
CHP Sözcüsü Öztrak, en-
flasyonu düşürmek için

vakit kaybetmeden uygulanması
gereken CHP’nin 10 maddelik re-
çetesini de açıkladı. “Merkez Ban-
kası’nın başına liyakatli bir ismi
atanmalı. Banka siyasetin müda-
halesinden kurtarılmalı” diyen
Öztrak, “Ekonomide “kral değil,
kural” olmalı,
Stratejik Planlama
Teşkilatı hızla ku-
rulmalı, verilerin
saydamlığı ve doğ-
ruluğu sağlan-
malı” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 6

LİYAKATLİ BİRİ ATANSIN
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CHP’den 10 
maddelik reçete

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

KABAŞ’A SAHİP ÇIKTI

Buralara kadar 
düştü zavallı!

YIL: 18      SAYI: 5228      FİYAT: 75 Krş 23 OCAK 2022 PAZAR

YOLLAR TARLAYA DÖNMÜŞ!

BİR DOKUNDU
BİN AH İŞİTTİ!

Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün sos-

yal medya hesabından yaptığı bir
paylaşımda “Büyükçekmece
Mimar Sinan’dan Kınalı Köprü-
sü'ne kadar D-100 Karayolu’nun
bir sahibi var mı?” diye sordu,
“Tarlaya dönmüş, tek tük yanan
aydınlatma direkleri
devrildi devrilecek”
eleştirisini yaptı.
Çok sayıda Büyük-
çekmeceli ise Ak-
gün'ün kendi ilçesine
bakmasını isteyerek,
bütün yolların tar-
laya döndüğünü
söyledi. I SAYFA 4
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,
kültürel ve tarihi mirasın simgesi olan, ancak

atıl durumda bırakılan 6 istasyon binasının Kadıköy
Belediyesi’ne tahsis edilmesi çağrısında bulunmuştu.
Odabaşı dün de bir imza kampanyası başlatarak,
“Koruma statüsünde bulunan altı tarihi istasyon,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından önce işlev-
sizleştirilerek, ardından da yıkıntı halinde birilerine
peşkeş çekilmeye hazırlanıyor” dedi. I SAYFA 9
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www.gazetedamga.com.tr

PESKES
CEKILECEK!

PARTILERIN ARKA 
BAHCESI OLMAYIN!

Süper Lig'in 23. haftasında Be-
şiktaş, Yeni Malatyaspor deplas-

manından 1-1'lik eşitlikle döndü. Ev
sahibi ekibin tek golü Adem Büyük'ten
(P) gelirken, Beşiktaş'ın golü Brezilyalı
yıldızı Alex Teixeira kaydetti. Kartal, 
yakaladığı pozisyonlarda 3 kez direğe 
takılarak 3 puanı kaçırdı. I SAYFA 15
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Ağrı Dernekler Federasyonu
Başkanı Şerafettin Öztürk,

bölge siyaseti ve STK'ları Damga'ya
değerlendirdi. Sivil toplum kuruluş-
larına önemli uyarılarda bulunan
Öztürk, “STK'lar bir kere kesinlikle
halka yönelik çalışmalıdır. Bu kuru-
luşların yönü halka dönük olmalıdır
ve asla sırtını halka dönmemelidir.
Siyasi partilerin arka bahçesi olma-
malıdır. Tüm başkanlar temkinli
davranıp, gereğini yapmalıdır. Bazı
şeyleri kendimize rehber edinmeliyiz.
STK'lar artık siyasete yön vermelidir.

Siyaset bu tür kurum ve
kuruluşlara asla yön
vermemelidir. Bundan
sonraki çalışmalarımızı
buna göre dizayn edece-
ğiz” diye konuştu.

STK'LAR HALKA
YÖNELİK ÇALIŞMALI

DOLAR DÜŞTÜYSE 
FİYATLAR DA DÜŞMELİ

ç STK'ların görevlerinden biri-
nin de siyasetçilere seslenmek

olduğunu dile getiren Öztürk, “Hal-
kın içinde olduğumuz için sıkıntıları
görüyoruz ve yaşıyoruz. Siyasetçile-
rimiz ve kendilerini yönetim anla-
mında sorumlu tutan herkes halka
karşı olan sorumluluklarını yerine
getirmeli. Aynı zamanda duyarlı 
olması gerektiğini düşünüyorum.
Tüm ülke liderlerine özellikle Recep
Tayip Erdoğan’a sesleniyoruz. Bu
halk sizlere oy verip belediye baş-
kanı, milletvekili, başbakan, cum-
hurbaşkanı yaptı. Bu halka sahip
çıkın. Doları indirdiyseniz tüm gıda
ve benzeri şeylerin fiyatını da indi-
rin” çağrısını yaptı. 
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LÜTFEN BİZE YARDIM EDER MİSİNİZ?
Ataşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan
açıklamada, sosyal medyada sıkça

paylaşılan "Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen
bize yardım eder misiniz? Çok zor durum-
dayız" içerikli videoda yer alan kişilerle ilgili
çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Görüntülerde yer alan çiftin, Ataşe-
hir'de oturan 43 yaşındaki F.D. ile

49 yaşındaki H.K. olduğu belirtilenn açıkla-
mada, birlikte yaşadıkları dairenin F.D. adına
kayıtlı bulunduğu vurgulandı. Açıklamada,
F.D'nin aylık 991 lira engelli aylığı ve 91 lira
elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir
yılda kendisine kaymakamlık tarafından bin
700 lira nakdi yardım yapıl-
dığı ifade edildi. I SAYFA 3
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YENİ VERSİYON SAHTEKARLIK!
Kadıköy'de sokak sokak dolaşıp kira yardımı isteyen iki kişinin ev sahibi
olduğu ortaya çıktı. İki kadına ekipler tarafından cezai işlem uygulandı

Hasan Akgün

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festi-
vali’nin 7. günü de söyleşiler, imza

günleri ve müzikaller ile devam etti. “Ye-
şilçam Anıları” adlı programda sanatse-
verlerle bir araya gelen Yeşilçam’ın
yıldızları Selma Güneri, Selda Alkor,

Yusuf Sezgin ve Türk Sanat Müzi-
ği’mizi güzel sesiyle seslendiren Nilgül,
anılarını anlattı. Yeşilçam yıldızı Selda
Alkor, “Yoğun kar yağışına rağmen 
buraya gelen herkese çok teşekkür 
ediyorum” dedi. I SAYFA 16
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YEŞILÇAM ANILARI

KARA KARTAL 
DİREĞE TAKILDI

ODABAŞI
KAMPANYA
BAŞLATTI

CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, gazeteci Sedef Ka-

baş'ın TELE1 ekranlarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik
sözleri nedeniyle hakkında ‘Cum-
hurbaşkanına Hakaret’ten soruş-
turma başlatılıp gözaltına
alınmasına tepki gösterdi. Kılıçda-
roğlu, "Kendisi uzun zamandır yok

hükmünde olduğu
için, gündem ya-
ratma peşinde. Bu-
ralara kadar düştü
zavallı. Milletimiz 
ve ülkemiz bu pro-
vokasyonları da 
atlatıp, huzura, ba-
rışmaya yürümeyi
bilecektir" dedi. 
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Kemal Kılıçdaroğlu

AK PARTİLİ DEMİR SEÇİLDİ

Başkanlık 
el değiştirdi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde,
Murat Açıl'ın trafik kaza-

sında hayatını kaybetmesinin
ardından boşalan Belediye 
Başkanlığına, AK Parti'li Belediye
Meclis Üyesi Özkan Demir seçildi.
Seçimlerde Özkan Demir 6, CHP
Belediye Meclis Üyesi Doğan Alış-
kan ise 3 oy aldı. Belediye başkanı

seçilen Demir, ga-
zetecilere yaptığı
açıklamada, "Böyle
bir şeyin olmasını
kimse istemezdi.
İmranlı, başkanı-
mızla bir ivme 
yakalamıştı ama
takdiri ilahi bu 
kadarmış" dedi.
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Murat Açıl

YENİ PARTİ KURACAKLAR

Osmanlı Ocakları
siyasete atılıyor!

2009 yılında kurulan, açılış-
larını eski Başbakan Binali

Yıldırım gibi isimlerin yaptığı Os-
manlı Ocakları, Cumhur İttifakı
içerisinde yer alacak siyasi parti
kuruyor. Yeni kurulacak partiye
ilişkin açıklamalarda bulunan Os-
manlı Ocakları Genel Başkanı
Kadir Canpolat, “72 ilde, 438 il-

çede teşkilatlanmış
bir sivil toplum ku-
ruluşuyuz. Yaptığı-
mız ortak istişareler
sonucunda, kendi
siyasi partimizi
kurma kararını
almış bulunmakta-
yız” ifadelerini 
kullandı.
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Kadir Canpolat

Bu köşeyi takip edenler bilirler.
Genelde hafta sonları bazı hikâye-

ler yazarım veya arada bir siyaset,
gündem, ekonomi dışında biraz layt
yazılar yazarım.

Bugün sizlere karantina
günlerimde bana whatsap
gruplarından gelen bazı
fıkra ve alıntıları 
paylaşmak istedim.

Buyurun öyleyse…

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 9'da

YASTIK ALTI 
HİKAYELERİ…

ÇOK SAYIDA TABELA DERNEĞİ VAR!
Piyasada çok sayıda tabela derneği bulunduğunu belirten Şerafettin Öztürk, “Cep telefo-
nunda bir site açıp, denetlenmiyorsanız bir il, ilçe, köy derneği kurabilirsiniz. Birçokları da
ofis açıp, dernekleri ofislerine taşıyorlar. Bundan dolayı tabela dernekçiliğine karşıyım. Önü-
müzde süreçlerde de hiçbir tabela dernekçisi bizimle çalışamayacaktır” açıklamasını yaptı. 
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Faik Öztrak

Gazeteci Sedef Kabaş, bir
televizyon programında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'a yönelik kullandığı sözleri
nedeniyle gözaltına alındı. Polis
nezaretinde evinden alınan Kabaş,
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sözlerinden dolayı Kabaş'a tepki
gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, "Cumhurbaşkanlığı maka-
mını aşağılık sözlerle hedef alması
muhalefet değil ahlaksızlık ve pes-
payeliktir" dedi. Kabaş, Cumhur-
başkanı Erdoğan'ı kast ederek,
“Büyükbaş hayvan bir saraya
girdiği zaman o kral olmaz. 
O saray ahır olur" ifadelerini 
kullanmıştı.  I SAYFA 7

GÖZALTINA ALINMIŞTI
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Sedef Kabaş
TUTUKLANDI

ŞENLİK BAŞLADI
Beylikdüzü Belediyesi, 2021-
2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın

ilk yarısını geride bırakan çocukların,
yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesi için
etkinliklerine başladı. Beş farklı mer-
kezde gerçekleştirilecek olan ‘Yarıyıl

Şenliği’nde çocuklar, ücretsiz atölye
çalışmaları, tiyatro ve sinema göste-
rimleri ile eğlenirken öğrenmenin key-
fini çıkaracak. ‘Karneni Getir Kitabını
Götür’ uygulaması ise bu yıl da yarı-
yıl tatili boyunca devam edecek. 
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BÜYÜDÜKÇE SORUN OLUYOR!
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Somuncu,
sünnet olacak çocuklarda yaşın önemine dikkat çe-

kerek, “Çocuk büyüdükçe hem yara iyileşmesi uzuyor
hem de çocuğun etkilenmesi daha uzun sürüyor. Okul
çağını çok beklemeden, yeni doğan dönemde çocuklar
sünnet ettirilmeli” açıklamasında bulundu. I SAYFA 2
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DEMİRYOLU UNUTULDU
SAYFA 6

D100’de 
Faciadan
dönüldü

Sa
yf

a 
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Ağrı Dernekler
Federasyonu 

Başkanı 
Şerafettin Öztürk
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H amilelik dönemi kış aylarına denk gelen
kadınların strese girmemeleri gerekti-
ğini ve yapılacak tavsiyelere uymaları

halinde sağlıklı bir gebelik dönemi geçireceklerini
belirten Dr. Onur Meray sözlerine şöyle devam
etti; “Kış mevsiminde C vitamini bakımından
zengin olana yeşil sebzeleri ve turunçgilleri sofra-
nızdan eksik etmeyin. Bu sebze ve meyveler başta
C vitamini olmak üzere içerdikleri vitamin ve mi-
neraller sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendi-
rirken özellikle kış mevsiminde sık karşılaşılan üst
solunum yolu enfeksiyonlarına karşı sizi korur.
Mevsim normalleri gereği terleme ile sıvı kaybı
olmadığı için kışın daha susuzluk hissederiz ama
özellikle gebelerin bu mevsimde düzenli olarak
sıvı tüketmeleri önemlidir.”

Tuzlu gıdalardan kaçının

“Kalitesiz hava yada genel kullanım şekliyle kirli
havanın solunarak boğaza ve akciğerlere geçmesi
ile enfeksiyonlara yakalanma riski artar” diyen
Meray, “Bunun yanısıra boğaz ve burun enfeksi-
yonları, baş dönmesi, baş ağrısı gibi tablolar ve
alerjik bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Özellikle
kirli havada dışarıya çıkmak zorunda kalan anne
adaylarının maske takmaları hem kötü havanın
solunmasını engellemek hem de pandamı süre-
cinde daha izole olmaları açısında tavsiye edil-
mektedir. Kışın tüketilen gıdalar karbonhidrat,
yağ ve tuz bakımından sıklıkla zengin olurlar.
Ancak bu tür gıdaların kış aylarında bolca tüke-
tilmesi hamilelerde kan şekeri ve tansiyon değer-
lerinde yükselmelere, bunun sonucunda da anne
bebeğin sağlığında olumsuz yönde sapmalara
neden olabilir. Mevsim her ne olursa olsun hami-
leliğinizde de mutlaka beslenmenize dikkat edin
ve tuzlu gıdalardan kaçının” ifadelerini kullandı. 

Nemlendirici sürün!

Meray, “Kış mevsiminde dışarıda spor yapmak
sıklıkla hava koşullarına bağlı olarak mümkün
olmayabilir. Ancak sporunuzu ihmal etmeyin,
evinizde düzenli olarak yapmaya devam edin.
Evde yapabileceğiniz en uygun egzersiz ise hami-
lelere yönelik yapılan pilates programları. Ev or-
tamında yapacağınız 30 dakikalık egzersiz bile
kalori kontrolü, kas gücü artımı ile esneklik sağ-

lanması acısından çok yardımcı olur. Yürüme
bandında bile olsa gün içinde yapacağınız 30-45
dakikalık hafif tempolu yürüyüş de büyük fayda
sağlar. Hamilelik süresince cilt, daha hassas ol-
duğu için daha çok bakıma ihtiyaç duyar. Soğuk
havalarda yüz ve eller başta olmak üzere, cilt ku-
ruyup çatlar ve bu çatlaklar da enfeksiyon riskini
artırabilir. Bu nedenle, el ve yüz yıkamada soğuk
su yerine, ılık su tercih edilmeli ve bol nemlendi-
rici kullanılmalıdır. Her gün nemlendirici sür-
meye özen gösterilmelidir” dedi. 

KARNE HEDİYESİ

Dijital televizyon platformu TV+,
çocuklara yarı yıl tatili için eğlenceli
ve eğitici bir karne hediyesi sundu-

ğunu duyurdu. Platforma üye olanlar, tatilin
ilk günü başlayan kampanya ile platformdaki
tüm Premium çocuk ve belgesel kanallarına
ücretsiz erişebilecek. Seçili kategorilerdeki
bütün içerikler 31 Ocak’a kadar tüm abone-
lere açık olacak. TV+ aboneleri, yarı yıl tati-
linde Premium çocuk ve belgesel kanallarına
ücretsiz erişebilecek. Tatilin ilk günü başlayan
kampanya, 31 Ocak’a kadar devam edecek.
TV+ Premium’lu olsun olmasın tüm
TV+’lılar kampanyadan yararlanabilecek.
Kampanya dahilinde çocuk kanalları Baby
TV, Cartoon Network, Disney Junior, Duck
TV, Minika Çocuk, Minika GO, TRT Çocuk,
Disney Channel, Nicktoons; belgesel ve bilim
kanalları Viasat Explore, Viasat History, Dis-
covery Channel, Discovery Science, English
Club TV, Love 4K Nature, DaVinci, TRT Bel-
gesel, National Geographic Channel ve Nat
GEO Wild tatil boyunca tüm abonelerin üc-
retsiz erişimine açık olacak.

Eğlenceli animasyonlar

Platformda eğlenceli ve eğitici kanalların yanı
sıra çocukların keyifli vakit geçireceği birbirin-
den eğlenceli animasyonlar da yer alıyor. Yerli
yapımlardan Kral Şakir Korsanlar Diyarı,
Kral Şakir Oyun Zamanı ve Kukuli’nin yanı
sıra Küçük Prens, Shazam Sihir ve Canavar-
lar, Mucizeler Parkı, Ormana Misafir, Kayıp
Prenses, Paw Patrol ve Süper Ajanlar gibi en
sevilen yabancı animasyon filmleri de bu
karne tatilinde çocuklara eşlik ediyor.

EVLENİYOR!
Geçen haziran ayında oyuncu
Kaan Yıldırım’la ilişkisine nokta
koyan popçu Hadise, iş insanı Meh-

met Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Hadise ile Mehmet Dinçerler, evlilik için ilk
adımı attı. İş insanı, popçu sevgilisine evlilik
teklifi yaptı. O anları Instagram hesabından
duyuran Hadise, tektaşını gösterdiği videoya,
“Bölümümüz şimdi başlıyor” diye yazdı. Ha-
dise’nin tektaşının 3 milyon lira olduğu öğre-
nildi. Hadise verdiği bir konserinde anne olma
istediğini dile getirerek, “Dansçı arkadaşları-
mın ikisi baba oldu. Ben henüz evlenemedim,

inşallah onları yakalayacağım.
Allah izin verirse, biz de bir

çocuk sahibi olmayı çok
isteriz” ifadelerini kul-

lanmıştı.

KIŞ AYLARINDA SAĞLIKLI GEBELİK İÇİN BUNLARA DİKKAT!
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Kışın gebelik düşünen ya da kış aylarında hamile
olanlar için Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp
Bebek Uzmanı Op. Dr. Onur Meray sağlıklı kış

gebeliği için önerilerde bulundu. Meray, “Mevsim
normalleri gereği terleme ile sıvı kaybı olmadığı
için kışın daha susuzluk hissederiz ama özellikle

gebelerin bu mevsimde düzenli olarak sıvı 
tüketmeleri önemlidir” dedi

SOSYAL MESAFE ÖNEMLİ

Dini, kültürel ve sosyal açıdan
öneminin yanı sıra sağlık için de
birçok faydası bulunan sünnet

hakkında Medicana Ataşehir Hastane-
si’nden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof.
Dr. Salih Somuncu, ailelere tavsiyelerde
bulundu. Ara tatil döneminde sünnet için
yapılan başvuruların arttığına dikkat
çeken Prof. Dr. Somuncu, “Eski yıllarda
sünnet okul tatil dönemlerinde, büyük ço-

cuklar için yapılan bir cerrahi müdahale
gibi olurdu ama son yıllarda artık insanlar
çocuklarını yeni doğan ya da ilk 3 aylık
dönemde sünnet ettirmeye başladılar.
Bizim de önerimiz bu yönde” ifadelerini
kullandı.

Krem sürerek yapıyoruz

Sünnet için üst yaş sınırının olmadığını
ancak 10 gününü doldurmayan bebeklere
de sünnet yapmadıklarını belirten Prof.
Dr. Somuncu, yeni doğan sünnetinin
avantajlarını hatırlattı.
Prof. Dr. Somuncu, “Doğduktan 10 gün
sonra lokal anestezi hatta sadece krem
sürerek yapıyoruz ve ilave bir enjeksiyona
bile gerek kalmıyor. Yeni doğan sünne-
tinde kanama, enfeksiyon riski de son de-
rece düşük. Olası idrar yolu enfeksiyonu
riskini de ortadan kaldırıyor. Bu açıdan
Avrupa’da da en çok tercih edilen yöntem
yeni doğan sünneti. 3’üncü aya kadar
bazen de 6’ncı aya kadar lokal anestezi ile
yapıyoruz ama 6’ncı aydan sonra lokal
anestezi ile değil genel anestezi ile yap-
mayı tercih ediyoruz” diye konuştu.

Anestezi uygulanmalı

Ara tatil döneminde yapılan sünnetlerin
çoğunda okul çağı çocuklarının yer aldı-
ğını söyleyen Prof. Dr. Somuncu, “Okul
çağındaki bir çocuğun sünneti genel anes-
tezi altında yapılmalıdır. Ameliyat önce-
sinde ilaç içirdiğimiz için o da çocuğu çok
rahatlatıyor ve psikolojik olarak da hiçbir
travmaya maruz kalmamış oluyor. Sün-
net önemli bir cerrahi müdahaledir. Sün-
net toplumumuzda dini açıdan ve sağlık

açısında önemli. Basit gibi
görülebiliyor ama sünnet
bir çocuğun geçirdiği ilk ope-
rasyon dolayısıyla bir defada
en idealinin yapılması
lazım” ifadelerini kullandı.

İyileşmesi uzuyor

Yapılan yasal düzenleme-
lerle birlikte sünneti doktor
dışında kimsenin yapamadı-
ğını, ailelerin de başka kişilere
başvurmaması gerektiğini
dile getiren Prof. Dr. So-
muncu, sözlerini şöyle sür-
dürdü:
“Bizim düzeltmek zorunda
kaldığımız çok ciddi sünnet
komplikasyonları oluyor.
Anestezi altında yapıldığı
için iyi bir hastane orta-
mında her anlamda dona-
nımı gelişmiş ve ehil elde
sünnet yapılması çocu-
ğun hayatı boyunca sağ-
lığını garanti altına almış
oluyor. Kural en erken
yaş, okul çağını beklet-
mek istemiyoruz. Çocuk
büyüdükçe sorun artıyor.
Hem yara iyileşmesi uzu-
yor hem çocuğun etkilen-
mesi daha uzun sürüyor.
Anestezi ile ilgili bir sorun
yaşamasak da sonrasın-
daki pansuman süreci
büyük çocuklarda daha
zor ilerliyor.” DHA

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih
Somuncu, sünnet olacak çocuklarda

yaşın önemine dikkat çekerek, “Çocuk
büyüdükçe hem yara iyileşmesi

uzuyor hem de çocuğun etkilenmesi
daha uzun sürüyor. Okul çağını çok
beklemeden, yeni doğan dönemde
çocuklar sünnet ettirilmeli” dedi.

BÜYÜDÜKÇE 
SORUN OLUYOR!

Dr. Onur Meray, “Covid 19 pandemisi
ile birlikte kış aylarında grip, nezle,
soğuk algınlıkları ve üst solunum yolu
enfeksiyonları gibi bulaşıcı hastalıklar
artış gösterir. Bunun için anne adayları
aile bireyleri olsa dahi tokalaşmak ve
öpüşmekten mümkün olduğunca ka-
çınmalıdır. Çünkü bu tür hastalıklar en
çok tokalaşma, öpüşme, sarılma gibi
yakın temas ile bulaşmaktadır. Anne
adayları hamilelik süresi boyunca bu
konuda kendisine her zamankinden
daha fazla özen göstermelidir. Tokalaş-
manın bir zarar vermeyeceği düşünül-
memelidir. Enfeksiyonlar tokalaşma
teması ile ellerine geçebilir. Ellerin
mümkün olduğunca sık sık bol su ve

sabun ile yıkanması gerekir. Kış mevsi-
minde anne adayları tek parça kalın kı-
yafetler yerine, kat kat pamuklu ve
yumuşak yünlü giysiler tercih etmelidir.
Aşırı terleme ve buna bağlı oluşabile-
cek mantar enfeksiyonlarını engelle-
mek için sentetik giysiler
giyilmemelidir. Özellikle hava geçirme
özelliği olan giysiler tercih edilerek
aşırı terlemekten kaçınılmalıdır. Ayak-
kabı seçimi de anne adayları için
önemli bir konudur. Kar ve buz gibi
kaygan zeminlere göre uygun ayakka-
bılar giyilmelidir. Topuklu ayakkabılar
yerine; duruşu destekleyen düz, lastik
tabanlı ve derin tırtıklı ayakkabılar ter-
cih edilmelidir” diye konuştu. 

BOL SIVI
TUKETIN
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Olay dün saat 11.30 sıralarında
Telsiz Mahallesi 314 Sokak'ta
bulunan İBB'ye bağlı Halk

Ekmek Büfesi'nde meydana geldi. İddiaya
göre, C.S., ismindeki bir kişi büfenin yanına
gelerek taşla büfeye saldırdı. Büfenin camı
kırıldı. Saldırganın, 'Fırıncılar aç mı kala-
cak?' onlar evlerine ekmek götürmeyecek
mi?, Burayı kapatmazsanız burayı gece
gelip ateşe vereceğim' dediği öne sürüldü.
Büfe işletmecisinin şikayeti üzerine C.S.,

gözaltına alındı. Saldırgan çıkarıldığı mah-
keme tarafından tutuklandı. 

Ateşe verecekmiş!

Büfe işletmecisi Erdoğan Metin, "Dün
sabah saat 11.30 sıralarında burada ekmek
satıyordum. Bir cam sesi duydum. Kaza
oldu sandım. Biri bağırıyordu. Düşen par-
çaları kiremit parçalarını tekrar atıyordu.
'Kapatacaksınız buraları, kapatın' dedi.
Neden böyle bir şey söylediğini sordu-

ğumda,  'Fırıncılar aç mı kalacak? Onlar ev-
lerine ekmek götürmeyecek mi? Burayı ka-
patmazsanız gece gelip ateşe vereceğim'
gibi tehditkar konuştu. Çekti, gitti. Karakola
gidip ifademizi verdik. Tespit ettiler sonra
ne oldu bilmiyoruz. Tanımıyoruz ilk defa
gördüğümüz biri." dedi. Görgü tanığı Arife
Taş, "Bir fırıncının gelip camı kırdığını söy-
lüyorlar. Ekmek satamadıklarını, insanların
halk ekmeğin önüne geldiği için saldırdı.
Taşla saldırmış deniliyor." dedi. DHA

EsEnyurt Battal Gazi Mahallesindeki bir
sokakta park halinde bulunan 39 ABH 796
plakalı Kadir İbaç’a ait şehirlerarası yolcu

otobüsünün motor kısmında saat 14.00 sıralarında yan-
gın çıktı. Aracın içinde uyuyan şoför dumanı fark edip,
komşularının uyarması üzerine kendini dışarı attı. İhbar
üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık
ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede
kontrol altına alıp söndürdü. Can kaybı ve yaralanma-
nın yaşanmadığı yangında, otobüs küle döndü. Otobü-
sün şoförü ise gözyaşlarını tutamadı.

Camlar patladı

Görgü tanığı Muhammed Özakış, "Adam 15 dakika
önce gelmişti. Ondan sonra motorundan duman çıktı.
Arkadan yanmaya başladı. Camlar patladı. Adam ba-
yıldı. Aracın sahibi içine girdi, çıktı sonra da bayıldı"
şeklinde konuştu. Yaşananları anlatan Salih Satılmış,
"Araç park halindeydi. Arka kısmından alev alıyor.
İçinde arkadaş yatıyor ama komşular cama vuruyor. Ön
kapıdan çıkıyor. Yaralanan yok. Yoldan gelen bir oto-
büs. Burada park halindeydi" dedi. DHA

Olay, geçen salı saat 15.00 sıralarında Koca-
tepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerin-
deki marketin önüne gelen şüpheli

R.K.,  dışarıda bulunan tahta paletlerden birini alarak
hızla uzaklaştı. Durumu fark eden market çalışanı da
şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu. Paleti aracına
yükleyen şüpheli, bu sırada kendisine doğru koşan market
çalışanına aracıyla çarparak kaçtı. Durumun bildirilmesi
üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın plakasından
şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti. Şüpheli R.K., polis
ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri ta-
mamlanan R.K., "Açıktan Hırsızlık" ve "Kasten Yara-
lama" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelinin tahta
paleti çaldığı ve peşinden koşan market çalışanına ara-
cıyla çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

BahçEliEvlEr'dE freni tutmayan bir otomobil
park halindeki otomobillere ve bir motokuryeye
çarptı. Bir çocuğun ezilmekten son anda kurtul-

duğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Siya-
vuşpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sokakta saat 14.00
sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir otomobil sürücüsü,
otomobilini çalıştırıp hareket ettiği sırada fren tutmadı.
Otomobil park halindeki 5 otomobile çarptı, cadde üze-
rinde geçen bir otomobile daha çarparak durabildi. Ka-
zaya yoldan geçen bir motokurye de karıştı. Kurye çalışanı
kazada yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Bu sırada orada olan bir
çocuk, ezilmekten son anda kurtuldu. 

