'a geldiğimizden bugüne Esenyurt'la ilgili
neler yapıldı derseniz elbette ki bir değişim
süreci geçirdik. Bu alanda nasıl karşılık buldu
bunun yorumunu yapma şansım yok. Kimi
hızlı bulabilir kimi daha hızlı olabilirdi diyebi-

lir. Ama bizim önceliğimiz öğretmenleri-

mizle hasbihal edebilmektir. Öğretmenlerimiz
zaman ciddi fedakarlık yapıyor. Esenyurt'ta 7
binin üzerinde öğretmenimiz var. Öğretmenle-

rimizin ciddi fedakarlıkları var. Okulları-
mızda büyük oranda ikili eğitim yapılıyor.

Bu Esenyurt'la ilgili söylenebilecek tek
olumsuzluk. Bu maalesef diğer il-

çelerimize göre sayımız fazla.
Ama üzüldüğüm nokta Esen-

yurt'ta sınıf mevcudunun 50
60 olduğunun söylenmesi.
Bazıları hatta “Esenyurt'ta
sınıf mevcutları 70 kişi”
diyor. Bunlar yalan şeyler.
Bunlar bir hedefe ulaşmak
için kurgulanmış şeylerdir.

Bu anlamda Esenyurt'la ilgili
sürekli yalan söylüyorlar. Ço-

cuklarımızın, velilerimizin moti-
vasyonunu bozmaya dönük

söylemlerdir. Biz Esenyurt ortalama-
sına bakarsak sınıf
ortalaması
44'tür. Bu

vaziyet içinde
öğretmen ar-
kadaşlarımızın
fedakarlıkları
için teşekkür
etmek gerek. 3
ayı aşkın bir sü-
redir buradayız
bugüne

kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Bu
anlamda öncelikle sınıflardaki öğretmen arka-
daşlarımız ve okul yöneticilerimize teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tekli eğitim sistemine geçmeliyiz

Okul sayısının çoğalması için çalıştıklarını da
belirten Yener, sabahçı-öğleci sisteminin yerine
tek zamanlı eğitim sistemine geçmeyi hedefle-
diklerini belirtti. Yener, “Lise kampüsümüz
devreye girdiğinde eğer merkezlerdeki okulları
da oraya taşırsak taşıdığımız okulların yerine
ihtiyaca göre ilkokullar belirlenecek. Çünkü her
yerde okul yapma fırsatımız yok. Arsa prob-
lemi yaşanıyor. Dolayısıyla taşınacak olan
okullardan sonra sınıf ortalamaları 44 ise 40'ın
altına düşürebiliriz. Bu hedeftir. Amacımız 30-
40 bandında mevcutları tutabilmektir. Hedefi-
miz tekli eğitime de geçebilmektir” dedi.

Yüz yüze eğitim olmazsa olmaz

Pandemi sürecine ve yüz yüze eğitimin gerekli-
liğine de işaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü
Necati Yener, “Pandemi sürecinde şunun altını
kalın çizgilerle çizmekte fayda görüyorum hü-
kümetimiz bu noktada belki bugüne kadar ol-
madığı kadar okullara hijyen malzemesi
yardımında bulundu. Şu anda istediğiniz okula
şuanda gidin. Okulların depolarını açın burala-
rın tıklım tıklım olduğunu göreceksiniz. Bu çok
önemli. Bunun yanı sıra okullarımızda temizlik
ve hijyen noktasında ciddi bir hassasiyet göste-
riliyor. İŞKUR desteğiyle de personel ihtiyacı-
mız çok yok. Elbette yoğunluk var ama iyi

durumdayız. Pandemide lokal sıkıntılar
dışında ciddi bir problem yaşamadık.
Okul kapatma gibi bir olayla karşılaş-
madık bu bizim için sevindirici bir olay-
dır. Zaten çocuklarımız ve
velililerimizden gelen talep de sınıfların
kapatılmamasıdır. Yani yüzyüze eği-
timi deneyimledik. Herkes de uzaktan
eğitim sürecinde yüz yüze eğitimi öz-
ledi. İnsanlar da yüz yüze eğitimi isti-
yor biz de şartlar ne olursa olsun
yüz yüze eğitime devam etmekte
fayda olduğunu düşünüyoruz.
Çünkü bir buçuk sene okula gelme-
den bir üst sınıfa atlayan öğrenci-
lere bakınca onlardaki hal ve
hareketlerdeki boşluğu görebiliyo-
ruz. Bu yüzden yüz yüze eğitim
önemli” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada zehir
saçılıyor

Uzaktan eğtimin çok da doğru ol-
madığını ve çocukların sosyal

medyada olumsuz etki altına alın-
dığını vurgulayan Yener, “Uzaktan

eğitimde öğretmen rol model ola-
mıyor. Gençlerimiz sosyal medyada

tehlike altında. Çocuklarımız uzaktan
eğitimde teknolojiyle tanıştı ama düne

kadar çocuklarımıza “elindeki telefonu, tab-
leti bırak biraz kitap oku” derken bu

uzaktan eğitim sürecinde de
çocuklarımıza tam tersini

söyledik. Bu arada iki-
lemde kalan çocuklara
iyi rehberlik yapıl-
ması gerektiğini dü-
şünüyorum.
Çeldirici çok unsur
var. Tiktok, Instag-
ram, Twitter gibi
sosyal medyanın her

mecrası çocuklarımızı
olumsuz etkiler. Ora-

larda zehir saçıyoruz.
Bizim eğitimde vermek iste-

diğimiz birçok davranışı olum-
suza çeviren bir yer. Çünkü orası daha
çok talep görüyor daha çok beğeni alı-
yor. Gerçek hayatta çocuğun beğeni al-
ması ona kazandırdıklarınız uzun
zaman alır sosyal medyada ise anlık bir
beğeni mantığı var” dedi.

HAKKINDA YALAN
SÖYLÜYORLAR!

Öğretmenliğin kutsal
bir vazife ve gönül işi

olduğunu da kaydeden
necati yener, 

“Geleceğimiz olan 
çocukların kötü 
insanlara maruz 

kalmasını istemeyiz.
Eğitim bir işten 

fazlasıdır. Bir gönül 
işidir. Çünkü siz 

gönlünüzde çocuklarla
temas edemediğinizde

burada iletişim 
kuramazsınız” dedi.

BArIŞ 
KIŞ

ÖZEL 
HABER

Esenyurt'taki rehabilitasyon merkezlerine ilişkin de değerlendir-
melerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener şöyle ko-
nuştu; “Rehabilasyon merkezleri büyük bir fedakarlık yapıyor. Özel
çocuklarımızla ilgilenmek takdire şayandır. Devletimiz bu noktada ol-
dukça cömert davranıyor. Velilerimizi ve öğrencilerimizi bir anlık rahat-
lamada olsa onlara ciddi fedakarlık yapıyor. Daha önceki dönemlerde
verilmeyen imkanları veriyor. Bu anlamda bizim bu kurumlarla ilgili
olumlu düşüncelerimiz var. Aksi bir düşüncemiz olduğunu söyleye-
mem. Diğer kurumlara verilen destek neyse rehabilitasyon merkez-
lerine daha fazla destek verme anlayışına sahibiz.”

rehabilitasyon
merkezleri 
çok değerli

““ESENYURT'TA 
SINIF MEVCUTLARINI

40'IN ALTINA
DÜŞÜRMEK 
İSTİYORUZ

““ESENYURT İÇİN 
ÇOK ZOR YER 

DİYENLER VAR AMA
ÖYLE BİR ŞEY YOK. 

ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR 
SORUNUMUZ YOK.

Esenyurt'taki okul
ihtiyacına ilişkin konuşan

İlçe Milli Eğitim Müdürü ne-
cati yener, "Lise kampüsümüzle

birlikte bu konuda ciddi anlamda
bir rahatlama olacak. yine bununla
beraber 2023'e kadar çok sayıda
okulumuzun inşasını bitireceğiz.

Esenyurt'ta birilerinin söylediği gibi
80-90 tane okula ihtiyaç oldu-

ğunu yönündeki söylemler
doğru değil" diye 

konuştu.

necati yener

EsEnyurt 
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MERKEZ Bankası (TCMB) politika faizini
beklentilere paralel olarak yüzde 14’te
sabit tutma kararı aldı. Karar öncesinde

13,43 seviyesinde olan dolar/TL, karar sonrası
13,26’ya kadar geriledikten sonra tekrar 13,40’un
üzerine yükseldi. Banka, eylül, ekim, kasım ve aralık
toplantılarında politika faizini toplamda 500 baz
puan düşürmüştü. Bu dönemde dolar/TL kuru
8,30’lardan 18,30’lara kadar tarihi yükseliş yaşamış,
20 Aralık’tan itibaren devreye sokulan yüklü müda-
haleler ve kur korumalı TL mevduat uygulamasıyla
kur kısmen geri çekilmişti.

Baz etkisine işaret etti

Bankanın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı
sonrasında yapılan açıklamada, aralıkta yüzde
36,08’e yükselen resmi yıllık tüketici enflasyonuna da
değinilerek “Enflasyonda yakın dönemde gözlenen
yükselişte; döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat
oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama
davranışları, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatların-
daki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi
arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmakta-
dır” denildi. Açıklamada ayrıca “Enflasyonda baz et-
kilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist
sürecin başlayacağını öngörmektedir” ifadesi dikkat
çekti. Kanunla belirlenen temel amacı fiyat istikrarı
olan banka, ocakta yüzde 50’yi aşması beklenen en-
flasyonu nasıl düşüreceğine dair açıklama yapmaz-
ken, sadece baz etkisine işaret etti.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Mer-
kez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 se-
viyesinde sabit tutma kararı ile ilgili "Yolun

sonuna gelindiği gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan
neden faiz baronları karşısında eğildi. Hadi indirseydi
faizi ama doğru değildi. Çünkü onun tezi, inadı yü-
zünden bıçak kemiğe dayandı" dedi. Özel, “Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
ekonomik çevrelere güven verme-
yen açıklamalarını sürdürdüğünü
belirterek “Daha düne kadar, yeni
ürünün tuttuğunu, dolardan TL’ye
geçiş olduğunu diyordu. 163 mil-
yar dolar döviz hesabı vardı, şimdi
de aynı var. Bankalardaki döviz he-
saplarında anlamlı hiç fark yok”
diye konuştu.

MB faizi 
sabit tuttu

Bıçak kemiğe
dayandı
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İ stanbul'da bazı sitelerin sakinleri ai-
datlara yapılan zamlara tepki göste-
rip, eylemler yaptı. İstanbul'da bazı

sitelerde aidatlar 8 bin liraya kadar çıka-
biliyor. TEYFED verilerine göre, en yük-
sek aidat Sarıyer, Ortaköy ve
Beşiktaş'taki sitelerde alınıyor. Buralar-
daki sitelerde 2 bin ile 8 bin lira arasında
aidatlar alınıyor. Tuzla'da aidatlar 350 li-
rayken yeni yapılan zamlarla 350 liraya
çıktı. TEYFED Genel Başkanı Yahya
Sağır, İstanbul genelinde aidat ücretleri-
nin yüzde 40 ile 50 arasında arttığını
açıkladı.

Yüzde 40-45 zam 

TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır
"Aidatların neden arttığından başlama-

mız gerekiyor. Bugün asgari ücrete
yüzde 50 gibi bir zam geldi. Elektriğe
yüzde 125 zam geldi. Bütün sitelerde
kullanılan malzemelere de zam geldi.
Bugün aidat oranlarına baktığımızda İs-
tanbul genelinde ortalama yüzde 40-45
arasında zam var. Sitelerde verilen hiz-
metlerin yanı sıra bir de bakım bedelleri
var" dedi.

En yüksek 3 ilçe

Yahya Sağır, "Geçen sene ile bu seneyi
kıyaslarsak; Tuzla'da aidat 150 liraydı,
bu sene 350 liralara çıktı. Kartal'da aidat
450 ile 500 lira arasındaydı şu anda 750-
800 TL arasında. Bugün İstanbul'un en
yüksek aidat toplanılan yerler Sarıyer,
Ortaköy ve Beşiktaş. O bölgelerde de ai-

datlar 2 bin liradan başlıyor 8 bin lira-
lara kadar çıkabiliyor. Üsküdar-Çamlıca
bölgesinde de yüzde 50 gibi arttı. Üskü-
dar, Çamlıca, Kadıköy bölgesinde orta-
lama aidat 350 lira bandından başlayıp,
850-1300 liraya kadar çıkabiliyor. Aidat-
ları kira ile endekslersek yanılırız. Aidat-
ları çalışan ve gelen zamlarla
endekslememiz gerekiyor" diye konuştu.

Oturmayı düşünmüyorum

Beylikdüzü'nde bir sitede oturan ve 800
lira aidat verdiğini dile getiren Sevda De-
mircan "Her sitede olduğu gibi bir sorun
yaşıyoruz. Aidatlarımız çok yüksek geli-
yor. Birçok insandan duyuyorum. Herke-
sin aidatı çok yüksek ve biz bu paraların
nereye gittiğini şeffaf şekilde görmüyo-

ruz. Böyle sorunlar yaşıyoruz. Ben bir
daha asla sitede oturmayı düşünmüyo-
rum" dedi. Kilyos'ta bir sitede yönetici
olan Celal Bilgen "Yapılacak olan artışa
zam demeyelim, zamana uyma diyelim.
Bizim sitemizde yaklaşık 38 kişi çalışıyor.
Bunun 21'i güvenlikçi. 38 çalışanın içinde
çöp toplayan var, bahçe işlerine bakanı
var, elektrik ve su tesisatına bakanları var.
Asgari ücret ne oldu? Arttı. Güvenlik
içinde yaşıyorsan ve evden çıktığında si-
teyi tertemiz buluyorsan, bunun bir be-
deli var. Bunun bedelinin adına da aidat
diyorlar. Burada metrekareye göre aidat-
lar değişiyor. En düşüğü bin 765 lira. Bu
rakama daha zamlar uygulanmadı. Ni-
san'daki genel kurulda yeni aidatlar belir-
lenecek" diye konuştu. DHA

İstanbul'da bazı sitelerde aidatlar 8 bin liraya
kadar çıktı. Türkiye Tesis Yöneticileri Fedaras-

yonu (TEYFED) İstanbul'da en yüksek aidat
bedellerinin Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'ta

olduğunu açıkladı. Buralardaki sitelerde 
aidatların 8 bin liraya kadar çıktığını belirten

TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, "Geçen
yıl ile bu yılı kıyaslarsak Tuzla'da aidat 150

liraydı, bu sene 350 liralara çıktı" dedi
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Beylikdüzü'nde bir sitede oturan ve 800 lira aidat verdiğini dile
getiren Sevda Demircan, "Her sitede olduğu gibi bir sorun yaşıyo-
ruz. aidatlarımız çok yüksek geliyor. Herkesin aidatı çok yüksek ve
biz bu paraların nereye gittiğini şeffaf şekilde görmüyoruz” dedi. 

AİDATLAR NEREYE GİDİYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Zabıta Daire Başkanlığı
Trafik Zabıta Ekipleri; taksi,

dolmuş ve minibüsler ile diğer toplu ta-
şıma araçlarına yönelik ilgili mevzuat
doğrultusunda denetimler yaptı. Aynı
araçları birden fazla olmak üzere denetle-
yen Trafik Zabıta Ekipleri 2021 yılı içeri-
sinde; 86 bin 621 ticari taksi, 58 bin 382
minibüs başta olmak üzere toplam 160
bin 838 denetim gerçekleştirdi. Kurallara
aykırı hareket ettiği tespit edilenler hak-
kında 6 bin 910 adet tutanak tutuldu. 2
milyon 800 bin 491 TL idari para cezası
uyguladı. Ayrıca, vatandaşlardan gelen
24 bin 792, 153 Çözüm Merkezi ve
CİMER şikâyeti de sonuca ulaştı.

Belgeleri askıya alındı

Zabıta Daire Başkanlığınca, 2020 yılının
son çeyreğinde başlatılan sivil taksi dene-
timleri kapsamında bu güne kadar; kısa

mesafede yolcu almayarak fazla ücret
tahsil etmeye çalışan taksicilere yönelik
sivil zabıta ekipleri tarafından 2 bin 913
denetim gerçekleştirildi. Bu süreçte, top-
lam 176 taksinin izin belgeleri 10 gün,
taksi şoförlerinin ticari araç kullanım bel-
geleri ise 20 gün süre ile askıya alındı.
Gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanı
sıra yoğun şikayet gelen noktalarda yeni
denetim modelleri de uygulamaya ko-
nuldu. İBB Trafik Zabıta ekipleri, yoğun
şikayet gelen lokasyonlarda çeşitli gerek-
çeler (karşının taksisiyim, değişim saatim,
trafik çok vs.) ile taksilere kabul edilme-
yen vatandaşların Zabıta ekibi vasıtası ile
taksilere binmelerini sağlamaya
başladı.Ekipler süreci yöneterek, taksi
bekleme noktalarında taksileri düzene
koyup vatandaşların taksiye ulaşımına
yardımcı oldu. Taksiye binmek isteyen va-
tandaşlar geliş sırasına göre mesafesine
bakılmaksızın ilk taksiye sıra ile bindirildi.

