
CHP İstanbul Milletvekili
Özgür Karabat, sürekli

artan elektrik faturalarının temel
sebebinin enerji sektörünün özel-
leştirilmesi olduğunu söyledi.
Twitter üzerinden iktidarın enerji
politikalarını eleştiren Karabat,
“Burada tek çare kamulaştırma
adımları olmalıdır.  Kimse bize
“Eski Türkiye özentisi” laflarıyla
gelmesin. Yapılan özelleştirmele-
rin sonucunu gördük. Pahalı
enerji ve fabrika-
lara “şalterleri in-
dirin” talimatı. Ne
ucuz, ne de kesin-
tisiz enerji sağla-
namadı. Üstelik,
ülkenin beka me-
selesi haline geldi”
dedi. I SAYFA 7

ENERJİ SEKTÖRÜ İÇİN

ç

kamulaştırma
olmazsa olmaz

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

TEKNOLOJİK BAĞCILAR

bağcılarlılara
sanal asistan
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan
açıklamada İstanbul'da etkili olan kar yağı-

şının 3 gün boyunca aralıklarla devam etmesinin
beklendiği belirtildi. Açıklamada, buzlanma, don
olayları ve ulaşımda oluşabilecek aksiliklerle ilgili
dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı. “İs-
tanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve
boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından
görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle
ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli
olunması gerekmektedir” bilgisi de verildi.

ç

www.gazetedamga.com.tr

ISTANBUL 3 GUN
DAHA BEMBEYAZ

Bir ParCa Bile
ViCdaN YOK MU!

5 BİN 150 LİRA ZAM YAPMAK İSTEDİ
Biri özel okulda öğretmen, diğerleri üni-
versite öğrencisi dört kadın, geçtiğimiz

yıl Haziran ayında Bahçelievler'de 4 bin liraya
daire kiraladı. Daire, 30 Aralık 2021 günü sa-
tılarak el değiştirdi. Kiracıların iddiasına göre,
yeni ev sahibi Bilgin Yılmaz kirayı 9 bin 750 
liraya çıkardı. Tutarın yüksek olduğunu belir-
ten kadınlar, 1 yıllık kontratları olduğunu ha-
tırlattı. Bunun üzerine ev sahibi Yılmaz, 5
Ocak'ta “Ev pansiyon gibi kullanılıyor. Gireni
çıkanı belli değil" diyerek kaymakamlığa şikâ-
yette bulundu. Ev sahibi Yılmaz'ın şikayetinin
ardından eve gelen polis ekipleri, evi mühür-
ledi. Gece yarısı ortada kalan kadınlar, 
yakınlarının evlerine yerleşti. I SAYFA 9
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OGRENCILER
SOKAGA ATILDI
Bahçelievler'de üçü öğrenci dört kadın, 4 bin 600 liradan 9 bin 
750 liraya çıkarılan kirayı kabul etmemeleri üzerine evin pansiyon
olarak kullanıldığı şikayetiyle gece yarısı apar topar evden çıkarıldı

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen
Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında, bugün Hü-

kümet Konağı’nın bahçesinde Hamsi Festivali dü-
zenlendi. Festivalde vatandaşlara ekmek arası hamsi
ve helva dağıtıldı. Yüzlerce kişi kara aldırış etmeden
hamsi yemek için sıraya girdi. Bahçelievler Belediye
Başkanı Hakan Bahadır, “Benzer etkinliklerimiz va-
tandaşlarımızın mutluğu için sürecek” dedi. I SAYFA 5
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VatandaŞ bOL
bOL HaMSi YEdi

KİRAYI
KABUL

ETMEDİLER
DİYE!