Koca otobüs 
küle döndü

Palet çalınır mı?

Saniyelerle kurtuldu

BÜFEDEN NE İSTEDİN?

KüçüKçEKmEcE Sefaköy D-100
Aksaray istikametinde yanyolda
meydana gelen kazada Saadettin

Güvercin'in kullandığı Boğazköy Mahallesi –
Bakırköy seferini yapan İETT otobüsünün,
Sefaköy durağından yolcu aldıktan kısa bir
süre sonra sağ ön lastiği patladı. Bariyerleri
kırıp aşan otobüs yeşillik alandaki Atatürk
Havalimanı’nın demir korkuluklarına yas-
landı. Kapıların açılmaması üzerine yolcular-
dan biri çekiçle otobüsün camları kırdı.

Kazadan yara almayan yolcular hemen oto-
büsün içinden çıkarken yaralanan yolcular-
dan bazılarını da vatandaşlar otobüsün
içinden tahliye etti.

Çalışma 4 saat sürdü

Kaza sonrası kendi imkânlarıyla hastaneye
giden yolcularla birlikte yaralı sayısı 10'a yük-
seldi. Öte yandan yoldan çıkan İETT oto-
büsü de 4 saatlik çalışmanın ardından iki vinç
yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. DHA

avcılar'da uyuşturucu satan K.Z. isimli
yabancı uyruklu kadın, adım adım takip
edildikten sonra yakalandı. Avcılar Emni-

yet Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi'nde
bulunan bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığını be-
lirledi. Çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik
kamera görüntüleri ve adreste bulunan kamera gö-
rüntüleri detaylı incelendi. Belirlenen adrese, sürekli
farklı araçların geldiği ve kimlik bilgileri belirlenen
Rus uyruklu K.Z. (33) isimli kadının gelen araçlar
ile uyuşturucu satış  yaptığı tespit edildi. Bunun üze-
rine ekipler dün saat 17.00 sıralarında belirlenen ad-
rese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan K.Z.'nın
evinde 8,25 gr metanfetamin, 690 gram esrar, 103
adet metadon,  hap şeklinde 9 uyuşturucu madde, 2
cam pipo,  2 hassas terazi, 2 bin 500 tl,  101 dolar,
50 euro ve  5 bin 400 Rus rublesi ele geçirildi. Mah-
kemeye sevk edilen kadın bugün tutuklandı.

Zeytinburnu'nda Halk Ekmek büfesine C.S., isimli kişi taşla saldırarak, camı kırdı. Büfeyi işleten kişinin şikayetiyle
gözaltına alınan saldırganın, "Fırıncılar aç mı kalacak?' onlar evlerine ekmek götürmeyecek mi?" dediği iddia edildi

A taşehir Kaymakamlığı'ndan ya-
pılan açıklamada, dün sosyal
medyada sıkça paylaşılan "Kira-

mızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım
eder misiniz? Çok zor durumdayız" içe-
rikli videoda yer alan kişilerle ilgili ça-
lışma gerçekleştirildiği belirtildi.

İdari işlem yapıldı

Görüntülerde yer alan çiftin, Ataşehir'de
oturan 43 yaşındaki F.D. ile 49 yaşın-
daki H.K. olduğu belirtilenn açıkla-
mada, birlikte yaşadıkları dairenin F.D.
adına kayıtlı bulunduğu vurgulandı.
Açıklamada, F.D'nin aylık 991 lira en-
gelli aylığı ve 91 lira elektrik tüketim des-
teği aldığı, ayrıca son bir yılda kendisine
kaymakamlık tarafından 1700 lira nakdi
yardım yapıldığı belirtildi. Engelli aylığı
olarak 661 lira alan H.K. isimli kadına
ise son bir yılda kaymakamlıkça 1611
lira nakdi yardım yapıldığı açıklanırken,
bu kişilerin toplamda bin 652 lira engelli
aylığı aldığı bildirildi. Açıklamada, son
bir yılda 4 bin 403 lira nakdi yardım ile
kömür desteği de sağlanan F.D. ve H.K.

hakkında "dilencilik yapmak ve yaptır-
mak" eylemlerinden birçok kez idari
işlem yapıldığı kaydedildi.

Hastaneden çıktık!

Öte yandan, Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
denetimlerde Karaköy'de durdurduk-

ları araçlardan 'Annem hasta, Yolda
kaldık, Hastaneden çıktık' gibi baha-
nelerle para isteyen iki kadın tespit
edildi. İstanbul'un çeşitli noktalarında
aynı bahanelerle sürücülerden para is-
teyen Çağla S. ve Serpil B., 2918 Sa-
yılı Karayolları Trafik Kanunu'nun
68/1-C (Yaya yollarında, geçitlerde

veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üze-
rinde bulunan yayaların trafiği engel-
leyecek veya tehlikeye düşürecek
şekilde davranışlarda, bulunmaları
veya buraları saygısızca kullanmaları)
maddesinden 392 TL ceza işlem uy-
gulandı. İki kadın, karayolundan
uzaklaştırıldı. DHA

Esenyurt’ta, park halindeki şehirler-
arası yolcu otobüsü yanarak küle
döndü. Otobüs şoförü yangını fark edip
son anda kendini dışarı atarken, o anlar
cep telefonu kamerasına yansıdı

Bayrampaşa'da, bir marketin önün-
den tahta palet çalan şüpheli, ara-
cıyla kaçarken kendisini kovalayan
market çalışanına çarptı. Olayın ar-
dından şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece Sefaköy D-100 karayolunda meydana gelen
İETT otobüsü kazasında yaralı sayısı 10'a yükseldi. Yoldan çıkan
otobüsü kaldırmak için 2 vinç ile 4 saat süren çalışma yapıldı

Kadıköy'de çekildiği belirtilen
ve sosyal medyada gündem
olan video ile ilgili açıklama
yapan Ataşehir Kaymakam-
lığı, çiftin ev sahibi olduğu-

nunu belirtti. Sosyal medyada
paylaşılan görüntülerde, yaşlı
bir çiftin kira yardımı istediği
görülüyordu. Beyoğlu'nda da

seyir halindeki araçları durdu-
rarak 'Annem hasta, yolda

Kaldık' gibi bahanelerle 
sürücülerden para isteyen iki

kadına ekipler tarafından
cezai işlem uygulandı

YENI VERSIYON 
SAHTEKARLIK!

Esenyurt’ta TIR’ın 
ezdiği yaya öldü

EsEnyurt’ta,
yolun karşısına geçer-
ken, TIR’ın ezdiği Türk-

men uyruklu Babajan B., hayatını
kaybetti. Kaza anı güvenlik kame-
rasına yansıdı. Kaza, saat 13.30 sı-
ralarında Hadımköy Yolu Caddesi
Esenyurt mevki Osman Gazi Ma-
hallesi kesiminde yaşandı. Yolun
karşısına geçmek isteyen Türkmen
uyruklu Babajan B., o sırada sürü-
cüsü Bayram H.’nin dönüş yaptığı
TIR’ın altında kaldı. Üzerinden
TIR geçen yaya, ağır şekilde yarala-
nırken, ihbar üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları çalışmada
Babajan B.’nin olay yerinde haya-
tını kaybettiğini belirledi. TIR’ın sü-

rücüsü Bayram H. ifadesi alınmak
üzere polis merkezine götürülür-
ken, kaza anı bir işyerinin güvenlik
kamerasına yansıdı.
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

iStanbul’da gece başlayan kar yağışı,
sabahın erken saatlerinde de etkisini
gösterdi. Kar nedeniyle cadde ve so-

kaklar tamamen beyaza büründü. Sabah işine git-
mek isteyen bazı vatandaşlar, karla örtülü
araçlarını temizlerken, bazıları da yürüyüş yapa-
rak karın keyfini çıkardı. Beyaza bürünen Kartal,
Aydos Ormanı havadan drone ile görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar
yağışı önümüzdeki günlerde aralıklarla devam
edecek. Yürüyüş yaparak karın keyfini çıkarmak
isteyen Özden Kara, "Normalde her gün yürü-
rüm. Bugün çok daha keyifli. Yakacık’ta oturuyo-
rum. Dağların tepesinden yürüyerek geldim.
Karda ilk izleri görmek bambaşka bir keyif. Sana
ait ve patilere ait olduğunu görmek. Çok keyifli
resimler aldım" dedi.

Silivri Belediyesi, yarıyıl
tatilinde çocukları ve aile-
lerini buz pateni keyfiyle

buluşturuyor. Silivri Belediyesi tara-
fından Eski Festival Alanında kuru-
lan buz pateni pisti 24 Ocak – 6
Mart 2022 tarihleri arasında her gün
saat 11.00 ila 22.00 arasında ücretsiz
olarak Silivrililerin hizmetinde ola-
cak. Antrenörler eşliğinde gerçekleş-
tirilecek buz pateni etkinliği ile hem
çocukların vücutlarını en iyi şekilde
çalıştırmaları hem de yarıyıl tatilinde
eğlenceli ve keyifli vakit geçirmelerine
imkân sağlanması hedefleniyor.

Kartal Kaymakamlığı düzenlediği et-
kinlikte ilçede oturan şehit asker ve
polis yakınlarıyla mahalle muhtarlarını

bir araya getirdi. Trabzon Maçka'da teröristlerin
açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Ast-
subay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam
öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki varsın Eren'
filmi şehit aileleri ve muhtarlar tarafından hep bir-
likte izlendi. Etkinliğe Kartal İlçe Emniyet Mü-
dürü Sinan Dallı da katıldı. Film öncesi konuşan
Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, "Bizim geldi-
ğimiz sinema filmi herhangi bir sinema filmi
değil, 'Kesişme, İyi ki varsın Eren'. Biz şehit ailele-
rimiz için de iyi ki varsınız iyi ki bize emanetsiniz
diyoruz. Bu filmi onlarla birlikte izlemenin daha
da anlamlı olacağını düşündük. Muhtarlarımızı
şehit ailelerimizle buluşturduk. Kartal'ın 20 ma-
halle muhtarını buraya davet ettik. Mahalle muh-
tarları ve şehit aileleriyle birlikte bu filmi
izleyeceğiz. İyi ki varlar, iyi ki geldiler" dedi.
Çok heyecanlıyım

Filmi izlemeye gelen şehit babası Hüsamettin Ka-
rakelle, "Sayın Kaymakamın yaptığı program çok
gururlandırdı bizi. İyi ki varsın Eren filmini izliyo-
ruz. Çok heyecanlıyım, çok üzüntülüyüm ama ne
yapalım. Bütün şehitlerimiz vatanı için hepsi ca-
nını veriyor. Ve vermeye de devam ediyoruz. Al-
lah'tan beni de alsalar, ben de vereceğim canımı.
Canımı seve seve veririm. Sayın Kaymakama te-
şekkür ederim. Sağ olsun var olsun" dedi. DHA

B üyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün, sosyal medya hesa-
bından yaptığı paylaşımda “25 yıl-

dan beri Büyükçekmece Mimar Sinan’dan
Kınalı Köprüsü'ne kadar D-100 Kara yo-
lu’nun bir sahibi var mı?” diye sordu.
Akgün, “Tarlaya dönmüş, tek tük yanan
aydınlatma direkleri devrildi devrilecek.
Avrupa’ya giden bu sahipsiz yolda olan
kazaların sayısı belli değil. Tabi bu yola yol
denilebilirse” eleştirisinde bulundu. 

İBB'nin sorumluluğunda

Akgün'ün paylaşımına ilk yorum, AK Parti
Meclis Üyesi Zerrin Çağlar'dan geldi.
Çağlar, üç yıl önce Karayolları Genel Mü-
dürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nin arasında protokol imzalandığını
belirterek, “Buna göre Avcılar'dan D-100
yolu ve 1. Çevreyolu ve Gebze'ye kadar
Ankara Asfaltı'nda kalan alanın 5 yıl süre
ile elektrik sistemlerinin, trafik levhalarının
bakım onarımı, çizgilerin çizilmesi, yol ve
yeşil alanaların temizliği, drenaj sistemle-
rinin çalışır vaziyette tutulması gibi bakım
işleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne
devredildi. Bunların dışında kalan asfalt ve
oto korkuluk ile ilgili onarım işleri karayol-
larının bünyesinde kaldı” açıklamasını

yaptı. Çağlar ayrıca, “Bizim
ilçemizde köstebek yuvasına
dönmüş yolları sordunuz
herhalde sayın Başkan. Bu
yolları ne zaman yapmayı
düşünüyorsunuz 27 yıllık bir
belediye başkanı olarak?”
diye sordu. 

Çözüm bulursunuz!

Çatalca Belediye Başkanı
Teknik Danışmanı Mustafa
Erken ise “Çakmaklı Mahal-
lesinde hafriyat dökümü ile
birilerinin yeğeninin kamyon
başı 400 TL para toplama-
sına fırsat vererek yolların
bedavaya yapıldığını ve yıl-
lardır bu işin böyle çözüldüğünü, dolayı-
sıyla da bu işi yapanın az da olsa para
kazandığını Aralık 2021 Meclisi'nde anla-
tan siz, yakındığınız o bölgelere de dahi-

yane ve tamamen duygu-
sal çözümler bulursunuz.
Şimdilik yakınma, sonra
hazırlık ve sonrasında
sonuç kısmında tamamen
duygusal çözüm” tepki-
sini gösterdi. Çatalca’dan
Ağva’ya kadar ilçe ve köy-
lerin ana ulaşım yolları ile
meydanların İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi yetki
alanında bulunduğunu
belirten Erken, “Ana arter
kavramı yabancı bir terim
gibi algılanabiliyor. Oysa
ki, ana arter, ana ulaşım
yoludur. E-5 Karayolu,
sahil yolları, Bağdat Cad-

desi, 10. Yıl Caddesi, Vatan Caddesi ve İs-
tiklal Caddesi ana arterlerden bazılarıdır.
Çözüm İBB'nin sitesinde var. ALO 153
Beyaz Masaya telefon açarsanız yatırım

programına alıyorlar” diye konuştu. 

İlçen tarlaya dönmüş

Hasan Akgün'ün paylaşımına yorum
yapan Zeynep Aslı isimli kullanıcı da Bü-
yükçekmece'de parkların ve yeşil alanların
imara açılıp inşaat yapıldığını belirterek,
“Örnek, Sun Marine ucubeleri, Dallas
mevki Şirinler Parkı” dedi. Mehmet Saka
isimli kullanıcı da “Bu twiti atmadan önce
kendi ilçene bir bakmalıydın, orada da so-
rumluluk İBB'de. İlçende yollar tarla
olmuş, zıplamadan gidilen yol kalmamış,
27 yıllık başkana yakışmıyor, eski Silivri
Caddesi'nden hiç geçtiniz mi?” eleştiri-
sinde bulundu. Ekrem Levent Küçükali
isimli kullanıcı ise Akgün'ü savunarak,
“Hasan amca aktroller 'CHP bakıyor o
yollara' der halbuki bilmezler karayolla-
rına ait. Malesef rant olmayan yerde AKP
hükümeti yatırım yapmıyor ve atıl bırakı-
yor” ifadelerini kullandı.

Aydos Ormanı
beyaza büründü

İyi ki varlar
iyi ki geldiler

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın:(1540390)

ESAS NO : 2021/566 Esas
KARAR NO : 2022/9
Davalı : 1- NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı      : 2- HANIM EKŞİ 

Mahkememizden verilen 10/01/2022  tarih ve 
yukarıda numarası yazılı kararı ile;
Davanın KABULÜNE,
Trabzon ili Maçka ilçesi, Kuşçu Mah./ Köyü, Cilt
No:34 hane No:52de nüfusa kayıtlı,  T.C.
21220504444Kimlik Nolu  Abdullah ve Saadet'ten
olma,  01/02/1989 Bingöl doğumlu davacı  Hanım
Ekşi'nin nüfus kayıtlarında "HANIM" olan adının
"SILA HANIM" olarak  DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar
verildiği ilan olunur. 10/01/2022

İLAN
T.C. İSTANBUL ANADOLU 

23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
/ BAŞKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın:(1540400)

ESAS NO : 2021/608 Esas
KARAR NO : 2021/597
Davacı ASGAR MARANDİ aleyhine 
mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı 
Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda;  Davanın kabulü ile, İstanbul
İli, Sultanbeyli İlçesi, Adil Mahallesi, Cilt No:3, Hane
No: 13, Bsn : 1 de nüfusa kayıtlı Valı ve Azar oğlu,
21/09/1986 Marand/İran Doğumlu, 18974951150
T.C. Kimlik Numaralı Asgar Marandi’nin, Asgar olan
isminin “Emir” olarak, Marandi olan soyisminin
“Aksoy ” olarak değiştirilerek Nüfusa  " Emir Aksoy"
şekilde  kayıt ve tesciline karar verildiği ilan olunur.
19/01/2022

İLAN
T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE

HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın:(1540462)

ESAS NO : 2021/372 Esas
KARAR NO : 2021/353
HÜKÜM :
Çorum  İli, Uğurludağ İlçesi, Küçükerikli Mah/köy 22
Cilt, 13 Hane, 71 B.S.N'de nüfusa kayıtlı T.C NO:
23167647208 olan  davacının kayden DÖNE olan
adının haklı nedenlere binaen DENİZ olarak 
değiştirilmek suretiyle nüfusa kayıt ve tesciline 
karar verilmiştir. 21/01/2022

İLAN
KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK

MAHKEMESİNDEN

İstanbul'da önceki gece saatlerinde baş-
layan kar yağışı, sabahın erken saatle-
rinde de etkisini sürdürdü. Kent geneli
beyaza bürünürken, Kartal Aydos Or-
manı havadan drone ile görüntülendi

Kartal'da, şehit aileleri ve mahalle
muhtarları, Şehit Eren Bülbül ve Ast-
subay Kıdemli Başçavuş Ferhat Ge-
dik'in anısına çekilen 'Kesişme: İyi Ki
Varsın Eren' filmini birlikte izledi.
Kartal Kaymakamı Abdullah Demir,
"İyi ki varlar, iyi ki geldiler" dedi

BIR DOKUNDU
BIN AH ISITTI!
BIR DOKUNDU
BIN AH ISITTI!
BIR DOKUNDU
BIN AH ISITTI!
BIR DOKUNDU
BIN AH ISITTI!
BIR DOKUNDU
BIN AH ISITTI!
BIR DOKUNDU
BIN AH ISITTI!

Büyüçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün sosyal medya
hesabından yaptığı bir paylaşımda “Büyükçekmece Mimar 

Sinan’dan Kınalı Köprüsü'ne kadar D-100 Karayolu’nun bir
sahibi var mı?” diye sordu, “Tarlaya dönmüş, tek tük yanan

aydınlatma direkleri devrildi devrilecek” eleştirisini yaptı. Çok
sayıda Büyükçekmeceli ise Akgün'ün kendi ilçesine bakmasını

isteyerek, bütün yolların tarlaya döndüğünü söyledi

AK Parti Büyükçekmece
Belediye Meclis Üyesi
Zerrin Çağlar, ilçeden
bir yol fotoğrafı payla-
şarak, Hasan Akgün'ün
öncelikle kendi ilçesinin

yollarına bakması 
gerektiğini belirtti. 

Minikler de karne aldı
Türkiye’de ilçe bazında en çok kreşe sahip olan Kartal Belediyesi kreşlerinde
eğitim gören minik öğrenciler karnelerini aldı. 2021-2022 eğitim öğretim
yılının ilk dönemini tamamlayan kreş öğrencileri için tatil zili çaldı

YarıYıl tatilinin gelmesiyle birlikte
Kartallı kreş öğrencileri karne he-
yecanı yaşadı. Kartal Belediye-
si’nin kreşlerinde okuyan
öğrenciler ilk dönem karnelerini
Kartal Belediyesi başkan yardımcı-
ları ve meclis üyelerinin elinden
aldı. Karne günü için kreşlerini ba-
lonlarla ve süslemelerle bezeyen
öğrencilerin heyecanı görülmeye
değerdi. Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcıları İmam aydın, Hüseyin
Tozkoparan, ali apaydın, adem
Uçar, Bayram ali Baştan, Kartal
Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili
Gülay Boyraz, Meclis Üyesi Şefik
Özdemir ve Başkan Danışmanı
Düzgün Çapar kreş öğrencilerinin
sevincine ortak olurken yakalan-
dığı Covid 19’dan dolayı izolasyon

sürecinde olan ve evinde istirahat
eden Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel’in tebrik mesajını ileterek
tüm öğrencilere başarı dilediler.
Kreşlerde, minik öğrencilerle söy-
len şarkılar ve çeşitli etkinlikler eş-
liğinde düzenlenen dönem sonu
karne dağıtımına katılan başkan
yardımcıları, öğrenciler ve öğret-
menleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Karne takdiminin ardından öğren-
ciler ve öğretmenlere eğitim yılının
ikinci dönemi için başarılar dilene-
rek törenler sona erdi.

Yarı yıl armağanı

Bu arada Kartal Belediyesi Kar-
tal’da yarıyıl tatilline giren öğrenci-
leri unutmayarak onların tatillerini
gönüllerince yaşayacakları bir dizi

etkinlik düzenledi. Soğanlık rıfat
ılgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphane-
si'nde gerçekleştirilecek olan Oyun
atölyesi, akıl ve Zekâ Oyunları,
Matematik oyunları, Çorap Kukla
atölyesi ve Gölge Oyunu atölyesi
etkinlikleri ile çocuklar hem eğle-
necek hem de gönülleri ile öğrene-
cek. Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel de karnelerini ala-
rak okula minik bir mola veren öğ-
rencilere, "ara tatilde tüm
öğrencilerimiz ile ailelerine ve eği-
timcilerimize iyi tatiller dilerim. Öğ-
rencilerimiz için rıfat ılgaz
Eğlenceli Çocuk Kütüphanemizde
birbirinden güzel etkinlikler düzen-
ledik. Tüm öğrencilerimize eğlene-
rek öğrenecekleri güzel bir tatil
diliyorum" dedi. 

Tatilde kayacaklar
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A ğrı Dernekler Federas-
yonu Başkanı Şerafet-
tin Öztürk, bölge

siyaseti ve STK'ları Damga'ya
değerlendirdi. Sivil toplum ku-
ruluşlarına önemli uyarılarda
bulunan Öztürk, “Sivil Toplum
Örgütleri bir kere kesinlikle

halka yönelik çalışma-
lıdır. Bu kuruluşların yönü halka
dönük olmalıdır ve asla sırtını
halka dönmemelidir” dedi.
Esenyurt’ta 834 tane STK
olduğunu belirten Öz-
türk, “Bu ilçenin siya-
seti sivil toplum
kuruluşlarına mah-
kûm edilmiş durum-
dadır. Buranın
siyasetini iki bin bile-
medin üç bin kişi be-
lirliyor. Burası eskiden
Türkiye kenti idi, ama
şimdi dünya kenti olmuş
durumda” yorumunu yaptı. 

Öncelikle sizleri biraz
tanıyabilir miyiz?

Damga gazetesi olarak bizlere
bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Siz-
lere ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar dili-
yorum. 1971 Ağrı doğumluyum ve 30 yıldır
İstanbul’da ikamet etmekteyim. 10 yıldır Sivil
Toplum Kuruluşları içerisinde etkin olarak
çalışmaktayım. Bölgedeki il dernekler birliğini
iki dönem yönettim. Sonra da Ağrı İl Derneği
ve akabinde düşlediğimiz bir proje hayal ettik.
İşte o gün hayal ettiğimiz dernekler federas-
yonunu kurduk ve şu anda içinde bulunmak-
tayız. Arkadaşlarımız ile bu projeyi
gerçekleştirdik. Bu bizim gerçek hayalimizdi
ve bu hayali gerçekleştirme adına emeği
geçen tüm dostlara teşekkür ederiz.

Sivil toplum örgütlerine bakış 
açınız nedir?

Sivil Toplum Örgütleri bir kere kesinlikle
halka yönelik çalışmalıdır. Bu kuruluşların
yönü halka dönük olmalıdır ve asla sırtını
halka dönmemelidir. 10 yıldır aktif olarak hiz-
met etmekteyiz. Her platformda son zaman-
larda şunu dile getiriyorum. Sivil toplum
örgütleri siyasi partilerin arka bahçesi olma-
malıdır. Tüm başkanlar temkinli davranıp,
gereğini yapmalıdır. Bazı şeyleri kendimize
rehber edinmeliyiz. Sivil Toplum örgütleri
artık siyasete yön vermelidir. Siyaset bu tür
kurum ve kuruluşlara asla yön vermemelidir.
Bundan sonraki çalışmalarımızı buna göre
dizayn edeceğiz. Bu süreçlerde hiçbir siyasi
partiye mahkûm olmadık ve dik duruşumuz-
dan asla ödün vermedik. Yeni kurulacak
kurum ve kuruluşlarda da bu tür kurallar ge-
çerli olmalıdır. Gelecek ay arkadaşlarımızla
birlikte İl Dernekler Birliğinde umarım bu
söylediklerimizi gerçekleştireceğiz. Ülke
kabuk değiştirirken, Sivil Toplum Kuruluşları
kesinlikle artık değişime öncülük edecektir.
Bir de bu tür Sivil Toplum Kuruluşların içeri-
sine özellikle gençleri ve kadın kotasını da art-
tırarak buraları daha güçlendirme
yollarına gitmemiz gerekiyor.
Çünkü kadın toplumda olmazsa
olmaz etkin güçlerinden biri-
dir. Bunu görmezden gele-
meyiz. Bundan dolayı
klasik Sivil Toplum Ku-
ruluşlarının dışına
çıkıp daha etkin pro-
jelere imza atmamız
gerekiyor. Çünkü bir-
likte çalışma sağlana-
mayınca başarıyı
yakalayamayız.

Sivil toplum
kuruluşlarına 
neden ihtiyaç var?

Kesinlikle ihtiyaç var, çünkü Sivil
Toplum Kuruluşlarının olmadığı

toplumlar sorunlarını iktidara hiçbir şekilde
yeterince dile getiremez. Getirse bile ne kadar
dile getirebilir ve ne kadar dikkate alınır? Biz-
ler buralarda bu kurum ve kuruluşlarda öncü
rol oynamalıyız. Mesela bizlerin şu anda
içinde bulunduğumuz Ağrı Dernekler Fede-
rasyonu olarak, bir sürü projeye imza atarak
insanlarımızın sorunlarını çözerek, yanla-

rında olduk. Ağrı’nın 7 tane ilçesinin
derneklerine federasyon bünyesinde

yer vererek hizmet etmeye devam
ediyorlar. Burada dernekleri tek

çatı hale getirip, halkımıza ve
milletimize hizmet etmeye

devam ediyoruz. Bu yerler
halkın sesidir ve sesi ol-
maya devam edecek.
Bizler sadece erzak kolisi
dağıtmıyoruz. Bunun
yanında yardım kartları,
gelen insanların ihtiyaçla-

rını karşılıyoruz, aynı za-
manda toplumun tüm

sıkıntılarını karşılamaya çalı-
şıyoruz. Bunun yanında vatan-

daşın çözülmeyen işleri ve davaları
gibi olaylarının sulh içinde çözülmesi
için mücadele ediyoruz.
Toplumumuzda sorunlar olduğunda

öncelikle bize intikal ediyorlar. Esenyurt eski
Emniyet Müdürü döneminde müdür bey
gece üçlerde bile bizleri arıyordu. Bölgeleri-
mizden bir ailenin sorunu olmuştu ve o
olayda üç kişi ölmüştü. Bizleri aradıklarında
tüm dernek başkanlarını toplayıp olay yerine
gittik ve ondan sonra emniyet geldi. Neden?
Çünkü her dernek başkanının kendi köyü ve
sorumlu olduğu insan grubuyla gelip sorun-
ları çözüme kavuşturduğu için sözleri geçi-
yordu. Bu anlamda sivil Toplum Örgütleri
çok önemlidir yeter ki amacına uygun çalışıl-
sın. Bu anlamda toplumun sorunlarına
çözüm üretmeyen, halkın yanında olmayan
derneklere son vereceğiz. 