BAKAN Bilgin, dün gerçekleştirilen Ka-
bine Toplantısı'nın ardından gazetecile-
rin sorularını cevaplandırdı. Bilgin,

emeklilikte yaşa takılanlar konusunda çalışma
olup olmadığı sorusu üzerine, "Ben bu konuda ko-
nuşmuyorum. Net bir çalışma yaptıktan sonra
zaten açıklayacağız. Şu anda 3600 üzerinde yo-
ğunlaştık. Önümüzdeki hafta ve bu hafta da bizim
sağlık sistemimizde, SGK ile ilgili çalışmalar yapı-
yoruz. İlaç ile ilgili problemler var. Onu bitirmeye
çalışıyoruz" diye konuştu. Bakan bilgin, 3600 ek
gösterge ile ilgili yasal düzenleme sürecine ilişkin,
"Çalışmalarımızı başlattık, mayısta bitireceğiz.
Mayısta Meclis'te. Taraflarla kurumlar arası gö-
rüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta bir açık-
lama yapılabilir" dedi.

Düzenleme yapılacak

Bakan Bilgin, memur sendikalarının, ek gösterge
sisteminin genişletilmesi yönünde taleplerinin ol-
duğunun anımsatılması üzerine, "Dört meslek gru-
bunu kapsıyor; ama başka statüler de var.
Avukatlar var, hukukçular var, kurumlarda çalışan
hukukçular var. İl müdürleri, diyelim ki sağlık il
müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden

adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok;
ama o düzenlemeyi yapacağız. Adalet duygusunu
zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Di-
yelim ki il müdürü 3600, ona bağlı memur 3600
olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı,
adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasın-
daki farklılaşmayı koruyan. Mesela '3600' diyoruz;
ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek
göstergeler de koyabiliriz" diye konuştu. Bakan Bil-
gin, 3600 ek göstergenin Meclis'ten çıktıktan sonra
yürürlüğe gireceğini belirtti.

Yapılan hukuka aykırı

Asgari geçim indiriminin (AGİ) maaşlardan kesil-
mesine ilişkin soru üzerine de Bakan Bilgin, "'İş
Kanunu'nun 62'nci maddesi öyle bir kesintinin ya-
pılmasını mümkün görmüyor. 'Bu kesintiyi yapa-
maz' diyor. Siz brüt değil net maaş üzerinden
alıyorsunuz. İşvereniniz yanlış yapıyor, 'Ücretler
geriye gidemez' diyor. Brüt maaş alsaydınız size o
parayı vereceklerdi, şu anda yapılan işlem yanlış,
hukuka aykırı. İşverenleriniz o uygulamayı yapa-
maz. Sizin maaşlarınız geri gitmez. Yanlış hesap-
lama yapıyorlar, kanun çok açık" ifadelerini
kullandı. DHA

160 bin 838 teftiş 6 bin 910 tutanak
Yolcu seçenler, direksiyon başında sigara içenler ve karşının taksisiyim diyenler İBB Trafik Zabıta Ekipleri’nin denetiminden ka-
çamadı. Ekipler, 2021 yılında gerçekleştirdiği 160 bin 838 teftişte kuralları ihlal edenler hakkında 6 bin 910 adet tutanak tuttu

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Vedat
Bilgin, "Şu anda 3600
üzerinde yoğunlaştık.

Çalışmalarımızı başlat-
tık, mayısta bitireceğiz.
Mayısta Meclis'te" dedi

Merkez Bankası politika faizini
yüzde 14'te sabit tuttu. Banka, Son
dört toplantısında faizi 500 baz
puan indirmişti. Yüzde 50'yi
aşması beklenen enflasyonu nasıl
düşüreceğine değinmeyen banka,
sadece baz etkisine umut bağladı
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T ürkiye Tanıtım Araştırma Demok-
rasi ve Laik Oluşum Vakfı
(TÜLOV), CHP’nin eski Tunceli

Milletvekili Kamer Genç'in vefatının 6. yı-
lında "Cumhuriyet'e adanmış bir başarı öy-
küsü - Kamer Genç Halkın Vekili" belgeseli
hazırladı. Av. Remzi Kazmaz'ın yönetmen-
liğini yaptığı belgesele, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanve-
kili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Veli Ağbaba ve CHP 26. Dönem
Muğla Milletvekili Nurettin Demir katkı
sundu. 

Fakir bir aile çocuğuydum

Belgesel, Kamer Genç'in kendi sesinden
anlatımıyla başlıyor. Genç'in belgeseldeki
sözleri şöyle: "Ben Tunceli'nin bir dağ kö-

yünde fakir bir aile çocuğuydum. Eğer
cumhuriyet kurulmasaydı, laiklik gelme-
siydi bizim okuyup da böyle bir yere gelme-
miz mümkün değildi. Atatürk'ün getirdiği
çağdaş, akla bilime dayalı cumhuriyet re-
jimi sayesinde ancak biz okuduk varolduk.
Türkiye çağdaş bir ülke oldu." Belgeselin
tanıtım videosunda, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, Genç'i "Meclis kürsü-
süne çıktığı zaman ben bunu gayet iyi ha-
tırlıyorum. AK Parti grubunun sanki diken
üstendeymiş gibi acaba ne söyleyecek diye
beklediklerini de gayet iyi biliyorum. Ama
sonuçta söylenen şeylerin tamamı doğ-
ruydu" diye anlattı. 

Gülen ne yapmak istiyor?

Genç'in Fetullah Gülen ile ilgili konuşma-
ları da belgeselde yer
aldı. Genç, Gülen için,
"Şimdi bu Fetullah
Gülen’i bu Meclis’te
araştıralım. Kimdir bu
arkadaşımız? Ne yap-
mak istiyor? Türki-
ye’de bunun bu
sermayesi nereden ge-
liyor? Acaba Tür-
kiye’deki rejimdeki
rolü nedir? Bunları bir
araştıralım. Yarın
bunun en büyük zara-
rını siz çekeceksiniz,
ben çekmem" uyarı-
sını yapmıştı. CHP

Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Genç'i
"Kamer Genç’ten bir miras var gruba. Sö-
zünüzü kesebilirler, saldırabilirler, sizi kür-
süden indirebilirler, fiziki saldırıda
bulunabilirler. Kaide şu: Bir, görüşmelere
devam. İki, o kürsüye çıkılacak kaldığın yer-
den devam edilecek. Üç, bir kelime eksik
söylemek yok. Mutlaka nerede kaldıysan
oradan devam edilecek" sözleriyle anlattı. 

İlk gösterim bugün

Remzi Kazmaz'ın yönetmenliğini yaptığı
belgeselin ilk gösterimi, Genç'in doğum yeri
olan Tunceli'de bugün yapılacak. Genç'in
hayatını anlatan belgeselde Genç'in, döne-
min Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,
Başbakan Bülent Ecevit ve yurttaşla görün-
tüleri yer aldı. Genç'in TBMM kürsüsün-
deki tartışmaları ve idama karşı olduğu için
Mehmet Ali Ağca'nın idamına verdiği ret
oyunu gösteren gazete kupürü de belge-
selde yer aldı.  Belgeselin fragmanında
Genç şöyle anlatıldı: "Yokluklarla büyüdü
ama yılmadı. Her zaman azmiyle örnek
oldu. Köklerini savundu, ayrılıkçı olmadı.
Kendiyle hep barışıktı, eleştirenlere espri ile
yaklaştı. Haklının yanında, haksızın karşı-
sında durdu. Kişilere değil, devletine hiz-
met için çabaladı. Korkmadı, geri adım
atmadı, yolundan hiç sapmadı. Savaşları
hiç sevmedi, barışı savundu. İdamlara ise
hep karşı oldu. Cuntanın emriyle değil, yü-
reğiyle karar verdi. Bazen tek kişilik muha-
lefet, onu seçenlerin sesi, her
zaman milletin vekili oldu."

B irileri şarkıyı ya da türküyü mırıldanır
ama hep o bildik nakaratını söyler. Ara-
dan o kadar zaman geçmiş bile olsa

hala nakaratın dışında diğer mısraları bilmediği
için söyleyemez. 

İnsan evladı doğar yaşar büyür ve ölür. Yaşa-
mını sürdürdüğü sürede doğruları savunma, ya-
şama geçirme, hak yemeden gerçekleri dile
getirme, kendisinden öncekilerin tecrübelerinden
yararlanma, kendisini geliştirirken birlikte yol al-
dıklarını aydınlatma uyarma ve öncülük etme,
imkanlarını paylaşma ve birlikte aynı potada eri-
yerek yaşamı yaşanır hale getirmeye çalışır.
Birde toplumsal yaşamda sinsice, adice, silik kişi-
liklerin bencil, çıkarcı, haset, ukala, kaprisli, ken-
dini bilmez şımarık, ezen ve egemen sömürücü
sınıfın yanında ya da ta kendisi olanlar var. 

Toplum hangi dilde konuştuğu ya da hangi
yaşam tarzına sahip olursa olsun terazinin iki ke-
fesi gibi net biçimde ayrı. Çoğunluğun sesi olmak
ya da onun adına konuşmak kolay değil. Ayrı ke-
fede olup çoğunluğa talimat veren azınlık, terazi-
nin ibresine bile yön vermekten vazgeçmiyor.
Terazinin denge kolunu tutan güç çoğunluğa değil
egemen azınlığın ağzına bakıyor. 

Hak ve adaletin temsili kim olursa olsun hatta
günümüzde devasa sarayları yapılan adalet dağı-
tıcısı kurumların hassaslığı bile tartışır hale geldi.
Koca devasa adliye binalarını yapan müteahhİT
ile yanında çalışan ve iş kazası geçiren işçi yargı-
lamada eşit olmuyor. Adalet yapıcıları ve adalet
dağıtıcıları aynı kişiler değil ama ortak çıkarları
istisnalar haricinde çoğunluğun aynı. 

Terazinin diğer kafesi yani çoğunluğun bulun-
duğu yerde ise onlar adına sözcü olduğunu iddia
edenler var ki evlere şenlik. Kimileri bulunduğu
kefede azınlığın çoğunluk içindeki ağızlarına bir
parmak bal çalınan kişiler; diğerleri ise kimi
azınlığın koltuğuna oturmak için yalan söyleyen
kimileri de çoğunluk içinde “bir bilen” olduğunu
iddia eden kişiler var. Bu nedenle çoğunluğun
kefesinde bulunanlar bir bütün teşkil etmiyor.
Kendi aralarında bile egemen azınlığın temsilci-
leri bulunmakta. Bir de asarı antika döneminde
masallar ve rivayetlerle anlatılan keramet sahibi
(?) kişilerin soyundan geldiği söylenen kişiler
olduğu da söylenmekte. 

Dünden bugüne yaşam içinde her toplumunda
hâkim egemen güçlere karşı çıkan “güzel
insan” değerine sahip olan var. Son iki yüzyıl
içinde toplumsal ilişkiler daha kristalize olarak
kesin hatlarıyla belirginleşti. Hele ki son yüz-
yılda yaşanan savaş, katliamlar, işkence ve sür-
günler unutulacak değil. Kimlerin nefret
tohumları ektiği, nifak soktuğu, ayrımcılık yap-
tığı, kargaşa yaratıp savaş çıkardığı ve bundan
çıkar sağlayıp sınıfsal temel de sömürü egemen-
liklerini devam ettirdiği gün gibi aşikâr. 

Ne yağan yağmurda, karda fırtınada yürü-
düklerimiz ne sözde aynı yolda birlikte oldukla-
rımız iktidar koltuğuna oturduğunda dününü
hatırlamakta. Çıktığı kabuğu beğenmeyip kendi
oligarşilerini kurup oligarkları yarattılar. Ker-
hen bile olsa sizi destekleyenleri iktidarınızda il-
gilenmediniz sattınız. Sizi destekleyenlerin iyi
niyetini kötüye kullandınız. Birlikte yol gittiğiniz
kim varsa kendi çıkarına hizmet ettirdiniz 
kullandınız. 

Toplumsal tarihimizde yaşanan birikim tec-
rübe azımsanmayacak kadar çok. Önemli olan
tecrübe birikimine sahip olanların bencilleşme-
den, şımarmadan, ben bilirim demeden, burnu-
nun dikine gitmeden “güzel insan” temelinde
kolektif yönetimi kabul ederek kurulu sistemin
sömürü çarkına dur diyeceğine inanıyorum.  

İşte bu nedenle toplumun çoğunluğunu teşkil
edenler kurulu sistemin iktidar ve muhalefet
partileri ve onların dümen suyu yolunda giden-
lere toplumsal yaşamda “sizinle yola devam 
etmiyorum” deme zamanı geldi.

KAMER GENC 
HALKIN VEKILI

Sizinle yola devam 
etmiyorum

Türkiye'ye damgasını vurmuş bir siyasetçi olan Kamer Genç için vefatının 6. yılında 
"Cumhuriyet'e adanmış bir başarı öyküsü - Kamer Genç Halkın Vekili" belgeseli hazır-
landı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belgeselde Genç'i, "Meclis kürsüsüne çıktığı
zaman ben bunu gayet iyi hatırlıyorum. AK Parti grubunun sanki diken üstendeymiş gibi
beklediklerini biliyorum. Ama sonuçta söylenen şeylerin tamamı doğruydu" diye anlattı. 

Fezleke komisyonda
TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu
üyelerinden kurulu Karma Komisyon,
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra

Güzel hakkında hazırlanan 2 dokunulmazlık
dosyasını görüşmek için toplandı. TBMM Ana-
yasa Adalet Karma Komisyonu, AK Parti Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
Karma Komisyon, 2017'de Adıyaman'da öldürü-
len PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan
HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı-
nın kaldırılması hakkındaki 2 Cumhurbaşkanlığı

Tezkeresi'ni ele ala-
cak. Komisyon
Başkanı Bozdağ,
HDP'li Güzel hak-
kında 'silahlı terör
örgütüne üye olma'
iddiasıyla düzenle-

nen yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini
görüşeceklerini belirterek, "Bugün yalnızca Hazır-
lık Komisyonu kurulması konusunu ele alarak
Hazırlık Komisyonu kuracağız. Takdir komisyo-
numuzun saygın üyelerine aittir. Müzakereleri,
Hazırlık Komisyonu raporu geldikten sonra
onun üzerinde yapalım. Hazırlık Komisyonu'na
yazışma yetkisi vereceğiz. Dosyaya yeni bilgi,
belge ve ekler gelebilir. Onları da gördükten sonra
komisyonumuz detaylı değerlendirmeleri rapor
üzerinde yaparsa hem doğru hem de daha hızlı
karar almış olabiliriz" dedi. DHA

Avukat Remzi Kazmaz'ın yönetmenliğini yaptığı 
belgeselin ilk gösterimi, Genç'in doğum yeri olan

Tunceli'de bugün yapılacak. 

KAMER GENÇ
KİMDİR?
23 Şubat 1940’ta Tunceli’de
doğan Kamer Genç, TBMM’de,
18, 19. dönemlerde SHP'den,
20. ve 21. dönemlerde DYP'den,
23. ve 24. dönemlerde CHP'den
Tunceli milletvekilliği yapan
Genç, nevi şahsına münhasır
bir kişilikti. Meclis’te yaptığı 
çıkışlarla gündeme gelirdi. 
22 Ocak 2016 tarihinde 76
yaşında İstanbul’da pankreas
kanseri tedavisi gördüğü 
hastanede yaşamını yitirdi.

İşini yapsın 
şov yapmasın

BAKAN Karaismailoğlu, dün gerçek-
leştirilen Kabine Toplantısı'nın ardın-
dan gazetecilerin sorularını

cevaplandırdı. Karaismailoğlu, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nun metro inşaatına onay ala-
madıkları yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya,
"İmamoğlu yapması gerekenleri yapmalı, sorum-
luluğunu yerine getirmeli. Hiçbir yükümlülüğünü
yerine getirmeden algı operasyonu yapıyor. Bel-
geleri iletmedi. Konuşmakla olmaz, icraat göster-
meli" yanıtını verdi.