Bağcılar Belediyesi, vatandaş-
ların hayatını kolaylaştıracak

yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.
Belediye web sitesinde yeni sanal
asistan Bagbi, hizmet vermeye baş-
ladı. Konuyla ilgili konuşan Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Dijitalleşme her geçen gün farklı
bir boyuta eviriliyor. Biz de teknolo-
jiyi yakından takip ediyor yapay

zeka teknolojisinin
tüm nimetlerinden
yararlanıyoruz.
Hemşehrilerimiz
uygulama üzerin-
den sanal asistanla-
rın yardımı ile
işlemlerini yapabile-
cekler.” dedi. 
I SAYFA 4
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Lokman Çağırıcı

AHMET ARİF UNUTULMADI

Esenyurtlular
çok şanslı

Esenyurt Edebiyat ve Sanat
Festivali’nin 8. günü de söyle-

şiler, imza günleri ve müzikaller ile
devam etti. Esenyurtlu miniklerin
çeşitli etkinliklerle eğlendiği festi-
valde, Nebil Özgentürk ile Şeyhmus
Diken'in anlatımıyla ve Vedat Yıldı-
rım'ın güçlü sesiyle Usta Şair Ahmet
Ârif, şiirler ve şarkılarla anıldı. Yazar
Şeyhmus Diken, “Buradaki anlamlı
etkinlik gösteriyor ki Esenyurtlular
çok şanslı. Hem Ahmet Arif'i anan
hem de böyle güzel işlere imza atan
belediye başkanını  tebrik ediyo-
rum” ifadelerini kullandı. I SAYFA 4
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Usta gazeteci ve yazar Uğur
Mumcu, tam 29 yıl önce bugün kal-
leşçe katledildi.

Aradan geçen sürede Uğur
Mumcu daha da güçlendi, daha da
büyüdü, daha da özgürleşti.

Ama...
O alçak eller, o karanlık

emeller, o kalleş güçler her
geçen gün öldü, ölüyor,
ölecekler…

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 9'da

Uğur
Mumcu
anısına

Özgür Karabat

İstanbul'da dün etkili olan
kar yağışı gün içerisinde de

devam etti. Hava sıcaklarının da
eksileri gördüğü kentte motokur-
yeler tüm olumsuz hava şartla-
rına rağmen gün boyu görevlerine
devam etti. Siparişleri vaktinde
yetiştirmek için zamanla yarışan
motokuryeler, karlı havalarda ça-
lışmanın zor olduğunu, motorla-
rının sık sık düştüğünü belirtti.
Gün içinde 3 kere düştüğünü
ifade eden bir motokurye sipariş-
lerine acil yazanlara seslenerek,
“Bugün çalışıyor olmak berbat.
Trafikte bir sıkıntı yok ama ara
sokaklar çok kötü” dedi. I SAYFA 9

ÇİLE BÜLBÜLÜM ÇİLE
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kuryerlerin
işi çok zor

Sümeroloji alanında dün-
yaca tanınan bilimsel çalış-

malara imza atan 108 yaşındaki
Muazzez İlmiye Çığ, akademisyen-
lik yerine müzede çalışmayı tercih
etmesinin hayatında dönüm nok-
tası olduğunu belirterek "O nokta
ile bugüne geldim. Orada yaptığım
çalışmalar beni bugüne getirdi."
dedi.Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesindeki eği-
timinin ardından uzman olarak
atandığı İstanbul Arkeoloji Müze-
sinde Sümeroloji alanında yaptığı
çalışmalarla tanınan Çığ, önemli
açıklamalarda bulundu. I SAYFA 13

ç

Paşalar gibi
zafer 

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü
haftasında Kasımpaşa, evinde

Yukatel Kayserispor’u 3-1 mağlup etti.
Kasımpaşa'nın gollerini Umut Bozok ve
Ahmet Engin atarken, Kayserispor'un
golü Gavranovic'ten geldi. Mavi beyazlı-
lar bu skorla birlikte düşme hattından bir
nebze uzaklaştı. I SAYFA 15
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Kar geldi
trafik azaldı