Ağrı Federasyon’u olarak burada 
ne tür hizmetler veriyorsunuz? 

Ağrı Dernekleri üzerinde büyük bir kota
vardı. 20-30 yıldır Ağrı’yı, dernekleri ve fede-
rasyonları yöneten abilerimiz, arkadaşlarımız
maalesef Ağrı Derneklerini bir yere getirip,
halka ve topluma ciddi katkılar sunmadılar.
İçerde duvarlara bile astığımız Ağrı Dernekler
Federasyonunun 10 maddelik bir genelgesi
var. Bu aynı zamanda federasyonumuzun
anayasasıdır. Herkes buna mutabık kalarak
çalışmalarını sürdürecek. Ağrı Federasyonu
nasıl bu duruma geldi? Kuruluş aşamaları-
mızda federasyonumuza bomba atıldı.
Neden gece bir buçukta bomba atıldı ve
neden yerle bir edildi. Bu içinde bulunduğu-
muz yer iki defa neden yakıldı? Bu ve buna
benzer şeylere geçen süreçlerde asla pabuç
bırakmadık, bırakmayacağız. Hem siyasi hem
de diğer kollarda üzerimize gelen hiç kimseye
boyun eğmedik. Birlik beraberlik içerisinde
tüm bireylerimizle savaşıp kazandık. En
önemlisi halkımızın desteği ile biz bu proje-
mizi yapıp, bitirdikten sonra bu günlere getir-
dik. Dolayısı ile federasyonumuz bölgede çok

ciddi anlamda önem teşkil etmektedir.
Bundan sonraki süreçlerde federasyo-

numuzun en önem verdiği şey bütün
görüşlere açık olmasıdır. Burada

sadece Ağrılılara hizmet ver-
miyoruz. Aynı zamanda

bütün Doğu ve Güney-
doğu bölgelerine hizmet
vermekteyiz. Bununla
beraber Türkiye’deki 81
ile kapımız açıktır. İl
Dernekler Birliğini de
bunun için kurduk ve bu

birliği bölgede çok güçlü
yapacağız. 

Siyasi partileri bu
bölgede başarılı 

buluyor musunuz?

Geçen seçimden bu yana Esenyurt 

siyaseti kabuk değiştirdi. Kemal Deniz Boz-
kurt bugün o koltukta oturuyorsa Sivil Top-
lum Kuruluşların desteği ile geldi ve
bunun farkında olması gerekiyor. Esen-
yurt’ta 834 tane STK var. Sadece burada
var başka bölgelere baktığınız zaman
bunu göremezsiniz. Dolayısı ile buranın
siyaseti Sivil Toplum Kuruluşlarına
mahkûm edilmiş durumdadır. Buranın
siyasetini iki bin bilemedin üç bin kişi
belirliyor. Burası eskiden Türkiye kenti
idi, ama şimdi dünya kenti olmuş du-
rumda. Burada dünyanın her kesiminden
insanlar görebilirsiniz. Kemal Deniz Boz-
kurt şahıs olarak başarılıdır. Neden? Geçen
dönemde Kadıoğlu başkan iken, hiçbir
zaman yüzde elliyi geçmemiştir. Bozkurt
yüzde elli iki aldı. Baktığınız zaman CHP’nin
burada yüzde yirmi iki oyu var. Bir siyasi par-
tinin bu kadar az olan oyu kat be kat fazla ol-
ması ne kadar etkin ve güçlü olduğunu
gösteriyor. Bu başarıyı halkın ve şahsın kendi-
sine bağlıyoruz. Kendisine de CHP kazan-
madı siz halk ile kazandınız dedik. Bunun
için bütün halka sahip çıkmak zo-
rundasınız, çünkü halk size gü-
vendi, sizde halka sahip çıkın ve
güvenini boşa çıkarmayın. O
insanlar size görüş fark et-
meksizin oy verdi ve sizde
görüş fark etmeksizin
gereğini yerine getir-
meniz gerekiyor. Deva
Partisi yeni bir parti-
dir ve Gelecek Partisi
ondan önce kuruldu.
Halis Kahriman ile Ak
Parti’de beraber siya-
sette yaptık. Kendisi şu
anda Esenyurt’ta çok
ciddi çalışmalar içerisinde-
dir. Esenyurt dışına çıktığınız
zaman da Deva Partisi göremi-
yorsunuz. Dolayısı ile yeni kuru-
lan partileri seçimlere girmeden
değerlendirmek çok doğru olduğunu düşün-
müyorum. Önümüzdeki 2023 seçimlerinde
kendilerini görmemiz gerekiyor. Arkadaşımız
Veysel Karatay da aynı şekilde çok büyük bir
emek ve özveri ile çalışmalarına devam edi-
yor. İnşallah gelecek seçimlerde istedikleri ba-
şarıyı elde ederler. 

Esenyurt’u nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Aslına bakarsanız ülke siyaseti de Esenyurt
siyasetine mahkûm olmuş durumdadır. 2019
yerel seçimlerinde Binali Yıldırım ve Ekrem
İmamoğlu’nun son seçiminde neler yaşandı?
Ak Parti’nin kalesi olan Esenyurt kaybedilme-
siydi CHP’li Ekrem İmamoğlu İstanbul’u ka-

za-
nama-
yacaktı. Eski
belediye Başkanı Alatepe’nin bir sözü vardı.
“Esenyurt’u kaybeden İstanbul’u kaybeder”,
“İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder”
demişti. Aslında bir anlamda da öyle oldu.
Bu da buranın ne kadar önem teşkil eden bir

ilçe olduğu ortaya koymuş oluyor.
Gittikçe de önemi artıyor ve ülke siya-

seti buna mahkûm olacak. Esen-
yurt nüfus olarak, farklı etnik

kökenleri de içinde barındı-
ran bir mega kent duru-

mundadır. Gelecek
dönemlerde Türkiye için
uluslararası belirleyici
rol oynayacağını düşü-
nüyorum.

Doğu ve
Güneydoğu Genç

Girişimciler Plat-
formu hakkında ne

söylemek istersiniz?

Bu arkadaşlarımıza ilk fikri veren
onlarla ilk bir araya gelen biz olduk,
çünkü gençleri ve girişimcileri bir
araya getirmemiz gerekiyordu. Bu-

rada toplantılar aldılar ve onların çalışmala-
rını izliyoruz. Heyecanlı görüyoruz, eğer bir
işin içinde heyecan varsa başarıda gelir diye
düşünüyorum. Tabi önümüzdeki zaman-
larda onlarla bir araya gelip, gelecek hak-
kında planlar yapıp, müthiş bir gençlik
yaratacağımıza inanıyorum. Bu girişimleri
çok anlamlı buluyorum, çünkü gençlerimiz
geleceğimizdir. Bundan dolayı yılmasınlar
ve hedeflerine doğru inançla yürüsünler. Bu
gençler farklı platformlarda bir araya gelip
dünya global standartlarda farklı etkin çalış-
maların içine girmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. Kendilerini ve ülkemizi ciddi anlamda
genç girişimciler olarak dünyaya daha iyi 
tanıtmaları gerekiyor.

Ağrı Dernekler Federasyonu
Başkanı Şerafettin Öztürk,

Damga'ya konuştu. STK'ların
halka yönelik çalışmalar yap-

ması gerektiğini belirten Öztürk,
“Sivil toplum örgütleri siyasi

partilerin arka bahçesi olmama-
lıdır. Sivil Toplum örgütleri artık 
siyasete yön vermelidir. Siyaset

bu tür kurum ve kuruluşlara
asla yön vermemelidir” dedi

PARTILERIN ARKA 
BAHCESI OLMAYIN!
PARTILERIN ARKA 
BAHCESI OLMAYIN!
PARTILERIN ARKA 
BAHCESI OLMAYIN!
PARTILERIN ARKA 
BAHCESI OLMAYIN!
PARTILERIN ARKA 
BAHCESI OLMAYIN!
PARTILERIN ARKA 
BAHCESI OLMAYIN!

SÖYLEŞİ
MESİH
EROL

BU HALKA 
SAHİP
ÇIKIN!
Genel anlamda

Türkiye siyasetini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Doğu ve Güneydoğu Dernekler Federasyonu
sizin önderliğinizde mi kuruluyor?

Çok zorlu dönemler geçirdik ve geçi-
riyoruz. Bizim görevlerimizden biri de
siyasetçilerimize seslenmektir. Hal-
kın içinde olduğumuz için sıkıntıları
görüyoruz ve yaşıyoruz. Siyasetçile-
rimiz ve kendilerini yönetim anla-
mında sorumlu tutan herkes halka
karşı olan sorumluluklarını yerine
getirmeli aynı zamanda duyarlı ol-
ması gerektiğini düşünüyorum. Bu
zorlu süreçleri ülke ve millet olarak
aşıp daha ferah günlere kavuşaca-
ğımıza inancım tamdır. Bizler de bu
süreçte halkımızın yanında olduk ve
olmaya devam ediyoruz. Onların çö-
zülemeyen ve çözümsüz gibi görü-
nen tüm sorunlarının yanında olduk
ve hayatlarını kolaylaştırmaya da
devam ediyoruz. Tüm ülke liderlerine
özellikle Recep Tayip Erdoğan’a ses-
leniyoruz. Bu halk sizlere oy verip
belediye başkanı, milletvekili, baş-
bakan, cumhurbaşkanı yaptılar. Ben
de bir Sivil Toplum başkanı olarak
sizlere sesleniyorum. Bu halka sahip
çıkın. Doları indirdiyseniz halkı bu
kadar sıkıntıya sokan tüm gıda ve
benzeri her şeyi de indirin. Halk ha-
yatını idame edemeyecek duruma
geldi. Bunları yapın bizler de sizlere
ve samimiyetinize inanalım. Sessi-
mizi yükseltiyoruz, yükseltmek zo-
rundayız. Halkın ve mazlumun
sessiyiz. Muhalefet bir taraftan, ikti-
dar bir taraftan herkes kendi siyasi
çıkar ve politikalarının peşine
düşüp, birbirlerini kötülemekten
başka bir şey yapmıyorlar. Böyle
olunca ülkedeki zenginler zengin,
fakirler de daha fakir olmaya devam
ediyor. Seçim gelince yine de bu hal-
kın kapısına gelip oy isteyeceksiniz,
ama bu sefer hangi yüzle bu halkın
kapısını çalacaksınız? O kapıları siz-
lere çaldırtmayacağız.

SÖZDE DERNEKÇİLERE ASLA GÜVENMEYİN!
Sizin tabirinizle düşünecek olursak, tabela dernekçiliği hakkında ne söylemek istersiniz?

Tabela dernekçiliğinde rahatlık var. Cep telefonunda bir site açıp, denetlenmiyorsanız bir il, ilçe, köy
derneği kurabilirsiniz. Birçokları da ofis açıp, dernekleri ofislerine taşıyorlar. Bundan dolayı tabela 
dernekçiliğine karşıyım. Önümüzde süreçlerde de hiçbir tabela dernekçisi bizimle çalışamayacaktır.
Tabela, ofis, cep telefonu dernekçiliğine son diyoruz. Halkımız bunlara inanıp güvenmesin. Eğer ki halkı-
mızın taziyesine gitmiyorlarsa, sorunlarına çözüm üretmiyorlarsa, gençlerin projelerini desteklemiyor-
larsa, halka sahip çıkmıyorlarsa, kendi yerleri yoksa halkımız bunların yanında yer almasınlar. Dernekçilik
kolay değildir. Emek ve zaman ister, bu da kolay değil. Halka yönelik, amacına uygun çalışanın yanında-
yız. Halkın çıkarı değil de ranta yönelik çalışanların da karşısındayız. 

Doğu ve Güneydoğu Dernekler Federas-
yonu büyük bir projedir. Bir buçuk yıldır
bunun alt yapısını oluşturuyoruz. Bile-
şenler ile defalarca görüşmeler yapıp
bir araya geldik. En son toplantıda
Doğu ve Güneydoğunun tüm il başkan-
ları katılım sağladılar. Dolayısıyla önü-
müzdeki günlerde de komisyon
kurulacak ve çalışmalar daha yoğun ol-
maya başlayacak. Resmi işlemler bi-
tince bir kahvaltı düzenleyip tüm
medyayı da davet edeceğiz. Burada
ülke siyasetine, birlik beraberliğine,
ekonomi gibi tüm konularda ülkeye
katkı sunmayı planlıyoruz. Kesinlikle
başlı başına ülke için büyük bir proje
olacak. Yeni oluşumlara ihtiyaç var. Bu

ülkede bir Türk’ün hakkı,
hukuku olduğu kadar bir
Kürt’ün de aynı şekilde
eşit vatandaşlık kanunu
altında haklara sahiptir.
Siyaset Sivil Toplum Kuru-
luşlarına yön vermeyecek.
STK’lar temiz siyasetçi ye-
tiştirip, halkın önüne yeni
yüz ve temiz siyaset ile çıka-
caktır. Dolayısı ile ülkemizin
geleceğini kurtarmak zorunda-
yız. Yeni dönemde Sivil Toplum
Kuruluşları yapılacak sivil anaya-
sada da yer alıp, söz sahibi olacak.
Artık siyasete Sivil Toplum kuruluşları
olarak yön vermeye başlayacağız.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE 
KOMİSYON KURULACAK

““Esenyurt’ta
dernekleri tak

çatı haline 
getiriyoruz

““Sivil toplum
kuruluşları

artık siyasete
yön vermeli

““Halka sahip
çıkmalısınız;
çünkü halk
size güvendi

Ağrı Dernekler Federasyonu 
Başkanı Şerafettin Öztürk, “STK’lar
temiz siyasetçi yetiştirip, halkın
önüne yeni yüz ve temiz siyaset ile
çıkacaktır” açıklamasını yaptı. 

Ağrı Dernekler 
Federasyonu 
Başkanı 
Şerafettin Öztürk
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dünyanın önde gelen hafif silah üretici-
lerinden CANiK, avcılık ve atıcılık aksesu-
arları ile alanında dünyanın en büyük ve

en kapsamlı fuarı SHOT Show’da Türkiye’yi temsil
etti. 60 bini aşan sektör profesyoneline Las Vegas’ta
ev sahipliği yapan fuara ilişkin açıklamalarda bulu-
nan Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C.
Utku Aral, “En yeni ürünlerimizi sergilediğimiz stan-
dımızda 30 bini aşan ziyaretçiyi ağırladık. Ameri-
ka’nın atıcılık ve avcılık alanındaki en önemli mağaza
zincirlerinden yüksek miktarlarda sipariş aldık” dedi.

Birçok sipariş aldık

Amerika'ya ihracatta 3. en büyük şirket olarak fuar
aracılığıyla Amerika pazarındaki konumlarını yükselt-
tiklerini vurgulayan Aral, “Amerika’nın atıcılık ve av-
cılık alanındaki en önemli mağaza zincirlerinden
yüksek miktarlarda sipariş aldık. Brezilya, Uzakdoğu,
Güney Amerika ve Paraguay pazarlarından gelen zi-
yaretçiler milli uçaksavarımıza büyük bir ilgi gösterdi.
Bu ilgi fuar sırasında hızla siparişe dönüştü. Atıcılık
ve avcılık alanında en çok takip edilen influencerlar
standımızdan canlı yayınlar yaparak, ürünlerimizin
başarı hikayesini bloglarında işledi. Dijital teknoloji-
nin gücüyle 26 milyondan fazla erişim sağladık. Ya-
vaşlayan Amerika pazarında hareket alanımızı
oldukça genişlettik” diye konuştu.

80 bin firma katıldı

Ateşli silah endüstrisi profesyonellerini 43 yıldır bir
araya getiren atıcılık ve avcılığın dünyadaki en büyük
fuarlarından olan SHOT Show’un 44’üncüsü Las
Vegas'taki Venedik Fuar ve Kongre Merkezi'nde ger-
çekleşti. Atıcılık, avcılık ve aksesuarları alanında dün-
yanın en kapsamlı, en büyük ve en prestijli buluşması
olan fuar, 4 gün süresince 800 bin metrekarelik
alanda 60 bini aşan sektör profesyoneline ev sahipliği
yaptı. Alanında dünyanın en büyük ticari buluşması
olarak gösterilen fuar, dünyanın farklı ülkelerinden 2
binden fazla katılımcı şirketin Amerika ve yeni pazar-
lara ulaşma hedefine kılavuzluk etti. Katılımcı şirket-
ler hedef atış, avcılık, açık hava rekreasyonu ve kanun
uygulama amaçları için kullanılan yenilikçi ürünlerini
sergilerken, fuarda ateşli silahlar, mühimmat, silah
kasaları, kilitler ve kılıflar, optikler, atış poligonu ekip-
manları, eğitim ve güvenlik ekipmanları, av aksesuar-
ları gibi ürünler de tanıtıldı. DHA

istanbul'da 2016 yılında kullanıma açı-
lan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üze-
rinde yer alacağı açıklanan, Sakarya

Akyazı'dan İstanbul Havalimanı'na kadar olacağı
ilan edilen tren yolu hattı ile ilgili geçen 5 buçuk yıllık
sürede herhangi bir adım atılmadı. Sözcü'nün habe-
rine göre 2022 bütçesinde buradaki tren yolu hattı
için herhangi bir bütçe bulunmadığını söyleyen İyi
Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis
Üyesi Suat Sarı, hükümetin bu projeyi unuttuğunu
belirtti. Sarı, tren yolu projesinin devreye girmemesi
nedeniyle hem kamu maliyetinin hem de emisyon sa-
lımının arttığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Hü-
kümet burada kendisi ile çelişiyor. Yaptığı projelerde
emisyon salımının azaltıldığı ile övünen iktidar, de-
miryolunu hayata geçirmeyerek hem çevreyi kirletiyor
hem de akaryakıt tüketimi ile cari açığı yükseltiyor.
Tren yolu yapılınca araç kullanımı azalacak. Acaba
bunu istemeyen lobilerin mi etkisinde kalınıyor? Sor-
gulanması gereken, hükümetin emisyon azaltımı ko-
nusundaki yaklaşımı.”

30 bin kişi gördü

Demiryolu unutuldu

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de              Basın:(1539869)

İŞ MAKİNESİ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2022/38889
1-İdarenin
a) Adresi :Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 34265 

SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124593535 - 2124593539
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı : 3 kalem iş makinesi kiralama hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Sultangazi İlçesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 10(On) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü- Uğur 

Mumcu Mah. Atatürk Blv. No:54 Kat:1 P.K.34265 
Sultangazi/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 09.02.2022 - 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 istekli-
ler 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.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere 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 T.C. Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü- Uğur
Mumcu Mah. Atatürk Blv. No:54 Kat:1 P.K.34265 Sultangazi/İSTANBUL adresine elden teslim edilebi-
leceği 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, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörü-
len açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
SULTANGAZİ BELEDİYESİ

C HP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazi-
ne’den kamu bankalarına ve ka-
tılım bankalarına sermaye

verilmesi kararıyla ilgili olarak, “Kamu
bankalarının sermayesini, bir önceki
kredi genişlemesinde kediye yüklemiş-
lerdi. Anlaşılan kedi bu yüke dayana-
madı, şimdi Hazine’den verecekleri
milletin vergileriyle, basacakları paralarla
kedinin cenazesini kaldıracaklar. Ardın-
dan da hükümet yine bildiğini yapacak,
yeni bir kredi genişlemesine gidecek” de-
ğerlendirmesinde bulundu. Merkez Ban-
kası’nın Ocak ayında yaptığı toplantıda
faizi sabit tutmasını da değerlendiren
Öztrak, “Madem ‘faiz sebep, enflasyon
netice’ idi, madem ‘faiz düşerse, enflas-
yon da düşer’ idi, madem ‘faizi indirmek
nas’ idi, madem kendine de, iddiasına da
bu kadar güveniyordu. Dün ne oldu tüm
bu ‘mademlere’? Hepsi bir anda ‘badem’
oluverdi. Ne oldu da faizi indirerek, en-
flasyonu düşürmekten bir anda vaz-
geçti?” diye sordu.

Faiz yükü düşmedi

Erdoğan’ın, 2018 seçimlerinden önce sarf
ettiği “Siz bu kardeşinize yetkiyi verin,
ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl
uğraşılır görün” sözlerini hatırlatan Özt-
rak, “Erdoğan politika faizini üç ayda,
zorlaya zorlaya 5 puan indirtti. Ama mil-
letin faiz yükü düşmedi, arttı. Erdoğan’ın
sözlerinin üzerinden tam 3 yıl 7 ay 2 gün
geçti. Faizle baş edemediği gibi, ‘şununla,
bununla’ da baş edemedi. Faiz, kur, en-
flasyon, risk primi, hepsi Erdoğan Şah-

sım Yönetiminde şaha kalktı. Erdoğan,
Roma’yı yakıp keyifle seyreden Neronmi-
sali, 84 milyonluk güzelim ülkeyi 800 mil-
yar dolarlık koskoca ekonomiyi, 3 yıl 7
ayda yangın yerine çevirdi” dedi.

Tek tek sıraladı

CHP Sözcüsü Öztrak, enflasyonu düşür-
mek için vakit kaybetmeden uygulanması
gereken CHP’nin 10 maddelik reçetesini
de açıkladı: “Merkez Bankası’nın başına

liyakatli bir ismi atanmalı. Banka siyase-
tin müdahalesinden kurtarılmalı. Ekono-
mide “kral değil, kural” olmalı, Stratejik
Planlama Teşkilatı hızla kurulmalı, verile-
rin saydamlığı ve doğruluğu sağlanmalı.
Kamu Özel İşbirliği Projelerinde dövizle
belirlenen tarifeler ve gelir garantileri, ive-
dilikle Türk Lirası’na çevrilmeli. Gere-
kirse hukuk çerçevesinde, söz konusu
projelerin işletme hakları kamuya devre-
dilmeli. Dövizle borçlanmaya son veril-

meli, mevduatlara kur garantisi kaldırıl-
malı. Kamu bankalarının kaynaklarının
yandaşlara ve rantprojelerine aktarılma-
sına derhal son verilmeli. Ziraat Bankası
çiftçiye, Halk Bankası da esnafa avantajlı
kredi sağlamalı. Dünya standartlarında
bir Kamu İhale Yasası çıkarılmalı. Hükü-
metin, ekonominin günlük işleyişine mü-
dahale etmeyeceğinin güvencesi
verilmeli. Bütçe disiplinini sağlayan mali
çapalar yeniden güçlendirilmeli.
TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu ku-
rulmalı, Sayıştay denetimi uluslararası
standartlara ve kaliteye çıkarılmalı. Yük-
sek teknoloji içeren, Yeşil Mutabakata
uyumu, dijital dönüşümü kolaylaştıra-
cak, doğrudan sermaye yatırımlarına ön-
celik verilmeli. Bütçede yaratılan
imkânlar dar gelirli ve dezavantajlı kesim-
lerin derhal rahatlatılmasında kullanıl-
malı. Aile Destekleri Sigortası hayata
geçirilmeli. Gıdada arz güvenliğini sağla-
yacak, planlama ve çiftçiye destek tedbir-
leri alınmalı. Sağlık ve ilaç konusunda
yeni kapasiteler inşa edilmeli. Sağlık çalı-
şanlarının yurt dışına gitmesine yol açan
ücret adaletsizliği, çalışma ve güvenlik
şartları hızla iyileştirilmeli. Enerji arz gü-
venliği, temiz ve ucuz enerjiye erişim sağ-
lanmalı. İthal enerjide tedarikçi
çeşitlendirilmesine, yerli ve yenilenebilir
enerjiye öncelik verilmeli. Adımların en
önemlisi olarak, hukukun üstünlüğünü,
iyi yönetişim ve yargı bağımsızlığını sağ-
layacak“Güçlendirilmiş Parlamenter Sis-
teme Geçiş Programı” açıklanmalı ve
uygulamaya konmalı.”

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur SayaNer, av. Mustafa eNgİN
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tekirdağ Bölge temsilcisi
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İmtiyaz Sahibi: Damga reklamcılık ve yayıncılık a.ş. adına
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Haber Müdürleri
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Beylikdüzü / İStaNBUL Tel:+90 0212 871 36 06
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Mehmet remzi taNIş

Dağıtım: 
turkuvaz - şenol yeNe 
Salih DOğaN - ali Burhan
SİMSar - ayhan İkİz -
Hasan eraslan yILDIrIM 

Haber Merkezi: 

Mustafa DOLU - Merkez
Nergiz DeMİrkaya - ankara
Bahadır Sügür - Politika
Dilek BOzkUrt - Söyleşi
Neşe Mert - Dış Haberler
zeynep VUraL - kültür, Sanat
yakup tezcaN - Spor
Fatih POLat - Merkez
Osman kÖSe - Merkez
taylan DaşDÖğeN - Merkez
Semanur POLat - Merkez

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

CHP’DEN RECETE
CHP Sözcüsü Öztrak, enflasyonu düşürmek için vakit kaybetmeden uygulanması gereken CHP’nin 10 maddelik reçetesini de açıkladı.
“Merkez Bankası’nın başına liyakatli bir ismi atanmalı. Banka siyasetin müdahalesinden kurtarılmalı” diyen Öztrak, “ Ekonomide “kral
değil, kural” olmalı, Stratejik Planlama Teşkilatı hızla kurulmalı, verilerin saydamlığı ve doğruluğu sağlanmalı” ifadelerğini kullandı

MÜSİAD’tan seferberlik

Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD)'dan yapılan açık-
lamada MÜSİAD üyesi şirketlerin

aktif yatırım faaliyetlerine yer verildi. Anadolu
Üretim ve Yatırım Hareketi adıyla sunulan de-
ğerlendirmede Anadolu'daki yatırım faaliyetleri-
nin teşvik edilmesi amacıyla 40’tan fazla
noktada başlatılan yatırımlara değinildi.
2022’de planlanan ve devam eden 15 milyar li-
ranın üzerinde bir yatırımı kapsayan girişim ile
bölgesel kalkınmanın desteklenmesi, bu sayede
dolaylı ve doğrudan istihdam ve üretime katkı
sağlanması hedefleniyor.  Adana, Afyon, Balıke-
sir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, Kara-
bük, Kahramanmaraş, Kastamonu,
Gümüşhane, Tokat, Kırşehir, Kayseri, Konya ve
Hatay başta olmak üzere 40’tan fazla noktada
gerçekleştirilen yatırımların ihracat odaklı üre-
tim mekanizmasını desteklemesi öngörülüyor. 

Öncü rol aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İs-
tanbul Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen gö-
rüşme sonrası konuya ilişkin
değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel
Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın Türki-
ye'nin en büyük, yaygın ve güçlü sermaye plat-
formu olarak, yatırım politikalarında öncü bir
rol aldığını belirtti. MÜSİAD ve üyelerinin her
dönemde gerek bölgesel gerekse ulusal anlamda
elini taşın altına koyarak, üretim ve istihdamı
destekleyici adımlar attığını hatırlatan Başkan
Asmalı, gelecek dönemde de ekonomiyi destek-
leyen pozitif hareketlerin süreceğini vurguladı. 

İl sayısı 30'a çıkacak

Genel Başkan Asmalı, üretim, yatırım ve istih-
dam politikaları kapsamında bölgesel kalkınma-
nın önemine dikkat çekerken, üretimin 81 ile
yayılmasının bölgesel iktisadi gelişmeleri güç-
lendireceğini belirtti. MÜSİAD Genel Başkanı
Asmalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün MÜSİAD olarak Anadolu'nun rekabete
açık ve küresel pazarlara girmeyi başaran üreti-
cilerine her zamankinden daha fazla güveniyo-
ruz. İstanbul, Ankara ve İzmir elbette ülke
ekonomisi için öncü rollerini sürdürüyor. Bu-
nunla birlikte diğer 78 ilimiz; 2021 yılında yap-
mış oldukları yaklaşık 115 milyar dolarlık
ihracatla, ne kadar büyük bir potansiyele sahip
olduklarını ispatlamıştır” açıklamasında bu-
lundu. 