Hiçbir hizmet yapmıyor

Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun sadece
imza beklediği yönündeki açıklamaları da değer-
lendiren Karaismailoğlu, "Söz konusu hattın pro-
jelerinin incelenmesinde onay verebilmesi için
zorunlu olan 'kesin proje' vasfında proje teslim
edilmedi. Doküman sunumu yapıldı, eksikler ise
İBB temsilcilerine bildirildi ancak İmamoğlu, hiç-
bir hizmet yapmıyor. Hodri meydan, önce elin-
deki işleri bitirsin, şov yapmasın" dedi.

Çalışsın yeter ki!

İlave dokümanlarda temel eksikler olduğunu
belirten Bakan Karaismailoğlu, "Sondaja dayalı
zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin
projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin pro-
jeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri
başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa
olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulu-
nuyor. Hiçbir icraatta bulunmadan çıkıyor, ka-
muoyunu yanıltmaya çalışıyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi iş yapmak istiyorsa ener-
jisini Mahmutbey-Esenyurt hattı için kullanabi-
lir. Çalışsın yeter ki" diye konuştu. DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun bazı metro projelerine onay
çıkmadığı yönündeki iddiasıyla ilgili, "Hiçbir
yükümlülüğünü yerine getirmeden algı operasyonu
yapıyor. Hiçbir hizmet yapmıyor. Önce elindeki işleri
bitirsin, şov yapmasın" dedi
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Eyüpsultan’da
sergi zamanı

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Bele-
diye Başkanlık Binası Fuaye Alanı'nda dü-
zenlenen serginin açılışında, çini sanatının

önemine dikkat çekerek başladığı konuşmasında
şunları söyledi: “Tarihsel süreçte en önemli sanat
dallarından bir tanesi çini, seramik bunların bağlan-
tıları var. Eyüpsultan'da bunlardan bir tanesi merkez
olarak Haliç işi diye bir kavram var aslında. Çömlek-
çiler diye bir mahallesi var buranın. Bunların hepsini
tekrar hayata geçirmemiz lazım. Hocamızla beraber
bir kurs açalım dedik. Bu iki senelik süreçte çıkan
eserlerle bundan sonraki yol haritamıza bakacağız.
Güzel eserler olduğunu da görüyoruz. Sergimiz iki
hafta açık kalacak. Ondan sonra yenilerine bakaca-
ğız. Bu ilk defa oluyor bizim bölgemizde.” “Üslupla-
rın Çini’de Buluşması” içerikli sergide; Eyüpsultan
Belediyesi Sanat Kursları’nda çini öğretmenliği
yapan Seyyide Yılmaz ile 16 öğrencinin 80 eseri yer
alıyor. Sergi, Şubat ayının son haftasına kadar va-
tandaşların ziyaretine açık olacak.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            basın:(1538248)

2 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2022/19929
1-İdarenin
a) Adresi :İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

DEKANLIĞI SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 34094 ÇAPA 
FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :2124142138-2124142000 - 2124142025
c) Elektronik Posta Adresi :itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet 
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2 KALEM - LABORATUVAR MALZEMESİ TEMİNİ

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

b) Teslim yeri :İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Kit-Kimyasal Deposu
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2022 

tarihine kadar ilgili birimin isteği doğrultusunda partiler 
halinde ,ilgili birimin siparişini takiben en geç 20 (Yirmi) 
takvim günü içerisinde, sözleşmeye ve teknik şartnameye 
uygun olarak Kit-Kimyasal Ambarı'na teslim edilecektir. 
Yüklenici, son teslim günü kalan malların tamamını, 
yazılı talebi beklemeksizin teslim etmek zorundadır Detaylar 
teknik şartnamede belirtilmiştir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi 

Binası 1.Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İstanbul
b) Tarihi ve saati :16.02.2022 - 12:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tüm kalemler için;
Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK'e bağlı oda\borsa tarafın-
dan düzenlenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır
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 kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri sisteme ait 1 adet kataloğu ihale dosyasına koymalıdır.
İstekliler ihale tarihinden itibaren en geç 7 gün (168 saat) içinde demostrasyon yapacaklardır.Detay-
lar teknik şartnamedde belirtilmiştir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki mad-
deleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm kalemler için; 1.) a) İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası
(TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca
onaylandığını gösterir belgeyi , b) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan
veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belgeyi, -
Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulu-
nan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot no?sunu, ürünün tedarikçisi ise firma
tanımlayıcı no?su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da
(ebat, genişlik, uzunluk vs..) bu ürünlere ait UBB barkod no?sunu da açıklama kısmına ekleyerek
http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm veya https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS ?den hazırlamış
olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc,usb vb.) idareye sunmalıdır. 2)Bu kapsamın dışında ise
kapsam dışı beyanı ve üretici firma ISO belgesi veya CE belgesini ihale evrakı ile birlikte sunmalıdır.
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 İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası
1.Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taah-
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı 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.

LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T ürk Silahlı Kuvvetle-
ri'nde çalışan sivil me-
murlar, kendilerini son

günlerde Bülent Ersoy’un Anıt-
kabir ziyareti sırasında bir suba-
yın Ersoy'a şemsiye tutması ile
başlayan tartışmanın içinde

buldu. Beyaz Tv'de yayınlanan “Tahir Sa-
rıkaya İle Uyan Türkiyem” programında
Sarıkaya'nın “Bu konuyla ilgili bir gene-
ralle görüştüm. General, 'Keşke o şemsi-
yeyi bir sivil memur tutsaydı. Bir subayın
şemsiye tutması büyük bir hayal kırıklığı
oldu' dedi” sözlerine Sivil Memurlar Sen-
dikası'ndan tepki geldi. Damga'ya konuşan
Sivil Memurlar Sendikası Başkanı Kenan
Haluk Baytemir, “Esasen yaşlı ve tekerlekli
sandalyede oturan bir insana şemsiye tu-
tulması her türlü rütbenin üstünde gayet
insani bir tavırdır ve Anıtkabir'de bu eylemi
gerçekleştiren Türk subayı gibi TSKda
görev yapan tüm sivil memurlarda bu in-
sani davranışı kadrolarının değil insani ve
vicdani duygularının bir sonucu olarak
göstereceklerdir” dedi.

biz de şemsiye tutan kimse yok

Her şeye rağmen “Bir subay değilde şem-
siyeyi bir sivil memur tutsaydı” şeklindeki

açıklamanın kabul edilemeyeceğini anlatan
Baytemir, “Sivil memurların içinde şemsiye
tutuculuğu mesleği üzerinden istihdam
edilmiş bir personel bulunmamaktadır. Bu
doğrultuda, Beyaz TV’yi ve programın su-
nucusunu Türk subayı tarafından insani bir
tavır olarak ortaya konan eylem için sanki
toplum tarafından hoş görülmeyecek bir iş
yapılmış gibi gösterilmesi ve sivil memurlar
adına kullandıkları ayrıştırıcı ve küçük dü-
şürücü dili için kınıyoruz” dedi.

İdari işlem yapılsın

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın
harekete geçmesini isteyen Baytemir, “Prog-
ram sunucusundan beklediğimiz kadar
Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ta-
rafından da camiamızı rencide edici bu
açıklamaya karşı gerekli tepkinin dile getiril-
mesini ve basına bilgi veren bu meçhul ge-
neralle ilgili gerekli idari işlemin yapılmasını
önemle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi
gösterdiği çini sergisinin açılışı
Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken tarafından yapıldı

Anıtkabir'de Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subayla ilgili Beyaz Tv'de “Keşke o şemsiyeyi bir sivil memur tutsaydı” açıklamasını
yapan generale Sivil Memurlar Sendikası Başkanı Kenan Haluk Baytemir'den tepki geldi. Damga'ya konuşan Baytemir, “Sivil
memurların içinde şemsiye tutuculuğu mesleği üzerine istihdam edilmiş bir personel bulunmamaktadır” diye konuştu.

SemSiyeci deGildir
Sivil memurlar 

Sivil Memurlar Sendikası Başkanı Kenan Haluk Baytemir, “Program sunucusundan beklediği-
miz kadar Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar tarafından da camiamızı rencide edici bu

açıklamaya karşı gerekli tepkinin dile getirilmesini ve basına bilgi veren bu meçhul generalle
ilgili gerekli idari işlemin yapılmasını önemle bekliyoruz” açıklamasında bulundu

ÖZEl HAbER
ANıl

boduç

Eyüpsultan Matem-
atik Evi, akıl ve zeka
atölyeleri, eğlenceli
etkinlikler, matem-

atiksel oyunlarla
öğrencilere
matematiği

öğretmenin farklı,
kolay ve eğlenceli
yolunu sunmaya

devam ediyor

Sadece Eyüpsultanlıla-
rın değil İstanbul’un
farklı ilçelerinin okulla-

rından gelen öğrencilerin de
büyük ilgi gösterdiği Matematik
Evi’nde söyleşiler, yazar etkinlik-
leri, sempozyumlar, sergiler ve
film gösterimleriyle her yaştan in-
sanın yaşantılarıyla matematik
ilişkisini kurması ve görmesi de
sağlanıyor. Bu kapsamda Mate-
matik Evi’nin bu haftaki söyleşi
konuğu ise Yazar ve Çizer Demir-
han Kadıoğlu oldu. Karikatür ve
matematiğin konuşulduğu “Ha-
yatı Pİ'ye alın!” sloganıyla düzen-
lenen söyleşide Kadıoğlu, çizgi
etkinliğinde çocuklarla birlikte ra-

kamlardan hayvan figürleri yaptı.
Matematiğin hayatın her ala-
nında olduğunu çizgilerle anlatan
Kadıoğlu, söyleşi sonrası çocuk-
larla birlikte hatıra fotoğrafı çek-
tirdi.

Matematik Evi harika fikir

Matematik Evi’nin Eyüpsultan’da
bulunmasını muazzam bir fikir
olarak değerlendiren Demirhan
Kadıoğlu, "Matematik Evi fikri
bile bende müthiş fikirler uyan-
dırdı, diğer belediyelerde yok gerçi
ama o onların eksikliği. Biliyorsu-
nuz dünyayı ayakta tutan çok
önemli fikirlerdir. Bu Matematik
Evi fikri bence çok güzel. Çok iyi

projelere imza atılacağını düşünü-
yorum çünkü önü açık bir mekan
ve fikir diye düşünüyorum. Bugün
çocukların gözlerindeki o ışıltıyı
görünce çocukluğum aklıma geli-
yor. Onların o ışıltısında istikbali
umutları görüyorum o yüzden ço-
cuklara verdiğimiz bu çizgi eğiti-
minde onların geleceğini inşa
etmek maksadıyla bir kelime dahi
olsa, bir çizgi dahi yüreklerine
kondurabiliyorsak bizim için kar-
dır" dedi. Yoğun bir katılımın ol-
duğu etkinlikte çocuklar aileleriyle
birlikte keyifli bir haftasonu geçi-
rirken, söyleşi sonrası Matematik
Evi’ndeki atölye çalışmalarına da
katıldılar. TAHSİN GÜNER

Hem matematik hem eğlence



O lay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile
Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye
giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan

başına ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bu-
lunduğu belirtilen Rahmi Uygun
kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk
müdahale sağlık merkezinde ya-
pıldı. Hemşire Ömür Erez daha
sonra ambulansla Kartal Dr.
Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne
kaldırıldı. Ancak Erez hayatını
kaybetti.

İl dışından gelmiş

Olay yerine gelen polis, emniyet
şeridi çekerek inceleme yaptı. İl
dışından geldiği belirtilen saldır-
ganın daha önce hemşireyi ra-
hatsız ettiği tespit edildi. İstanbul
Valiliği'nden yapılan açıklamada,
"Şüpheliye ait arşiv araştırma-
sında 'Kasten Yaralama, Tehdit,
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun
Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç

kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi. Polisin kaçan saldır-
ganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler şüp-
heli Rahmi Uygun'u Bağcılar'da yakaladı. DHA
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2 022 yılında uygulanacak olan net as-
gari ücret 4.253,40 TL olarak belir-
lendi. Günlerce estirilen rüzgâr

yavaşlayarak durdu ve konu gündemden düştü.
Alan memnun, veren memnun, kısaca herkes
memnun…

Her şey bir yana Türkiye şartlarında 2022
yılı için asgari ücret iyi bir rakama getirildi.
İşe girişte en azından 4.253, 40 TL fena bir
tutar sayılmaz. Özellikle iş hayatına yeni atıla-
cak olan yirmili yaşlardaki gençler için…

Düşünün okuldan mezun olmuşsunuz ve
büyük bir şans eseri iş bulmuşsunuz. Ücretiniz
4.253 TL. Sigortanız da başlayacak. Hele bir
de yemek ve yol masrafı işyerinden sağlanı-
yorsa tam kaymaklı kadayıf…

Gerçekten böyle mi olacak? Hele de bu sal-
gın döneminde ayakta kalma mücadelesi veren
küçük ve orta ölçekli işletmelerde…

Bir örnekle anlatalım:
İşe müracaat ettiniz, anlaştınız, buraya

kadar her şey çok güzel. Tam tokalaşacaksınız,
yetkili “Ancak” diyor, “Biz size bu ücreti veri-
riz ama sigortanızı yapamayız. Sigortanızın
yapılmasını istiyorsanız, sigorta prim bedelini
sizin ödemeniz gerekiyor. Bu durumda da üc-
retiniz 2.600 TL olur.”

Şaşırdınız mı?
Başka bir örnek;
Orta düzey bir yönetici olarak iş müracaa-

tında bulundunuz. Ücret talebiniz 10.000 TL.
Yetkili, “Tamam!” dedi.“Biz size bu ücreti ve-
ririz ancak, sigortanızı asgari ücretten gösteri-
riz. Kabul ediyorsanız, hemen başlayın.”

Ne yapacaksınız? İşe ihtiyacınız var. Ayrıca
yetkili sohbet arasında, “Bu maaşların altında
çalışmaya razı olan çok sayıda mülteci işçi var.
Sıraya giriyorlar. Hem onlar sigorta da istemi-
yorlar.” diyerek kulağınıza kar suyunu 
kaçırmışken…

Birkaç yıl önce yaşadığım bir olayı hatırla-
dım. Bir yazımda da bahsetmiştim. Örnek ol-
ması için tekrar hatırlatayım;

Toplu taşıma aracında Türkmenistanlı bir
gençle sohbet imkânım olmuştu. Bu genç Avcı-
lar’da bir mobilya firmasında çalışıyordu. Ai-
lesi de İstanbul’daydı. Kardeşleri, akrabaları
hepsi birer iş bulmuşlar ve çalışıyorlarmış.
Oturma ve çalışma izninin olduğunu söyledi.
Bütün ailesinin çalışmasına ister istemez biraz
canım sıkılmıştı. Öyle ya, bizim gençlerimiz
işsiz gezerken…

Kendimi tutamadım ve ne kadar ücret alı-
yorsun dedim.“Bin sekiz yüz lira,” dedi. O
zaman sigortasız çalışıyorsun dedim. Çünkü
asgari ücretin altındasın. Türkiye’de bu tutara
işçi çalıştırılması yasak… Bu durumda senin
çalışma iznin de yoktur. Biraz şaşırdı. “Sigor-
tam var ama ülkemde var,” dedi. “Burada sa-
yılmıyor mu?” Sen, anlattığın kadarıyla
Türkiye’de sigortasız çalışıyorsun; bu durum
senin çalışma izninin olmadığını gösteriyor
diye cevap verdim. Bu sefer, çalışma izni olma-
dığını itiraf etti. Nasıl alabileceğini sordu. Ça-
lıştığınız firma müracaat etmeli, ya da sizin
Türkiye’de derneğiniz var sanırım, onlardan da
yardım isteyebilirsin dedim. Burada işin ilginç
tarafı, farklı yerlerde çalışan akrabaları da
ayda bin sekiz yüz lira ücret alıyorlarmış. 
Mültecilerde maaşlar standarda bağlanmış 
anlaşılan…

Yabancı işçiler ağırlıklı olarak çalışma izni
olmadan, sigortasız ve asgari ücretin altında
çalışıyorlar. Hal böyle olunca da işverenler
kendi vatandaşının maliyetine katlanmamak
için yabancı işçi çalıştırmayı tercih ediyorlar.