İStAnbullu gelen tedbir uyarılarını
dikkate aldı. İbb trafik Yoğunluk

Haritası verilerine göre İstanbul’da trafik
yoğunluğu dün yüzde 20-28 aralığın-
daydı. Gece başlayan kar yağışı kentin
tüm bölgelerinde etkili oldu. bEuS uyarı-
ları doğrultusunda İbb ekipleri yollarda
tuzlama çalışmalarını sabahın ilk ışıkla-
rına kadar sürdürdü.  tuzlama çalışmaları
ana arterlerde devam ediyor. I SAYFA 4

ç Covid-19 semptomları ara-
sında en çok konuşulan tat

alma bozuklukları hakkında de-
taylı bilgilendirmelerde bulunan
Dr. Öğr. Üyesi Duygu Vardağlı,
“Neredeyse her SARS-CoV-2 her
iki pozitif kişiden birinde (yüzde
38,2-49,0) farklı şiddetlerde tat
alma bozuklukları görülmekte-
dir” ifadelerini kullandı. SAYFA 2
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ağzımızın
tadı kaçtıtadı kaçtıtadı kaçtıtadı kaçtıtadı kaçtıtadı kaçtıtadı kaçtı

108 yaşında
bir çınar!

İSTEDİĞİMİZ SENDİKAYA ÜYE OLURUZ
Beykoz Belediyesi'nde çalı-
şan Hak-İş'e bağlı Hizmet-

İş'ten istifa ederek DİSK'e bağlı
Genel-İş Sendikası'na geçen işçiler
arasından 7 işçi; İş Kanununun
17. maddesi gerekçe gösterilerek
işten çıkarıldı. Beykoz Belediyesi
önünde eylem yapan Genel-İş
Anadolu yakası 2 No'lu Şube üyesi
işçiler işten atmaların sendika
seçme özgürlüğüne müdahale ol-

duğunu ifade ederek işten atılan iş-
çilerin bir an önce işlerine iade
edilmesini istedi. İşçiler, “Biz bir
sendikaya üye olurken, hangisine
olacağımızı belediye başkanına
sormak zorunda mıyız? Sayın Be-
lediye Başkanı'nda hiç mi vicdan
yok bu kış vakti insanları işinden
atıyor, bu pahalılıkta insanları
muhtaç bırakıyor. Yazık, günah
değil mi?” ifadelerini kullandı.

ç
ÜCRETLER ERİDİ KOŞULLAR AĞIRLAŞTI

İşçiler adına konuşan Genel-
İş Anadolu Yakası 2 No'lu

Şube Mali Sekreteri Cihan Demir,
de yaşanan mağduriyete dikkat
çekti. Belediye işçilerinin ücretlerinin
asgari ücretin altında kaldığını iğne-
den ipliğe her şeye zam gelirken işçi-
lerin ücretlerinin yerinde saydığını
söyleyen Demir, “Yemek ücretleri iş-
çilerin cebinden ödenir hale geldi.
Ücretler enflasyon karşısında erirken

çalışma koşullarımız da ağırlaştı. 
İşçileri bugün iki işçinin üç işçinin
işini yapar hale geldi. Dinlenme, ai-
lemizle vakit geçirme, haftasonu izin
hakkımız verilmedi. Beykoz Beledi-
yesi işçilerinin çalışma saatleri 
düzenlenmelidir. Belediye yöneticile-
rinin kullanamayacağı lavaboların,
bir ay bile dayanamayacağı koşulla-
rın işçiye reva görülmesi kabul edile-
bilir değildir” diye konuştu.
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20 bin doları
aldı kaçtı
20 bin doları
aldı kaçtı
20 bin doları
aldı kaçtı
20 bin doları
aldı kaçtı
20 bin doları
aldı kaçtı
20 bin doları
aldı kaçtı
20 bin doları
aldı kaçtı