MÜSİAD, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40’tan fazla noktada 15 milyar liranın üzerinde
yatırımı kapsayan "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi"ni başlattı. Söz konusu hareket ile Anado-
lu'daki yatırım faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor

Öztrak, “Madem ‘faiz sebep,
enflasyon netice’ idi, madem
‘faiz düşerse, enflasyon da
düşer’ idi, madem ‘faizi indir-
mek nas’ idi, madem kendine
de, iddiasına da bu kadar gü-
veniyordu. Dün ne oldu tüm bu
‘mademlere’? Hepsi bir anda
‘badem’ oluverdi” dedi. 



G azeteci Sedef Kabaş hakkında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'a televizyon programında

söylediği sözler nedeniyle soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat
02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine
giderek gözaltına aldı. Televizyon progra-
mında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik
sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen
Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emni-
yet Müdürlüğüne götürüldü. Ardından Ka-
baş’ın 2 avukatının da Emniyet
Müdürlüğü’ne geldikleri öğrenildi. Kabaş
emniyetteki işlemlerinin ardan saat 14.00 sı-
ralarında adliyeye sevk edildi. Avukat Uğur
Poyraz Gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya
üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan
caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum"
şeklinde paylaşım yaptı. Öte yandan Sedef
Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme
başlatıldı. 

Çirkin sözleri lanetliyorum

Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöne-
lik sözlerine siyasilerden de sert tepkiler
geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, “Cumhurbaşkanımızın şahsına ve
Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik Ha-
karet dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müp-
tezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet,
hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da
onun makamına da sahip çıkmaya devam
edecek” derken, Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cum-
hurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasip-
siz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve
nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifa-
deler, milletin vicdanında ve adalet önünde
hak ettiği karşılığı bulacaktır” tepkisini 
gösterdi. 

Bir sözde gazeteci!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kabaş'a
tepki göstererek, “İnsanı hayvandan ayırt
eden edepdir, demiş Şems-i Tebrîzî. Ede-
bini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizil-
miş, debelendikleri haset ve hakaret
çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laf-
lar etmişler. Sedef, edepsiz, Yanında oturup
arkasına sığınanlar daha edepsiz” dedi. İle-
tişim Başkanı Fahrettin Altun ise “Siyasetin
de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı
vardır. Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler,

kendilerine saygıları olmayan zavallılardır.
Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında
bir hedefi olmayan bir televizyon kana-
lında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza
hakaret ediyor” diye konuştu.  AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik de “Gazeteci sıfatı
taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon ka-
nalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşa-
ğılık sözlerle hedef alması muhalefet değil
ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı
lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş se-
çilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin
başına bu çirkin üslupla hitap millete ve
milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mah-
kum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hu-
kuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde
mücadele edeceğiz” açıklamasında 
bulundu. 

Gece yarısı baskını nedir?

CHP'li Eren Erdem ise Kabaş'a sahip çıktı.
“Davet edilse sabah gidip ifade verebilecek
bir gazeteciyi gece yarısı baskınla göz altına
almak, dil koparma naraları atmak, muha-
liflere ağız dolusu küfürler etmek” diyen
Erdem, “Bunların tamamı, korku toplumu
yaratmak için yapılan hamleler. Amaç top-
luma korku yaymak. Bu ülkede her muhalif,
zaten kapısının yanında hazır çantasıyla ya-

şıyor. Ve düşünce açıklaması yaparken, ba-
şına herşeyin gelebileceğini biliyor. Sedef
Kabaş’ın evi belli, yurdu belli. Kaçmaz, göç-
mez. Gece yarısı baskını nedir? Yıllardır
aynı şeyi yapıyorsunuz, ne kazandırdı size?”
diye sordu. 
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G eçtiğimiz hafta, İstanbul Gazete TV
Radyo ve İnternet Gazetecileri Derneği
Başkanı Ali Rıza Yıldız ve Yavuz Yıl-

maz’ın organizasyonu ile Balıkesir Belediye
Başkanının davetlisi olarak üç günlük bir gezi
ve inceleme turlarına katıldım.

Çok ta iyi oldu. Balıkesir’i iki denizli verimli
topraklara sahip emekli ve memurlar için yaşa-
nacak en ideal yerlerden biri olarak bilirdim.

Bu gezi sırasında bildiklerimden çok daha
fazlasını öğrendim. Evet, Balıkesir onların ta-
biriyle, “Dağlarından bal, ovalarından yağ ve
süt akan şehir” şehir diyorlar. Öyle olduğuna
da tanıklık ettik.

Belediye başkanlığı seçimi

Balıkesir'in son Belediye Başkanlığı seçimin-
den sonra daha da gelişmeye başlamış. 2014
seçimlerinde Karesi Merkez İlçe Belediye Baş-
kanlığına kurucu başkan olarak seçildi. Burada
gösterdiği başarı nedeniyle 2019 yerel seçimle-
rinde Millet İttifakı arasında çıkan anlaşmazlık
sonucu Cumhur İttifakı’ndan AKP Belediye
Başkanı olarak seçildi.

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı tanıdıktan
sonra herhangi partinin desteği olmadan da se-
çilebileceği kanaatine vardım. Yücel Yılmaz
davranışları ve çalışma biçimiyle tam manası
ile tam manası ile bir halk adamı.

Hele, hele yanına İstanbul’dan deneyimle be-
lediyeci Dr. Mustafa Küçükkaptan’ı da alınca
Balıkesir güzelleşmeye ve gelişmeye devam edi-
yor. Bu ikili bir araya gelince Millet İttifakının
neden kaybettiği ve Yücel Yılmaz’ın neden ka-
zandığı gün gibi ortada.

Balıkesir’de şehir düzenlemesi

Kendini Balıkesir’e adamış olan Başkan Yıl-
maz, öncelikle Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün hutbe okuduğu ve “Efendiler, cami-
ler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalk-
mak için yapılmamıştır. Her şeyden evvel itaat
ve inkiyad-ı tamme ile ibadet; din ve dünya için
neler yapılması lazım geldiğini düşünmek için
yapılmıştır. Millik işlerinde her fert başlı başına
bir hizmet ifa etmelidir. Biz burada din ve
dünya için istiklal ve istikbalimiz için, bilhassa
hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü mey-
dana koyalım. Ben kendi düşüncemi söylemek
istemiyorum.  Hepinizin düşüncelerini anlamak
istiyorum….” Dediği ilk ve tek Camii
olan Zağnos Paşa Camii ve külliyesinin etrafını
açmak ve çevresindeki yüksek binaları tıraşla-
tarak külliyeyi ortaya çıkararak başarısına baş-
lamış ve halkın gönlüne taht kurmuştur. Çamlık
Tepesi’ndeki tesislerden Balıkesir’in her tarafını
seyretmek pekala mümkündür. Ayrıca Çay de-
resi Rekreasyon Alanı projesi tüm Balıkesir ve
ziyaretçilerinin hizmetine sunularak halkın
nefes alacağı ve eğleneceği duruma getirilmiş.

Ayvalık’a büyük destek

Büyükşehir olarak, çevre ilçelerin sorunla-
rına da el atan başkan, Avvalık’ın denizden ba-
kılınca şehrin silüetini bozan ve 1980-90 yılları
arasında yapılan yine şehrin 2 bin 800 tescilli
tarihi binalarının görüntüsünü engelleyen, 8
adet çok katlı binanın kamulaştırılarak yıkıl-
masının kararının alındığını, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı ile bu konuda anlaşıldığını bina
sahipleri ile görüşülerek bu projenin gerçekleş-
tirileceğini belirtti.

Hakikaten belirtilen binaların ortadan kaldı-
rılmasıyla Ayvalık’ın tarihi görünüşe sahip ola-
cağı hemen görülüyor. Ayrıca Şeytan Sofrası
ile Cunda adası arasına teleferik projelerinin de
olduğu belirtildi. Bu projeler gerçekleşince Ay-
valık’ın çok daha güzelleşeceği şimdiden belli.

Susurluk ve Havran

Balıkesir’e giderken Elbette Susurluk’a da
uğradık. Bizleri Belediye Başkanı Nurettin

Güney karşıladı. Belediye’ye ait te-
sislerde bizlere Susurluk’un meşhur ayran ve
tost’unu ikram etti. Başkan Susurluk’un ayranı
ile anılmasının Fatih Sultan Döneminden bu
yana olduğunu, Fatih’in teşviki ile bölgede hay-
vancılığın ve mandacılığın geliştiğini onların
ürünlerinden ayran yapıldığını o günden bu
yana ayranı ile anıldığını, 4-5 Eylül günlerinde
Kurtuluş günü ve Ayran Festivali düzenlendi-
ğini açıkladı.

En önemlisi üretimi teşvik etmek için önce-
likle kadınlarla iş birliği yaparak 170 üyesi
olan Ömür Üreten kadınlar Kooperatifi kurduk-
larını ve onların ürettiklerini yurt içi ve yurt dı-
şına pazarladıklarını belirtti.

Yine 12 üretici kadınla başlayıp şu anda
250 üretici kadının ürettiklerini pazarlayan ka-
palı Pazar kurduklarını ve güne onlarla başla-
dığını belirterek üretimi daima teşvik
edeceklerini, tüm bu işlemleri 44 memur ve
225 işçi ile gerçekleştirdiklerini ve şeffaf bele-
diyecilik uygulamaya devam edeceklerini 
belirtti.

Çanakkale’yi geçilmez yapan yiğitlerimizden
biri olan Seyit Onbaşı’nın diyarı olan Havran
elbette görülmeden geçilmezdi. Burada Heyeti-
mizi Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Yardım-
cısı Mehmet Yılmaz karşıladı. Elbette ilk
durağımız Seyit Onbaşının anıt mezarını ziya-
ret edip ona şükranlarımızı bildirip, onulma il-
gili bilmediklerimizi torunundan dinledik.

Kent Müzesi ve Atatürk’ün kaldığı konağı ve
her tarafı tarih dolu binaları ve şehri gezdikten
sonra, başkanın dünyada 30 ülkede ve 252 şeh-
rin üyesi olduğu Citttoslow (sakin Şehir) üyeliği
için müracaat ettiklerini ve onay beklediklerini
duymamız bizleri ayrıca memnun etti.

Başkanlara önerim

Balıkesir gerçekte ki denizi, dağları, ovaları,
zeytinlikleri ve verimli toprakları ile yurdumu-
zun güzel yerlerinden birisi. Büyükşehir Beledi-
yesinin Ata Tohumu Üretim merkezi bir başka
adıyla Balıkesir Çiftçi Eğitim merkezi
(BAÇEM) i ziyaret ettik. Burada bölgede ve ül-
kemizde yetişen tüm bitkilerin tohumları üreti-
lerek çiftçilerle iş birliği yapılıp üretimi teşvik
ettiklerini görmek ziraatçılığa yıllarını vermiş
biri olarak beni çok memnun etti.

Aynı durumu Mersin Belediye Başkanı
Vahap Seçer’in de yaptığını ve onunda özellikle
kadınları üretime teşvik ederek Kadınlar Üre-
tim Kooperatifi kurduğunu hanımının bu koo-
peratife başkanlık ettiğini, yerli tohumlarımıza
dönmek için Ata Tohum Merkezi kurduğu gör-
düm ve biliyorum.

Susurluk Belediye Başkanı aynı şekilde ça-
lışmalar yaptığına değindim. İzmir Belediye
Başkanı Tunç Soyer ve eşi Üretim ve Pazar-
lama Kooperatifi ile üreticiyi teşvik edip ürün-
lerini pazarladıklarını biliyoruz. İstanbul
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zaten bu
ürünleri halka sunmaya ve pazarlamaya halleri
ile hazır.

O zaman…

Evet sevgili başkanlar, bunlar bildiklerimiz.
Bu ülke bizim. Sizler belediye başkanı seçildik-
ten sonra parti rozetinizi bir tarafa bırakıp
halka hizmet etmek için seçildiğinize göre; ül-
kemize de hizmet etmek zorundasınız.

O zaman Balıkesir, İzmir, Mersin, Susurluk
ve diğerleri ile birleşin bir araya gelin siyasi ter-
cih ve seçilme korkularınızı bir tarafa bırakın
ve ülkemizin geleceği için güçlerinizi birleştire-
rek üretimi hep beraber teşvik edin ki, üretici-
mizin ve tüketicimizin yüzü gülsün ülkemiz
rahatlasın.

Başkanlar politikayı Ankara’dakiler yapsın
sizler ülke için birleşin…

Balıkesir ve 
çevresi Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

mustafadolu49@gmail.com

Gazeteci Sedef Kabaş, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı 
sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Polis nezaretinde evinden alınan Kabaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne
götürüldü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Sedef "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında
Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir" dedi

SEDEF KABAS
GÖZALTINA ALINDI

Kabaş, TELE1'de katıldığı prog-
ramda "Çok meşhur bir söz vardır.
Taçlanan baş akıllanır diye. Ama gö-
rüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam
tersi bir söz vardır. Büyükbaş hay-
van bir saraya girdiği zaman o kral
olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini
kullanmıştı. Erdoğan'a televizyon
programında söylediği sözler nede-
niyle hakkında soruşturma açılan
gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK ta-
rafından da inceleme başlatıldı.
Soruşturma kapsamında polis 
ekipleri saat 02.00 sıralarında 
Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek
gözaltına aldı.

KABAŞ 
NE DEDİ?

Başkanlık 
el değiştirdi
Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Murat Açıl'ın
trafik kazasında hayatını kaybetmesinin
ardından boşalan Belediye
Başkanlığına, AK Parti'li Belediye 
Meclis Üyesi Özkan Demir seçildi.

iMranlı Belediye Meclisi, aralık
ayı toplantısı belediye binasındaki
meclis salonunda yapıldı.

Toplantıda, belediye başkanı seçimi yapıldı. Se-
çimlerde AK Parti Belediye Meclis Üyesi
Özkan Demir 6, CHP Belediye Meclis Üyesi
Doğan Alışkan ise 3 oy aldı. Belediye başkanı
seçilen Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada,
"Başkanımıza Allah'tan rahmet, sevgili ailesine
ve yakınlarına sabır diliyorum. Böyle bir şeyin
olmasını kimse istemezdi. İmranlı, başkanı-
mızla bir ivme yakalamıştı ama takdiri ilahi bu
kadarmış. Üzgünüz, söylenecek bir şey yok.
Değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla sağdu-
yulu bir seçim yaptık. 6'ya 3 salt çoğunlukla biz
kazandık. Allah izin verirse birlikte bu işi yürü-
teceğiz" dedi.

Kazada hayatını kaybetti

Sivas'ta 29 Kasım'da İmranlı Belediye Başkanı
Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı oto-
mobil, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilomet-
resinde, Bekir Demir (54) yönetimindeki 59 ZP
423 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, Açıl ve
diğer araçta bulunan Tuğba Demir (24), kaldı-
rıldıkları hastanelerde kurtarılamamıştı. Ka-
zada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile
aynı aileden Mehmet (32), Eyüp (26), İsmail
(21), Yaren Su (5) ve Eslem (1) Demir tedavi
altına alınmıştı. Açıl, 31 Mart 2019 yerel seçim-
lerinde CHP'den belediye başkanı seçilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, beraberinde Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa
Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orami-
ral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komu-
tanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile
23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki in-
celeme ve denetlemelerinin ardından Namaz
Dağı'na çıktı. Cudi ve Gabar'ın arasında
kalan, teröristle mücadele operasyonlarında
önemli yere sahip 1995 rakımlı bölgede jan-

darma birliklerini terörle mücadeledeki başa-
rılarından dolayı tebrik eden Akar, daha
sonra Silopi'deki Altunbey 1'nci Hudut Takım
Komutanlığı'na geçti. Suriye ve Irak sınırının
kesiştiği sınırın sıfır noktasındaki hudut kara-
kolunda takım komutanına Türk bayrağını
öperek teslim eden Akar, daha sonra nöbet
kulesine çıktı. Hudut tekmilinin ardından faa-
liyetlere ilişkin bilgi alan Akar, talimatlar verdi,
Altunbey 1'inci Hudut Takım Komutanlı-
ğı'ndan, Irak ve Suriye arasında yer alan Se-
malka Köprüsü'nü de inceledi.

Bakan Akar
sınır hattında

Murat
Açıl
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S OKAKTAKİ vatandaşın gündemi ile siyasi iktida-
rın gündemleri çok farklı. İktidar sosyal medya
trolleri ile gündem yaratmaya uğraşıyor. Argü-

man olarak din dahil eline ne geçerse kullanmak istiyor.
Ama sinek vızıltısı kadar da etki yaratmıyor. Sanatçı
Sezen Aksu'nun yıllar önce söylediği şarkıdaki sözler,
Sanatçı Gülşen’in sahne kıyafeti hala konuşuluyor.Nasıl
bir döngüdür bu. Daha da ileri gidelim Cemaat kurbanı
Enes Kara’nın neler yaşadığı ve canına kıyması, avukat
Dilara Yıldız, hemşire Ömür Erez’in katledilmeleri, ne
acıdır ki, bunların durumları; bunlar kadar fazla konu-
şulmadı.Birde Dostlar; Niyeti dini değerleri korumak
olanın dil koparmasına gerek yok; "Bakara makara"
diye Kuran'la dalga geçen birisini büyükelçi atamaması
samimiyet için yeterli olurdu. Neyse yazıklar olsun! Ül-
kede yolsuzluklar, hırsızlıklar, denetlenemeyen yapılar,
cinayetler bu kadar konuşulmadı. Dayatmalar bıktırıyor
artık.Evlerde elektrik faturası yangını var. Pazarda
markette ekmekte yangın var.Tencerelerde dert kaynı-
yor et yerine. İktidar lal olmuş suspus, henüz suçlaya-
cak hayali düşmanı bulamadılar. Stokçular yüzünden
mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barına-
mayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın, ben söyle-
yeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor
.Ekonomide Faiz kararını Merkez Bankasi çoktan
verdi. Faizi düşürsen, en dip yapsan ne değişecek? Yurt-
taşı yoksullaştırdınız, gelirsiz ve tasarrufsuz bıraktınız!
Millet günlük yaşıyor, derdi parasızlık. Ama onlar far-
kında değiller.Bu arada ülkemde Corona bitmiyor,cahil-
lik bitmiyor, pahalılık bitmiyor, zamlar bitmiyor. Kar
altında ucuz ekmek kuyrukları uzayıp gidiyor. Pazardan
marketten alışveriş yapabilenler denecek noktaya geldi
koca 84 milyonluk Türkiye. Bir de bu ülkede "Aman
bize dokunulmasında ne olursa olsun" diyen bir siyasi
iktidar var ki evlere şenlik.

Üç haneye koşuyor

ENAG ın açıkladığı yüzde 82 lik enflasyonu bile şu
anda geride bıraktık üç haneliye koşuyoruz.. Market
çalışanları etiket değiştirmekten , vatandaş ucuz ürün
kuyruğunda soğukta beklemekten helak oldu.. Avrupa
bize neresiyle gülüyor acaba..Millet evinde kombi yak-
maya korksun , battaniyelere sarılsın , siz bu insanların
cebinden aldığınız para ile Arnavutluk’ta 522 konut ,
bizim paramızla cami açılışında şov yap.İtibarda sorun
olmasın diye de 6 uçakla git! Hakkınızı helal edecek
misiniz? Akp'nin 20 yıldır yaptığı tek şey; algı operas-
yonlarıyla ülkeye hizmet ettiğine cehaleti inandırmak
oldu!

Emekli perişan

Alman emeklileri kış tatillerini yapmak için ülkemiz-
deki en iyi kış otellerine geliyorken, bizim emeklilerimiz
ise doğalgaz faturası çok gelirse ay sonunu getiremem
korkusuyla vana kısıyor. Hiç mi zorunuza gitmiyor
yahu!Bu donduran soğuk kış günlerinde Türkiye'de in-
sanların üzerine adeta lapa lapa zam yağıyor. Ne acıdır
ki bize Sezen Aksu'nun şarkısını, Gülşen'in donunu, Sur-
vivor'ın sonunu konuşturuyorlar!  Bazen "bize müste-
hak" diye düşünmüyor değilim! Fiyatlara bakıp
almaktan vazgeçtiğimiz ve fiyatı belki düşer diye bekle-
diğimiz her şey bugün dünden daha pahalı ve yarından
daha ucuz Adeta jet hızıyla her ürüne hergün zam yağı-
yor. Ve Dostlar durum acı gerçek şudur ki "Benzine zam
Sebep A dan Z ye her şeye zam Sonuç"tur.

Gerçek gündem yoksulluk

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan
başta olmak üzere iktidar sözcüleri sık sık, dövizde ya-
şanan düşüşün ardından çarşı, pazardaki fiyatların da
düşeceğini söylüyor. Ancak etiketlerde herhangi bir
düşme gözlenmiyor. Kira ve fatura ödemeleri derken
gıda ürünlerinden kesmek zorunda kalan vatandaşlar
ise, yaşadıkları durumu “afet” olarak
nitelendiriyor.Ekonomist Meriç Köyatası da bu felaketi;

Şubat, Mart, Nisan ve Eylül'de başımıza ne geleceğini
tane tane anlatarak açıkladı. Köyatası ; "Döviz kuru da
8 liralardan 18 liraya fırladı. Merkez Bankası’nın arka
kapıdan döviz satması nedeniyle de şimdilik 13.5 lira
seviyesinde tutuluyor. Merkez Bankası’nın faizi pas geç-
mesi sonucunda dolar 13.5 liradan 13.35 seviyesine
indi. Faiz düşmedi diye kurda 15 kuruşluk geçici bir
düşüş yaşanıyor. Ben bu seviyenin uzun süre devam ede-
bileceği düşüncesinde değilim. Kuru arka kapı satışla-
rıyla baskıladıkça, ani yükselişler daha da hızlı olacak.
14 liralık psikolojik sınır geçildiğinde sonrası daha da
hızlı gider" dedi.Meriç Köyatası "ENAG enflasyonu çok
kısa sürede üç haneli rakamlara gelecek ve yılı yüzde
100’ün üzerinde, büyük bir ihtimalle yüzde 120 seviye-
sinde kapatacak. Dolar için 24 – 29 lira, Euro için 28-
33 lira aralığını bir kenara not edin diye yazıyorum. Bir
yıl sonra ölmez sağ kalırsak, görüşürüz" açıklamasını
yaptı.

Ocakta rekor kıracak

Bu değerlendirmelerin ışığında Şubat ayının 3’ünde
açıklanacak Ocak ayı enflasyonu Cumhuriyet tarihinin
en yüksek enflasyon artışlarından biri olacak gibi duru-
yor. Döviz kurunun Kasım aralık artışları, Ocak ayı ba-
şında elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 100’ü aşan
zamlar, akaryakıt fiyatlarına iki üç günde bir gelen
zamlar henüz enflasyona yansımadı. Gıda fiyatlarındaki
artışlar her geçen gün sürüyor. Tarım borsalarında buğ-
day ve yem bitkileri fiyatlarında artış sürüyor ve özel-
likle eylül ayında çok daha hızlı artacak. Kıtlık baş
gösterecek. Ben Ocak ayı enflasyonunun en az yüzde 25
belki yüzde 30’ları bulacağını tahmin ediyorum.

Şubat ayı kritik

Ocak ayın enflasyonu açıklandığında döviz kurunu
da tutamazsınız, Hazine bonosu ve kredi faizlerini de
tutamazsınız. Merkez Bankası’nın faiz indirmesi, dış
piyasalardan dolara en az yüzde 6 – 8 oranında faiz

ödeyerek borçlanması ve
borçlanarak bulduğu dövizi
arka kapıdan ucuz fiyat-
tan bankalara satması,
elinde para bulunduran
büyük servet sahipleri
ile ekonominin kötü
yönetimi nedeniyle
zor duruma düşen
bankalara kaynak
aktarma, banka
kurtarma operas-
yonu diye düşünüyo-
rum. Enflasyonunun
yüzde 100’lere ulaş-
tığı bir ülkede Merkez
Bankası faizlerinin 14
puandan 13 puana düş-
mesi, aynı kalması ya da
Eylül ayındaki 19 puana,
hatta 25 puana yükselmesi
bile artık fazla bir şey değiştir-
mez. Döviz kuru da, enflasyon da
kontrolden çıktı. Şubat ve mart ay-
larında açıklanacak enflasyon rakam-
ları ve tarımdaki kıtlık, bunun böyle
olacağını bas bas bağırarak ilan ediyor.

Doluya tutuluyor

İktidarın uyguladığı politikalar sonucu zirve yapan
ekonomik kriz özellikle dar gelirli vatandaşların be-
lini büktü. 2021'i zam yağmurlarıyla geride bırakan
vatandaşlar, bu yıl da zam yağmurundan kaçamıyor.
Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen tarihi zamlar
karşısında çaresiz bir şekilde kış ayını geçirmeye ça-
lışan vatandaşlar, kendilerini, çocuklarının ve torun-
larının boğazından kısmak zorunda
kalıyor.Enflasyonun nedeni faiz değil miydi? Resmi 

ra-
kamlar

göre %50
ye yaklaşan  en-

flayonu düşürmek
için faizin düşmesi gerek-

miyor muydu? Demekk ki neymiş, enflas-
yonu düşürmek için TL nin itibarını korumak
gerekiyormuş. Evet; soralım tekrar, model mi değişi-
yor,  ne oldu  faiz niye indirilmedi?

SON SÖZÜM: Aslında bir başka ülkeyi anımsatı-
yor değil mi? Sanki Türkiye'nin bugünkü hali.. Belki
biraz abartılı ama.. Neyse... Gandhi'ye göre dünyanın
8 hatası:1- Ahlaksız ticaret. 2- İlkesiz siyaset. 3- Ni-
teliksiz eğitim. 4- Emeksiz zenginlik. 5- Vicdansız
haz. 6- İnsaniyetsiz bilim. 7- Gösterişe dayalı ibadet
8- Kanunsuz adalet.

Yetersiz sayıda yapılan testlerle dahi bir ayın içinde
dört katına çıkmış yeni enfeksiyon sayıları var. Test pozi-
tiflik oranımız (yapılan testlerden ne kadarının pozitif
sonuç vermesi) aynı süre içinde yüzde 7-8’den yüzde
18’lere dayanmış. Test pozitifliğinin yüksek olması, özel-
likle de yüzde beşin üzerine çıkması, yetersiz sayıda test
yaptığınızı, yani toplumdaki enfeksiyonların çoğunu yaka-
layamadığınızı gösteriyor. Dolayısıyla günlük enfeksiyon
miktarı ilan edilen 70 binin çok çok üzerinde. Avrupa ül-
kelerinin hemen hemen hepsi teyakkuzda. Birçok ülke de
tedbirlerini artırdı. Örneğin İsrail’in günlük vaka sayısı
200 civarında ama yeni bir dalgaya karşı tatbikat yapı-
yor. Almanya’da aşılanmayanlara hastanelerde öncelik
verilmiyor. Ülkeler tedbirleri artırıyor ama Türkiye hiçbir
şey yapmıyor. Türkiye’nin vaka sayısı Avrupa ülkelerine
kıyasla çok daha yüksek. Bizden az vaka sayısı olan ülke-
ler tedbir alırken biz salgını oluruna bırakmış durumda-
yız.

Aşılamada takıldık kaldık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cey-
han, Avrupa'daki yükselişin nedenini ve alınan önlemlerle
Türkiye'deki önlemlerı ilişkin konuştu. Ceyhan, "Vakaların
arttığı ülke yok, vakaları kontrol altına alamayan ülkeler
var demek daha doğru. Toplumsal bağışıklık Portekiz dı-
şında hiçbir Avrupa ülkesinde sağlanamadı. Sadece Por-
tekiz'de yüzde 80'in üzerine çıktı"Türkiye'de aşılama
oranının hâlâ yüzde 59 seviyesinde olduğunu aktaran
Ceyhan, "Sağlık Bakanlığı sadece 18 yaş üstünü hesap
ediyor ve iki doz aşılama oranı yüzde 79 diye açıklama
yapıyor. Anlamlı olan tüm toplumun ne kadarının korun-
duğu. Sonuç olarak ülkemizde iki doz aşılama sadece
yüzde 59 civarında. Aşıyla korunan insan sayısı her geçen
gün geriye gidiyor. Çünkü 2 doz aşının üzerinden zaman
geçtikçe koruyuculuk kayboluyor" dedi..