Bir başka örnek daha;
1.750 TL maaşla işe girdiği için sevinen, 

tanıdığım bir gence merak edip sordum. 
Aramızda geçen konuşmayı aktarayım;

-Yeni işe girmişsin hayırlı olsun. Haftada

kaç gün gideceksin?
-Sağol abla. Her gün gidiyorum. Ayda

1.750 TL alacağım. Yani tam çalışıyorum.
-Ama aldığın bu ücret asgari ücretin çok al-

tında, bu yasal değil. Neden kabul ettin?
-Kabul etmeyip de ne yapacağım abla, iş mi

var? İtiraz edene patron kapıyı gösteriyor! 
Beğenmeyen çıksın gitsin diyor!
Genç, canı sıkkın bir şekilde cevaplarken

ben de sinir olmuş bir vaziyette sorularıma
devam ediyorum:

-Peki, sigortan var mı?
-Ne sigortası abla! Sigortayı kim bulmuş!

Bizim buralarda kimseye sigorta yapmazlar.
-Neden şikâyet etmiyorsunuz? Şikâyet edin.

Ceza yiyince aklı başına gelir. Siz sessiz kaldı-
ğınız için, onlar sigortasız eleman çalıştırmaya
cesaret ediyorlar.

-Ne yapayım abla. Hem burada iş öğreniyo-
rum. Ailem de çalışmamı istiyor. İstesem de
işten çıkamam. Ailem çok kızar.

E, bu cevaba verecek cevabım olmadı tabii.
Sadece, tabi, sen de haklısın, diyebildim.

Evet, bu durumda yapacak bir şey yok. İş-
veren de işçi de kendi açısından haklı. Birisinin
işe ihtiyacı var, çalışmazsa aç kalacak. Diğeri
de ayakta kalmak zorunda… Çünkü asgari üc-
retin işverene maliyeti, 5.879,70 TL. Küçük
bir restoran, 10 işçi çalıştırsa ayda 58 bin 797
TL ödemek zorunda. Bunun üzerine kira, mal-
zeme ve diğer masrafları da ekleyin. Nereden
baksanız bu işletme ayda 100.000 TL işyeri
giderini göze almak zorunda. En iyi nereden
kısıntıya gidebilir? Çalışanlardan. Ya işçi çı-
kartacak ya da bordrolar üzerinde oynayacak.
Çare yok, sistem buna zorluyor.

Bir de emekli olup da eğer iş bulabilirlerse
tabii, çalışmak zorunda olanlar var. Bunlar
için SGK’ya %32 prim ödeniyor. Kişi emekli
olduğu için bu primin ona hiçbir faydası bulun-
muyor. Emekli maaşında bir artış meydana ge-
tirmiyor. İşverene de yük oluyor. Kısaca emekli
çalışandan kesilen %32 prim, SGK’ya hibe
ediliyor… Emekli zaten zamanında primini
ödemiş, emekli maaşı alıyor. Yetmemiş ki tek-
rar çalışmak zorunda kalmış. İyi de bu kişiden
ne diye bu kadar yüksek prim kesilir? E böyle
olunca da emekliler ikinci bir işte çalıştıkları
zaman işverenle anlaşıyor ve ücretini açıktan
alıyor. Dedik ya sistem buna mecbur ediyor.
Burada kastettiğim ekonomik sistem…

***
Türkiye’de denetim mekanizmaları çalıştı-

rılmıyor. Şikâyet mekanizması da işlemiyor.
Bu durum iş dünyasını da kapsıyor. Kaçak işçi
çalıştırılması konusunda işveren memnun…
Sonuçta işçilik maliyetleri düşüyor… Ücret-
lerde SGK payı çok yüksek: %32,50. Bunun
%15’i işçiden kesiliyor diyeceksiniz ama kıs-
men, çünkü beyaz yakalı tâbir edilen ve profes-
yonel, yönetsel veya idarî işler yapan kişilerden
çoğu, ücretini net üzerinden anlaşır. Hal böyle
olunca da tüm SGK primleri ile vergileri işve-
ren yüklenir. Bu çalışanlar için SGK prim
oranı ya da vergi dilimlerinin bir önemi yoktur,
çünkü maaşlarını etkilemez. Kısaca burada iş-
veren açısından işçi maliyetlerinin de biraz
aşağıya çekilmesi, onlara az da olsa nefes 
aldırabilir.

Tekrar asgari ücrete dönecek olursak; ista-
tistiklerde, asgari ücretle çalışan kişi sayısı
hiçbir zaman gerçeği yansıtmaz. Çünkü o sayı-
nın içinde daha yüksek maaşa çalışıp, ücret
bordrosunda asgari ücretten gösterilen pek çok
çalışan vardır.

İşsizlik bu kadar yüksek oldukça kayıt dışı
çalışma/çalıştırılma devam edecektir. Tabi,
gerçekleri yansıtmayan ücret bordrolarının dü-
zenlenmesi de…

Kayıt dışı 
çalışma hayatı 

BIR OMUR 
DAHA GITTI!
Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür
Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Hemşireyi öldürüp, kaçan şüpheli Rahmi Uygun
(39), Bağcılar'da yakalandı. Saldırganın çok 
sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi

Tülay HERGÜNLÜ
GÜNDEME BAKIŞ

hergunlu@ttnet.net.trGENÇ HEMŞİRE HAYATININ BAHARINDA UĞRADIĞI SALDIRIDA ÖLDÜ

İzlanda
kışı geliyor
İstanbul’un Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına
girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren
hissedilir derecede düşecek. Devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek

yarın saat 10.00 itibariyle, İs-
tanbul’un büyük bölümünde
kuvvetli yağmur, akşam saatle-

rinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz
ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı
itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar
yağışı bekleniyor. Cumartesi ve Pazar da
etkili olması beklenen kar yağışının, önü-

müzdeki hafta ortasına kadar devam
edeceği ön görülüyor. İstanbul’un

büyük bölümünde buzlanma ve
don olayları yaşanabileceği değer-

lendirilirken, bu kar yağışının
geçtiğimiz haftalarda yaşa-

nan hafif kar yağışlarının
aksine, hayatı olumsuz

etkileme ihtimali bu-
lunuyor. İstan-

bul’da nüfusun
büyük bölü-

münün ya-
şadığı

E-5’in
al-

tında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şe-
kilde; boğaz çevresi TEM otoyolu ara-
sında kalan kesimler ile TEM’in
Kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer
yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşa-
nabileceği belirtiliyor.

İBB önlemlerini aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İs-
tanbul’un kar yağışından olumsuz etkilen-
memesi için önlemlerini aldı. Şehrin İBB
sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilo-
metrelik yol ağını açık tutmak için ekipler
24 saat çalışacak. Toplam 7 bin 421 perso-
nel, 1.582 karla mücadele aracı ve iş maki-
nası ile göreve hazır. İstanbul’un 350 farklı
noktasına kurulan istasyonlarda toplam
206.056 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam
1.290 ton solüsyon karla mücadele için
hazır bekletiliyor. Köy yollarını açık tutmak
için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken,
11 vinç ve kurtarıcı da görev başında ola-
cak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş
makinası ortaya çıkabilecek olumsuzluk-
lara müdahale için hazır bekleyecek.
AKOM’dan yapılan açıklamada, tüm ted-
birlerin alındığı, İstanbulluların soğuk
hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle ya-

şanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı
ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

ESENYURT’A 
nefes olacaksınız

EsEnyurt Edebiyat ve Sanat
Festivali’nin 5. gününde söyle-
şiye katılan yazar, oyuncu ve

yönetmen Ercan Kesal, “Katkı sunmak
için buradayım. Bu buluşmaya vesile ol-
dukları için de yetkililere çok teşekkür
ediyorum. Umarım sürdürülebilir, de-
vamı gelen bir etkinliğe dönüşür. Yine
her yıl burada olmaktan mutlu olurum”
dedi. Usta Yazar Sebahattin Ali’nin mü-
cadeleyle geçen yaşamını hikâyeler, şarkı-
lar ve şiirlerle anlatan Ferhat Göçer ise
“Zor bir görev. Festivallerin ilk yılı en zor
yıldır. Bu geleneği oturtmak büyük emek
ister. Bu ilk festivalde beni aralarında
görmek istemeleri benim için büyük bir
onur. Bu açıdan tüm Esenyurt Belediyesi
çalışanlarına ve emeği geçen herkese yü-
rekten teşekkür ediyorum. Başarılarının
daim olmasını diliyorum. Sizler bu festi-
vale sahip çıktıkça Esenyurt'a nefes ola-
caksınız. Onların hayata bakmasını,
bakış açılarını değiştirmeye yardımcı ola-
caksınız. Dünyalarını renklendireceksi-
niz, güzelleştireceksiniz” ifadelerini
kullandı.

Yapılanlar hukuksuz!
İstanbul'un tarihi bölgelerinde
turistlere hem ulaşım hem de reh-
berlik hizmeti veren iki katlı otobüs-

ler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
bünyesine geçti. İBB'nin yetkisini iptal ettiği
firmanın çalışanları eylem yaptı. İBB'nin yetki-
sini iptal ettiği firmanın çalışanları Yenikapı
Sahil Yolu'nda bir araya gelerek basın açıkla-
ması okudu.  Şirket çalışanları adına açıkla-
mayı okuyan avukat Abide Gülel Birsen,
yapılanların hukuksuzluk olduğunu belirtti.

Sözleşmemizi yaptık

Birsen, "Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin
(UKOME) Ağustos 2002'de almış olduğu bir
karara binaen, 2011 yılındaki ikinci ihaleyi de
turistik hat üzerinden kazandık. Sözleşmemizi
yaptık, duraklarımızı kiraladık. 10 yılın so-
nunda pandemiye denk geldik ve bizim sözleş-
memiz uzatıldı. Şuan hala sözleşmemiz
devam ederken, duraklarımız bize kiralıkken
İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün ve önceki
gün zabıta eliyle bizi tahliye etmeye çalıştılar.
Dün sabaha karşı da bütün otobüslerimizi
İBB'ye bağlı trafik ekipleriyle otoparka çektiler.
İBB vekilleri ile görüştük. Hatları artık biz işle-
teceğiz dediler.
Kararlarını 
görmek istedik 
sadece toplu 
taşımaya yönelik
bir karar gösterdi-
ler. Sizi bizi 
taşıyacak olan
otobüsleri bizim
otobüslerimiz gibi
giydirip, bizim

duraklara otobüslerini park edip, UKO-
ME'nin verdiği 5 liralık fiyat yerine 650 liraya
bilet satarak indi bindi turistik hat işletmecili-
ğine başladı" dedi.

Ruhsatımızı yenilemiyor

"Bu tamamen hukuka aykırı" diyen Birsen,
"Bununla da bitmiyor. Orada bizim zabıta
eliyle tahliye edilmemiz ayrı bir hukuka aykırı-
lık. Eğer bizim sözleşmemiz bittiyse öncelikle
tahliyemizi icra müdürlükleri yoluyla yaparsı-
nız zabıta ile değil. İkincisi sözleşmemiz bit-
tiyse ihaleye çıkarsınız çünkü UKOME bunu
söylüyor. Biz davalarımızı açtık ama ne yazık
ki zabıta ve polisi durduramıyoruz ancak bir
yürütmeyle durdurulması gerekiyor. Bu arada
marka ihlalimiz de var çünkü birebirde bizim
milyon dolarlar yatırdığımız otobüslerimizi,
hat üzerindeki çalışmalarımızı kopyalayarak
şu an İBB ticaret yapıyor. Bu süre zarfında on-
larca insan işsiz kaldı, milyon dolarlık yatırım-
larımız şu an otoparkta bekliyor. Biz
otobüslerimizi neye binaen çekiyorsunuz dedi-
ğimizde bize ruhsatımızın olmadığını söyledi-
ler. Bizim ruhsatımız var ancak İBB
ruhsatımızı yenilemiyor" diye konuştu. DHA

Ömür Erez

Gençler 
Esenyurt'ta

Başakşehir Belediyesinin başlattığı ve Türkiye'nin en
büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik
Oyunları’nda turnuva ve yarışmaların hız kesmeden devam

ediyor. Yoğun katılımla yapılan yarışmaların heyecanı ve içeriği İstanbul
genelindeki okullarda öğrencilere de anlatılıyor. Sevilen radyocu Serdar Gö-
kalp, her hafta farklı bir okulda öğrencilerle buluştuğu Serdar Gökalp ile İstanbul

Gençlik Oyunları Sohbetleri progra-
mında Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne konuk
oldu. Gençlerle bir araya gelen Gökalp, hem
İstanbul Gençlik Oyunları hakkında detaylı bilgi
paylaşımında bulundu, hem de öğrencileri spor
yapmaları konusunda teşvik etti. Programda, öğren-
cilere İstanbul Gençlik Oyunları tanıtım filmi ve şampi-
yon olan takımlar için hazırlanan içerikler izletildi.



F lash Tv'de yayınlanan Gülgün Feyman İle
Beni İkna Et programına katılan Damga
Gazetesi İmtiyaz sahibi ve İstanbul Gaze-

teciler Dernek (İGD) Başkanı Mehmet Mert,
Ömer Ziya Göktuğ'un ölümü nedeniyle derin bir
üzüntü yaşadığını söyledi. Koronavirüs testi po-
zitif çıkan Mert, Skype bağlantısıyla katıldığı ya-
yında, Göktuğ'un medya dünyasında her zaman
güzellikle anılacak bir insan olduğunu söyledi.
Mert, “Ömer bey gerçekten bu dünyada hoş bir
seda bırakarak gitti. Tekstil dünyasında, medya
dünyasındaki varlığıyla ve yaptıklarıyla her
zaman hoş anılacak bir isim. Biliyorsunuz med-

yanın özelliklerini milyonlarca liraya değişenler
var. Ama Ömer Bey gibiler doğruluğu ve gerçek-
leri hiçbir zaman paraya değişmedi. Biz Ömer
Bey'i her zaman güzelliklerle anacağız. Maalesef
erken bir zamanda kendisini kaybettik. Bu sü-
reçte de görüyoruz kendisini arayanları, mesaj
atanları. Ne kadar sevilen ve kıymetli bir insan
olduğunu anlayabiliyoruz. Bir kere daha kendi-
sine rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı di-
liyorum” ifadelerini kullandı.

Omicron ciddiye alınmalı

Koronavirüs nedeniyle evde dinlendiğini ve zorlu
bir süreç geçirdiğini de anlatan Mehmet Mert,
herkesin omicron varyantını ciddiye alması ge-

rektiğini anlattı. Yaşadığı sürece ilişkin konuşan
Mert şu ifadeleri kullandı; “Doğrusu 2 yıldır
devam eden koronavirüsün bu kadar acı verece-
ğini bilseydim, yakalanmamak için daha çok uğ-
raşırdım. Gerçekten zor bir süreç geçiriyorum.
Acı veriyor. Gözümüzün önünde çok dostu-
muzu kaybettik. Koronavirüs nedeniyle çok sa-
yıda arkadaşımızı kaybettik. Biz de bir taraftan
hem bu üzüntülerin içindeyiz hem de gündemi
takip ediyoruz. Ekonomik kaygılarımız devam
ediyor, ülkeye ilişkin kaygılarımız devam ediyor
ama sağlık her şeyden önemli. Sağlık gerçekten
bir numaralı gündem maddemiz olmalı. İki gün-
dür tedirginim. Bu sabah gerçekten nefesim tıka-
nacak zannettim ve zorlandım. Boğazımda
kuruluk hissettim, nefesimi açmakta zorlandım.
Daha sonra su içtim, nefesim açıldı ama hemen
ardından başlayan öksürüklerde ziyadesiyle beni
yordu. Twitter'da da “şerefsiz, lanet virüs” yaz-
mıştım. Gerçekten bu virüsün insanları nasıl yor-
duğunu gördüm. Bu süreçte tavsiyem
bilmediğiniz ilaçları kesinlikle kullanmayın.
Zaten omicronun hiçbir ilacı yok. Bol c vitamini,
sıvı tüketeceğiz, sağlıklı besleneceğiz.”
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Flash Tv'de Gülgün Feyman İle Beni İkna Et programında
konuşan Damga Gazetesi İmtiyaz sahibi Mehmet Mert, Flash

Tv sahibi Ömer Ziya Göktuğ'un vefatının üzüntüsünü
yaşadıklarını söyledi. Mert, “Ömer Bey her zaman 

örnek, güzel bir insandı. Kendisini her zaman
güzelliklerle hatırlayacağız” dedi

Göktuğ’u Güzelliklerle 

anacaGız

İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Mehmet Mert, koronavirüs testi pozitif çıktığından dolayı canlı yayına Skype ile evden bağlandı. 
Mert, omicron varyantına karşı da uyarılarda bulundu.