Sayfa 3



www.gazetedamga.com.tr YAŞAM24 OCAK 2022 PAZARTESİ2

Obeziteye 
çare
cerrahi
◊ NEŞE MERT

KANSER kadar teh-
likeli olan ve çağı-
mızın vebası olarak 

adlandırılan obezite her 
geçen gün daha çok kişiyi 
etkiliyor. Hareketsiz yaşam 
tarzının yaygınlaşması ve 
fast food yemek kültürü-
nün gelişmesi ile daha fazla 
tetiklenen obezite; kanser, 
diyabet, apne sendromu, 
tansiyon gibi birçok yan 
hastalığın gelişmesine ne-
den olarak vücut sağlığının 
bozulmasına sebep oluyor. 
Aşırı kilolu ve ameliyata 
uygun olan hastalarda uy-
gulanan obezite cerrahisi, 
birçok avantaj sağlayarak 
kişinin yaşamına sağlıkla 
devam etmesine olanak 
veriyor. Ancak obezite 

cerrahisinin kozmetik 
amaçlı değil, tamamen 
hastalık tedavisi için yapıl-
ması gerekiyor. Memorial 
Ankara Hastanesi Genel 
Cerrahi Bölümü’nden Op. 
Dr. Yasin Uçar, obezite 
cerrahisi ve faydaları ile 
ilgili bilgi verdi.

Kalori alımına dikkat
Vücut yağ kütlesinin, yağ-
sız kütlesine oranının art-
ması ile karakterize kronik 
bir hastalık olan obezite, 
beden kitle indeksi ölçü-
tüyle tanımlanır. Genetik 
yatkınlık, yanlış beslenme 
alışkanlıkları, hareketsizlik, 
çevresel etkenler ve hormo-
nal hastalıkların neden ol-
duğu obezitenin en önemli 
nedeni, harcanandan fazla 
kalori alınmasıdır. 

Kronik bir hastalık olan 
obezite vücuttaki tüm or-
gan ve sistemlerin işleyişini 
bozarak kişinin sağlığına 
ciddi zararlar verir. Obe-
zitenin vücuda verdiği 
zararlar şöyle sıralanabilir:
◊ Yüksek beden kitle 
indeksine sahip bireyle-
rin tüm organları, vücut 
ihtiyaçlarını karşılamak 
için daha fazla çalışmakta 
ve bu durum organlar ile 
tüm organizmanın ömrünü 
kısaltmaktadır.
◊ Kilo ile beraber oluşan 
kan şekeri dengesizlikleri 
insülin direnci ve diyabet 
hastalığının ortaya çık-
masına, uzun vadede ise 
damar sağlığının bozul-
masına sebep olur. Damar 
sağlığının bozulması ise 
kalp, böbrek ile beyin gibi 
önemli organların kan-
lanmasını ve beslenmesini 
bozar. 
◊ Kilo fazlalığına bağlı 
metabolik sendrom ve uyku 
apne sendromu ortaya çık-
maktadır. Bu rahatsızlıklar 
da dokularda oksijenlenme 
azlığına ve akciğerler ile 
kalp damarlarında hasar-
lanmaya neden olur.
◊ Daha fazla kiloyu 
taşımak zorunda olan kas 
iskelet sistemi mekanik 
olarak yıpranır. Aşırı kilosu 
olanlarda bel, diz, boyun 
ve omuz dokusu hasarı 
ile ağrıları, toplumdaki 
normal kiloya sahip kişi-
lere göre çok daha erken 
başlar.  
◊ Hormonal dengedeki 
bozukluklar kadınlarda 
adet düzen değişiklikleri, 
ovulasyon (yumurtlama) 
sorunları, erkeklerde cinsel 
fonksiyon bozuklukları ve 
en sonunda infertiliteye 
yani kısırlığa sebep olabilir.
◊ Kişinin sosyal ve iş 
yaşamından uzaklaşması-
na sebep olarak özgüven 
eksikliği ve psikolojik 
sorunlara yol açar.  
3 temel mekanizma var
Aşırı kilolu olan hastalarda 
uygulanan obezite cerra-
hisi; gıda alımını kısıtla-
mak, iştahı azaltmak ve 