Hastaneye yatışlar arttı

Halk Sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı, salgınla ilgili

yapıtğı değerlendirmede "hastaneye yatış sayılarınız art-
mış. Yalnızca yüzde on demek durumu hafifletmiyor.
Buna karşılık ben de daha dalganın başındasınız, önü-
müzdeki günlerde katlanan sayılar bu hastane yükünü
çok arttıracak ve Ocak sonunda hastaneler ağzına kadar
dolacak diyorum. Omikronun hafif geçtiğini söyleyen
herkes gibi Bakan da salgının kontrolüne değil, kontrol
edilmemesine yardımcı oluyor. Omikron daha önce gör-
düğümüz Delta varyantına göre bir miktar (yüzde 50-80
kadar) daha az hastane yatışına yol açıyor. Ama bu risk
hala var. İnsanlar Omikron yüzünden de yoğun bakıma
düşüyor ve ölüyor. Özellikle aşısız gruplar, korona virüs-
ten korunması gereken risk grupları için hala büyük bir
tehlike. Üstelik hızı çok yüksek, deltadan en az iki kez,
bazı ortamlarda beş kez daha kolay bulaşıyor. Sayılar bu
kadar yüksek olunca, bir miktar daha az hastane yatı-
şına yol açmasının anlamı kalmayacak. Var gücümüzle
bulaşma hızını kesmek lazım." dedi. Ortaylı; "Sözün kı-
sası Omikron varyantı, bir Bakanın kamuoyunun karşı-
sına geçip, salgının gidişatını değiştirecek umut kaynağı
olarak takdim edebileceği bir varyant değil. Tersine elin-
deki verilere bakıp bu kadar kısa sürede inanılmaz dere-
cede hızla yayılan varyantın önüne geçmek için ne gibi
tedbirler aldığını, hastaneleri nasıl hazırladığını, canın-
dan bezmiş sağlık personelini motive etmek için neler ya-
pacağını anlatması gerekirdi. Onun yerine, bilimsel
temeli olmayan iyimserlikler yayarak vatandaşın zaten
düşük olan tedbir alma motivasyonunu düşürüyor." şek-
linde konuştu. Bakanlık bir yandan da zaten çok etkin
uygulanmayan temaslı arama ve kaynak saptanmasını
iyice etkisiz kılacak yeni kararlar ilan etti. Yetersiz test
yapıldığı için, tanı konulan dan daha fazla tanı konulma-
mış enfeksiyonla insanlar ortalıkta dolaşıyor. Üstüne test
yapılıp tanı konanların izolasyon süreleri de kısaltıldı.
Omikronun bulaştırıcılık süresinin daha kısa olduğuna
ilişkin bir bulgu yok. Virüsü alanlar, belirtilerin başlama-
sından sonraki 3-6 günde en yüksek bulaştırıcılığa ulaşı-
yorlar ve bu ortalama 10 gün sürüyor. Dolayısıyla 10
günün altındaki izolasyon sürelerinde bu insanlar bulaştı-

rıcılıkları devam ederken topluma karışıyorlar. Bazı Av-
rupa ülkelerinin izolasyon sürelerini kısaltmayı tartıştık-
larını duymuş olabilirsiniz, ama bu genellikle eksikliği
çekilen sağlık personelinin bir an önce çalışır hale gel-
mesi için alınmış bir karar. İki risk arasında (personelsiz
kalmış hastaneler mi, bulaştırıcılığı süren sağlık çalışan-
ları mı) bir denge tutturma kaygısıyla alınmış bir poli-
tika kararı. Bütün bireyler için izolasyon süresini
kısaltmak, zarardan başka bir şey getirmeyecek bir uy-
gulama.

Gerçek dışı umutlar

Sağlık Bakanının iki yıllık salgın yönetiminin birçok
yönlerini çok defalar eleştirdim. Ama bunların içinde en
vahim bulduklarım, gerçeğe uymayan umutlar dağıt-
ması. Bakınız Sağlık Bakanlığı Covid tablosu verilerine
göre 1 Ocak'tan beri  3405 kişi COVID-19 nedeniyle ya-
şamını yitirdi. Bakmın bu "Hafife" alınacak bir sayı de-

ğildir. Ocak ayı başından beri Yaklaşık 1 milyon 300 bini
üzerinde de yeni vaka bulınmaktadır. Bu tabloya bakıp
yasakları kaldırmanın bir anlamı varsa oda "Saldım ça-
yıra mevlam kayıra" dır. Temaslı olduğu bilinenlere test
yapılmasından vaz geçilmesi bir başka vahim durum.
Böylece Omikron gibi girdiği yerde bulunan neredeyse
herkesi enfekte eden bir varyant varken, temaslılara tanı
konmayacak. Böylece bu insanlar sahte bir güvenlik his-
siyle, istedikleri gibi dolaşacak, işe, okula, alışverişe, si-
nemaya, düğüne gidecekler. Aşıların Omikronun
bulaşmasını önlemede en fazla yüzde 50 etkili olduğunu
bildiğimiz halde aşılılar temaslı olsalar dahi karantinaya
alınmayacak. Test zaten yapılmayacak. Onlar da sokak-
larda dolaşıp enfeksiyon yayanların arasına katılacak.
İnsan “Sayın Bakan ne yapmak istemektedir? Nereye
varmak istemektedir?” diye sormadan edemiyor? Acaba
tedbirler sebep, salgın sonuç kanısına mı vardı? Kim ne
derse desin Dostlar! Bu böyle gidemez.

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

Elektrik, doğalgaz ve yakıtı, saray yapıp hal-
kın sırtına yükleyenler, 550 çeşit yemeği 3 ku-
ruşa yiyenler, Dünyanın en pahalı makam
araçlarına binenler, Kendilerine, ailelerine 5
yıldızlı sağlık hizmetini bedavaya aldıranlar,
zamların ufaklığından bahsediyor. Birde
bizim aramızda dolar düşünce zamlar düşe-
cek diye sevinenler var ya.Dolar düştü zamlar
düşmedi. Buda yetmezmiş gibi sürekli zam
üstüne zam yapılıyor. Peki buna neden tepki-
nizi göstermiyorsunuz ? Hani haksızlık karşı-
sında susan dilsiz şeytandı ? Ben zaten her
zaman 50 TL’lik yakıt alıyorum, diyenlerin
ağzı değişti. Ben zaten her zaman 100 TL ‘lik
yakıt alıyoruma döndü. Tuttuğu takım kötü
sonuç alınca başkanını istifaya davet eden
duyarlı kitle, ülke kötüye gidince hükümete

tepki gösteremeyecek
kadar duyarsız.

FİYATLARI GÖREN HALK İSYAN ETTİ!
DOLAR DÜŞTÜ 
FİYAT YÜKSELDİ

info@gazetedamga.com.tr

OMİKRON HIZLA YAYILDI



O dabaşı sosyal medya hesapların-
dan yaptığı açıklamada ilçede atıl
bırakılan 6 istasyon binasının, Ka-

dıköylüler adına belediyeye tahsis edilme-
sini söylemiş ve sözlerini şöyle
sürdürmüştü: “Kadıköyümüzde 6 tane ta-
rihi tren istasyonu bulunuyor. Koruma sta-
tüsünde bulunan bu tarihi binaların
birçoğu uzun yıllardır Ulaştırma Bakanlığı
tarafından atıl ve metruk halde bırakılarak
adeta birilerine peşkeş çekilmeye hazırlanılı-
yor. Biz Kadıköylüler olarak, tarihi istas-
yonlarımızın bu şekilde yok olmasına asla
izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Kızıltoprak,
Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve
Bostancı, bu istasyonlar bizim kültürel ve
tarihi mirasımız. Bunlar yalnızca bir bina
değil, geçmişimiz, hafızamız.  İstasyon bi-
naları halkındır, ilçemizde bulunan 6 istas-
yon binasına komşularımızın görüşünü
alarak müze, kütüphane, kültür ve sosyal
yaşam merkezi yapmak için Kadıköylüler
adına talibiz.” 

İstasyonlar halkındır

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı dün de change.org’dan “Tarihi
Tren İstasyonları Halkındır!” başlığıyla bir

imza kampanyası başlattı. Odabaşı kam-
panyaya çağrı videosunda: “Koruma statü-
sünde bulunan altı tarihi istasyon,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından
önce işlevsizleştirilerek, ardından da yıkıntı
halinde birilerine peşkeş çekilmeye hazırla-
nıyor. Biz Kadıköylüler olarak tarihi tren is-
tasyonlarımızın birilerine peşkeş
çekilmesine; Haydarpaşa Gar mücadele-
sinde de gösterdiğimiz gibi, kent hafızamı-
zın bu şekilde yok edilmesine asla izin
veremeyiz, vermeyeceğiz! Tam da bu yüz-
den, Kadıköy Belediyesi olarak, her bölge-
nin istasyonunu o bölgede yaşayan
komşularımızın görüşlerini alarak müze,
kütüphane, kültür veya sosyal yaşam mer-
kezi haline getirmeye talibiz! Bugün
change.org üzerinden başlatmış olduğu-
muz bu imza kampanyası ile sizleri de bu
süreçte Kadıköy Belediyesi’nin yanında
durmaya davet ediyoruz. Ve bir kez daha yi-
neliyoruz: Tarihi tren istasyon binaları hal-
kındır” sözlerine yer verdi.

Destek büyüyor

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı’nın Kadıköy’de bulunan Kızıltop-
rak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye
ve Bostancı istasyonlarının müze, kütüp-
hane, kültür ve sosyal yaşam merkezine

dönüştürmek için belediyeye tahsis edilmesi
çağrısına destek büyüyor. CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya
hesaplarından “İstasyon binaları halkındır!
Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara
Odabaşı Kadıköy halkı adına bu binalara
talip. Dayanışmayı büyütüp, destek olmak
da hepimizin görevi.” sözleriyle paylaşımda
bulundu. Şair, yazar, oyuncu Sunay Akın
“Her yer işgal altında. Ağaçlara, çocuklara,
yaşlılara yer yok.  Bu çıkarcılığın, rantçılığın
önüne geçmemiz gerekiyor. Yeter artık.”
sözleriyle destek verdi. Sunay Akın 2009 yı-
lında Belediye Meclis üyeliği yaptığı dö-
nemde de istasyonların "Kültür Hattı"
olarak müze veya kültür merkezine dönüş-
türülmesi çağrısında bulunmuştu. 

Korumak çok önemli

Athena müzik grubunun solisti Gökhan
Özoğuz’un da twitter hesabından yaptığı
“Bir tane istanbul var, İstanbul’un tarihi ya-
pılarını korumak çok önemlidir. Fakat bir de
o yapıların orijinalliklerini sabit tutarak ha-
yatımızın içinde onları yaşayabilmek, eşsiz
bir duygudur. Tren istasyonları Halkındır!”
sözleriyle destek geldi. CHP’li ilçe belediye
başkanları, meslek odaları, muhtarlar ve
Kadıköylüler de yaptıkları paylaşımlarla
Odabaşı’nın çağrısına destek verdi.  

TAHSİN GÜNER
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B u köşeyi takip edenler bilirler.
Genelde hafta sonları bazı hikâyeler
yazarım veya arada bir siyaset,

gündem, ekonomi dışında biraz layt yazılar
yazarım.

Bugün sizlere karantina günlerimde bana
whatsap gruplarından gelen bazı fıkra ve alıntı-
ları paylaşmak istedim.

Buyurun öyleyse…

Atatürk soğuktan uyuyamayınca…

İzmir kurtuldu, çok tatlı bir yorgunluk, An-
kara'ya hareket edecekler.

Trene binerler kompartımana çekilirler.
Ertesi gün kompartımanın kapısını çalar ya-

veri, açar yorgun, bitkin, kravatını yıkamakta-
dır Atatürk. Yaveri "paşam, bu ne hal hiç
uyumadınız herhalde niye böylesiniz" der.

"Ya çocuk kompartımanıma yastıkla batta-
niye koymayı unutmuşsunuz.

Kolumu yastık yaptım ağrıdı, setremi yastık
yaptım üşüdüm, bende uyumadım kalktım" der.

Yaveri "aman paşam!
Birimize haber vereydiniz hemen size bir

yastıkla battaniye getirirdik" der.
Ve bir ülke kurtarmaktan dönen komutan

tarihi bir cevap verir, der ki
"geç fark ettim hepiniz en az benim kadar

yorgundunuz.
Hiçbirinize kıyamadım.
Önemli olan benim uyumam değil milletimin

rahat uyuması."

Nasrettin Hoca deyip geçmeyelim…

Padişahın en az 3 çocuk yapın talimatına
uyan garibim, Nasrettin hocaya gelerek,
"Hocam, 3 çocuk, hanım ve ben tek odalı evde
çok sıkıntıdayız, bize bir çare." der.

Hoca biraz düşünür ve "Bu gece keçiyi odaya
alın." der.

Sabah, garibim hocaya gelir ve "Hocam
sıkıntı arttı." der.

Hoca , "Bu gece eşeği de odaya alın." der.
Sabah garibim öfkeyle hocaya "Hocam,

odada sıkıştık, çok zordayız." der.
Hoca , "Hele bi de ineği odaya alın." der.
Ertesi sabah garibim burnundan soluyarak

hocanın karşısına dikilir ve "Hoca, yeter, senden
akıl istedik, tamamen sıkıntıya girdik, sana akıl
soranın..." dediği anda hoca,

"Bu gece keçiyi dışarı çıkar." der.
Sabah garibim hocaya "Hocam, Allah sen-

den razı olsun, bu gece biraz rahatladık." der.
Hoca , "Bu gece de eşeği dışarı çıkar." der.

garibim sabah hocaya "Daha da 
rahatladım" der.

Hoca , "Bu gece de ineği dışarı çıkar." der.
Sabah hocanın karşısında garibim "Hocam,

Allah sizden razı olsun.
Bizleri rahat bir yaşama kavuşturdunuz," di-

yerek elini öper ve hep hocayı över.

Antakya müzesindeki bir 
lahitten alıntı sözler;

Duvarda yazan söz MS 65 yılında vefat
eden "Seneca" isimli bir düşünüre ait.

Para iIe satın aIınan sadakat, daha fazIa
para iIe de satıIır.

BaşIayan her şey biter.
Büyük bir servet, büyük bir köIeIiktir.
ÖIüm, bazen ceza, bazen bir armağan, çoğu

zaman da bir Iütuftur.
Yeryüzünde gün ışığına Iayık oImayan nice

insanIar vardır ama, güneş her gün yeniden
doğar.

Hayatı komedi sananIar, son espriyi iyi 
düşünsünler.

Yaşıyorsak, haIa umut var demektir.
Aza sahip oIan değiI, çok isteyen fakirdir.
Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır,

yaşamın anIamını kaybetmek.
Unutmazsan senin, affetmezsen onun canı

acıyacaktır. Unutma, affetmek ve
unutmak sadece iyi insanIarın intikamıdır.

Ey hayat, senin bu kadar önemIi tutuIman
öIüm sayesindedir.

Unutma ki, birIikte oIduğun insanın geçmi-
şini kurcaIamak, onunIa kurmayı düşündüğün
geIeceği yok etmekten başka bir şeye yaramaz.

İnsanIarı tanımak için onIarı sınamaktan
korkmayın; çünkü kaybediImesi gerekenIer, en
önce kaybediImeIidirIer.

GençIiğinde biIgi ağacını dikmeyen, yaşIıIı-
ğında rahatIayacağı bir göIge buIamaz.

Hafif acıIar konuşabiIir ama, derin acılar
dilsizdir.

Ölüm her şeyi eşit kılar…

Bu Temel var ya bu Temel…!

Temel sigarasını bir metre uzunluğundaki
ağızlığa takıp içiyormuş.

Neden?
- Doktoru sigaradan uzak durmasını söyle-

diği için.
Temel her gece yatmadan önce ayaklarına

böcek ilâcı sıkıyormuş.
Niçin?
-Ayaklarında karıncalanma olduğu için.
- Temel hamile karısının çok su içmesine izin

vermiyormuş.
Niçin?
- Bebek yüzme bilmiyor diye.
Temel düşmanına tehdit mektupları yazar-

ken eldiven giymiş.
Neden?
- El yazısı tanınmasın diye.
Milyarder Temel'in çocukları derslerini villa-

sının bahçesinde yapıyormuş. Sebeb?
- Temel'e "Zengin adamsın çocuklarını dışa-

rıda okut" dedikleri için.
Temel doktorun muayenehanesine kocaman

fıçıyla girmiş.
Niçin?
- Doktor'u 6 ay sonra idrarınla birlikte 

gel demiş.
Temel saçını ıslatmadan şampuanlıyormuş.
Niçin?
- Şampuanın etiketinde "kuru saçlar içindir"

diye yazıyormuş.
Atletizm şampiyonasına katılan Temel, 

doping yapmasına rağmen sonuncu olmuş.
Neden?
- Çünkü doping yaptığı anlaşılmasın

istiyormuş.
Temel yeni satın aldığı arabasını kullanırken

kahkahalarla gülüyormuş. Niçin?
- Zira dostları "Güle güle kullan" demiş.
Temel yeni aldığı ayakkabısını bir hafta 

giymemiş.
Neden?
- Satıcı "Bir hafta kadar ayağınızı sıkar 

dediği için.

Nerede duracağını bilmek gerek…

Temel ile Dursun, bir gün kumar masasına
oturmuşlar neleri var, neleri yok her şeylerini
kaybetmişler.

Kaybettikçe kumar oynamaya devam
etmişler.

En nihayet kumar masasından Temel
çırılçıplak, Dursun ise bir tek donla kalkmış.

Gece yarısı Temel çıplak, Dursun donla evin
yolunu tutmuşlar.

Bir süre yürüdükten sonra Temel Dursun'a
demiş ki;

"Ula Dursun senin neyini seviyrum 
piliyimisun ? "

Dursun;
"Neyumi seviyisun" demiş.
Temel cevap vermiş;
"Kumarda nerede duracağuni çok iyi 

piliyisun…”

Yastık altı 
hikayeleri...

PESKES 
CEKILECEK!
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kültürel ve tarihi mirasın simgesi olan,
ancak atıl durumda bırakılan 6 istasyon binasının Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilmesi
çağrısında bulunmuştu. Odabaşı dün de bir imza kampanyası başlatarak, “Koruma
statüsünde bulunan altı tarihi istasyon, birilerine peşkeş çekilmeye hazırlanıyor” dedi

Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/@mehmetmerttv

Hızlı tren projesi kapsamında 19 Haziran 2013’te Haydarpaşa-Gebze 
banliyö hattı durdurulmuş, hattın yeniden açılması altı yıl sonra 2019 
yılında gerçekleşmişti. ancak tarihi tren yolu üzerinde bulunan tarihi 
istasyonlar yeni projeye uygun olmadığı gerekçesiyle devre dışı bırakılmıştı. 

dEVrE dışı 
bıraKıldı

İstanbul ucuz atlattı
İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı. Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ilçelerinde
başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili oldu. İBB Genel Sekreteri Can Akın
Çağlar, çalışmalar sayesinde, İstanbul genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi

Soğuk ve yağışlı hava önceki gün saat
17.00’dan itibaren tüm Marmara Böl-
gesi’yle birlikte İstanbul’da da etkisini

gösterdi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar
AKOM’da ilgili İBB birimlerinin yöneticileriyle İs-
tanbul’da alınan önlemleri gözden geçirdi. Ek ön-
lemler alınması için değerlendirme toplantısı
yapıldı.  İstanbul trafiği anbean takip edildi. Ara-
larında Yol Bakım, İBB İtfaiyesi, İBB Trafik Mü-
dürlüğü, İSKİ, Zabıta, İGDAŞ, ALO 153 Çözüm
Merkezi, Park Bahçeler Müdürlüğünün de bulun-
duğu toplam 26 İBB Biriminin yöneticileri, ekiple-
rinin çalışmalarını AKOM’dan takip etti. Veriler
anında değerlendirildi. Gerekli mü-
dahaleler yapıldı. Karne tatiliyle bir-
likte İstanbul’da kar yağışının
akşam saatlerinde etkili olması yo-
ğunluğu yüzde 90’lara çıkarsa da
kent geleninde kapanan yol olmadı.
Trafikte olumsuzluk yaşanmadı.

5 bin ton tuz döküldü

İstanbul genelinde 60 noktada ku-
rulan BEUS’tan (Buzlanma Erken
Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğ-
rultusunda ekipler çalışma yürüttü.
Kritik noktalara kutu tuzlar bıra-
kıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçit-

ler, otobüs durakları, meydanlar gibi kritik nokta-
larda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekip-
ler tarafından anında müdahale edildi. İBB Yol
Bakım ekibi şuana kadar 5 bin ton tuz, 6,5 ton da
solüsyon kullandı. Sokakta yaşayan evsizler, za-
bıta ekipleri tarafından ikna edilip sağlık kontrolle-
rinden geçirildikten sonra İBB tesislerinde misafir
edildi. Erkekler için Esenyurt’ta bulunan 300 kişi
kapasiteli bakım merkezi, kadınlar için de 100 kişi
kapasiteli Kayışdağı’ndaki misafirhane hizmet
vermeye başladı. Bu merkezlerde giyim, hijyen,
ilaç desteği veriliyor. Buna ek olarak, sağlık tara-
masından sonra, COVID pozitif çıkan evsizler,

belirlenen alanlarda izolasyona alınacak. Bu çalış-
malar, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından
yürütülüyor.

Günlük 2 ton mama

İBB Veteriner Hizmetleri, soğuk günlerde sokak-
taki canlarımız için çalışmalarına ara vermeden
sürdürecek. Alo 153’e gelen hasta ve yaralı hay-
van ihbarları, 24 saat boyunca alınmaya devam
ediyor. Belirlenen iki bakımevinde gece çalışması
kapsamında 21 personel ve 4 araç ile sahipsiz
hayvanların muayene, tedavi ve bakımları yapıla-
cak. İl genelinde 500 noktada günlük yaklaşık 2

ton mama ile sahipsiz hayvanlara
gıda desteği yapılıyor. Avrupa ve
Anadolu Yakası Kent Temizlik
Şefliği ekipleri, bugün beklenen
yoğun kar yağışıyla ilgili öncelikli
olarak; E-5 güzergâhındaki yaya
üst geçit-alt geçit -yürüyüş yolları,
merdivenleri, duraklardaki bek-
leme yerleri; sahil yolları, hastane,
okul gibi kamu kuruluşlarının ön-
lerinde kar küreme gibi temizlik
işlemlerini gerçekleştiriyor. Av-
rupa Yakası ve Anadolu yaka-
sında tıbbı atık toplama işlerine
ara verilmedi.

Silivri Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi iş
birliği ile hayata geçirilen Güzel Sanatlar
Akademisi Sertifikalı Eğitim Programı başlıyor.
Piyanodan, şan derslerine, viyolonselden 
oyunculuk derslerine birçok dalda verilecek
eğitimler için ön kayıtlar başladı

Silivri Belediyesi Ocak
2022 meclis toplantısında
alınan kararla Nişantaşı

Üniversitesi ve Silivri Belediyesi ile or-
taklaşa yürütülecek sosyal sorumluluk
ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak
üzere mülkiyeti belediyeye ait Selim-
paşa Mahallesi’ndeki tescilli binalar,
akademi tadında müzik okulu, sanat
okulu ve kurslar yapılması için Nişan-
taşı Üniversitesine tahsis edilmişti. Ya-
pılan tahsisin ardından ilk akademik
eğitim için start verildi. Güzel Sanatlar
Akademisi Sertifikalı Eğitim Programı
kapsamında Nişantaşı Üniversitesi eğit-
menleri tarafından 16 hafta sürecek eği-
timle programa katılan öğrencilere
Selimpaşa eski belediye binasında üc-
retsiz olarak piyano, viyolonsel, viyola,
bağlama, klarnet, perküsyon, şan, koro,
yaratıcı drama ve oyunculuk eğitimi ve-
rilecek. 

Çalışmalara başladık

Nişantaşı Üniversitesi iş birliği ile ger-

çekleştirilecek olan akademi ile ilgili
bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak
geleceğimizin teminatı olan çocukları-
mızın iyi bir eğitim almaları, sosyal ve
kültürel faaliyetlerle kendilerini yetiştir-
meleri için bütün gayretimizle çalışıyo-
ruz. Bu amaçla 2022 yılı Ocak ayı
belediye meclisimizde aldığımız kararla
Selimpaşa’da bulunan belediye ek hiz-
met binamızı Nişantaşı Üniversitesine
tahsis etmiştik. Yaptığımız tahsisin ar-
dından çok hızlı bir şekilde çalışmalara
başladık ve Güzel Sanatlar Akademisi
Sertifikalı Eğitim Programı’nı başlattık.
Bu programla ilçemizde yaşayan genç-
lerimize akademik bir eğitimle, müzik
aletlerinden oyunculuk ve şan dersle-
rine kadar birçok kurs verilecek. Bu
kursları başarıyla tamamlayan kursiyer-
ler Nişantaşı Üniversitesinden sertifika
alacaklar. Devam eden kültür sanat et-
kinlikleri ve eğitimlerimizi zenginleştir-
meye devam ediyoruz. Silivri kültür ve
sanat şehrine dönüşecek” dedi.

Kayıtlar
başladı



H emen her yazımda, satırlarım ara-
sında geçen olmazsa olmaz kelimele-
rim vardır: Başarı, hedef, verim,

çalışmak, odak bunların başında gelir. Aslında
bu sözcükler birer söylemden öte kavram ha-
lini almıştırlar. Bir de kişiyle hedefi arasına
zaman zaman dâhil ettiğim bir kelime daha var
ki pek az kişi bunun öneminin farkındadır. O
sözcük, rehberdir! 

Bu yazımda size rehberin ne
denli önemli olduğundan; bizi
bağımlı mı yoksa bağımsız mı kıl-
dığından, hedefimize erişmemize
mi yoksa uzaklaşmamıza mı
sebep olduğundan söz edip, bir
hikâye ile taçlandıracağım.

Yazının girişinde belirtmeliyim
ki rehber sözcüğünü iki manada
kullanıyorum. İlki birinin doğ-
ruyu bulmasına yardımcı olan,
ona yol gösteren kimse ya da şey;
diğeri ise manevi yönden insana,
topluma ışık tutan, yol gösteren
bilge, üstün kimse. Anne-baba,
öğretmen, koç, bazen ağabeylik-
ablalık, bazen arkadaşlık-dostluk
da bu başlığın altında yer tutabilir.
Bir kişinin bilinçlenmesini, seviye olarak aşağı-
dan yukarı çıkmasını, değerler üzerinde yüksel-
mesini sağlayan herkes, her öğreti bu yazımın
dâhilindedir. Bu hafta rehberin yol gösteren,
sonraki hafta ise bilge manasını kaleme 
alacağım.

“Bir öğretmenin iyi olup olmadığı, 
öğrencilerine çabucak yanıtlayabildikleri 
kaç soru sorabildiğinden değil, kendisinin 
yanıtlamakta zorlanacağı kaç soruyu 
öğrencilerine sordurabildiğinden anlaşılır.”
Alice Wellington Rollins 

Anne karnında başlayan sürecimiz doğu-
mumuzla birlikte kendimizi tanımamıza, etrafı-
mızdaki tehlike ve fırsatları öğrenmemize;
potansiyelimizi ortaya çıkarmamıza, geliştir-
memize ve yaşadığımız dünya ile uyumlanma-
mıza değin hep bir rehberle hareket eder,
onların öncülüğünde yetişir ve büyürüz. Dün-
yada kendini en fazla geliştiren canlı insandır,

fakat bu özelliği onun bakıma ve desteğe muh-
taç bir canlı olmadığı anlamına gelmemektedir.
Sizin de bildiğiniz gibi doğduğumuz an do-
ğada bir başına yaşayamamaktayız. Bundan
dolayı bizim için ‘yaşamak’ demek mücadele
etmek, öğrenmek, uygulamak ve gelişmek 
demektir.