Aşıya rehavat
vakaya sebep
Pandemiyle mücadelede alınan önlemlere uymanın toplumsal bir 
sorumluluk olarak hissedilmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Haydar
Sur, bireysel önlemlere uyulmasının önemini dikkat çekti. Sur,
aşılama nedeniyle insanlarda bir rehavet oluştuğunu belirterek bu
durumun da yeni varyantın yayılmasında etkili olduğunu ifade etti

ÜSKÜDARÜniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanı, Halk Sağ-
lığı Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Haydar Sur, Omicron varyantı
ve aşılama sürecine ilişkin değerlendir-
mede bulundu. Hatırlatma aşılarının
önemine işaret eden Prof. Dr. Haydar
Sur, “Bir kere aşılanıp ondan sonra
ömür boyu bağışıklık sağlayan bir aşı
bulunmuş olsaydı elbette bugün yaşa-
nan vaka artışı yaşanmayacaktı. Kişile-
rin bünyesine ve genetik faktörlerine
göre bazı kişilerde 6 ayda bazılarında 
1 yılda bazılarında 3 ayda aşının etkisi
azalıyor.” dedi. Uzun süren bir pandemi
süreci nedeniyle mücadelede zaman
zaman aksamaların yaşandığını belirten
Prof. Dr. Haydar Sur, “İnsanlarda da
bir bıkkınlık oluştu. Maske, mesafe, hij-
yen kurallarına pek uymama hali Avru-
pa’da da var. Bizde de görüyoruz.
İnsanlar zaman zaman ‘Zaten ben aşılı-
yım, bir şey olmaz’ rehavetine kapılıyor.
Böyle olunca yeni varyant kolaylıkla ya-
yılma zemini buldu.” diye konuştu.
Omicron varyantının
özelliğiinin virüsün
öbür türlerine göre
çok daha hızlı bula-
şabilme yeteneğine
sahip olması oldu-
ğunu kaydeden Prof.
Dr. Haydar Sur, ‘
Hal böyle olunca
bugünkü tablo or-
taya çıkmış oluyor.’

ifadelerini kullandı.

Toplumsal dayanışma önemli

Yeni varyantın etkilerinin tüm dünyada
hissedildiğini belirten Prof. Dr. Haydar
Sur, Amerikan hükümetinin Omicron
varyantının yoğun olduğu bölgelere
giriş-çıkış yasağını tamamen kaldırdığını
belirterek “Amerikalılar’ın bu konuyu
özgürlük arenası haline getirebilmeleri
insanı hayrete düşürüyor. Tüm dünyayı
etkileyen salgın durumlarında toplum-
sal dayanışmanın ön plana çıkarılması
gerekiyor. Amerikalılar bu şekilde düpe-
düz yanılgıdalar.”dedi. Prof. Dr. Haydar
Sur, gelen haberlerden İngiltere’de de vi-
rüse yavaş yavaş grip muamelesi yapıl-
maya başlandığının anlaşıldığını
belirterek Haziran ayına kadar birçok
ülkenin de bu kararı alacağını tahmin
ettiğini söyledi. Prof. Dr. Haydar Sur,
yine de yeni bir varyant çıkması halinde
virüsün eskisinden daha tehlikeli bir
hale gelebileceğinin de unutulmaması
gerektiğini vurguladı.

Lüleburgaz’da köy ziyaretleri başladı
LüLeburgaz belediyesi’nin geçmişle
gelecek arasında köprü kuracak önemli
projelerinden biri olan balkan evi için köy

ziyaretleri başladı. Kültür İşleri Müdürlüğü’nün ger-
çekleştirdiği ziyaretler kapsamında göçmen kültü-
rüne ait eski fotoğraf, vesika, evrak, kıyafet, araç ve
gereçlerin toplanması hedefleniyor. Toplanan envan-
terler yapılacak balkan evi’nde bağışlayan kişinin
adıyla sergilenecek.  Lüleburgaz belediyesi’nin 2022
göç Yılı kapsamında yapımını tamamlamayı planla-

dığı balkan evi Projesi için çalışmalar hızlandı. Proje
kapsamında farklı mesleki grupların bünyesinde bu-
lunduğu Danışma Kurulu’yla toplantılar gerçekleştiri-
lirken, Kültür İşleri Müdürlüğü saha çalışmalarına hız
kazandırdı. 

Balkan mirası gün yüzüne çıkarılacak

Saha çalışmaları kapsamında balkan geleneklerinin
hala yaşatıldığı köyleri ziyaret etmeye başlayan Kül-
tür İşleri Müdürü reşide Candan ve Lüleburgaz 

belediyesi rekreasyon uzmanları İsmet altay Süpür-
geci ile elif Toköz, köy muhtarları ve halkıyla bir araya
geldi. Köy kahvelerinde halkla buluşan ekip, balkan
evi Projesi hakkında vatandaşlara detaylı bilgi veri-
yor. bilgilendirmenin ardından ise vatandaşlardan
balkan gelenek ve mirasını içeren göçmen kültürüne
ait eski fotoğraf, vesika, evrak, kıyafet, mutfak gereç-
leri, tarım aletleri ve zanaat ekipmanları isteniyor.
Toplanan envanterler ise bağışlayan kişinin adıyla
birlikte balkan evi’nde sergilenecek. 

gazetedamga gazetedamga damgaweb
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Kovid vakaları
pik yaptı

Rusya'ya çok ağır yaptırım uygularız

Almanya’da son 24 saatte tespit edilen
133 bin 536 vaka ile Kovid-19 salgınında
günlük en yüksek rakama ulaşıldı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaş-
vili, ülkesinin toprak bütünlüğü ve
egemenliğine verdiği güçlü destek
için Türkiye'ye teşekkür etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya saldırması
halinde Rusya'ya çok ağır ekonomik ve mali yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi

robert Koch Enstitüsünden (RKI)
yapılan açıklamaya göre, Almanya’da
toplam vaka sayısı 8 milyon 320 bin

386’ya yükseldi. Son 24 saatte 133 bin 536 kişiye
Kovid-19 tanısı konuldu. Dün de 112 bin 323 va-
kanın tespit edildiği ülkede iki gün üst üste salgı-
nın başından bu yana rekor yaka sayıları
kaydedildi. Ülkede son 24 saatte virüsten hayatını
kaybedenlerin sayısı ise 234 artarak 116 bin 315’e
yükseldi. 1 milyon 64 bin 200 aktif vakanın bu-
lunduğu ülkede haftalık 100 bin kişide görülen
yeni vaka sayısı da 638,8 olarak belirlendi.

Yüz binlerce vaka uyarısı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ZDF
televizyonda katılığı bir programda, gerçekçi se-
naryolara bakıldığında salgındaki bu dalganın
şubat ortasında zirve yapacağını belirterek her
gün yüz binlerce vakanın tespit edilmesinin bek-
lenmesi gerektiğini söyledi. Lauterbach "Bu-
nunla bu senaryoların ortaya çıkacağını
söylemiyorum ancak bu olasılık yüksek oranda."
değerlendirmesinde bulundu. Hastanelerdeki
yoğun bakım servislerine bakıldığında bu yüksek
vaka sayılarının üstesinden gelebilecek ülkelerin
bulunduğunu ancak Almanya’daki durumun
farklı olduğunu aktaran Lauterbach, "Alman-
ya'da aşılanmamış çok sayıda yaşlı olduğu için
buradaki durum örneğin İtalya, Fransa veya İn-
giltere'den çok farklı olabilir." dedi. Sağlık Ba-
kanı Lauterbach, İngiltere'de 50 yaş üstü
aşılanmamış kişi oranının yüzde 1 ile 2 arasında
olduğuna işaret ederek "Bunlar bizim yaklaşa-
mayacağımız oranlardır." ifadesini kullandı.

Garibaşvili, başkent Tiflis'te Hü-
kümet Binasında Türkiye'nin Tiflis
Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı

kabul ederek Türkiye ile Gürcistan arasındaki
mevcut ilişkileri değerlendirdi. Başbakanlıktan
yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Gür-
cistan ile Türkiye arasında etkin stratejik iş birli-
ğinin, sürdürülebilir kalkınma ve güvenilir bir
ortaklığın açık bir örneği olduğu ve bunun da
ülkelere daha fazla ekonomik bağımsızlık, gü-
venlik ve sürdürülebilirlik getireceği vurgulandı.
Garibaşvili, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da
güçlendirilmesine sağladığı katkılarından dolayı
Büyükelçi Yazgan'a teşekkür etti ve Gürcistan'ın
toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği güçlü
destek için Türk tarafına teşekkür etti. Görüş-
mede, Türk ilaçlarının Gürcistan pazarına açıl-
ması, ülkeler arasındaki ticaret ve ekonomik
ilişkilerin gittikçe artırılması gibi konular da ele
alındı. Başbakan Garibaşvili, komşu ülkelerle et-
kili bölgesel iş birliğinin güvenlik, istikrar ve sür-
dürülebilir kalkınmanın yolu olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen,
Dünya Ekonomik Forumu'nun

(WEF) çevrim içi düzenlenen "2022 Davos
Gündemi" toplantısında konuştu. Bazı ül-
kelerin diğerlerine "arka bahçesi" muame-
lesi yapmasını kabul etmediklerini
vurgulayan von der Leyen, Rusya'nın Avru-
pa'yı "etki alanları" şeklinde ayrıştırması gi-
rişimlerine karşı çıktıklarını kaydetti.Von der

Leyen, AB'nin "Rusya tarafından tehdit edi-
len Ukrayna ve Avrupalı ortaklar" ile daya-
nışma içinde olduğunu belirterek şu
ifadeleri kullandı: "Ukrayna, egemen bir
ülke olarak karar verme özgürlüğüne sahip-
tir ve biz bu temel ilkeyi savunmaya devam
edeceğiz. Biz diyalog istiyoruz. Biz anlaş-
mazlıkların bu amaçla kurulmuş yapılar
içinde çözülmesini istiyoruz. Ama durum
kötüleşirse, Ukrayna'nın toprak bütünlü-

ğüne yeni saldırılar olursa çok ağır ekono-
mik ve mali yaptırımlarla karşılık vereceğiz.
Transatlantik topluluğu bu konuda çok
sağlam durmaktadır." AB'nin Rusya için
açık ara en büyük ticari ortak ve en büyük
yatırımcı olduğunun altını çizen von der
Leyen, "Bu ticari ilişki, bizim için önemli
ama Rusya için çok daha önemli. Ümit
ederim bir saldırı olmaz ancak olursa da
hazırlıklıyız." diye konuştu.

Azerbaycan'da bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları yad ediliyor

A zerbaycanlılar, 1990'da yaşanan
katliamda hayatını kaybedenleri
anmak için Bakü Şehitler Hıyaba-

nı'na akın etti. Kar yağışına rağmen binlerce
insan şehitliği ziyaret için uzun kuyruk oluş-
turdu. Kovid-19 tedbirlerine uyularak ger-
çekleştirilen ziyaretlerde mezarlara kırmızı
karanfiller bırakıldı, şehitler için dualar
edildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşi
Mihriban Aliyeva ile Şehitler Hıyabanı'na
ziyarette bulundu. Aliyev, Ebedi Ateş Anı-
tı'na çelenk bıraktı. Ülke genelinde yerel sa-
atle 12.00'de tüm şehitler için bir dakikalık
saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada
Hazar Denizi kıyısındaki gemiler ve trafik-
teki araçlar da korna çaldı.

Bizi ezmek istediler

Şehitliği ziyaret eden Malik Mehdiyev, yap-
tığı açıklamada, Kanlı Ocak olaylarına, Sov-
yet ordusunun gerçekleştirdiği katliama
tanık olduğunu söyledi. Mehdiyev, 19
Ocak'tan 20 Ocak'a bağlayan gece Ba-
kü'nün girişlerinden birinde barikatlarda
nöbet tuttuğunu belirterek, "Yaklaşık 100
kişi bekliyorduk. Gece saatlerinde tanklarla
bize saldırdılar. Rastgele ateş ediyorlardı.
Bulunduğumuz yerde 27 kişi şehit oldu. Ben
de bir binanın bodrum katına sığınarak sağ
kaldım." diye konuştu. Sabah olunca olayın
vahametinin gün yüzüne çıktığını dile geti-
ren Mehdiyev, "Bu katliam Azerbaycan

Türk halkına karşı bilinçli olarak yapılmış
bir olaydı." dedi. Ferhat Gurbanov da olay-
ların bizzat tanığı olduğunu, Sovyet tankla-
rının sivillerin üzerine ateş açmasını bugün
olmuş gibi hatırladığını kaydetti. Gurbanov,
"Bir zamanlar vatandaşı olduğumuz ülkenin
ordusunun üzerimize ateş açmasını bekle-
miyorduk. Diyelim ki biz barikatlarda nöbet
tutuyorduk, peki etraftaki binalara niye ateş
ediyorlardı." ifadelerini kullandı. Şehitler Hi-
yabanı'nı ziyaret eden Şücaat Hüseyinova
ise 20 Ocak 1990 gününün de aynı bugünkü
gibi karlı olduğunu, beyaz karların masum
insanların kanıyla kırmızıya boyandığını
söyledi. Hüseyinova, "Silahlı askerler silah-
sız sivillere saldırdı. Bu planlı yapılan bir işti.
Bizi ezmek istiyorlardı fakat başaramadılar.
Eğilmedik. Bugün de dik duruyoruz." dedi.

Sorumlular cezalandırılmadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Kanlı
Ocak" olaylarının 32. yılı dolayısıyla bildiri
yayınladı."Kanlı Ocak" olaylarının 20. yüzyı-
lın en korkunç suçlarından biri olduğu belir-
tilen bildiride, yaşananların henüz
uluslararası siyasi ve hukuki bir değerlendir-
meye tabi tutulmadığı kaydedildi.Bildiride,
"Bu suçun doğrudan sorumlusu eski Sovyet
yönetimidir. Uluslararası hukuka göre 20
Ocak olayları insanlığa karşı suç olarak sı-
nıflandırılmalı, siparişçileri ve failleri ceza-
landırılmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Kanlı OcaK yası
Azerbaycanlılar, 1990'da yaşanan
katliamda hayatını kaybedenleri
anmak için Bakü Şehitler Hıyabanı'na
akın etti. Kar yağışına rağmen bin-
lerce insan şehitliği ziyaret için uzun
kuyruk oluşturdu. Kovid-19 tedbirle-
rine uyularak gerçekleştirilen ziyaret-
lerde mezarlara kırmızı karanfiller
bırakıldı, şehitler için dualar edildi. 

Kanlı Ocak
hakkında

Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini
göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, 1990 yılının başlarında
Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitinglere baş-
ladı. Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli böl-
gelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve

çocukların da bulunduğu 147 sivili katletti, yüzlerce kişiyi yaraladı.
Şehitler, yüz binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları içinde kırmızı ka-
ranfillerle bugünkü adıyla Şehitler Hıyabanı'na defnedildi. Azerbay-
canlılar, 32 yıldır her 20 Ocak'ta, ellerinde "20 Ocak" kurbanlarının
simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor.

içişleri Bakanı Faeser,
Süddeutsche Zeitung'a
yaptığı açıklamada, Al-

manya'nın bir göç ülkesi olduğuna
işaret etti. İş gücü göçünün kolaylaş-
tırılması gerektiğini belirten Faeser,
şunları söyledi:"Biz bir göç ülkesiyiz
ve sonuçta iyi bir uyum ülkesi olmak
istiyoruz. Alman vatandaşlığını
kabul eden insanları ağırlamak isti-
yoruz. Öte yandan ülkede kalama-
yanların geri dönüşlerini ve gönüllü
ayrılmalarını da hızlandırmak istiyo-
ruz. Artık insanların de-
nizlerde boğulmalarına
seyirci kalamayız. Yasal
göç yolları oluşturaca-
ğız. Benim için insanlık
ve gerçekçilik birbirine
aittir."Bakan Faeser,
"İslam, elbette Alman-
ya'ya aittir. Almanya'da
uzun yıllardır kültürel
yaşamın bir parçası ol-
muştur." değerlendir-

mesinde bulundu. Göç için kota
oluşturulması tartışmalarına da de-
ğinen Faeser, Almanya'nın iş gücü
piyasası için de büyük ölçekte göçe
ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Devlet tahammül edemez

Faeser, aşırı sağcılığa karşı bir eylem
planı hazırladıklarını ve aşırılık yanlı-
larının kamu hizmetinden daha hızlı
çıkarılacağını aktararak şunları kay-
detti: "Örneğin radikalleri kamu hiz-
metinden daha hızlı çıkaracağız. Bu

tür davalarda disiplin soruş-
turmalarının uzun sürmesi
dayanılmaz. Bunu hızlandır-
mak istiyorum. Bu aynı za-
manda memurlarının
dinlenmesine izin veren aşırı
görüşlü insanlar için de ge-
çerlidir. Örneğin açıktan dev-
lete karşı savaş çağrısı yapan
bir faşistin hala öğretmen ol-
ması mümkün değildir. Dev-
let buna tahammül edemez."