alınan gıdalardaki emilimi 
bozmak üzere üç temel 
mekanizma ile hastalara 
kilo verdirmeyi hedefler. 
Bazen bu üç mekaniz-
manın birlikteliği esasına 
dayanan gastrik by-pass 
operasyonları, bazen de 
toplumda tüp mide ame-
liyatları olarak bilenen 
gıda alımını kısıtlayıp iştah 
azaltıcı sleeve gastrektomi 
operasyonları uygulanır. 
Tüp mide operasyonla-
rında mide, kılavuz tüp 
kullanılarak büyük kenarı 
boyunca hacminin yüzde 
75-80’lik kısmı, özel kesici 
dikici cihazlar kullanılarak 
çıkarılır. Böylelikle mide 
hacmi küçültülmüş, do-
layısıyla alınan gıdaların 
hacmi de kısıtlanmış olur. 
Ayrıca “Ghrelin” denilen 
iştah arttırıcı hormonu 
salgılayan hücre grubunun 
bulunduğu midenin kubbe 
kısmının çıkartılması da iş-
tah azalmasını sağlar. Çift 
yönlü bir etki ile ameliyat 
sonrası dönemde hastalar 
diyetisyen takibi ile de sağ-
lıklı ve hızlı bir kilo verme 
sürecine girer.

Uygun kriterler 
uygulanmalı

Obezite cerrahisine hangi 
hastaların uygun olduğu 
günümüzde bir tartışma 
konusudur. Ancak bilimsel 
olarak obezite cerrahisi 
beden kitle indeksi ≥40kg/
m2 olan, ya da  35-40 
kg/m2  arasında   olup, 
obezite ile ilişkili diyabet, 
hipertansiyon, hepirlipide-
mi, karaciğerde yağlanma, 
uyku apne sorunu, eklem 
ağrıları, reflü, astım, venöz 
staz, ve idrar kaçırma gibi 
ek bir hastalığı olan kişilere 
uygulanır. Bununla birlikte 
boy kilo indeksi 30-35 olup 
diyabet ya da metabolik 
sendromu olan tekrarlayan 
diyet denemelerine rağ-
men kilo vermede başarılı 
olamamış  hastalara da 
(Uzun dönem sonuçları 
henüz olmamasına rağ-
men) obezite cerrahisi 
önerilebilir.

Memorial Hastanesi Genel Cerrahi Bö-
lümü’nden Op. Dr. Yasin Uçar, obezite 
cerrahisi ve faydaları ile ilgili bilgi verdi

7 önemli avantaj

Organlara 
ciddi zarar 

verir

◊ Kilo vermede ve kiloya bağlı 
oluşan yandaş hastalıkların 
önlenmesi ve tedavi edilmesinde 
kanıtlanmış, etkinliği olan tek 
yöntem olan obezite cerrahisi, 
yapılan çalışmalara göre obezi-
teye bağlı ölümlerin azalmasını 
sağlar.  
◊  Kanser görülme sıklığını 
azaltır.
◊  Diyabet, hipertansiyon koro-
ner arter hastalığı, osteoartrit, 
uyku apne sendromu gibi obezi-
te ilişkili hastalıklara en etkin 
şekilde çözüm olur.
◊  Yaşam konforunu artırır.
◊  Böbrekler, gözler, damar-
lar, karaciğer ve üreme sistemi 
organları normal işleyişine 
kavuşur.
◊  İş gücü kaybı, yandaş hasta-
lıklardan kaynaklı tedavi mali-
yetlerinin düşürülmesini sağlar.
◊  Hastanın psikolojisi düzelir, sos-
yal ve iş yaşamına katılımı artar.