Bir yol göstericiye duyduğumuz ihtiyaç, as-
lında bilincimizin derinliklerinde kayıtlıdır. Ta ki
kendi aklımıza erişene, aklımızı kendi başına
bir rehber haline dönüştürene dek. Şuna da
vurgu yapmalıyım ki kendi aklımızı rehber
almak; bir işte liyakati görmezden gelmek veya
farklı düşünce ve kaynakları yok saymak anla-
mında değildir. Bilakis hangi kaynağın nerede
bulunduğunu, ona nasıl ve ne zaman erişebile-

ceğimizin bilincinde olmamız ve aynı zamanda
eleştirilmeye, eleştirilerle kendimizi geliştirmeye
imkân vermemiz anlamındadır. Bunun bir üst
seviyesi bilgeliktir.

“Sürahi eğilir, bardak değil.
Derin olan, dolu olan, usta olan 
boyun büker, çırak değil.”
Dücane Cündioğlu 

Hemen her kişisel gelişim alanında rastla-
yacağımız başlıklardan biri tanesi amacımı-
zın, diğeri ise hedefimizin olması gerekliliğidir.
Fakat neden böyle bir gereksinime ihtiyacımı-
zın olduğu pek dile getirilmemektedir. Geriye
dönüp bakın, imkânınız dâhilinde ulaşabile-
ceğiniz tüm kaynakları ortaya çıkarın, bütün
başarı hikâyelerinin temelinde bir amaç ve he-
defin var olduğunu göreceksinizdir.Amaç ve
hedef, birbirlerinin içinden çıkan manalara
sahiptir. Bundan dolayı çokça hem karıştırılır

hem de birbirinin yerine kullanılır. Oysa ilk
adımlarında her ne kadar keskin bir ayrım ta-
şımadıkları var sayılsa da, ikinci adımda farklı
oldukları ortaya çıkmaktadır. Bunu kıvılcım ve
ateşe benzetebiliriz. 

Amaç, ‘bir şeyde ulaşılmak istenen sonuç-
tur.’ Bizim ayağa kalkmamızı, kendimizi ger-
çekleştirme enerjimizi bir noktaya
odaklamamızı ve onu görmemizi sağlayan kı-
vılcımdır. Kıvılcımı aleve taşıyan ise hedeftir.

Hedef, gerçekleştirilmek üzere tasarlanan, ar-
dından koşulan, ulaşılmak, erişilmek istenilen
şeydir. Gördüğünüz gibi, amaçla hedef ara-
sındaki en önemli fark, birinde istenç öne çı-
karken diğerinde tasarı ve eylem öne
çıkmaktadır. Bu tanımdan hareketle, amaç
için ‘istemek’, hedef için ‘harekete geçmek’
diyebiliriz.

Her dönemin ve her kişinin kendine özgü
hedefleri vardır. Bu noktalara ya defalarca eri-
şilmiştir ya da ilk defa erişilecektir. Örneğin
bir kitap yazmak bir kimsenin şahsi gayesi
olabilir fakat bundan önce yüz binlerce kişi bu
amaca ulaşmıştır. Peki, her konu mutlaka bir
kitapta işlenmiş midir? Hayır! Burada özgün-
lük bir parmak izi gibi kendini gösterir. Bir işte
özgünlüğe erişebilmenin tek yolu vardır, o da
bir amaç ve hedef doğrultusunda hiç durma-
dan verimli çalışmaktır! 18. yüzyılda yaşamış
İngiliz avukat James Stephen, “özgünlük
daha önce kimsenin söylemediğini söylemek
değil, tam olarak kendi düşündüğünüzü söy-
lemektir” der. Ben de bu sözü günümüze
şöyle uyarlarım: özgünlük daha önce kimse-
nin yapmadığını yapmak değil, tam olarak
kendi eserinizi ortaya çıkarmaktır!

İşte! Bir rehberin yani yol göstericinin var-
lığı da burada önem kazanmaktadır. Bir kıla-
vuz hiçbir surette danışanına, buradan
yürümelisin demez, dememelidir. Hangi yol-
dan neden ve nasıl yürünmesi gerektiğini da-
nışanının bulmasını sağlamalıdır. Böylece
kendi düşüncelerinin kopyalanmasına değil,
bilakis kişinin kendini tanımasına da yardımcı
olur. Bununla birlikte danışanının etrafında
ne gibi fırsatların, ne gibi imkânların oldu-
ğunu hem görmesine etki eder, hem de bun-
ları nasıl değerlendirebileceğinin farkındalığını
geliştirir. Elbette bu süreçte amaç ve hedef be-
lirleyen danışanın içindeki potansiyel güç de
kendini gösterecektir. Bu gücün kontrolü, ne-
reye, nasıl ve ne şekilde kullanılması gerekliliği
de bizzat rehberin gözetiminde, danışanın
kendisinin keşfetmesiyle ortaya çıkacaktır. 

İki tür yardım vardır. Birincisi çaresiz bıra-
kan yardımdır, diğeri ise çare yaratandır.
Henüz yürümeye başlamış bir çocuk, ebe-
veyninin gözetiminde minik adımlarını atar-
ken (yaralanmayacak şekilde) düştüğünde
(her seferinde) koşup onu yerden kaldırmak
çaresizlik yaratan bir yardımdır. Çünkü bu
olay, büyük ihtimalle çocuğun bilincinde
‘düşersem destek görürüm’ programını oluş-
turacaktır. Bundan dolayı belki de yaşamı
boyunca yürümek, ilerlemek, yükselmek için
hep destek bekleyen birine dönüşecek, destek
alamadığında içine kapanacaktır. Oysa düş-
tüğü an yine ebeveyninin gözetiminde kendi
kendine ayağa kalkması ve yeniden adım at-
masını izlemek de gerekmektedir. Bu mesa-
feli duruş, bu mesafeli bakış, bu kendi
yolunu kendisinin bulmasına izin veriş, ço-
cuğun zihninde ‘düşersem kalkabilirim,
problemlerimin üstesinden gelebilirim’ bilin-
cini de geliştirecektir. Elbette gücünün yet-
mediği yer ve zamanlarda küçük
dokunuşlarla kendisine destek verilmelidir
fakat bu desteğin çaresizlik değil, çare üret-
mesine de özen gösterilmesi gerekir. 

Burada anlam karmaşasının önüne geç-
mek için ‘danışan’ kelimesini özellikle kul-
landım. Bir kez daha belirtmeliyim ki rehber
söylemimdeki niyetim bir anne-babayı, bir
büyüğümüzü de kapsamaktadır. Ve ayrıca
danışan rolünde olanlar da yetişkin bir
kimse değil, gördüğünüz gibi bir çocuk da
olabilir, bir öğrenci de… 

“İnsan iyi hocalarını takdirle, insani 
duygularımıza dokunmuş olanları ise 
minnetle anar. Müfredat gerekli ham
maddelerle doludur ama büyüyen bitki 
ve çocuğun ruhu için hayati unsur sıcaklıktır.”
Carl G. Jung

Masallar çocukların alanında olsalar da
ben her masalda insanlığın, insanlığa seslen-
işlerini, öğretilerini, çıkarılması gereken bin bir
türlü derslerini ve mesajları görürüm. Rehbe-
rin önemine dair değindiğim yazıda son kısmı
Akın Alıcı’nın derlemelerinde okuyup çokça
beğendiğim Helen E. Buckley’ye ait “Küçük
Bir Çocuk” masalına bırakıyorum.
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REHBER (1)

Bir sabah küçük bir çocuk okuldayken
öğretmeni seslenmiş: “Bugün çiçek resmi
çizeceğiz.” Küçük çocuk sevinçle yerinden
fırlamış; “Yaşasınnn!..” Çünkü resim yap-
mayı çok seviyormuş. Aslanlar, kaplanlar,
tavuklar, inekler, tekneler… Kendince birbi-
rinden farklı figürleri
resmedebiliyormuş.Renkli kalemlerini çı-
karmış başlamış çizmeye… Fakat öğret-
meni, “Bekleyin!” demiş. Tüm öğrenciler
hazır olana kadar bekletmiş. Ve ardından
“Evet! Şimdi çiçek resmi çizebiliriz” demiş.

Küçük çocuk büyük bir sevinçle
birbirinden güzel çiçekleri çiz-
meye başlamış. Pembe, portakal
rengi, mavi… Envai çeşit ren-
ler… Fakat öğretmeni “Bekle-
yin!” demiş… “Ben size nasıl
çizileceğini göstereceğim.” Tah-
taya bir çiçek resmi çizmiş; sapı
yeşil, kendi kırmızıymış. “İşte
böyle, şimdi başlayabilirsiniz”
demiş. 

Küçük çocuk öğretmeninin
çizdiği çiçeğe bakmış, sonra da
kendi çiçeğine… Kendi çizdiği
çiçeği daha bir beğenmiş. Fakat
bunu öğretmenine söylememiş.
Yeni bir kâğıt çıkarmış ve öğret-
menin çizdiği çiçeğe benzer bir

bitki çizmiş; yeşil saplı, 
kırmızı renkli… 

Başka bir gün öğretmen sınıftakilere
“Bugün hamur çalışacağız” demiş. Küçük
çocuk sevinçle yerinden fırlamış; “Yaşa-
sınnn!..” Çünkü hamur çalışmalarını pek
seviyor; hamurdan yılanlar, fareler, karda-
nadamlar, filler, arabalar, kamyonetler ya-
pıyormuş. Hamuru sıranın üzerinde
yoğurmaya başlamış. Fakat öğretmeni
“Bekleyin! Daha başlamayın!” demiş. Ve
herkesin hazır olması beklenilmiş. Ardın-
dan “Şimdi tabak yapacağız” demiş.
Küçük çocuk buna o kadar sevinmiş ki,
yapmayı en sevdiği şeylerden biri tabakmış.
Büyük bir heyecanla tamamladığı tabağın

ardından birbirinden farklı tabaklar yap-
maya başlamış. Fakat öğretmeni, “Bekle-
yin!” demiş. “Ben size nasıl yapacağınızı
göstereceğim”. Ve herkese derin bir tabak
nasıl yapılır, göstermiş. “İşte böyle, şimdi
başlayabilirsiniz” demiş. Küçük çocuk bir
öğretmeninin yaptığı tabağa bakmış, bir de
kendi yaptığına. Kendi yaptığı tabağı daha
çok beğenmiş ama kimseye söylememiş.
Hamurunu tekrar top haline getirmiş ve
öğretmeninkine benzeyen bir tabak yap-
mış. Bu derin bir tabakmış. 

Çok geçmeden küçük çocuk beklemeyi
öğrenmiş. İzlemeyi de. Öğretmeninkine
benzer şeyler yapmayı da. Ve kendine özgü
şeyler yaratamaz olmuş. 

Daha sonra küçük çocuğun ailesi başka
bir şehre taşınmaya karar vermiş, böylece
küçük çocuk yeni bir okula kayıt olmuş. Bu
okul, diğer okuldan daha büyükmüş. Dışa-
rıdan içeriye açılan bir kapısı da yokmuş.
Oldukça büyük basamaklardan çıkmak ge-
rekiyormuş. Sınıfa ulaşmak için bir de
uzun bir koridordan geçmek zorundaymış.
Daha ilk gün öğretmeni “Bugün resim çi-
zeceğiz” demiş. Küçük çocuk çok sevinmiş
ve öğretmeninin komut vermesini beklemiş.
Fakat öğretmen hiçbir şey söylememiş. Sa-
dece sınıfın içinde öğrencilerin arasında ge-
zinmiş. Küçük çocuğun yanına gelince
“Resim çizmek istemiyor musun?” diye
sormuş. “İstiyorum” demiş küçük çocuk;
“Ne çizeceğiz?” Öğretmeni “Buna sen
karar vereceksin” demiş. “Nasıl çizece-
ğim?” diye sormuş küçük çocuk. “Nasıl is-
tersen öyle demiş” öğretmeni. “Hangi
renkle boyayacağız?” diye sormuş küçük
çocuk. “Hangi renkle istersen onla” demiş
öğretmeni; “Eğer herkes aynı resmi çizerse,
aynı renkle boyarsa, kimin yaptığını nasıl
anlayabilirim?” demiş öğretmeni. “Bilmi-
yorum” demiş küçük çocuk. Ve pembe,
portakal rengi ve mavi çiçekler yapmaya
başlamış. Yeni okulunu çok sevmiş. Ön ka-
pıdan sınıfa bir kapısı olmasa bile. 

- Helen E. Buckley 

KÜÇÜK BİR ÇOCUK



2 021 yılında Afganistan’da yaşanan geliş-
meler Afgan siyasi tarihinin ötesinde;
Asya’dan Atlantik’e küresel ölçekte bir kı-

rılma meydana getirmiştir. 11 Eylül 2001 terör sal-
dırılarının ardından ABD ve İngiltere
önderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin
"Kalıcı Özgürlük Harekatı" adıyla başlattıkları as-
keri operasyon ve sonrasında devreye sokulan te-
rörle mücadele stratejileri ve ulus-devlet inşa
projesinin sonuna gelinmiştir. Ön-alıcı stratejiyi
merkeze alan Bush Doktrini doğrultusunda "Terö-
rizmle Küresel Savaş"ın ana destinasyonu olan Af-
ganistan’da El-Kaide ve Taliban unsurlarına karşı
yürütülen 20 yıllık mücadele, Kabil Yönetimi’nin
yeniden Taliban’a devredilmesiyle neticelenmiştir.
Genellikle ABD’ye atfedilen söz konusu stratejik
yenilginin arkasında çok sayıda tarihsel dinamik ve
konjonktürel faktörden bahsetmek mümkün olsa
da 2021’deki "Taliban zaferini" hızlandıran yakın
geçmişteki üç önemli gelişmeye dikkat çekilmelidir. 

Taliban zaferini hızlandıran üç gelişme

Birincisi; iki defa ertelendikten sonra 2019
Eylül’ünde gerçekleşen Afganistan Cumhurbaş-
kanlığı seçimleridir. Afgan halkı, demokratik se-
çimlerle ilk defa 2004’te tanışmış olsa da seçimler
her zaman itiraz ve şaibelerle dolu geçmiştir. 2004
ve 2009 seçimlerini kazanan Hamid Karzai ile ra-
kipleri arasındaki siyasi çekişmeye benzer şekilde;
2014 ve 2019 seçimlerine Eşref Gani ve Abdullah
Abdullah arasındaki rekabet damgasını vurmuştur.
2019 seçim sonucunda her iki isim eş zamanlı bal-
kon konuşması yapıp cumhurbaşkanlıklarını ilan
etmişler; müteakiben paralel yönetimlerini kur-
muşlar ve bilfiil yönetici atamaları yap-
mışlardır. Bahse konu süreç, 2014
seçimlerinde olduğu gibi ABD’nin
diplomatik müdahalesi ve Ab-
dullah’a yeni bir makam veril-
mesiyle yatıştırılmıştır.
Ancak bu durum, Afga-
nistan’da yüzyıldır tanık-
lık edilen merkezi otorite
boşluğunun hakikatte
hiçbir zaman dolduru-
lamadığını yeniden göz-
ler önüne sermiştir.
Kuşkusuz, merkezi otori-
tenin yoksunluğu ve işlev-
sizliği, Taliban ve diğer
devlet dışı silahlı aktörlerin
güç edinmelerini meşru ve güçlü
kılacak bir argüman ve zemin sun-
muştur. Bu bağlamda, ABD ve uluslar-
arası koalisyon güçlerinden müteşekkil
50’den fazla ülkenin mevcudiyet gösterdiği dö-
nemlerde bile Taliban’ın kırsaldaki gücünü nispe-
ten koruduğu hatırda tutulmalıdır. Nitekim 2019
seçimleri, Gani hükümetinin siyasi saygınlığını ve
halk desteğini kaybettiğinin somut bir tezahürü ol-
muştur. Merkezi otoritenin boşluğunun tedricen
büyümesi ve Gani yönetiminin giderek zayıflama-
sıyla, Taliban hem kırsaldan şehir merkezlerine
hem de güneyden kuzeye doğru teritoryal kontro-
lünü genişletmeyi başarmıştır. Dolayısıyla iddiala-

rın
aksine, Taliban’ın
2021’deki teritor-

yal kontrolü geniş-
letme hızı ve 15

Ağustos’ta Kabil’in
düşmesi, öngörüleme-

yen bir stratejik hamle
değil; ülkedeki siyasi, askeri ve

ekonomik konjonktürün sunduğu fırsat-
lara binaen tedricen gelişen bir 'zafer' olmuştur.
İkincisi; ABD ile Taliban arasında (mazisi 2012
senesine dayanan lakin tarafların en somut ve gö-
rece istikrarlı şekilde masaya oturma niyet ve tu-
tumu sergilemesiyle) 2018 sonlarında başlayan,
2019’da zirveye ulaşan ve 2020’de barış anlaşma-
sıyla sonuçlanan Doha görüşmeleridir. ABD ile
müzakere için masaya oturması en baştan Tali-
ban’ın zaferi olarak yorumlanırken; ilerleyen süre
zarfında "Barış Anlaşması"nın salt iki taraflı uzlaşı-
dan ibaret kaldığı görülmüştür. Zira 2020 Ey-
lül’ünde start alan ve Afganistan’a esas barışı
getirecek ülkenin kendi aktörleri arasındaki görüş-
meler; müzakere başlıkları, içerikleri, şartları ve za-
manına dair hiçbir ilerleme kaydedilemeden sona
ermiştir. Aslında Taliban’ın, Afganistan hükümeti
ve ilgili aktörlerle muhtemel bir müzakere sürecinin
uzlaşıya evrilme ihtimalini engelleme maksadıyla
süreci mütemadiyen baltalayıp uzatmaya götürme
taktiği uyguladığını söylemek daha gerçekçi bir yo-
rumdur. Bu taktikle stratejik çıkar elde etmeye
odaklanan Taliban, zamandan istifade etmek sure-
tiyle hem hükümeti daha fazla yıpratmayı başar-
mış hem de kendisine muhalif gruplara ve halka
açıktan mesaj iletmiştir. Taliban bir yandan "terö-
rist" olarak görüldüğü ABD ile masaya oturarak
meşru bir aktör konumuna dönüşürken; diğer ta-
raftan da şiddet, sindirme ve terör eylemleriyle ma-
sada ve sahada avantajlı pozisyonda olduğunu
kanıtlarcasına Kabil hükümetine ve halka yönelik
psikolojik harekat uygulamıştır.
Üçüncüsü ise 2020 yılında ABD’de yapılan baş-
kanlık seçimidir. 11 Eylül terör saldırıları sonrasın-

daki her başkanlık seçiminde en hararetli dış
politika başlıklarından birisi Afganistan olmuş;

saldırıların 10. yıl dönümüne tekabül eden
2011’de El Kaide lideri Bin Ladin’in

öldürülmesini müteakip ABD ve
NATO güçlerinin ülkedeki var-

lığı daha fazla sorgulanır hale
gelmiştir. Bu bağlamda
2009’da ABD Başkanı seçi-
len Obama ilk etapta ilave
birlik gönderirken, 2011
sonrasında ABD halkının
Afganistan Savaşı’na ver-
diği desteğin ciddi biçimde

azalmasıyla birlik sayısını dü-
şüreceğini beyan etmiş, 2014

Mayıs’ında ise 2016 sonuna
kadar ABD’nin Afganistan’dan geri

çekileceğini duyurmuştur. Obama’nın
çekilme tarihi gerçekleşmediği gibi aksine
2017’de makama gelen halefi Donald Trump,

bu savaşın uzayacağının sinyallerini vermiş; Oba-
ma’dan farklı olarak Trump, çekilme için herhangi
bir takvim vermeyeceğini, sahadaki şartlar ve geliş-
meler doğrultusunda kararını açıklayacağını vur-
gulamıştır. Örneğin 2017 Nisan’ında ABD
ordusunun envanterindeki nükleer-olmayan en
güçlü konvansiyonel bomba, namı diğer "tüm
bombaların anası" (MOAB) GBU-43’ü kullanma
kararı alınmış ve Afganistan’daki IŞİD hedefleri
vurulmuştur. Keza Taliban’ın 2018’de yoğunlaşan

terör
eylemlerine ABD’den

sert ve geniş kapsamlı mukabele gel-
miş; Taliban’ın finansman kaynağı olan uyuştu-

rucu tarlalarına hava saldırıları düzenlenmiş,
Pakistan’ın taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle
yardımlar kesilmiş, Taliban’ın faal olduğu kırsal
alana asker, araç ve teçhizat
takviyesi yapılmıştır. Neti-
cede Trump dönemi, ABD
ile Taliban arasındaki
görüşmelerin ete
kemiğe bürün-
düğü ve
somut çıktı-
sının 2020
Şubat so-
nunda
ABD’nin
Afganis-
tan Özel
Temsilcisi
Zalmay Ha-
lilzad ile Tali-
ban lideri Molla
Abdulgani Birader
arasında Doha Anlaşma-
sı’nın imzalandığı bir dönem
olmuştur. 20 Ocak 2021 iti-
barıyla Trump’tan başkanlık makamını devralarak
göreve gelen Joe Biden ise reaksiyoner bir kararla,
ABD-Taliban arasındaki anlaşmada geçen 1
Mayıs tarihini beklemeyeceğini; 11 Eylül’e kadar
ABD ve NATO birliklerinin Afganistan’dan tama-
men çekileceğini duyurmuştur. Öyle ki Biden, bu
kararı; Afganlıların kendi aralarındaki barış müza-
kerelerinde ilerleme kaydedilip edilmediğine yahut
Taliban’ın Afgan ordusu, güvenlik güçleri ve sivil
halka yönelik saldırılarını azaltıp azaltmadığına
bakmaksızın uygulayacağını belirtmiştir.

ABD ve NATO’nun serüveninin sonu

Sahadaki gelişmeler, Biden’ın 11 Eylül takvimi bir
tarafa ABD’nin apar topar Afganistan’ı terk etme-
sine yol açmış; ABD, haber dahi vermeden 5 Tem-
muz gecesi Bagram Üssü'nü boşaltmıştır. ABD
istihbarat değerlendirmelerinde Kabil’in 6-12 ay
içinde düşebileceği kaydedilirken; Taliban 15 Ağus-
tos günü, beklenenden çok daha erken bir tarihte
Kabil yönetimini ele geçirerek zaferini ilan etmiştir.
Ertesi gün ulusa sesleniş konuşması yapan Biden;
ABD’nin Afganistan’daki terörizmle mücadele
misyonunu tamamladığını, askeri müdahaleyi son-
landırmanın doğru bir karar olduğunu,
çekilme sürecinde yaşanan "karmaşa-
nın" ise Taliban karşısında başarı-
sızlık sergileyen, hatta
kendilerinin dahi savaşmak
istemediği Afgan güven-
lik güçlerinden kaynak-
landığı söylemiştir.
Nitekim ABD ve
NATO ülkelerinin
Afganistan’dan geri
çekilme süreci ve
özellikle Taliban’ın
Kabil’i ele geçirmesini
müteakip iki hafta
içinde yaşanan tahliye
sürecinde insanlık tarihi-
nin en acı dramlarından biri-
sine tanıklık edilmiştir.
Taliban’dan kaçmak için uçakların ka-
natlarına tutunan, motorlarına sakla-
nan insanların feci şekilde can verdiği;
havaalanına akın eden kadın ve çocukların izdi-
ham esnasında ezildiği; Kuzey ve Kuzeydoğudaki

ça-
tışmadan kaçan Türk,
Özbek, Tacik ve Hazara-
ların Kabil’in yol kenar-
ları ve parklarındaki
yaşam mücadelesi; gü-
venlik güçlerinin çaresiz-
liği ve dahası ülkeden
kaçarken IŞİD’in dü-
zenlediği saldırılarda
ölen ve sakatlanan yüz-

lerce masum insan
hafızalara kazın-

mıştır.
ABD ve NA-
TO’nun 20
yıllık vaatleri
ve faaliyet-
leri; Tali-
ban, El
Kaide,
IŞİD ve

benzeri terör
örgütü unsur-

larının temizlen-
mesi, demokrasi,

hukuk, güvenlik sek-
törü reformu, öz-sa-
vunma imkan ve
kabiliyeti, ulus-devlet
inşası, altyapı yatırım-
ları, ekonomik istikrar,
toplumsal barışın te-
sisi ve en son aşa-
mada "barışçıl iktidar
devir teslimi" idi. Ha-
kikatte yaşananlar ise
ABD’nin yıllardır yatı-
rım yaptığı Gani gibi
isimlerin ülkeden kaç-
ması, Taliban’ın terör
örgütünden meşru ak-
töre dönüştürülmesi,
Taliban’ın ikinci kez yö-
netimi ele geçirmesi ve
eski usul Şeriat anlayışı
ve baskıcı yönetim zihni-
yetini devreye sokması,
El Kaide ve Hakkani
Ağı’nın yeniden güçlen-
mesi, Taliban-IŞİD çatış-
ması, Taliban-karşıtı Milli
Direniş Cephesi’nin kurul-
ması, Pakistan sınır hat-