İslam Almanya’ya aittir
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "İslam, elbette Almanya'ya aittir. Almanya'da uzun yıllardır kültürel yaşamın bir parçası olmuştur." dedi

Türkiye'ye
teşekkür etti

Tonga’ya yardım
Yeni Zelanda hükümeti bugün
yaptığı açıklamada şiddetli ya-
nardağ patlamasının ardından

adalar ülkesi Tonga'ya insani yardım taşı-
yan hava kuvvetlerine ait kargo uçağını
gönderdiğini açıkladı. Yetkililer, Tonga’da
hali hazırda Kovid-19 vakası olmadığı için
tüm teslimatların temassız yapılacağını
vurguladı. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı
Nanaia Mahuta ve Savunma Bakanı Peeni
Henare bugün yaptığı açıklamada, Yeni

Zelanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait C-
130 tipi Herkül kargo uçağının Tonga'ya
yardım malzemeleri gönderdiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta "Uçak, su
konteynırları, geçici barınaklar için kitler, je-
neratörler, hijyen ve aile kitleri ve iletişim
ekipmanı dahil olmak üzere insani ve afet
yardımı malzemeleri taşıyor" ifadelerini
kullandı. Tonga’da hali hazırda Kovid-19
vakası olmadığı için gönderilen tüm yar-
dımların 'temassız' yapılacağı vurgulandı.

KKTC’ye kritik ziyaret
Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Ersin Tatar,

Azerbaycan Cumhuri-
yet Halk Partisi 

Başkanı Badraddin
Guliyev'i kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhuriyet Halk
Partisi Başkanı Badraddin Guliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Guliyev ve beraberinde-
kileri makamında yaptığı kabulde, anlamlı ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatar,
KKTC'de verdikleri mücadele içerisinde her
zaman ana vatan Türkiye'ye ve diğer Türk dev-
letlerine gönülden bağlı olduklarını belirterek
son yıllarda Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ve
Türkiye Cumhuriyeti ile yakınlaşmasının kendi-
lerine de ilham kaynağı olduğunu söyledi.
KKTC'nin Doğu Akdeniz'de kendi mücadele-

sini vermiş ve hürriyetini kazanmış bir Türk
devleti olduğunu dile getiren Tatar, şöyle devam
etti: "Azerbaycanlı kardeşlerimizle münasebeti-
mizin daha da ileriye gitmesi, sosyal ve kültürel
temasların artması bizi memnun etmektedir.
Azerbaycan bize büyük bir ilgi göstermektedir.
Çok sayıda gazeteciyle röportaj yapıp televiz-
yon programlarına katılıyorum. Biz, aynı soy-
dan gelen milletiz, aynı kültürü paylaşan, kader
birliği yapmış ve her türlü mücadelede birbiri-
nin yanında olan devletleriz. Ortada, hepimizin
saygı duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti vardır.
Bizi birbirimize bağlayan çeşitli, farklı ve güçlü

bağlar vardır. Azerbaycan halkı, bizim gardaşı-
mızdır. Gönlümden geçen, kısa zamanda en üst
düzeyde siyasi bağın da artmasıdır."

Azerbaycan'a teşekkür

Tatar, KKTC'de demokrasi olduğuna değinerek
Azerbaycan'dan KKTC'ye gelerek üniversite-
lerde öğrenim gören ve eğitim veren çok sayıda
öğrenci ile akademisyen bulunduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Tatar, "Çeşitli alanlarda ara-
mızdaki münasebetler her geçen gün ilerlemek-
tedir. Bu bağlamda size ve Azerbaycan halkına
sevgilerimi iletiyorum." diye konuştu.
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B u hafta Harold Pinter,
Albert Camus, Sofok-
les gibi uluslararası üne

sahip yazarların yanı sıra genç ya-
zarların eserleri seyirciyle buluşu-
yor. Kutlama (Yeni Oyun), Sen
İstanbul’dan Daha Güzelsin, Geçit,
Veba, Antigone, Can Yeleği, Zehir,
Moby Dick, Yaftalı Tabut, 12. Gece,
Rüya, Benim Güzel Pabuçlarım, Karagöz
Çiftlik Bekçisi, Herkes Sihirbaz Olacak, Bir
Gün Ayakkabımın Teki, Elma Kurdu Kırtık,
Bekçi ile Postacı oyunları Ocak ayının son hafta-
sında sahnelenecek.

Bu Haftanın Programı 
(26-30 Ocak 2022)

KUTLAMA (Yeni Oyun)
Şehrin en lüks restoranında herkesin birbirini kü-
çümseyerek kendi varlığını yücelttiği, ağızına geleni
söylediği, evlilik, tanışma, yükselme gibi nedenlerle
sözde “kutlama” yapılan bir akşam yemeği... Kut-
lama, ömrü boyunca insan hakları mücadelesi ver-
miş Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Pinter’ın son
oyunu. Harold Pinter’in yazdığı Yıldırım Fikret
Urağ’ın yönettiği oyunda Can Ertuğrul, Çağlar
Polat, Erkan Sever, Gizem Akkuş, Orçun Tekelioğlu,
Özgür Efe Özyeşilpınar, Pınar Demiral, Selim Can
Yalçın, Selin İşcan, Şehnaz Bölen Taftalı rol alıyor.
Oyun, 26-29 Ocak 2022 tarihleri arasında Harbiye
Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

SEN İSTANBUL'DAN DAHA GÜZELSİN

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçü-
nün ortak yazgısı, aynı mekanda, dile gelenlerden
daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde
gizli… Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamla-
rında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine
benzerken, geçmiş, şimdi ve gelecek içiçe geçiyor.
Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda
Ayfer, Başak ve Melis’in hikâyesini anlatıyor. Kadı-
nın değişmeyen hikâyesini… “Kucağıma almışım
seni… yürümüşüz beraber, çelik tellere bakmışım,
çimentoya, karşıdan yeni yeni çıkan uzun bina-
lara… yerdeki asfalta bakmışım… yolun yarısında
yorulanların sigara dumanları arasından geçmişiz,
ter kokusu her yer Allah kahretsin, “boğaz havasının
içine ettiniz” diye bağırdım. ‘gel kız eve gidiyoruz,
sen İstanbul’dan daha güzelsin’ O gün hayatımın en
güzel günüymüş, meğerse…” Murat Mahmutyazı-
cıoğlu’nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun
çağdaş araçlarını buluşturan oyun, “üç anlatıcılı bir
kurguyla ilerliyor. Mekânın birliğine hikâyenin par-
çalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkı-
yor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı
kalmış üç hikâyeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikâye
de tekleşiyor ve ‘kadın’ın hikâyesine dönüşüyor…
”Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği
oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatı-
roğlu rol alıyor. Oyun, 26-29 Ocak 2022 tarihleri
arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

GEÇİT

Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa
ve maraba, saklandıkları yerden kontrol noktasını iz-
lerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlı-
ğından beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve
ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir.Cem Düzo-
va’nın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda
Gürol Güngör, Hasip Tuz, Emre Narcı, Müslüm
Tamer rol alıyor. Oyun 26-29 Ocak 2022 tarihleri
arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

VEBA 

Nobel Ödüllü yazar Camus’nün faşizm alegorisi
olarak kaleme aldığı eserde, veba salgını sırasında
yaşanan kaotik durum anlatılır. Karantina döne-
minde verilen mücadele, belirsizlik ve korkunun ege-
men olduğu bir dünya canlandırılıyor. Neil
Bartlett’in uyarladığı Mehmet Ergen’in çevirip yö-
nettiği oyunda Sevil Akı, Serdar Orçin, Murat Coş-
kuner, Emrah Can Yaylı, Burteçin Zoga, Tankut
Yıldız, İrem Arslan, Özgür Dereli, Burak Davu-
toğlu, Ergun Üğlü, Cafer Alpsolay rol alıyor.
Oyun, 26-29 Ocak 2022 tarihleri arasında Gazios-
manpaşa Sahnesi’nde.

ANTİGONE 

Devletin olmazsa
olmaz yasası, bireyin
vicdanında karşılığını bula-
mazsa, iktidarın elinde tuttuğu iki
ucu kızgın demir kimi yakar? Sophok-
les’in binlerce yıl önce kaleme aldığı aynı adlı oyu-
nundan uyarlanan Antigone’de; aynı savaşta
birbirini öldüren ama biri kahraman diğeri hain ilan
edilen iki kardeşine de, son görevini yapmakta ka-
rarlı olan Antigone ile; devletin varlığıyla kendi varlı-
ğını eş tutan Kreon’un buyruklarından geri adım
atmayan duruşu karşı karşıya geliyor.İnsanlığın tüm
kadim deneyimleri tarihe gömülürken yine de çözül-
meyen, kaybolmayan çelişkilerimizi sahneye getiren
“Antigone”, dünden bu günü tartışıyor. Sofokles’in
yazdığı, Sabahattin Ali’nin çevirdiği Engin Alkan’ın
uyarlayıp yönettiği oyunda Cengiz Tangör, Zafer
Kırşan, Aslı Menaz, Gözde İpek Köse, Özgün
Akaçça, Destan Batmaz, Onur Şirin rol alıyor.
Oyun, 27-29 Ocak 2022 tarihleri arasında Sultan-
gazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde. 

CAN YELEĞİ

Mülteci bir Anne yeterince tanımadığı bir coğraf-
yada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutu-
nup yeni olanla baş etmeye çabalar.  Aynı kaderi
paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitle-
diği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız, anla-
mak istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz
durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü. He-
pimiz aynı dünyada yaşıyorken, nasıl oluyor da öte-
kine dönüşüyoruz? “Gerçekler; Gerçekleri
görmezsen çarpar insanı, alır duvara çarpar”. De-
nizyıldızı, hangi dileği taşıyor acaba, balıklar, yosun-
lar, hayat. Suyun içinde hayat var ama bize değil.
Balıklar biliyor insan bilmiyor.” Modern dünyanın
temel sorunlarına ışık tutan çağdaş kadın yazar
Gönül Kıvılcım; Boğaziçi Üniversitesi‘nde iktisat
eğitimi aldıktan sonra yüksek lisansını Norveç’in
Bergen Üniversitesi’nde kitle iletişim dalında ta-
mamladı. Gönül Kıvılcım’ın yazdığı Nihat Alpte-
ki’nin yönettiği oyunda Elçin Atamgüç rol alıyor.
Oyun, 26-29 Ocak 2022 tarihleri arasında Müze
Gazhane Büyük Sahne’de.

ZEHİR

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan
çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalır. Bu
buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür.
Karşı tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan
taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek dünyasının bakış
açısına odaklanan eser Hollanda prömiyerinin ar-
dından birçok dile çevrilmiştir. Lot Vekemans’ın yaz-
dığı Şaban Ol’un çevirip yönettiği oyunda Sevinç
Erbulak, Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir,
Eraslan Sağlam rol alıyor. Oyun, 26-29 Ocak 2022
tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan 
Sahne’de.

MOBY DİCK 

Genç bir denizci olan Ishmael, dünyayı görmek için
Kaptan Ahab’ın balina gemisine yazılır. Balina av-
cısı Ahab, bir av sırasında tek bacağını kaybettikten
sonra ölümüne bir intikam duygusuyla yaşar ve de-
nizlerin en büyük, bilge canlısı beyaz balina Moby
Dick’in peşinde okyanuslar geçer. Ishmael, heyecan

dolu
bu yolculukta, bir balina gemisi kap-
tanının doğayla olan içgüdüsel sava-
şının tragedyasına tanık olur. Herman
Melville’in aynı adlı romanından Se-
bastian Armesto’nun uyarladığı, Seza
Güneş’in yönettiği oyunda Arda Alpkı-
ray, Berna Oğuzutku Demirer, Cem
Baza, Deran Özgen, Direnç Dedeoğlu,
Elif Verit, Hakan Örge, Pınar Pamuk rol
alıyor. Oyun, 26-29 Ocak 2022 tarihleri
arasında Üsküdar Musahipzade Celal
Sahnesi’nde.

YAFTALI TABUT

Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildi-
ğimiz, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı,
kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın
her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın
hikâyesi. 1920’lerde başlayan mücadelesine
Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de
eşlik ediyor. Bilgesu Ere-
nus’un yazdığı Yelda Bas-
kın’ın yönettiği oyunda Bensu
Orhunöz, Ceren Hacımura-
toğlu, Lale Kabul, Nazan
Yatgın Palabıyık, Selin Türk-
men, Şenay Bağ, Yeşim Ma-
zıcıoğlu rol alıyor. Oyun,
26-29 Ocak 2022 tarihleri
arasında Üsküdar Kerem Yıl-
mazer Sahnesi’nde. 

12. GECES

hakespeare'in en sevilen ko-
medilerinden biri olan 12.
Gece'de, ikiz kardeşler Viola
ve Sebastian, bir gemi kaza-
sından sonra, birbirlerini öldü
sanıp ayrı düşerler. Viola, Illy-
ria dükü Orsino'nun hizme-
tine girebilmek için erkek
kılığına girer. Orsino adına güzel
Olivia'ya kur yapmakla görevlendirilir. Olivia
ise kardeşinin ölümünden sonra yastadır ve
ayağına gelen herkesi geri çevirmektedir, ta ki
şimdi erkek kılığındaki Viola'ya aşık olana
dek. Bu sırada, Olivia'nın dayısı Tobi, tutucu
hizmetkâr Malvolio'ya şamatalı bir oyun
oynarak, bu cümbüşlü kimlik yanılması ve
karşılıksız aşk hikâyesini iyice kızıştırır. Wil-
liam Shakespeare’in yazdığı, Serdar Biliş’in
yönettiği oyunda Ali Gökmen Altuğ,
Bennu Yıldırımlar, Doğan Şirin, Emrah
Özertem, Ersin Umulu, Gürkan Başbuğ,
Mehmet Avdan, Neşe Ceren Aktay,
Nilay Bağ, Özge Kırdı, Özge Özder,
Seda Fettahoğlu, Senan Kara Tutum-
luer, Tolga Yeter rol alıyor. Oyun, 26-29
Ocak 2022 tarihleri arasında Ümra-
niye Sahnesi’nde.

RÜYA
(5+Yaş)

Hayvanla-
rın kafese

kapatılması,
gösterilerde kul-

lanılması, doğal
yaşam alanlarından

uzaklaştırılmaları nede-
niyle çok üzülen bir çocu-

ğun onları nasıl
kurtardığı anlatılır.
Özge Midilli-Ertan Kı-
lıç’ın yazdığı Özge Mi-
dilli’nin yönettiği
oyunda Nilay Yazıcı-
oğlu, Tarık Köksal,
Nilay Bağ, Ceren
Kaçar, Ceysu Aygen,

Çağlar Polat, Emre
Çağrı Akbaba, Mehtap Gündoğdu Akbulut rol alıyor. Oyun, 30 Ocak

2022 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)
Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kal-
maz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri almak
için iş aramaya başlar. Girdiği işlerden çocuksu duyarlılığı nedeniyle bir bir kovulur. Pabuçlarına
asla kavuşamayacağını düşünüp umutsuzluğa kapıldığında, imdadına çocuklar yetişir ve onların
desteğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte kahkaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye
devam eder. Dersu Yavuz Altun’un yazıp yönettiği oyunda Ayşe Günyüz, Çağrı Büyüksayar, Oğuz-
han Oğuz, Gülsüm Alkan, Samet Silme, Sefa Turan rol alıyor. Oyun, 30 Ocak 2022 tarihinde Fatih
Reşat Nuri Sahnesi’nde.

KARAGÖZ ÇİFTLİK BEKÇİSİ (3+ Yaş)
Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. Sonunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. İşi hay-
vanların bakımını yapmaktır. Ama ortada bir sorun vardır. Karagöz, hayvanları tanımamaktadır.
Özgür Atkın’ın yazıp yönettiği oyunda İrem Erkaya ve Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 30 Ocak
2022 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

HERKES SİHİRBAZ OLACAK
(Yeni Oyun) (3+ Yaş)Ünlü sihirbaz Zubi’nin öğrencileri “usta”lığa geçip onun sihirli şapkasını
almanın hayalini kurarlar. Zubi, sihirli şapkanın yeni sahibini belirlemek için bir yarışma dü-
zenler. İllüzyon gösterileriyle ilerleyen oyunda, hedefe ortaklaşa ilerlemenin önemi anlatılıyor.
Kubilay Tuncer’in yazıp yönettiği oyunda Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Cihat Faruk Sevindik,

Damla Cangül Yiğit, Zeliha Bahar Çebi
rol alıyor. Oyun, 30 Ocak 2022 tarihinde
Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi 
Sahnesi’nde.