Obezite cerrahisi kozmetik 
amaçlı yapılmaz

Hastaların obezite cerrahisin-
den beklentileri fazla kiloları-
nın sağlık amaçlı makul seviye-
lerde verilmesidir. Bu cerrahide 
kozmetik kaygıların değil, has-
talık tedavisinin baskın olduğu 
bir süreç hedeflenmelidir. Çün-
kü obezite yandaş birçok hasta-
lığa kapıyı aralayan fizyolojik 
psikolojik ve sosyal sorunlara 
neden olan kronik bir hastalık 
halidir. Bu operasyonlardan 
sadece kozmetik beklentile-
rin olması doğru bir yaklaşım 
değildir. Obezite cerrahisinde 
dünyada kabul edilmiş oranlar-
da komplikasyonlar gerçekle-
şebilir. Bu riski sıfıra indirmek 
mümkün değildir. Ancak obezite 
cerrahisinin bu konuda dene-
yimli uzmanlar tarafından tam 
donanımlı merkezlerde yapılma-
sı önemlidir. 

TAT alma bozuklukları, SARS-
CoV-2 enfeksiyonunun başlıca 
semptomlarından biridir. Bu semp-
tomlar, zaman zaman hastalık şüp-
hesi ve hastalığın seyrine dair, diğer 
semptomlar olan yorgunluk, ateş veya 
öksürüğe kıyasla daha kuvvetli tahmin 
gücü sağlamıştır. Hem vücudumuz-
daki normal tat alma sisteminin nasıl 
çalıştığına hem de virüsün tat almayı 
nasıl etkilediği hakkında bilgilendir-
melerde bulunan İstanbul Esenyurt 
Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Duy-
gu Vardağlı, “Yenilenme kapasitesi 
yüksek olan dil hücreleri zamanla yeni 
tat tomurcukları oluşturabildiği ve 
yeniden tat almaçları sentezleyebildi-
ğinden, tat alma duyumuzu tamamen 
ya da belirli bir yüzde geri kazanabili-
yoruz” şeklinde konuştu.

Tat alma sadece
dilde bitmiyor

Virüse maruz kalan her iki kişiden 
birinde tat alma sorunun yaşandığını 
hatırlatarak sözlerine devam eden 
Duygu Vardağlı, “Tat alma deyince 
aklımıza ilk olarak dil üzerinde fark 
ettiğimiz tomurcuklar ve bu tomur-
cuklara yerleşmiş tat almaçları gelir. 
Fakat bu açıklama henüz tat alma 
sürecinin sadece başlangıcıdır ve bu 
süreç aslında periferdeki diğer do-
kulara vücudun hangi moleküllerle 
karşılaştığını ve metabolik olarak 

neye hazırlanması gerektiğini bildirir. 
Örneğin; Tat sinyallerine göre tatlı 
tat karbonhidrat varlığına, umumi tat 
ise protein/peptitlerin varlığına işaret 
eder. Bu sebeple tat alma duyusu 
vücut için sadece bir haz kaynağı 
olmaktan çıkar ve oldukça kuvvetli, 
anlamlı metabolik sinyaller haline 
gelir. Bu durumu damakta ve yemek 
borusunda bulunan tat almaçları 
değil ama pankreas ve incebağırsak 
gibi organlarda bulunan tat almaçları 
en iyi açıklar” diye konuştu.

Neden tat almayı etkiliyor?
Virüsün neden tat almayı etkiledi-
ğine dair de açıklamalarda bulunan 
Vardağlı, “Bilindiği üzere SARS-
CoV 2’nin henüz aydınlatılan 
yapısında Spike adı verilen protein 
yapılar bulunur ve bu yapı sayesin-
de membranında ACE-2 almacını 
bulunduran hücrelere tutunur. Bu 
demek oluyor ki ACE-2 almaçları 
dilimizde bulunuyor ve SARS-CoV 
2 bu sayede tat tomurcuklarına tu-
tunuyor. Bir diğer mekanizma olan 
TMPRSS2 aktivasyonu ile hücre 
içerisine girip çoğalma sürecini 
başlatabiliyor. Dahası her çoğaldığı 
hücreyi zamanla yok etmesiyle, tat 
almaçlarını bulunduran hücreleri 
kaybetmiş yani tat alma duyusunu 
kısmen ya da tamamen kaybetmiş 
oluyoruz” dedi.