tında yaşanan
çatışmalar ve Taliban-içi

çatışma/ikiye bölün-
mesi oldu. Bun-

lara; cihatçı
gruplar ara-

sındaki
çıkar sa-
vaşları-
nın
giderek
şiddet-
lenmesi,
demogra-

fik değişim
politikasının

acımasızca
devreye sokul-

ması, etnik köken ve
mezhep ayrımcılığının

derinleşmesi, uyuşturucu tica-
retinin artışı, ülke içinde yerinden

edilmiş kişi ve mülteci sayısındaki
artış ve kıtlık kaynaklı ölümler de 
eklenmeli.
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İkİncİ Taliban Dönemi’nin ilk meydan oku-
ması, halihazırda ülkede yaşanan insani kriz
halidir. Afganistan’daki "ilk ve tek nüfus sa-
yımı", Sovyet işgalinden hemen önce yapıl-
mıştır; bu sayımın doğruluğu ve güvenilirliği
dahi ölçümlemedeki kesinlik ve hassasiyet yok-
sunluğu nedeniyle şaibelidir. 2020-2021 nüfu-
suna dair tahminler 32-39 milyon arasında olup;
mevcut durumda 23 milyondan fazla insan açlık
sınırındadır. 2022’de son 20 yılda çatışmalar ne-
deniyle yaşamını yitirenden daha fazla kişinin kıt-
lıktan ölebileceği; özellikle 5 yaş altındaki 1
milyon çocuğun açlıktan ölme riski bulunduğu be-
lirtilmektedir.
Afganistan; iklim değişikliğinin tetiklediği kuraklık,
yeterli temiz su kaynağının bulunmaması, tarım ve
hayvancılığın gelişmemesi, sınırlı gelir kaynakları,
uyuşturucu ve insan kaçakçılığına dayalı yasa dışı
ekonomisi ve yoksulluğun hakim olması nedeniyle
‘tamamen dış yardım bağımlısı’ bir ülkedir. Ancak
Taliban’ın yönetime gelmesiyle Dünya Bankası, Ulus-
lararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası, Af-
ganistan’ın uluslararası fonlara erişimini kesmiş,
Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervleri
dondurulmuştur. İnsani krizden kaynaklı "kitlesel göç
dalgası" ihtimali, komşu/bölge ülkelerin risk okumaları
açısından kaygı verici olduğu ölçüde; uluslararası top-
lumun, kıyıya vuran Aylan bebek gibi çoraplarını ço-
cuklarına eldiven yapıp ayağında poşetlerle donarak
ölen Afgan anne veya para karşılığında küçücük çocuk-
ların "gelin" olarak satıldığı utanç verici insanlık dram-
larına tanıklık edeceğinin göstergesidir. 
Öte yandan, Taliban’ın uluslararası gıda yardımlarını
örgüt içinde ve Peştunlar arasında paylaştığı ve diğer
etnisitelere bilhassa yardımı engellediği kaydedilmekte;
bu iddia ve ihtimal, Afganistan’a yapılan yardımların
"ulaştırılması", "paylaşılması" ve "denetimi" sorunlarına
işaret etmektedir.
Taliban’ın ikinci meydan okuması, ülkeyi ele geçirdiği ilk
günlerde en önemli iddialarından birisi olan güvenliğin
sağlanmasıdır. kabil yönetimine el koymasının üzerinden
aylar geçmesine karşın halen ülkede güvenlik boşluğu
vardır; bunun en somut tezahürü yeniden toparlanan
IŞİD’in saldırılarına devam etmesidir. keza Milli Direniş
cephesi/MDc arzu edilen direnişi ilk safhada gerçekleşti-
rememiş olsa da Penşir’in teslim olmaması muhtemel bir
ayaklanma için az da olsa bir umuttur. 
Örneğin 2021 Aralık’ın sonunda Penşir’de genç yaşta bir
sivilin Taliban mensupları tarafından öldürülmesiyle baş-
layan Taliban karşıtı protestolar, iki gün boyunca devam
etmiştir. Yine 2021 Aralık’ında MDc’den yapılan açıkla-
malara göre, 1 haftada 100’den fazla Taliban üyesi etkisiz
hale getirilmiştir.
Taliban’ın üçüncü meydan okuması, bölgesel ve küresel
sisteme entegrasyonudur. Taliban hükümeti resmen ta-
nınmasa da birçok ülke Taliban’ı muhatap alıp resmi gö-
rüşmelerde bulunmaktadır. İkinci döneminde Taliban,
1996’daki iktidarından farklı olarak, daha fazla ülkeyle
daha kısa sürede diyalog tesis etmiştir. Ancak Taliban,
kendine has Şeriat yorumunu tatbikte ısrarcı ve inatçı
davranır; muhalifleri tespit, toplama ve öldürme faaliyet-
lerine devam eder; IŞİD ve uyuşturucuyu bir koz olarak
kullanır; zorla göç ettirir ve demografik değişim politika-
sında ısrarcı tutum sergilerse, uluslararası sisteme an-
gaje olması zordur. Aksi takdirde Taliban "sınırlı iş
birlikleri" ile yetinmek zorunda kalacaktır. Oysa Tali-
ban’ın meşruiyet kazanıp iş birliği yelpazesini genişlet-
mesi için "uzlaşmaya yanaşmasını" elzem kılan dört
ivedi husus vardır. Birincisi; ülkedeki ekonomik kriz ne-
deniyle ivedi şekilde uluslararası yardımlara ve don-
durulan rezervlerin serbestisine ihtiyaç vardır. Zira
insanların temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve
sağlık hizmetlerinin devam edebilmesi için ekonomik
yaptırımların kaldırılması zaruridir. İkincisi; "vekalet
savaşları" hesaba katıldığında, Taliban’ın IŞİD ve
diğer isyancı gruplarla mücadelesinde destek ol-
maksızın başarı sağlaması mümkün gözükmemek-
tedir. Üçüncüsü; Afganistan’da iç savaş çıkma
olasılığıdır. Taliban’ın uluslararası tanınırlığı ve
Afgan halkı nezdinde "nispeten" kabul edilebilir bir
aktöre dönüşmesi; MDc başta olmak üzere diğer
aktörlerin sav ve eylemleri karşısındaki pozisyonu
açısından belirleyicidir. Dördüncüsü; bölgesel ve
küresel aktörlerin tutumları ve konjonktürel geliş-
melere adaptasyon meselesidir. Bunun en bariz
örneği kazakistan’da cereyan eden gelişmeler-
dir. Yine Rusya’nın yakın zaman önce yayınladığı
bildiride Rusya sınırlarında faaliyet göstermesi
yasaklanan ve terör örgütü ilan edilen 23 örgü-
tün arasında Taliban ve IŞİD’in yer alması ma-
nidardır. Ayrıca Rusya’nın Afganistan nüfus
sayımı yapılması ve buna göre kapsayıcı bir
hükümet kurulması gerektiği söylemi doğru-
dan Taciklere verilen bir mesaj niteliğindedir.
keza İran’ın, sadece Taliban’ın sözde Dışiş-
leri Bakanı Muttaki değil; aynı zamanda eski
Herat komutanı Tacik Emir İsmail Han ve
ayrıca Ahmet Mesut ile görüşmeler gerçek-
leştirdiği göz ardı edilmemelidir. Hatta gö-
rünen o dur ki Fransa ve Rusya Taciklere,
İran hem Hazara hem Taciklere; ABD, Pa-
kistan ve birçok Avrupa devleti Peştunlara
sahip çıkarken; ne yazık ki Türk soylulara
kol kanat geren bir Türk dünyasından
bahsetmek mümkün değildir.
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2021 
yılında Afganistan’da 

yaşanan gelişmeler Afgan siyasi
tarihinin ötesinde; Asya’dan 
Atlantik’e küresel ölçekte bir 

kırılma meydana 
getirmiştir.DR. MERVE

SEREN 

“

“

ABD VE NATO ÜLKELERİNİN
AFGANİSTAN’DAN GERİ ÇEKİLME

SÜRECİ VE ÖZELLİKLE TALİBAN’IN KABİL’İ
ELE GEÇİRMESİNİ MÜTEAKİP İKİ HAFTA
İÇİNDE YAŞANAN TAHLİYE SÜRECİNDE 

İNSANLIK TARİHİNİN EN ACI 
DRAMLARINDAN BİRİSİNE 

TANIKLIK EDİLMİŞTİR.

“

“

GENELLİKLE ABD’YE 
ATFEDİLEN SÖZ KONUSU STRATEJİK 
YENİLGİNİN ARKASINDA ÇOK SAYIDA 

TARİHSEL DİNAMİK VE KONJONKTÜREL 
FAKTÖRDEN BAHSETMEK MÜMKÜN OLSA DA

2021’DEKİ "TALİBAN ZAFERİNİ" HIZLANDIRAN
YAKIN GEÇMİŞTEKİ ÜÇ ÖNEMLİ 

GELİŞMEYE DİKKAT 
ÇEKİLMELİDİR. 

“

“

KABİL YÖNETİMİNE EL
KOYMASININ ÜZERİNDEN AYLAR

GEÇMESİNE KARŞIN HALEN ÜLKEDE
GÜVENLİK BOŞLUĞU VARDIR; BUNUN

EN SOMUT TEZAHÜRÜ YENİDEN 
TOPARLANAN IŞİD’İN SALDIRILARINA

DEVAM ETMESİDİR. 

TALİBAN’IN MEYDAN 
OKUMALARI
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S ohbete Cabas’ın, “Dizin bitince
boşluğa düştün mü?” sorusuna
yanıt vererek başlayan oyuncu,

son dizisi biter bitmez yeni projeler
üzerinde çalışmaya başladığını söy-
ledi, “Kendimi sadece bir dizi oyun-
cusu olarak görseydim, o zaman
muhtemelen boşluğa düşerdim” dedi.
Amerika’dan Türkiye’ye geldikten 1,5
sene sonra ilk dizisine girdiğini ifade
eden ünlü oyuncu, “Oyunculuk yap-
mak istiyor muyum, bunu becerebile-
cek miyim gibi hayatla ilgili sorularım
vardı” dedi. 
“O dönem Türkçem çok kötüydü”
diyen Bürsin, her pazar günü 2,5 saat
boyunca oyuncu Devrim Yakut’tan
diksiyon dersi aldığını söyledi. Muhte-
şem Yüzyıl’ın ve Çağan Irmak’ın bir
projesinde seçmelere katıldığını ancak
seçilemediğini, sonrasında şansının
Güneşi Beklerken ile döndüğünü 
anlattı. 

İyi bir teklif aldım

Amerika’dayken hem oyunculuk hem
pazarlama alanında eğitim gördü-
ğünü, üniversiteden mezun olur
olmaz pazarlama alanında çok iyi bir

teklif aldığını söyleyen ünlü oyuncu,
“Son sömestrimi Los Angeles’ta ge-
çirmek ve yavaş yavaş oyunculuğa gir-
mek istediğimi söylediğimde babam
hazır güzel bir teklif varken onu değer-
lendirmemi istedi. Ancak oyuncu
olmak istediğimi biliyordum” dedi.
Bunun üzerine babasının, “Bunu yap-
mak istiyorsan okay ama tamamen
kendi ayakların üzerinde duracaksın”
dediğini anlattı.

Garsonluk yaptım

“İnandığın bir şey için bu kararı veri-
yorsun ve sonuçlarına katlanmak zo-
rundasın” diyen Bürsin, o dönemde
80 küsur seçmeye katıldığını ve sadece
2’sinden olumlu yanıt aldığını aktardı.
“Garsonluk yaptım. Gece kulübünde
bouncer’lık yaptım. Bir spor salonu-
nun tuvaletlerini temizledim ve kirli
havluları yıkadım. Şoförlük yaptım.
Bir de part time bir sosyal medya fir-
masında çalışıyordum. Aralarda seç-
melere gidiyordum. O dönem
otoparkta uyuyordum” şeklinde o
dönem yaşadıklarını anlattı. 2 ay bo-
yunca her gün 1 milyon dolar ka-
zanma şansı sunan restorandan 5
dolara aldığı sandviçi yiyerek beslendi-
ğini söyleyen Bürsin, o günlerden bu-

güne hayatında neyin değiştiğiyle ilgili
soruya, “Oyuncu olmak istiyordum,
hayatımı bu şekilde geçirmek istiyor-
dum ve şu anda o şekilde hayatımı ya-
şıyorum. O yüzden şükrediyorum”
yanıtını verdi.

Salak filmlerde oynama!

İlk büyük rolünü, ünlü bir yapımcı
olan Roger Corman’ın “Sharktopus”
isimli kült absürt filminde oynadığını
söyleyen Kerem Bürsin, filmin çekim-
leri başlamadan hemen önce annesi-
nin kendisine, “Oyuncu olmak
istiyorsan ol ama lütfen o salak film-
lerde oynama” dediğini anlattı. Güle-
rek, “Sonra anneme ne diyeceğini
uzun uzun düşündüm” dedi. Mirgün
Cabas’ın Amerika’da Türkçe isimle
sektörde yer almanın zor olup olmadı-
ğına yönelik sorusu üzerine Bürsin, bir
ara ismini “Owen Rush” olarak değiş-
tirmeyi düşündüğünü anlattı. “O dö-
nemki kız arkadaşımın babası ünlü bir
seslendirme sanatçısıydı. Bana en
büyük pişmanlığının daha iyi bir yere
gelebileceğini düşündüğü için ismini
değiştirmek olduğunu söyledi ve ‘İs-
mini sakın değiştirme. İsim oyuncuyu
yapmaz, oyuncu ismi yapar’ dedi. O
cümleyi sevdim” ifadelerini kullandı. 

Yalanın ömrü 1-2 gün

Yalan haberler karşısındaki tavrıyla il-
gili soruya ise sevilen oyuncu, “Bir şey
yalansa ömrü harbiden 1-2 gün. Her
şeyi kontrol edemezsin. İsteyen istedi-
ğini diyecek. Yazmak isteyen istediğini
yazacak. Biraz hayatı da yaşamak
lazım. Ayrıca sosyal medya diye ina-
nılmaz bir güç var. Gerçekten seni ra-
hatsız eden yalan bir haber varsa, açıp
oradan açıklama yapabiliyorsun ve di-
rekt senin ağzından çıktığı için tüm
diğer haberler bir anda yok oluyor”
yanıtını verdi. 2015’ten bu yana Birleş-
miş Milletler’in toplumsal cinsiyet
eşitliğine yönelik “HeForShe” isimli
hareketine destek veren Kerem Bürsin,
“1,5 senedir de bu oluşumun strateji-
sini konuşuyoruz. Son olarak “Ben
değilsem kim?” kampanyasını başlat-
tım” dedi. Sektörü bu bakımından de-
ğerlendiren oyuncu, “Kamera
önünde, yapım aşamasında, kamera
arkasında… 360 derece yapılacak çok
iş var. Senaryolardan başlayalım.
Kahraman konseptimiz hala çok ata-
erkil bir yerden. Benim okuduğum se-
naryolarda ayaklarının üzerinde
duran güçlü kadınlar var ama bir şe-
kilde onları yine bir adam kurtarıyor.
Bu bir sıkıntı” diye konuştu. 

TÜRKAN ERVAN
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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, GAİN’de Mirgün Cabas’ın sunduğu
“Orda Rahat Mısın?” isimli programa konuk oldu. Babasının
oyunculuk yapmak istediğinde “Tamamen kendi ayakların 
üzerinde duracaksın” dediğini anlatan Bürsin, kariyerinin en
başlarında şoförlükten tuvalet temizliğine, garsonluktan sosyal
medyaya farklı pek çok farklı işte çalıştığını söyledi
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Oyuncu arar sanatçı arar!
Türk Sineması’nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar”
programında konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Koçyiğit'e konuk olan, oyuncu Seray Gözler,
bir oyuncunun hiçbir zaman tam olmayacağını belirterek, “Oyuncu arar, sanatçı arar” dedi

türk Sineması’nın ef-
sane ismi Hülya Koçyi-
ğit, TRT-2 ekranlarında

yayınlanan “Film Gibi Hayatlar”da
konuklarını ağırlamaya devam edi-
yor. Programın bu haftaki konuğu,
oyuncu Seray Gözler oldu. Çok
güçlü hocalardan ders aldığını ve
onlardan çok şey öğrendiğini söyle-
yen Seray Gözler ‘’İlk senelerimizde
Can Gürzap, Arsen Gürzap,
Ahmet Levendoğlu, Raik Alnıaçık,
Serpil Tamur, Zeliha Berksoy, Müş-
fik Kenter, Deniz Gökçer, Haluk
Kurtoğlu. Çok güçlü ve sağlam ho-
calardan yetiştik. Hiç affetmezlerdi.
Bu da bizim için çok iyi oldu. Hoca-
larımı hiç unutmam. Bütün hocala-
rım benim için çok değerlidir’’ dedi.

Mükemmel hiç yoktur

Bir oyuncunun hiçbir zaman tam
olmayacağını belirten Gözler, “Şu
anda bile olmadık ki. Hep mükem-
meli aramak vardır ama o mükem-
mel hiç yoktur. Oyuncu arar,
sanatçı arar. Resimde de, heykelde
de, müzikte de. Sanat sonsuz. Ve
özgür olmalı ayrıca. Çünkü beyinde

özgür olacaksınız ki onu üretebile-
ceksiniz. Hep bize öğretilen buydu”
dedi. Unutulmaz dizi Süper Ba-
ba’da rol alan Gözler, ‘’Süper Baba
gibi diziler bizim coğrafyamıza çok
uygundu. Kendini buluyordu insan-
lar. Ben de çok keyif aldım. Çalıştı-
ğım insanlar da çok keyifliydi.
Değerli bir kadroydu o” diye ko-
nuştu. 

Var ama yeterli değil

Sektörde kadının yerine dair açıkla-
malarda da bulunan Seray Gözler,
“Sektörde kadın var ama yeterli
değil. Kadın öyküleri çok yaşanıyor
Türkiye’de. Hikayelerde kadınlara
yapılan şeyler çok ön planda. As-
lında çok da başarılı kadınlar var ül-
kemizde. Çok rol model olabilecek
emekçiler var. Ama dizilerde o tür
karakterleri fazla görmüyoruz.
Daha çok mağdur, hakkı yenilen,
ezilen işte ya da sadece lüks içinde
yaşayan, şık giyinen kadınlar görü-
yoruz. Biraz da bunlar yurt dışına
satılıyorlar diye mi olduğumuzdan
daha farklı göstermeye çalıyorlar di-
zilerde” ifadelerini kullandı. 

Bunun global bir sorun olduğunu belirten Bürsin, “Ka-
mera arkasında çok az kadın görüyoruz. Ben bugüne

kadar 6-7 dizi setinde bulundum. İlk kez son setimde bir
kamera asistanı kadındı. Bir kez bir kadın görüntü yönet-
meni, bir kez de kadın yönetmenle çalıştım” şeklinde söz-

lerini sürdürdü. “DNA’mıza kazınmış bir sistem, bazı
şeyleri farkına olmayan çok insan var” diyen Bürsin, ge-
rektiğinde senaristlerle, yönetmenle konuşup onları ikna
etmeye çalıştığını anlattı. Çocukluğundan bu yana ba-
basının işi nedeniyle Malezya, Birleşik Arap Emirlik-
leri, İrlanda, İskoçya ve Amerika gibi pek çok ülkede
yaşadığını anlatan Kerem Bürsin, “Çocukluğum

Endonezya’da geçtiği için Uzakdoğu kültürü ve
yemekleri tamamen çocukluğumu hatırlatı-
yor. Orada tam bir ev hissiyatı var. Ma-

salsı bir yerdi” dedi. 
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İlk bölümde 
adres Bağcılar
Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı’nın 3’üncü sezonu yayına girdi.
Taylan, yeni bölümlerde kentin ‘arka bahçesi’ni ziyaret ediyor. Bağcılar’da
başlayan yolculuk, Fikirtepe’den Selamsız’a, Gazi Mahallesi’nden
Dolapdere’ye, 10 bölümde 10 farklı noktaya uzanıyor

AhMet Mümtaz Tay-
lan, GAİN’de yayınla-
nan program serisi

İstanbul Hesabı’nın 3’üncü sezo-
nunda bu kez kentin arka sokakla-
rına giriyor. İçine nüfuz etmenin
zor olduğu mahallelerdeki yaşam-
lara misafir oluyor. Sosyal ve eko-
nomik uçurumları aşıp, “yabancı”
görüneni tanıdık kılmak için bir
adım atmayı deniyor. İstanbul He-
sabı’nın 10 bölümden oluşan yeni

sezonu “Arka Bahçe”, Bağcılar’da
başlıyor. Kimine göre İstanbul’un
arka bahçesi olan, içindekiler içinse
şehrin kalbi gibi atan bu adreslere
sonraki bölümlerde Selamsız, Tar-
labaşı, Ayazağa, Gazi Mahallesi,
Fikirtepe gibi semtler ekleniyor.
Ahmet Mümtaz Taylan ile İstan-
bul Hesabı – Arka Bahçe, “Sokak
balkondan izlenmez, mutlaka so-
kakta olmak gerek” diyenler için
şimdi GAİN’de yayında.

AŞIKLAR KAPISI
MistzM, mitoloji,
tarih ve astrolojiyi
farklı bir anlatımla

bir araya getirip, nefes nefese
bir serüven haline dönüştüren
genç yetenek; Nergis Tunçil.
Tunçil'in Âşıklar Kapısı ro-
manı karmik ve ilahi düzeneği,
kusursuz kurguyu anlatır, o
kusursuz kurgu Tanrı'ya aittir.

Karşılaşmalar, kitaplar, rüya-
lar, geçmiş yaşamlar, tarot
kartları, mektuplar, zamanlar,
aşklar birbirini izleyen tren va-
gonları gibidir.  Gerçek aşk
kalbe saplanmış bir oktur, ka-
çınılmaz olandır, sonsuzluğa
ve sadece âşıklara açılan bir
kapıdır. Her şey aşktanmış de-
dirtecek kadar düş, fakat aynı

zamanda kalbinde yer
alan öyküleriyle insanın
zayıf, doyumsuz, yıkıcı
yanlarını açıkça göstere-
cek kadar gerçek. Sıra-
dan görünen şeylerin
hiç de düşünüldüğü
kadar basit olmadığını,
okurun bunu en doğal
haliyle keşfetmesini ar-
zuluyor, plana dahil
ediyor roman. Bir
kitap karşınıza çıkar,
alıp okursunuz, ne-
densiz değildir, bu bir
buluşmadır ve o ki-
tapla tüm hayatınız
değişir sonsuza kadar.
Çünkü Tanrı’nın sizin
için bir planı vardır.
Gerçek aşk, kalbe
saplanmış bir oktur,
kaçınılmaz olandır,
sonsuzluğa ve sa-
dece aşıklara açılan
bir kapıdır.     

Uzman isimler 
söyleşi yaptı

Beauty Talks söyle-
şileri Carousel
AVM’de devam

ediyor. Anne olmaya hazırla-
nan Survivor yarışmacısı Me-
lisa Emirbayer, ünlülerin
güzellik koçu Aylin Çetinkaya
ve başarılı influencer Sebile
Ölmez, güzellik editörü Yağmur
Kalyoncu’nun moderatörlü-
ğünde Carousel Sahne’de ta-
kipçileriyle buluştu. “Yeniden
Keşfet” mottosuyla misafirle-
rini ağırlayan Carousel AVM,
Beauty Talks etkinliklerine ev
sahipliği yapmayı sürdürüyor.
Yaşama değer katan moda,
güzellik ve bakım sırlarının ala-

nında uzman isimlerle konuşul-
duğu Beauty Talks söyleşileri 
2 gün boyunca ilgiyle takip
edildi.

Takipçileriyle paylaştı

Güzellik editörü Yağmur Kal-
yoncu, konukları güzellik koçu
Aylin Çetinkaya ve Survivor ya-
rışmacısı Melisa Emirbayer ile
birlikte güzellik ve bakım trend-
lerini Carousel Sahne’de takip-
çileriyle paylaştı. Yoğun ilginin
yaşandığı söyleşide bakım ve
estetik konuları masaya yatı-
rıldı. Ünlü fenomen Sebile 
Ölmez’in konuk olduğu söyle-
şide ise fark yaratan makyaj

trendleri ve
makyaj 
malzemesi
seçiminde
dikkat edil-
mesi gere-
kenler
konuşuldu.
Sebile Ölmez
ayrıca popü-
ler bakım ri-
tüellerini de
misafirlerle
paylaştı.



23 OCAK 2022 PAZAR SPORwww.gazetedamga.com.tr14

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1540325)

Veterinerlik İşleri Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2022/47636
1-İdarenin
a) Adresi :BATTALGAZİ MAHALLESİ KUBBE CADDESİ 4 34935 

SULTANBEYLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165641300 - 2163984884
c) Elektronik Posta Adresi :temizlik@sultanbeyli.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi 
(varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Veterinerlik İşleri Faaliyetlerinde Kullanılmak 

Üzere 4500 Kilogram Yetişkin Köpek Maması 
ve 9600 Kilogram Yetişkin Kedi Maması Alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Mimar Sinan Mah., Özgürlük Cad. No : 187 Veteriner İşleri 
Şefliği Deposu Sultanbeyli-İST

c) Teslim tarihi :21.02.2022 tarihinde sözleşmenin imzalanması 
ile birlikte 25 gün içerisinde ihale konusu kalemler
teslim edilmesi düşünülmektedir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Battalgazi Mah. Kubbe Cad. No:4 Afet Koordinasyon Merkezi 

Toplantı Salonu Sultanbeyli/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :09.02.2022 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a 

kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki 
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Köpek ve Kedi Mamaları ile ilgili 1 adet numuneyi Temizlik İşleri Müdürlüğüne (Battalgazi 
Mahallesi, Kubbe Caddesi, No:4 Sultanbeyli / İST ) teslim edilecektir. Teslim tutanağı teklif 
ekinde sunulacak ve numunesi olmayan isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
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 Temizlik İşleri Müdürlüğü (Battalgazi Mah. Kubbe Cad. No:4 
Sultanbeyli/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

VETERİNERLİK İŞLERİ FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MAL
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akçay istifa etti

Resmiyet kazandı

Spor Toto 1'inci Lig’in 22'nci haftasında
Yılport Samsunspor'a 3-0 mağlup olan
Kocaelispor’un teknik direktörü Mustafa
Reşit Akçay istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray Yönetimi,
Spor Toto Süper Lig'in

22'nci haftasında oyna-
nan Kasımpaşa maçı son-

rası GZT Giresunspor'da
kiralık olarak forma

giyen oyuncusu Okan
Kocuk için Karadeniz 

ekibiyle ilk teması kurdu

Basın toplantısında istifa ettiğini açıklayan teknik
direktör Mustafa Reşit Akçay, “Eksik oyuncularla
geldik ama umut taşıyorduk. Kaybettiğimiz için üz-
günüz. Uzun süredir negatif bir enerjiyle donanıyo-
ruz. 3-4 maçtır eksik oynuyoruz, ama bunlar
mazeret değil. Sonuçta rakibin başarısını kutlamak
gerek. Görevimden ayrılıyorum. Çünkü camianın
önünü açmamız gerekiyor. Bu süreçte bize anlayışla
bakan başkanımızdan ve yönetim kurulundan Allah
razı olsun. Bizim gidişimiz taraftarımıza ve camia-
mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

3 gün izin verdik

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise çok
önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, “Karşılaşma
beklediğimiz gibi geçti. Rakibin oyununu biliyorduk.
Geçiş oyununda etkili oyuncuları vardı. Topu bize
bırakıp, kontraya çıkacaklarını biliyorduk. O şekilde
başlayan karşılaşmada 1-0’a kadar daha net pozis-
yona girdik. 1-0 ve kırmızı kartın ardından rahat oy-
nadık. Kapanan rakibi açmak kolay olmadı. Zaman
zaman bunu iyi yaptık. Takımımı tebrik ediyorum.
Çok olgun bir oyun oynadılar. Skor ne gerektiri-
yorsa öyle oynadılar. Gol yemeden maçı tamamla-
dık. Takım savunması her geçen gün üzerine
koyarak devam ediyor. Böyle giderse bizim için çok
iyi olacak. Ön taraftaki üretkenliği daha da arttır-
mamız gerekiyor. Bu arada oyunculara 3 gün izin
verdik. İznin ardından eksikliklerimizi gidermek için
çalışacağız” dedi. DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçeli
futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye A Milli Futbol
Takımı'nı tercih etmesi kararının FIFA nezdinde res-
miyet kazandığını açıkladı. TFF'den yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi: "Kısa bir süre önce A
Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Fe-
nerbahçe’nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğ-
lu’nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.
Daha önce Ümit ve Genç millî seviyede Hollanda’yı
temsil eden Ferdi’nin A Millî düzeyde Türkiye for-
ması giyebilmesi için Türkiye Futbol Federasyo-
nu’nun FIFA’ya yapmış olduğu başvuru bugün
itibarıyla sonuçlandı. TFF olarak, Ferdi Kadıoğ-
lu’na Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı
bir millî takım kariyeri diliyoruz."

Kaleci problemi yaşayan ve
arayış içinde bulunan Gala-
tasaray, Okan Kocuk'u
sezon başı Giresunspor'a ki-
ralarken takım kaptanı Mus-
lera'nın sakatlığı sonrası
kalesinde sıkıntı yaşayan sarı
kırmızılılar 26 yaşındaki ka-
lecinin Giresunspor'da gös-
terdiği performans sonrası
kaleci sorununu Kocuk'u
geri çağırarak çözmek istiyor. 

Bir araya gelecekler

Giresunspor Yönetimi, ka-
leci sıkıntısı yaşayan Galata-
saray'a, "Okan'a ihtiyacınız

var mı? Eğer varsa bize ön-
ceden söyleyin ki önlemimizi
alalım" teklifine sarı kırmızılı
takımdan cevap alamayan
yeşil beyazlılar, Galatasa-
ray Yönetimi'nin Kasım-
paşa maçı sonrası Okan
Kocuk'u gönderin mesa-
jıyla arada kaldı. Transfer
yasağı olan ancak transfer
döneminde bu yasağı aç-
ması beklenen Giresunspor
ile Galatasaray, sarı kırmı-
zılı takımın Trabzonspor ile
oynayacağı mücadele son-
rası Kocuk'un dönüşü için
bir araya gelecek.

5 LIGIN EN IYISI
Avrupa’nın 5 büyük liginde sezonun yarısından fazlasını 

geride bıraktığımız bu dönemde İtalya Serie A ekiplerinden
Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 5 büyük

ligin merkez orta saha oyuncuları arasında birden fazla
istatistikte yakaladığı ortalamalar ile zirvede yer alıyor.

2 71 farklı ligi kapsayan, 100’den
fazla parametrede futbol veri
karşılaştırma platformu Compa-

risonator’un hazırladığı raporlarda
İtalya Serie A ekiplerinden Inter for-
ması giyen Hakan Çalhanoğlu, 5 büyük
ligde merkez orta saha oyuncuları ara-
sında en iyi oyuncu konumunda yer alı-
yor. 5 büyük ligin merkez orta sahaları
karşılaştırıldığında Hakan Çalhanoğlu,
"Comparisonator Index" parametre-
sinde 90 dakika başına aldığı 488.8
puan ile lider durumda. Fransa Ligue
1’de Rennes forması giyen Lovro Majer
415.5 puan, Almanya Bundesliga’da
Bayern Münih forması giyen Joshua
Kimmich 396.4 puan, Liverpool'dan
Naby Keita da 376.6 puan ile liglerinin
en iyileri konumunda yer bulunuyor.