BİR GÜN AYAKKABIMIN
TEKİ (3+ Yaş)
Rengarenk bir mutfak… Ama her yer
çok dağınık… Oyuncu mutfağı topla-
maktan sıkılıp gitmeye karar verir ama
ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz.
O da ne, önce ayakkabısının diğer teki,
sonra mutfaktaki her şey konuşmaya
başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u
aramaya gitmiştir ve kim bilir başından
ne maceralar geçmektedir… Derya
Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ın
yönettiği oyunda Derya Yıldırım rol alı-
yor. Oyun, 29 Ocak 2022 tarihinde Şişli
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)
Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oy-
nanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için
çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık
bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına
varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut nesnelerle soyut
kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun günlük ya-
şamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan oyun çocuğa kendi
gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova’nın yazıp
B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği oyunda; Elyesa Çağlar  Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor.
Oyun, 30 Ocak 2022 tarihinde Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

BEKÇİ İLE POSTACI (3+ Yaş)
Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello adlı çocuk kitabından uyarlanan eserde bir bekçi ile bir
postacı ev arkadaşlarıdır. Biri gece diğeri gündüz çalıştığından hiç görüşemezler. Soğuk bir kış
günü ikisi de hastalanınca, evi aynı anda paylaşmaları gerekir. Lodovica Cima, Gabriele Clima’nın
yazdığı Ceylan Özçapkın’ın çevirdiği, Derya Yıldırım’ın oyunlaştırıp yönettiği oyunda Besim Demir-
kıran, Cafer Alpsolay, Fatma İnan, Melisa Demirhan, Reyhan Karasu, Zeynep Ceren Gedikali rol
alıyor. Oyun, 30 Ocak 2022 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.
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İstanbul
Büyükşehir

Belediyesi (İBB)
Şehir Tiyatroları,
ocak ayının son

haftasında 17
oyunla seyirci

karşısına çıkıyor

TIyaTroseverler ICIn

17 OYUN

ÇOCUK OYUNLARI

DOLU DOLU

TiYATRO

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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G aziosmanpaşa Belediyesi, ka-
rate ve takvando kurslarında
eğitim gören farklı yaş grupla-

rından 150 sporcu için kuşak sınavı dü-
zenledi. Gaziosmanpaşa Dr. Kadir
Topbaş Gençlik ve Spor Salonu’nda dü-
zenlenen törende sporcuların kuşak
almak ve bir üst kuşağa geçmek için ser-
giledikleri performanslar heyecana sahne
oldu. Sınavda başarılı sonuçlar alan
sporculara madalya ve sertifikalarını Ga-
ziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta takdim etti. Tüm sporcuları
tebrik eden ve başarılar dileyen Başkan
Usta, “Profesyonel hocalarımızla çocuk-
larımıza spor eğitiminin verildiği, birlikte
bir takım alışkanlığının sağlandığı, bu ül-
kenin gerçek sahipleri olarak hem sporda
hem eğitimde hem de kişilik anlamında
yetişmelerinin sağlandığı önemli bir mezi-
yet kazanıyorlar. Onların sporla birlikte
zihinlerinin gelişmesine, sağlam bir vü-
cuda sahip olmalarına katkı sağlarken
aynı zamanda onlara profesyonel sporcu
olma imkanı sağlıyoruz” dedi.

Spora yatırım sürecek

Gençlik ve spor hizmetlerinin artarak
devam edeceğini ifade eden Başkan Usta
şunları kaydetti: “Sporda başarılı olma-
nız, en üst düzeyde dereceler almanız siz-
ler kadar bizleri de mutlu ediyor. Çünkü
hem şehrimizi hem İstanbul’umuzu hem
ülkemizi ve milletimizi gururla temsil et-
meniz bizi o kadar mutlu ediyor ki yaptı-
ğımız birçok hizmet ve yatırımın ötesinde
bize enerji katıyor. Bu vesileyle salonları-
mıza yenilerini eklemek suretiyle kadınla-
rımıza ve çocuklarımıza yönelik spor ve
gençlik merkezleri ile bu hizmetlerimizi
artırmaya devam edeceğiz.”

Herkes kurslara gitmeli

Kızını tekvando kursuna yazdıran Selma
Gürel, “Başlangıçta korkuyorduk. Çünkü
kızımız çok küçük. Ama onun için çok iyi
olduğunu şimdi daha iyi gördük. Kesin-
likle bu kurslara gitmelerini çocuklara
tavsiye ediyorum. Çünkü onların geleceği
için disiplin çok önemli. Bunu ne yazık ki
anne, babalar kolay kolay veremiyor.
Ama buradaki hocalarımız bunu çok
güzel sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Tür-
kiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD)
iş birliğiyle düzenlenen Grassroots C Antre-
nörlük Eğitimleri, ilk kez Gaziosmanpa-
şa'da gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa
Belediyesi'nin destekleriyle Sedat Balkanlı
Spor Tesisleri'nde yapılan eğitimlere 30
aday antrenör katıldı. Gaziosmanpaşa'nın
gururu milli futbolcu merhum Sedat Bal-
kanlı'nın adının verildiği kursa katılan aday
antrenörler, C lisansı alabilmek için 9 gün
boyunca hem saha içerisinde uygulamalı
hem de saha dışında teorik eğitimler aldı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardım-
cısı Mustafa Koral, merhum Sedat Balkan-
lı'nın eşi Şükran Balkanlı ve oğlu Uğur
Balkanlı da tesisi ziyaret ederek, aday antre-
nörlere başarılar diledi. Antrenör adayları
ise Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne, TÜFAD
Başkanı Mehmet Yorulmaz'a ve ekibine
desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1538498)

BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURZİM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİC. A.Ş.SÜRÜ-
CÜSÜZ BİNEK VE TİCARİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2022/30755
1-İdarenin
a) Adresi :Çubuklu Mah. Hıdiv Kasrı Cad. No: 1/1 Beykoz/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :0216 413 92 53 - 0216 537 08 42
c) Elektronik Posta Adresi :ihale@beltur.istanbul
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Hizmet Aracı (Makam), 2 Adet Ticari Araç 

(Kamyon) Kiralama Hizmeti Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İstanbul il sınırları içerisinde yapılacaktır.
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.03.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme ve 

Ticaret A.Ş. Toplantı Salonu - Çubuklu Mah. Hidiv Kasrı Cad. 
No:1/1 Beykoz/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :14.02.2022 - 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart 
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 
ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü sürücülü/sürücüsüz araç kiralama 
hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
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 Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve 
Sağlık Yatırımları İşletme ve Ticaret A.Ş. Satınalma Müdürlüğü - Çubuklu Mah. Hidiv Kasrı 
Cad. No:1/1 Beykoz/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
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:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

SÜRÜCÜSÜZ BİNEK VE TİCARİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI
BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURZİM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİC. A.Ş.

İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında
Başakşehir’deki liseler arasında düzenlenen
kızlar basketbol turnuvasının final karşıla-
ması nefesleri kesti. Mücadelenin son sani-
yeye kadar sürdüğü finalde Bahçeşehir
Anadolu Lisesi’ni 59-54 yenen TOKİ Kaya-
şehir Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Başak-
şehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği,
Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor orga-
nizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda
turnuvalar tüm heyecanıyla devam ediyor.
Başakşehir’deki liseler arasında düzenlenen
kızlar basketbol turnuvasının finali Başakşe-
hir Emlak Konut Spor Salonu’nda oynandı.
Son düdüğe kadar heyecanın bir an olsun
düşmediği final karşılaşmasını kazanarak
şampiyonluk kupasına uzanan TOKİ Kaya-

şehir Anadolu Lisesi, İstanbul finallerinde
Başakşehir’i temsil etmeye hak kazandı.Ma-
dalya ve kupalarını aldılarTurnuvanın üçün-
cülük mücadelesinde ise Başakşehir İTÜ
İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi
ile  Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
karşılaştı. Zorlu mücadeleyi 36-32 kazanan
Başakşehir İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel
Sanatlar Lisesi, turnuvanın 3’üncüsü oldu.
Final karşılaşması sonrasında dereceye
giren okullara madalya ve kupaları verildi.
Final karşılaşması öncesinde 3 sayı yarış-
ması heyecanı da yaşandı. Çekilişle belirle-
nen 5 öğrenci, 3 sayı yarışmasında
hünerlerini sergiledi. Yarışmayı kazanan
Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi öğren-
cisi Kaan Çankırılı’ya bisiklet hediye edildi. 

Zafer kayaşehİrlİ
kıZların oldu

GOP’ta
antrenör
eğİtİmİ

Gaziosmanpaşa’da karate ve takvando kuşak sınavlarını
başarıyla geçen 150 sporcu, kariyerleri adına önemli bir
adım attı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, genç sporcuları bu heyecanlı günde yalnız bırakmadı

ÖMER FARUK ARPACIK

Hedef olimpiyatlar
Tekvando ile ilgilenen Berra Kuloğlu,
“Sarı yeşil kuşağım. Hedefim ileride
milli tekvandocu olmak. Olimpiyat-
lara katılıp, şampiyon olmak istiyo-
rum. Bize bu imkanı veren belediye

150 sporcu
kusak BaGladı
150 sporcu
kusak BaGladı
150 sporcu
kusak BaGladı
150 sporcu
kusak BaGladı
150 sporcu
kusak BaGladı
150 sporcu
kusak BaGladı

Başakşehir şampiyonu seçti
İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir’deki liseler arasında düzenlenen erkekler basketbol turnuva-
sının finalinde Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi, Özel Cihangir Anadolu Lisesi’ni 70-68 yenerek şampiyon oldu

başakşehİr Belediyesi tarafından hayata geçir-
lenTürkiye’nin en büyük gençlik ve spor organi-
zasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda,
turnuvalar tüm heyecanıyla devam ediyor. Başak-
şehir’deki liseler arasında düzenlenen erkekler
basketbol turnuvasının finali, Başakşehir Emlak
Konut Spor Salonu’nda oynandı. Şampiyonluk
kupasını kaldıran Bahçeşehir Atatürk Anadolu Li-
sesi, İstanbul finallerinde Başakşehir’i temsil et-
meye hak kazandı.

Şampiyon uzatmalarda belirlendi

İlk saniyeden itibaren büyük bir çekişmeye sahne

olan final karşılaşmasında normal süre berabere
bitince uzatma devresi oynandı. Nefeslerin tutul-
duğu 5 dakikalık uzatma sonunda Bahçeşehir
Atatürk Anadolu Lisesi, rakibi Özel Cihangir
Anadolu Lisesi’ni 70-68 yenerek şampiyon
oldu.Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan
şampiyon takım, kupayı Başakşehir Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu ile birlikte kaldırdı. Başkan
Kartoğlu, her durumda kazananın Başakşehir ol-
duğunu belirterek oyuncuları tebrik etti. Özel
Bahçeşehir Anadolu Lisesi’nin üçüncü olduğu
turnuvanın en değerli oyuncusu ise Özel Cihangir
Anadolu Lisesi’nden Demir Zeytin seçildi.  

İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen
Başakşehir liselerarası erkek voleybol turnuvasında şam-
piyon belli oldu. Şampiyonluk kupasını uzanan Özel
İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul
finallerinde Başakşehir’i temsil etmeye hak kazandıTür-
kiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstan-
bul Gençlik Oyunları, turnuvaların heyecanıyla hız

kesmeden sürüyor. Başakşehir’deki liseler arasında dü-
zenlenen erkekler voleybol turnuvası, final karşılaşma-
sıyla tamamlandı. Başakşehir Emlak Konut Spor
Salonu’nda oynanan final mücadelesinde Özel İkitelli
Teknik Anadolu Lisesi ile Özel İstanbul Anadolu Lisesi
karşı karşıya geldi. İkitelli OSB Anadolu Lisesi, İstanbul
finallerinde Başakşehir’i temsil etmeye hak kazandı.

İkitelli
finale

yürüdü



S pora üç yaşında yüzme ve jimnas-
tik ile başlayan, sonrasında sırası
ile tenis ve atletizm ile devam eden

Dalia Wilson; 7 yaşına geldiğinde, eski
milli atlet olan dedesi Nurullah Can-
dan'ın öğretim görevlisi olduğu Celal
Bayar Üniversitesi Spor Kulübü'nde vo-
leybol öğrenmeye başladı. Burada yaşıt-
larına göre güçlü ve voleybol için uygun
olan fiziğinin yanı sıra yetenekleri ile far-
kını gösteren Wilson, kendisini tanıyan ve
gelişimini takip eden basketbol antrenör-
lerinin tüm ısrarlarına rağmen voley-
bolda yoluna devam etti. Bir süre
Manisa ekibi Celal Bayar Üniversitesi
Spor Kulübü forması giyen başarılı vo-
leybolcu, ardından sırası ile Rota Koleji,
Eczacıbaşı ve OK Radniki Blasters spor
kulüplerinde voleybol hayatını başarı ile
sürdürdü. Spor hayatı boyunca altyapı-
larda birçok başarı elde eden Dalia Wil-
son, TED İstanbul Koleji'nin ortaokul
takımı ile iki Türkiye şampiyonluğu, Ec-
zacıbaşı Spor Kulübü ile yıldızlarda Tür-
kiye birinciliği, küçüklerde Türkiye
ikinciliği, Türkiye üçüncülüğü ve genç-
lerde ise Türkiye ikinciliği elde etti. 2016-
2020 yılları arasında milli takım için
çeşitli Balkan, Avrupa ve Dünya Şampi-
yonası kadrolarında yer alan başarılı
oyuncu, bu süreçte dört Balkan şampi-

yonluğu, U16 Avrupa şampiyon-
luğu ve U17 Avrupa ikinciliği
elde ederek başarılarla dolu
kariyerine devam etti.

ABD'yi deneyimle-
mek istiyorum

Özellikle milli takım se-
viyesinde yakaladığı
başarılarla ABD'li koç-
ların ilgisini üzerine
çeken Dalia Wilson,
sporcu bursu danış-
manlığı sürecinde yolları-
nın kesiştiği PSA Play
Sports Abroad ile tanışma-
sının ardından ABD'de üni-
versite okuma fikrine
yoğunlaşmış ve gelen birçok teklife
rağmen erken yaşta profesyonel oyuncu
olmak yerine, spor kariyerine ABD'de
devam ederek, yüksek eğitimini tamam-
lama kararı aldı. Burs süreci hakkında
konuşan 17 yaşındaki Dalia Wilson,
"Annem Türk, babam ABD'li olduğu için
çifte vatandaşım ancak Türkiye'de doğup
büyüdüm ve bu yüzden ABD'de yete-
rince vakit geçirme şansım olmadı. Bu
yüzden babamın ve oradaki ailemin va-
tanı olan ABD'yi de deneyimlemek isti-
yorum. Bu sınava kendimi hazır
hissediyorum" dedi.

Benimle çok güçlü bir iletişim
kurdular

Kansas State Üniversitesi teknik ekibine
de teşekkür eden Wilson, "Bu süreçte be-
nimle çok güçlü bir iletişim kurdular ve
pasör çaprazı pozisyonunda yeni ol-
mama rağmen, bana bu pozisyonda
şans vermek istemelerinin yanı sıra üni-
versitenin sunduğu akademik çeşitliliğin,
bu kararımda çok etkili olduğunu söyle-

ye-
bilirim.