Covid-19 semptomları arasında en çok konuşulan tat alma bozuklukları 
hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Duygu Vardağ-
lı, “Neredeyse her SARS-CoV-2 her iki pozitif kişiden birinde (yüzde 38,2-

49,0) farklı şiddetlerde tat alma bozuklukları görülmektedir” dedi

Ağzımızın 
tadı kaçtı

Domuz gribinde
ilk 72 saat kritik
Son dönemde görülmeye başla-
yan domuz gribi vakaları sebebi 
ile hastanelerdeki yatan hasta 
sayılarında artış meydana geldi. 
Domuz gribine karşı uyarı-
larda bulunan uzmanlar, 
tedavide ilk 72 saatin 
büyük önem taşıdığını 
söylüyor

“A H1N1” olarak da bilinen 
domuz gribi vaka sayıları-
nın artması, hastanelerde de 
yoğunluk yaşanmasına sebep 
oldu. Korona virüs ile benzer 
belirtilere sahip domuz gribi 
ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Polikliniği Uzm. Dr. Emrah 
Çığrı, domuz gribine çocuk-
larda daha sık rastlandığını 
belirtti. Domuz gribi belirtileri 
bulunanların zaman kaybet-
meden hastanelere başvurması 
gerektiğini belirten Çığrı, 
tedavisinde ilk 72 saatin önemli 
olduğuna dikkat çekti. Domuz 
gribi görülen hastalarda zaman 
kaybetmeden tedaviye başla-
dıklarını ifade eden Uzm. Dr. 
Emrah Çığrı, “Hastalarımızdan 
domuz gribinden şüphelendiği-
niz zaman çocuklarınızı hasta-
nemize getirin, bizler hastane-
mizde gerekli testleri yapıyoruz. 
Test yaparak tanımızı koyuyo-
ruz. Gerekmeyen mevcut tablo-
dan zaten hastanın tanısı belli 
olanlara teste gerek kalmadan 
tedaviye başlıyoruz. Burada 
bilimsel görüş bu şekilde. Eğer 
domuz gribi olduğunu düşünü-
yorsak en geç 72 saat içerisinde 
tedavinin başlanması önerili-

yor. Dünya çapındaki görüş bu 
şekilde. O yüzden testi yapıp da 
sonucunu beklemek gibi zaman 
kaybı yaşanmasın diye teda-
vimize erken dönemde hemen 
başlamak daha doğru oluyor 
çocuklarımız için. Erken dö-
nemde tedaviye başladığımızda 
çocuklarımızdaki hastalık daha 
erken düzeliyor.” dedi.

Çocukları koruyun
Domuz gribinden korunmak 
için hijyen ve sosyal mesafenin 
önemli olduğunu belirten Çığrı, 
“Domuz gribinden çocukları-
mızı korunmanın en belli başlı 
yolu kalabalık ortamlardan 
uzak tutmak, hijyenlerine 
dikkat etmek, çünkü bu hastalık 
aynı korona virüs gibi öksür-
mek, hapşırmak gibi hastaların 
ya da çocukların dışarıya attığı 
kendi sekresyonları yoluyla 
bulaşıyor. Okulda çocukların 
kendilerini koruma gibi bir 
şansları yok, olabildiğince 
çocuklarımızın her teneffüste 
ellerini yıkamaları gerekiyor. 
Okuldan eve de geldiklerinde 
yine aynı şekilde hijyenlerini 
sağlayarak ellerini güzelce yıka-
yarak hastalıktan çocuklarımızı 
korunmalarını sağlayabiliriz” 
diye konuştu.