Şut pasında da zirvede

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu,
“Şut Pası" parametresinde de

lider durumda bulunuyor. 90 da-
kika başına verdiği 2.75 şut

pası ile Hakan Çalhanoğlu, 5
büyük ligin merkez orta

saha oyuncuları arasında
zirvede. Leicester

City’den Youri Tiele-
mans 2.08, Boc-

hum’dan Eduard
Lowen 2.04, Ren-

nes’den Lovro
Majer 1.89,

Real Mad-
rid’ten Toni

Kroos
1.44 şut

pası ile kendi liglerinde bu alanda ilk
sırada bulunuyor. "Kazanılan Ofansif 1-
1" parametresinde, Comparisonator ve-
rilerine göre 90 dakika başına
yakaladığı 7.19 ortalama ile merkez
orta sahalar arasında Avrupa'nın 5
büyük liginin lideri konumunda La-
zio'nun başarılı orta sahası Sergej Mi-
linkovic-Savic var. Bu parametrede
dikkat çeken diğer isimler ise 7.10 or-
talama ile Bundesliga lideri olan Bo-
russia Dortmund'un genç yıldızı Jude
Bellingham, 6.51 ortalama ile LaLiga
lideri olan Real Sociedad'lı Mikel Me-
rino. Bu alanda Fransa Ligue 1’in zirve-
sinde 5.82 ortalama ile Strasbourg
forması giyen Ibou Sissoko yer alırken,
Premier Lig’de ise ilk sıranın sahibi
5.74 ortalama ile Chelsea’nin Hırvat
oyuncusu Mateo Kovacic oldu.

Majer dikkat çekiyor

“Başarılı Anahtar Pas" parametresinde,
90 dakika başına yakaladığı 1.33 orta-
lama ile Avrupa'nın 5 büyük liginin
merkez orta sahalar arasında lideri bu
sezonki performansıyla dikkatleri üze-
rine çeken Rennes'ten Hırvat orta saha
Lovro Majer. Majer'e en yakın oyuncu-
lar ise Leicester City'den 1.19 ortalama
ile Premier Lig lideri Youri Tielemans ve
1.09 ortalama yakalan Inter'den Serie
A lideri Nicolo Barella. Barcelona’nın
dünya futboluna sunduğu genç yıldız
adayı Gavi 0.70 ile LaLiga’nın, Mainz
05 forması giyen Jae-Sung Lee ise
0.90 ile Bundesliga’nın bu alanda en
iyi merkez orta saha oyuncusu duru-
munda bulunuyor. DHA

Kocuk için ilk temas!



S por Toto Süper Lig
Ahmet Çalık Sezonu
23'üncü hafta mücade-

lesinde Öznur Kablo Yeni Ma-
latyaspor, evinde Beşiktaş ile
1-1 berabere kaldı. 2'nci daki-
kada Beşiktaş'ta sol çaprazdan
topu alan Josef içeriye orta
yapmak istedi ancak savunma
topu kornere çeldi. 4'üncü daki-
kada Mounir Chouiar sol kanattan
arka direğe doğru ortaladı, orada
Mehdi Zeffane gelişine vurmak istedi,
ancak istediği vuruşu yapamadı. 5'inci
dakikada savunma arkasına gönderilen
topta Valentin Rosier bekletmeden içeriye or-
taladı ancak savunmaya çarpan top kornere
gitti. 6'ncı dakikada açılan korner vuruşunda
top Kenan'ın önüne düştü. Boşta kalan Kenan,
topa vuruş yapamadı. Top kaleci Ertaç'ın ku-
cağında kaldı. 9'uncu dakikada Beşiktaş'ta

Rachid Ghezzal sağ kanattan içeriye
ortaladı, savunma Semih topu

uzaklaştırdı.

Kaleci Ertaç çıkardı

11'inci dakikada savunma
arkasına sarkan Rıdvan
topu bekletmeden ceza sa-
hasına giren Alex Teixei-

ra'ya çıkardı, Teixeira'nın
gelişine vuruşunda topu kaleci

Ertaç çıkardı. 15'inci dakikada
Beşiktaş'ta sol kanattan Rıdvan bir

kez daha içeriye doğru girdi yerden Michy
Batshuayi'ye göndermek istedi ancak top Er-
taç'ta kaldı. 16'ncı dakikada sağ kanattan topu
alan Rachid Ghezzal, soluna çekip arka di-
reğe doğru ortasını yaptı ancak meşin yuvar-
lak doğrudan auta gitti. 18'inci dakikada
Pjanic'in içeriye doğru yaptığı ortayı Necip
kale sahasına doğru doldurdu ancak orada
kimse topa dokunamadı ve savunma topu
uzaklaştırdı. 19'uncu dakikada sağ kanattan

Va-
lentin Ro-
sier'in ceza sahası içindeki Josef'i düşündü, o
bekletmeden Batshuayi'ye attı, Michy Bats-
huayi'nin vuruşu direk dibinden auta gitti.
24'üncü dakikada sağ kanattan topu alan
Mustafa Eskihellac sol çaprazdan vuruşunu
yaptı top üst direkten geri döndü

61'de gol geldi

30'uncu dakikada sağ çaprazdan Rachid
Ghezzal pasıyla topu alan Valentin Rosier içe-
riye doğru çevirdi ancak savunmaya çarpan
top kornere gitti. 32'nci dakikada Sağ kanat-
tan Valentin Rosier'in pasıyla çaprazdan topu
alan Rachid Ghezzal kaleye vuruşunu yaptı
ancak top üstten dışarıya gitti.
51'inci dakikada Beşiktaş'ta sol kanattan topu
alan Rıdvan ceza sahası içindeki Kenan'a
gönderdi, Kenan vuruşunu yapmak istedi po-
zisyonunu kaybedince sağ kanattan hareket-
lenen Valentin Rosier'e bıraktı, Rosier, yerden
içeri ortaladı ancak savunmada Philip Gameli
Awuku araya girerek topu uzaklaştırdı.
59'uncu dakikada sol çaprazda topu alan
Atiba yerden pasını ceza sahasındaki Bats-
huayi'ye verdi, yüzünü kaleye dönen Batshua-
yi'nin vuruşunda top yandan auta gitti. 61'inci

dakikada sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı
sonrasında topla buluşan Batshuayi, sağ

kanattan topu alan Batshuayi içeriye
doğru ortaladı, savunmaya çarpan

top arkada Alex Teixeira'da kaldı
ve onun vuruşunda ağlara

gitti: 0-1.

Penaltıdan
beraberlik

74'üncü dakikada
Adem'in pasıyla sağ ka-
nattan topu alan Mehdi
Zeffane içeriye ortasını
yapmak istedi ancak top
doğrudan auta gitti. 77'nci

dakikada Beşiktaş'ta Bats-
huayi sağ çaprazdan topu

içeriye çevirdi, orada Emir-
han vuruşunu yaptı ancak top

direkten geri oyuna alanına
döndü. 79'uncu dakikada Beşiktaş'a

verilen faul kararına tepki gösteren
yedek kulübesinde bulunan Sportif Direktör

Damir İbric'e hakem kırmızı kart gösterdi.
81'inci dakikada sol kanattan topu alan Karim
Hafez pasını ceza sahası içindeki Tetteh'e
verdi, Tetteh dönerken yerde kaldı. Video Yar-
dımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyı
dinleyen Zorbay Küçük pozisyonun tekrarını
izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıyı kullanan Adem'in vuruşunda top ka-
lecinin solundan ağlara gitti: 1-1.

Berabere sonuçlandı

86'ncı dakikada sağ kanattan Mustafa Eski-
hellaç içeriye göndermek istedi ancak sa-
vunma topu kornere gönderdi. 89'uncu
dakikada rakip yarı alanının ortalarında ka-
zanılan serbest vuruşta Rachid Ghezzal ceza
sahasına ortasını yaptı, iyi yükselen Vida ka-
fayı vurdu top üst direkten döndü. 
Dönen topa Michy Batshuayi vurdu, direk
yine gole izin vermedi. 9+1'inci dakikada
Yeni Malatyaspor'da Tetteh ceza sahası içe-
risinde kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldığı
pozisyonda topa iyi vuramadı ve kaleci Ersin
çıkıp topu aldı. 90+3'üncü dakikada sağ
çaprazdan topu alan Karim Hafez sağına
çekip vuruşunu yaptı top kalecide kaldı. Kar-
şılaşma 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı. 
DHA
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Süper Lig'in 23. haftasında 
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor 

deplasmanından 1-1'lik 
eşitlikle döndü. Ev sahibi 

ekibin tek golü Adem 
Büyük'ten (P) gelirken, 

Beşiktaş'ın golü Brezilyalı 
yıldızı Alex Teixeira kaydetti. Kartal, yakaladığı

pozisyonlarda 3 kez direğe takılarak 3 puanı kaçırdı.

KARA KARTAL KARA KARTAL KARA KARTAL KARA KARTAL KARA KARTAL KARA KARTAL KARA KARTAL KARA KARTAL 
TAM 
3 TOP 

DiREKTE 
PATLADI

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malat-
yaspor ile karşılaştı. Ligde geride kalan 22 haftada siyah beyazlılar 7

galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonunda aldığı 27 puan ile
13'üncü sırada yer alırken, Malatya ekibi ise 4 galibiyet, 14 mağlubiyet so-
nucunda topladığı 15 puanla 20'nci sırada bulunuyor. Süper Lig'de Beşik-
taş ile Yeni Malatyaspor'da taraftarlar aldığı başarısız sonuçlarla bu maça
ilgi göstermedi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaş-
mada ev sahibi taraftarları için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 3
bin bilet satıldı ve böylelikle tribünler boş kaldı. Taraftar, ellerinde sarı

kırmızılı bayraklarla takımlarına destek verdi. Maraton tribünde
karşılaşma başlamadan önce taraftarlar sarı-kırmızılı atkıla-

rını salladı. Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oyna-
nan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun

güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş
sağlayan tüm kapılarda tedbir

alındı.

DİREĞE 
TAKILDI
DİREĞE 

TAKILDI
DİREĞE 

TAKILDI
DİREĞE 

TAKILDI
DİREĞE 

TAKILDI
DİREĞE 

TAKILDI
DİREĞE 

TAKILDI
DİREĞE 

TAKILDI
DİREĞE 

TAKILDI
DİREĞE 

TAKILDI 3 BiN BiLET
SATILDI

KARA KARTAL 

Sürpriz telefon!
Sarı-Lacivertli ekipte Vedat Muriç transferi konusunda flaş
gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un Muriç'i yaza kadar
Lazio'da kalması için telefonla aradığı iddia edildi
Şampiyonluk umudu azalan Fenerbahçe gelecek sezon güçlü bir
kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon kad-
roda düşünülen isimlerin başında sarı lacivertlilerin yaklaşık 18.5
milyon Euro bonservis kazandığı Kosavalı golcü Vedat Muriç 
bulunuyor.

Lazio satmak istiyor

Lazio'da büyük hayal kırıklığı yaratan Vedat Muriç satış lis-
tesine koyulmuş durumda. İtalyan takımında tüm kulvar-
larda 49 maçta süre alan Kosavalı futbolcu 2 gol atarken 2
de asist yaptı. Oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına Serie
A takımı sıcak bakmıyor. Son yıllarda santrforlarından is-
tediği verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe'de Vedat
Muriç en verimli dönemini geçirmişti. Vedat
Muriç, Fenerbahçe formasıyla 4 Türkiye Ku-
pası, 32 Süper Lig maçına çıktı. Kosovalı
oyuncu, bu maçlarda 17 gol atarken 7
de asist yaptı.

Devre arası zor

Devre arasında Türkiye'de limitler
ve süren UEFA Fair Play anlaş-
ması yüzünden Fenerbahçe için
Vedat Muriç transferi çok zor gö-
rülüyor. Lazio'nun kiralamaya
sıcak bakmaması sarı laci-
vertlilerin işini güçleştiri-
liyor. Vedat
Muriç'in de
Türki-

ye'den ayrılma kararından pişmanlık duyduğu ve sarı-lacivertli ta-
kıma geri dönmek istediği biliniyor. Kosovalı oyuncu-

nun ismi Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray
için de geçti. Ancak Fatih Terim'in ayrılma-

sından sonra transfere ilgi azaldı. Vedat
Muriç ile ilgili İtalya basınından yeni

bir iddia geldi. Sololalazio internet si-
tesinin iddiasına göre, Fenerbahçe
Başkanı Ali Koç, telefonla konuş-
tuğu Muriç'i yaza kadar Lazio'da
kalması için ikna etmeye çalıştı.
Böylece, sarı lacivertliler UEFA an-
laşmasının bitmesinin ardından
transfer için masaya oturacak.

Soğuk davranıyor

Haberde Başkan Ali Koç'un te-
lefonundan sonra Kosovalı

oyuncunun gelen transfer
tekliflerine soğuk baktığı
iddia edildi. Hull City,
Muriç'ten vazgeçerek Fatih
Karagümrük Aleksandar
Pesiç'e yöneldi. Leeds Uni-

ted ve West Bromwich
Albion görüşmeler-

den çekildi. Lazio,
Muriç'e CSKA
Moskova'dan
teklif geldiğini
yalanladı.

Serie B ekibi Monza'dan
Adana Demirspor'a trans-
fer olan İtalyanların yara-
maz çocuğu Mario
Balotelli gösterdiği perfor-
mansla Süper Lig'e damga
vurmaya devam ediyor.
Her fırsatta performansını
yeniden en üst seviyeye
çekmeyi hedeflediğini söy-
leyen yıldız oyuncuya bir
müjdeli haberde İtalya
Milli Takım teknik direk-
törü Roberto Mancini'den
geldi. Dış basında yer alan
bilgiye göre Balotelli'nin
Milli Takım'dan yeniden
davet alacağı yazıldı.

Davet edilebilir

Son dönemde yükselen
performansıyla dikkatleri
üzerine çeken İtalyan for-
vete Manchester City'den
eski hocası da olan ve yıl-
dızı bir türlü barışmayan
İtalya Milli Takımın tek-
nik direktörü Roberto
Mancini'nin yeniden milli
takıma davet edeceği öğ-
renildi. 31 yaşındaki de-
neyimli golcü Süper
Lig'de çıktığı 16 maçta 8
gol ve 2 asistlik perfor-
mans sergileyerek takımı-
nın üst sıralarda

bulunmasında önemli
katkı sağladı. Mario Ba-
lotelli İtalya Milli Takımı
ile 36 maçta 14 gol atma
başarısı gösterdi.

Buzlar erİyor!

Morutan’ın sorunu yok
Serie Galatasaray 'da Fatih Terim ile
yolların ayrılmasının ardından Olim-
piu Morutan'la ilgili transfer iddiaları
gündeme geldi. Rumen futbolcunun
eski takımının başkanı, Morutan'ın
geri dönebileciğini açıklamıştı. Olim-
piu Morutan'ın menajeri Victor Be-
cali, DigiSport'a açıklamalarda
bulundu. Morutan'ın Galatasaray'da
mutlu olduğunu aktaran Becali, "Mo-
rutan'ın sorunu yok. Onu Terim
transfer ettirdi." diye konuştu. Teknik
direktör değişikliğinin oyuncunun du-
rumunu etkilemediğini söyleyen Be-
cali, "Şimdi ne yapacağız. Başka bir
teknik direktör gelince bütün takım
gönderiliyor mu? Morutan'a büyük
paralar ödendi. Morutan'dan daha
yüksek kontratlı oyuncular var takım-
dan ayrılabilecek ya da kiralık gönde-
rilebilecek" açıklamasını yaptı.



E senyurt Belediyesi’nin 15-24
Ocak 2022 tarihleri arasında
gerçekleştirdiği Esenyurt Ede-

biyat ve Sanat Festivali 7. gününde de
söyleşi, imza günü ve müzik dinleti-
siyle devam etti. İlçede ilk kez düzenle-
nen festivale sanat ve edebiyatseverler
yoğun ilgi gösteriyor. Festivalde, Yazar
Nehir Aydın Gökduman, Şair ve
Yazar İsmet Acı, Yazar Demet Ekmek-
çioğlu, Eğitim Bilimci ve Yazar Leyla
Öztürk ve Eğitimci ve Yazar Nuri
Gökçek okurlarıyla bir araya gelerek
kitaplarını imzaladı. Deneyimli Gaze-
teci Deniz Zeyrek ve Akif Beki, astro-
loji ve spiritüalizm alanındaki
çalışmalarıyla bilinen Yazar Şengül
Boybaş, Drama Eğitmeni Gönül Tü-
kenmez Akbulut, Yazar Merve Başcu-
malı ve Yazar-Oyuncu Özgür
Özgülgün okurlarıyla söyleşerek kitap-
larını imzaladı. Günün son programı
ise "Yeşilçam Anıları" oldu. Yeşilçam
yıldızlarından Selma Güneri, Selda
Alkor ve Yusuf Sezgin’in anılarını an-
lattığı programda, Türk Sanat Müzi-
ği'mizin önemli eserlerini seslendiren
Nilgül, dinleyenlerin beğenisini 
kazandı.

Çok ihtiyacımız var

Çocuklar için eğitici, öğretici ve aynı
zamanda eğlenceli kitaplarının yanı
sıra televizyonda çocuklara yönelik
programlarıyla bilinen Yazar ve
Oyuncu Özgür Özgülgün, Esenyurtlu
miniklerle bir araya geldi. “Böyle faali-
yetler çoğalmalı” diyen Yazar ve
Oyuncu Özgülgün, “Esenyurt Beledi-
yesi'ne böyle bir sanat, kültür festivali
düzenlediği için gerçekten çok teşekkür
ediyoruz. Kemal Bey'in bu anlamdaki
emeklerini, ilgisini takdirle karşılıyo-
rum. Esenyurt Belediyesi’ne bu an-
lamda öncü olduğu için çok teşekkür
ederiz. Umarım başka belediyeleri-
mize de örnek olur. Genç kuşak edebi-

yatla, sanatla, kültürle, kitapla, yazıyla
çoğalsın. Bunlara çok ihtiyacımız var.
Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyük bir fırsat

"Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali,
en dolu sanat, kültür festivali" değer-
lendirmesinde bulunan deneyimli Ga-
zeteci Deniz Zeyrek, festivalin ilçe için
çok faydalı olacağını hatırlattı. Gaze-
teci Zeyrek, “Türkiye'nin önemli ya-
zarlarının, önemli sanatçılarının
burada gelip Esenyurt halkıyla buluş-
ması çok önemli bir fırsat. Bir de uzun
zamandır Esenyurt'ta bu tür şeyler ya-
pılmıyordu. Bu yaklaşımın yeni-
den canlanmış olması da
Esenyurt'ta yaşayanlar için bir
fırsat. Umarım sayısı daha da
artar, Esenyurt eski kimliğine ka-
vuşur. Bu gerçekten aradaki 8-10
yılda Esenyurt'un unuttuğu bir
şey haline gelmişti. Yeni yeni to-
parlanması, bunların yaygınlaş-
ması, Esenyurt'a çok yarar
sağlayacaktır” dedi.

Müthiş bir geceydi

Yedinci günün son programı ise
Selma Güneri, Selda Alkor,
Yusuf Sezgin ile Nilgül’ün “Yeşil-
çam Anıları” adlı müzikli sahne
etkinliği oldu. Birçok sanatseve-
rin katıldığı programda Yeşilçam yıl-
dızlarının anıları hem güldürdü hem
de duygulandırdı. Yeşilçam’ın yüzlerce
filminde rol alan usta oyuncular siyah-
beyaz filmlerden renkli anılarını anlatı.
Müthiş bir gece yaşadıklarını ifade
eden Yusuf Sezgin, “Müthiş bir ge-
ceydi, müthiş keyif aldık. Geriye gittik,
Türk sinemasını 'flashback' yaptık.
Muhteşemdi. Tekrar teşekkür ediyo-
ruz. İnşallah tekrar geliriz, sizlerle be-
raber oluruz” şeklinde konuştu.

Seve seve geldim

Esenyurt Belediyesi’nin çalışmalarını
beğeniyle takip ettiğini belirten Yeşil-

çam yıldızı Selda Alkor, “Her şeyden
önce Esenyurt Belediyesi'nin çalışma-
ları beni çok mutlu ediyor, dolayısıyla
böyle bir teklif alınca seve seve geldim.
Bu kadar güzel işlerin yapıldığı bir be-
lediyenin gecesinde olmak beni ger-
çekten mutlu etti. Sanıyorum bu
geceye gelenler de mutlu oldu, çünkü
gerçekten bir Yeşilçam sohbeti izledi-
ler. Yoğun kar yağışına rağmen buraya
gelen herkese çok teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı. Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşek-
kür eden Yeşilçam yıldızı Selma Gü-
neri de samimi bir sohbet ve güzel bir
gece olduğunu anlattı. Yeşilçam yıldızı
Güneri, şöyle konuştu: “Muazzam

güzel bir organizas-
yondu. Her yıl ola-
cakmış bu
etkinlikler, buna çok
sevindim. Seyirci bir
harikaydı. Başkan'ın
sanata verdiği değer
çok kıymetli. Bizi
çok mutlu etti ger-
çekten. Takip ettiy-
seniz, söyleşimiz de
çok samimiydi. Se-
yircimiz de çok gü-
zeldi. Çok teşekkür
ediyorum gösterilen
ilgiye. Onurlandık
efendim.”
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YESILCAM 
Esenyurt Edebiyat ve 

Sanat Festivali’nin 7. günü de
söyleşiler, imza günleri ve müzikaller 

ile devam etti. “Yeşilçam Anıları” 
adlı programda sanatseverlerle bir araya

gelen Yeşilçam’ın yıldızları Selma 
Güneri, Selda Alkor, Yusuf Sezgin ve 
Türk Sanat Müziği’mizi güzel sesiyle

seslendiren Nilgül, anılarını 
anlattı

esenyurt edebiyat ve Sanat Festi-
vali’nde okurlarıyla söyleşen dene-
yimli Gazeteci yazar akif Beki, kültür
ve sanat etkinliklerinin önemini vur-
guladı. yazar Beki, “Şahane bir söy-
leşi oldu” diyerek konuşmasına
şöyle devam etti: “Belediyelerin bu
etkinliklerle kültür sanat hayatını
canlı tutmaları ve özellikle son salgı-
nın da etkilerinden sonra ayakta tut-
mak için çok hayati. Ben de mümkün
olduğunca hayır dememeye, katıl-
maya çalışıyorum. Türkiye'de nerede

bir kültür, sanat, edebiyat etkinliği,
imza günü ya da söyleşi daveti
gelirse icabet etmeye çalışıyorum.
Buraya da büyük keyifle geldim.
Canlı bir ilgi vardı. Ondan da ayrıca
memnuniyet duydum. esenyurt Be-
lediyesi'ni kutluyorum. 'esenyurt
edebiyat ve Sanat Festivali', bence
isim seçimi de isabetli olmuş. Bu 
tür kültür, sanat festivalleri müzik
üzerinden yürüyor sadece. O da
gerekli, olmazsa olmaz ama 
kültür-sanat ondan ibaret değil.

Bunu anlamış
ve bu anlayış
üzerine kurul-
muş bir festival
gördüm. 
emeği geçen-
leri kutluyorum.
devamını 
diliyorum.”

ŞAHANE BiR SÖYLEŞi OLDU
ANILARI

BU BÜYÜK ZAFER ÖLÜMSÜZLEŞTİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağını, dünyanın en yüksek 5 zirvesinde dalgalandıran
Birkan Uzun’un efsanesi, Kazak sanatçı Rakhat Saparalieva’nın tuval üzerine akrilik boya ile
yaptığı tablo ile ölümsüzleşti. Eser, Surlariçi Şehir Müzesi’nde ziyarete açıldı
Birkan Uzun’un, Antarktika’nın en yük-
sek noktası olan Vinson Dağı zirvesinde,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını
dalgalandırdığı anı gösteren fotoğraf karesi
medyaya düştüğünde, bütün Kıbrıs Türkle-
rinin yüzünde, kaynağını yaşadıkları büyük
gururdan alan büyük bir gülümseme belir-
mişti. 1 Ocak 2022’de aramızdan ayrılan
28 yaşındaki Birkan Uzun, 2016’da henüz
23 yaşında iken, ülkesinin bayrağını dünya-
nın en yüksek 7 zirvesinde dalgalandırmaya
karar vermiş ve Tanzanya’daki Kilimanjaro
Dağı’ndan başlayarak bu hedefe adım
adım yürüyerek 5 yılda dünyanın en büyük
5 zirvesine KKTC bayrağını dikmişti. 16
Aralık 2021’de Antarktika’nın en yüksek
noktası olan Vinson Dağı zirvesine tırman-

dığında hedefine ulaşmak için önünde sa-
dece iki büyük zirve kalmıştı. Bu yıl Endo-
nezya’da Carstensz Piramidi’ne
tırmanmayı ve son olarak 2023’te Everest’e
tırmanmayı planlıyordu.

İlham vermeyi sürdürüyor

Genç yaşında, ülkesinin bayrağını, dünya-
nın en yüksek zirvelerinde dalgalandırarak,
KKTC’nin varlığını bütün dünyaya du-
yurma bilincini ve cesaretini gösteren Bir-
kan Uzun’un efsanesi Surlariçi Şehir
Müzesi’nde yaşayacak. Kazak sanatçı Rak-
hat Saparalieva, Birkan Uzun’un kısa bir
süre önce KKTC bayrağını, Antarktika’nın
en yüksek noktası olan Vinson Dağı zirve-
sine diktiği anı, tuval üzerine akrilik boya ile

yansıtarak, bu büyük zaferi ölümsüzleş-
tirdi. Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilen-
meye başlanan eser, Birkan Uzun’un genç
yaşında ortaya koyduğu cesareti ölümsüz-
leştirerek, Uzun’un Kıbrıs Türk gençlerine
ilham vermeyi sürdürmesini amaçlıyor. 

DÖRT KİŞİLİK

koruma 
ordusu

Serenay Sarıkaya’nın şo-
förünün kullandığı otomo-
bili dün tekmelendi.
Saldırganın küfür de ettiği
öğrenildi. Sarıkaya’nın
şoförü aracı evin bulun-
duğu siteye soktu ardın-
dan karakola gitti.
Saldırganın Serenay
Sarıkaya’ya takıntılı ol-
duğu ve adım adım
takip edip taciz ettiği
ileri sürüldü. Olayı
duyan Sarıkaya’nın
kısa süre önce ayrıl-
dığı sevgilisi Umut
evirgen soluğu evde
aldı. evirgen, Sarı-
kaya’nın evinin
önüne dört kişilik
koruma ordusu
yerleştirdi.

İlk savunma 
noktası sizsiniz!
Kadınlar,  korkulu rüyaları meme
kanserinde kendilerinin  ilk ve en
önemli savunması noktası olduğunu
fark etmeliler. Pek çok kanser hastalı-
ğında olduğu gibi meme kanserinin
de ilk belirtisi elle yapılan kontroller-
dir. Her ne kadar senede bir gün konu
daha fazla gündeme gelse de aslında
sürekli üzerinde du-
rulması gereken bir
hastalık.  Konu ile
ilgili  avrasya Has-
tanesi Kadın Hasta-
lıkları Uzmanı Op.
dr. Gökçe Şerbetçi,
“Meme kanseri
dünyada kadınlar
arasında en sık gö-
rülen malign tümör-
dür. İstatistiklere
göre her on dört ka-
dından birinde me-
mede kist

gelişmekte. Bu kistlerin yüzde 50’si
tekrarlayan hücrelerdir. Bu noktada
tedavi için en önemli adım bu şika-
yetleri doğru yorumlamak ve erken
teşhis fırsatının önünü açmaktır.
Kendi aylık muayenenizi yaparak bu
hastalığı en başta yenebilirsiniz”
açıklamasını yaptı. 