Ayrıca Ame-
rika'da üniversite okuma fikrini benimse-
memi sağlayarak, yoğun çalışmaları,
yakın takipleri ve güçlü networkleri ile
bana bu kapıyı aralayan danışmanlarım
Emir Demirkıran, Batuhan Öğretmen ve
tüm PSA ekibine teşekkür ederim" diye
konuştu.Dalia Wilson'ın danışmanlığını
yapan Emir Demirkıran ise genç sporcu
ile ilgili şunları söyledi:"2023 yılında
mezun olması beklenen Dalia, erken
mezun olma hakkını kullanarak 2022 sı-
nıfına uygunluk kazandı ve bunu yapabi-
len ilk Türk sporcu olarak önemli bir
başarı hikayesi yazdı. Dalia, birçok üst
seviye takımın radarındaydı ve birçok an-
trenör Dalia'nın potansiyeli hakkında çok
heyecanlı olduklarını iletmişti. Bu konfe-
ransta çok fazla iyi pasör çaprazı yer alı-
yor ve böyle bir sahneye onlarla birlikte
çıkabilecek olmak bir sporcu için hem
büyük bir başarı hem de büyük bir 
heyecan."
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17yaşında
FIlenIn yIlDIzI

Tamamı NCAA Division 1 (1. Lig) takımları olmak üzere
10'dan fazla NCAA kolejinden teklif alan Dalia Wilson, ocak
2022 dönemi için Kansas State Üniversitesi tarafından kabul
aldı. Wilson'ın mücadele edeceği K-State Wildcats, kadın vo-
leybolunda en üst rekabet seviyesine sahip olan konferans-

lardan biri olan Big 12 Konferansı'nda mücadele ediyor.
Genç oyuncu, ağustos ayında başlayacak olan NCAA
Voleybol Ligi'ne kadar gerçekleştireceği özel çalış-
malarla, yeni pozisyonunda mümkün olduğunca

gelişerek Big 12 Konferansı'nın en etkili
pasör çaprazlarından birisi olmayı

hedefliyor.

Büyük 
hedefleri var

Şimdi DESTAN
yazma vakti

Trabzonspor , transferde durmuyor... Visca’yı alarak ocak ayının
bombasını patlatan Bordo- Mavililer, öncesinde ilk imzayı Ko-
uaasi’ye attırmıştı. puchacz ile sol beki, Yusuf Erdoğan’la kanat-
ları güçlendiren Karadeniz ekibi, hücum hattına bir takviye daha
yapıyor: Enis Destan. Fırtına, Altınordu’nun 19 yaşındaki forveti
için İzmir ekibiyle prensipte anlaştı. Bonservis olarak yakla-
şık 700 bin Euro ödenmesi beklenirken, sonraki satış-
tan pay maddesi de olacak.

Cengiz gibi görüyor

Teknik direktör Abdulllah Avcı’nın çok iste-
diği ve ‘1-2 sene içinde çok iyi rakamlara
Avrupa’ya satabiliriz’ dediği Enis için
kısa zamanda KAp açıklamasının
yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz
sezondan bu yana pek çok Av-
rupa kulübünün de radarında
bulunan Enis Destan, Trab-
zonspor’un hem geleceğe yö-
nelik yatırımı olacak hem de
hücum rotasyonunu genişlete-
cek. Abdullah hoca daha önce Altınordu’dan
Cengiz Ünder’i Başakşehir’e getirmiş ve 1 sene
sonra yaklaşık 15 milyon Euro’ya Cengiz ro-
ma’ya gitmişti.

Diğer hamle: Doğuhan

Fırtına’nın bir diğer gençlik hamlesi de Doğuhan
Aral Şimşir... Midtjylland forması giyen 19 yaşın-
daki kanat-forvet için Trabzonspor 1.5 milyon
Euro gözden çıkartmış, Danimarka kulübü ise 2
milyon Euro’nun üstünde bir rakam talep etmişti.
Taraflar arasında rakam pazarlıkları sürerken, Enis
hamlesi sonrası Trabzonspor’un bu transferde
daha fazla rakam artırması beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin
ekonomisi iyi
Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören
Süper Lig kulüpleri arasında kâr
açıklayan tek kulüp Fenerbahçe oldu
Spor Toto Süper Lig kulüpleri, hisselerini
Borsa İstanbul’da işleme koyarken mali açı-
dan ikinci çeyrek raporlarını açıklamaya baş-
ladı. Fenerbahçe , raporlarını açıklayan
takımlar arasında ikinci çeyrekte kâr eden tek
takım oldu. Fenerbahçe’nin, Trabzonspor ve
Beşiktaş ’ı geride bırakarak 2021/2022 se-
zonu ikinci çeyrek raporunda 40 milyon Türk
Lirası kar açıkladığı belirtildi. Fenerbahçe, ge-
lirlerini yüzde 142 artırarak 713.4 milyon Türk

Lirası’na ulaştı.
Dört büyükler içe-
risinde 2021/2022
sezonu ikinci çey-
reğine ait mali ra-
porlarını ilk
açıklayan kulübün

Trabzonspor olduğu bildirilirken bordo-mavili
kulübün geçen yılın aynı dönemine oranla ge-
lirlerinin yüzde 1 düşerek 227.7 milyon Türk
Lirası olarak kaydedildiği belirtildi. Trabzons-
por’un zararının da 244 milyon Türk Lirası ol-
duğu ifade edildi. Beşiktaş’ın 2021/2022
sezonu ikinci çeyreğine ait açıkladığı finansal
raporunda geçen yılın aynı dönemine göre ge-
lirlerini yüzde 138 artırarak 574.3 milyon Türk
Lirası’na ulaştığı fakat 73.5 milyon Türk Lirası
zarar ettiği aktarıldı. Finansal raporunu açıkla-
yan bir diğer kulüp Galatasaray ’da ise geçen
yılın rakamlarına göre gelirin yüzde 124 arta-
rak 576.5 milyon olduğu fakat sarı-kırmızılı ku-
lübün 59.3 milyon Türk Lirası zarar ettiği
öğrenildi.

Kaan Ayhan 
operasyonu
Bordo-MaviLiLer’de artık gözler stoper
transferine çevrildi. Edgar’ın yerine mutlaka
bir takviye gerçekleştirecek olan Trabzonspor,
yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerliye
yönelmişti. Bordo-Mavililer’de artık gözler
stoper transferine çevrildi. Edgar’ın yerine
mutlaka bir takviye gerçekleştirecek olan
Trabzonspor , yabancı kontenjanı dolu ol-
duğu için yerliye yönelmişti. Kaan Ayhan ko-
nusunda her ne kadar Sassuolo yüksekten
uçsa da, Trabzonspor Yönetimi son bir ihti-
mal olarak yeniden şartları zorlayacak. Kaan,
Sassuolo’nun dünkü Cagliari maçında kad-
roya alınmadı. Listedeki diğer adaylar Koray
Günter ve Adana Demirsporlu Samet Akay-
dın. Eğer yerli transferinde sıkıntı çıkarsa, rota
yabancıya dönecek. Bu durumda kontenjan
açılması için en az 2 yabancı ismin gönderil-
mesi gerekiyor.
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çalışmaları sürerken son dönemde
ismi İskoç ekibi Rangers ile anılan 
Ludogorets'in yıldızı Kiril 
Despodov ile Süper Lig'den
Başakşehir ve Galatasaray'ın da 
ilgilendikleri belirtildi
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Ludogorets'in yıldızı Kiril Despodov,
transfer döneminin popüler isimlerinden...
Birçok takımın peşinde olduğu belirtilen
Bulgar yıldız ile Süper Lig 'den de Başakşe-
hir ve Galatasaray 'ın ilgilendikleri aktarıldı.
Daily Record'un haberine göre İskoç ekibi
Rangers, Despodov'u kadrosuna katmak
istiyor. Fakat oyuncuyla ilgilenen kulüpler
arasında Yunanistan'dan Olympiacos ve
Türkiye'den Başakşehir ile Galatasaray da
yer alıyor.  2018-19 sezonunun ara transfer
döneminde o gün için Bulgaristan'da rekor
anlamı taşıyan bir bedel olan 4 milyon Eu-
ro'luk bonservisle Cagliari'ye transfer olan
Despodov, 2020'de kiralık olarak geldiği
Ludogorets'e 2021'in yaz aylarında bonser-
visi alınarak imza atmıştı.  Despodov, bu
sezon 15 lig maçında 6 gol, 6 asistlik katkı
sağlarken dün açıklanan şekilde Bulgaris-
tan'da spor yazarları tarafından yılın en iyi
futbolcusu seçilmeyi de başardı. 

Bordo-Mavililer, 19 yaşındaki Enis Destan için Altınordu ile 
prensipte anlaştı. Karadeniz ekibinin yaklaşık 700
bin Euro bonservis ödeyeceği öğrenilirken, 
kısa sürede KAP açıklaması bekleniyor

Despodov
kapışması

Süper Lig ekiplerinin transfer
çalışmaları sürerken son dönemde
ismi İskoç ekibi Rangers ile anılan 
Ludogorets'in yıldızı Kiril 
Despodov ile Süper Lig'den
Başakşehir ve Galatasaray'ın da 
ilgilendikleri belirtildi
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TÜRKAN ERVAN

G üçlü yorumcu Yonca Lodi, dijital
projesi "akustik"te şarkılarının
yeni versiyonlarını 4 aydır her

perşembe müzikseverler ile buluşturuyor.
bugüne kadar albümleri, şarkıları, video
klipleri, film-dizi müzikleri ve sahne per-
formansları ile adından söz ettiren sa-
natçı hem albümlerinde söylediği hem de
söylemekten çok keyif aldığı şarkıların
akustik coverlarını Youtube başta olmak
üzere tüm dijital platformlarda ki sayfala-
rında yayınlamaya devam ediyor. ta-
mamı montajsız, canlı kaydedilen
şarkılarda izleyiciler Yonca Lodi şarkıla-
rını ilgiyle takip ediyor.

Sıra Büklüm Büklüm'de

Yonca Lodi, ilk kez 2001'de yayınlanan
"aşkta ve ayrılıkta" albümünde yorumla-
dığı, söz ve bestesi Sezen aksu'ya ait olan
"büklüm büklüm"ün akustik versiyonunu

bu hafta yayınladı. "büklüm büklüm" ün
kariyerinde önemli bir yeri olduğunu söy-
leyen Lodi; "nebahat Çehre, tülay gibi ef-
sane isimlerden yıllar sonra bu şarkıyı ilk
kez söylediğimde bana şans getirmişti.
birlikte 20 yılı devirdik. Yeni versiyonunu
da yine aynı heyecanla kaydettik." dedi.

Sahne şov yeridir

Son dönemde çok konuşulan kadın
şarkıcıların sahne kıyafetleri konu-
sunda Yonca Lodi, “Sahnede ya-
kışan, yakıştıran istediğini giyer,
giymelidir de. benim için tek
kriter "zarafet"tir. Zarif görün-
mek işimizin bir parçası.
Sahne şov yeri. Müziğine,
fiziğine yakışan bırakın 
isteyen istediğini giysin. 
Seyirci beğendikten sonra
kimseye laf söylemek düş-
mez” diyerek konu hakkında
fikrini dile getirdi.
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Hande Erçel, aynı menajerlik
şirketine bağlı olduğu meslektaşı
Demet Özdemir'in kendisini 
Instagram'da takipten çıkmasıyla
alakalı sorulara yanıt verdi. 
“Öyle bir şey olabilir mi?” 
diyen Erçel, “Bu yazılanlar 
doğru değil” dedi
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Habertürk'ten tolga aslan'ın habe-
rine göre; Hande erçel ile kendisi gibi
oyuncu olan yakın arkadaşı burcu Öz-
berk, önceki akşam beyoğlu’nda gö-
rüntülendi. Yeni projesiyle ilgili ilk kez
açıklamalarda bulunan erçel, "Henüz
konuşma aşamasındayız. net bir şey
olursa söyleriz." ifadelerini kullandı.
Muhabirlerle sohbet eden Hande
erçel, aynı menajerlik şirketine bağlı
oldukları Demet Özdemir'in kendisini
Instagram'da takipten çıkmasıyla ala-
kalı sorulara yanıt verdi. Özdemir'in
daha çok dizi teklifi alması sebebiyle
erçel'i sosyal medyadan sildiği konu-
şuluyordu. Hakkında çıkan iddialara
yanıt veren ünlü oyuncu, “Öyle bir şey
olabilir mi? bu yazılanlar doğru değil”
demekle yetindi. Hande erçel, ayrıca
ablası Gamze erçel’in doğum günü
kutlamasında bulunmayan sevgilisi
kerem bürsin ile ayrıldığı 
yönündeki 
dedikoduları
ise cevapsız
bıraktı.

Öyle bir şey
olabilir mi!
Hande Erçel, aynı menajerlik
şirketine bağlı olduğu meslektaşı
Demet Özdemir'in kendisini 
Instagram'da takipten çıkmasıyla
alakalı sorulara yanıt verdi. 
“Öyle bir şey olabilir mi?” 
diyen Erçel, “Bu yazılanlar 
doğru değil” dedi

Son dönemde 
çok konuşulan 

kadın şarkııların sahne 
kıyafetleri konusunda konuşan
Yonca Lodi, “Sahnede yakışan,

yakıştıran istediğini giyer,
giymelidir de. Benim için tek 

kriter zarafettir” 
dedi
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Pop Müziğin sevilen ismi Özgün, katıldığı
radyo programında müzik dünyasına
ilişkin konuştu. “Kötü sesler can sıkıcı”
diyen Özgün, “Daha da can sıkan şey bu
seslerin gündeme taşınması” dedi
SÜPER Fm ‘de Duygu Atakan’ın, Duygu’yla Radyodayız
programında müzik camiasına dair çarpıcı açıklamalar
yapan Özgün, “Bir kesim var anlamaktan çok popüler
olanı takip ediyor.  Karşına çıkanı ona sunulanı dinliyor.
Popüler olduysa bu iyidir diyor. Sevgilisi reklamına, you-
tube listesine bastırıyor parayı ve şarkı veya şarkıcı popüler
oluyor. O zamanda insanlar şarkı tuttu zannediyor. Bu
arada iyi şarkılar kaynıyor”  dedi. 

Kötüler olmasa iyiler anlaşılmaz

Kötü sesli şarkıcıların varlığının gerekli olduğunu da anla-
tan Özgün, “Herkes şarkı söylemek istiyor. Ama artık in-
sanlar farklı sesler dinlemek istiyor, dikkat çekiyor aynı
sesler sıkıldı insanlar. Kötüler olmazsa iyiler anlaşılmaz.
Gerçi iyilerin kıymeti bilinmiyor. Kötülerin kıymetli görül-
mesi biraz can sıkıcı oluyor” diye konuştu.

Müzik sektörü bitebilir

12'de sonra müziğin kısılmasının yanlış olduğunu
da belirten Özgün, “Gece 12 de sahnelerin
bitmesi kötü. Eğlence kültürü 12' den
sonradır. 7-8 yemek ağız ağıza yemek
yeniyor o daha tehlikeli. Saat 12 son-
rası şarkı okunmaması çok saçma.
Zaten omicrona yakalanmayacak
kimse kalmayacak. Bu gidişle
toptan sektör bitebilir. Sahne fi-
yatları Türkiye'de her zaman
öncelikli olarak düşer.
En çok etkilenen müzik
sektörüdür. Temel ba-
rınma yeme içme de
büyük değişim 
var” ifadelerini
kullandı. 
SEMANUR
POLAT

SON günlerde adı 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile anı-
lan Aleyna Tilki, takıntılı bir hayranından dert yanmıştı. Ünlü

şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda kendisi konserdeyken bir kişinin
evine geldiğini ve ailesini korkuttuğunu söylemişti. "En büyük

cezayı talep ediyorum!" diyen Tilki, yaşananların ardından evini
değiştirdi. Ailece bir travma yaşadıklarını belirten ve konuyla

alakalı Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Aleyna
Tilki, "Bu beni rahatsız edenler; evim değişti! He ama hesaplaş-

mak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra! 
Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım!" 
ifadelerini kullandı.

Aleyna taşındı

BADE İşçil, kendisini zar zor tanıyan gazetecileri gö-
rünce el sallayarak, selam verdi. Ünlü oyuncu, mu-
habirlere, "Bravo, beni bu halimle nasıl tanıdınız?"
dedi. Alışveriş için dışarı çıktığını dile getiren İşçil,
daha sonra evine doğru yürüdü. İki ay önce de
Etiler'de görüntülenen Bade İşçil, kahve almak için
bir dükkanda sıra beklerken objektiflere yansımıştı.
İşçil, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Çekme-

yin arkadaşlar, ben Bade değilim." diyerek, esprili bir
açıklama yapmıştı. Ardından sıkılan ve kahve almak-

tan vazgeçen ünlü oyuncu, "Burayı bekleyemem, size
kolay gelsin." ifadelerini kullanmıştı. Soruları yanıtsız bıra-

kan Bade İşçil, daha sonra hızla gözlerden kaybolmuştu.

Bade'yi tanımayan yok
Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Bade İşçil, kendisini çeken gazetecilere 

el sallamayı ihmal etmedi. Soğuğa karşı korunmak için kat kat giyindiği 
görülen ünlü oyuncu, "Bravo, beni bu halimle nasıl tanıdınız?" dedi

Kötü sesler
can sıkıcı