GÖZ altındaki koyu 
halkalar ve göz altı tor-
baları, yaşın ilerlemesiyle 
birlikte ortaya çıkan, yay-
gın kozmetik problemler 
olarak pek çok insan için 
rahatsız edici olabiliyor. 
Uyku düzeninin bozuk 
olması, uzun süre tele-
vizyon, bilgisayar, tablet, 
telefon ekranına bakma 
alışkanlığı, sigara ve alkol 
tüketimi, yetersiz ve dengesiz 
beslenme, su içme alışkan-
lığının yetersiz olması gibi 
faktörler göz altında koyu 
halkalara ve torbalanmaların 
oluşmasına yada belirginleş-
mesine neden oluyor.
Yakın Doğu Üniversitesi 
Hastanesi Deri ve Zührevi 
Hastalıklar Uzmanı Dr. 
Serap Maden, güneşe aşırı 
maruz kalmanın da melanin 
artışını uyararak göz altla-

rında koyu görünüme neden 
olabileceğini söyledi. 

Kurtulmak mümkün!
Peki, bu rahatsız edici sorun-
dan nasıl kurtulabiliriz? Uzm. 
Dr. Serap Maden, düzenli 
uyku, doğal beslenme ve bol su 
içmenin; cildin hızlı yaşlanma-
sına yol açan sigara ve alkol-
den uzak durmanın tüm cilde 
sağlık kattığı gibi gözaltındaki 
koyu halka ve torbalanmaların 
azalmasına da katkıda bulun-
duğunu vurguladı.

Göz altı torbaları dert değil
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Olay, 5 Kasım 2021’de Zeytinbur-
nu Şehit Bülent Üstün Polis Mer-
kez Amirliği’nde meydana geldi. 
İddiaya göre annesinin telefonunu 
alan Ş.S.’nin babası polise gide-
rek kızının annesini gasp ettiği 
yönünde ihbarda bulundu. Bunun 
üzerine hakkında arama kararı 
çıkarılan Ş.S., karakola gitti.  
Polis memurları ile Ş.S. arasında 
tartışma çıktı. Ş.S. dışarı çıkarak 
polis merkezinin camlarına taş attı. 
Ş.S.’nin taş atması üzerine polis 
ekipleri dışarı çıkarak şüpheliyi 
gözaltına almak istedi. Polisten 

kaçan Ş.S., Prof. Muammer Aksoy 
Caddesi üzerinde yakalandı. Polis 
merkezine getirilen Ş.S. ile polis 
memurları arasında itişme yaşandı. 

Gözaltına alındı
Ş.S. hakkında  “Görevli Memura 
Mukavemet”, “Cumhurbaşkanlığına 
Hakaret” ve “Mala Zarar Verme” 
suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına 
alınan Ş.S. ertesi gün serbest bıra-
kıldı. Polis merkezinden kovulduğu 
için cama taş attığını belirten Ş.S., 
polis memurları hakkında  suç du-
yurusunda bulunacağını ifade etti. 

Olay, 5 Kasım 2021’de Zeytinbur- kaçan Ş.S., Prof. Muammer Aksoy 

Polis merkezini taşladı!
Zeytinburnu’nda annesini gasp 

ettiği iddiasıyla babasının şikayet-
te bulunduğu Ş.S. (20) adlı kadın, 

Şehit Bülent Üstün Polis Merkez 
Amirliği’ni taşladı. Kadın ile polis 
memurları arasında arbede yaşa-

nırken 3 polis, Ş.S.’den şikayetçi 
oldu. Ş.S. ise iddiaları kabul et-

mezken polis memurları hakkında 
avukatı aracılığıyla suç duyuru-

sunda bulunacağını ifade etti

KAZA, saat 05.00 sırala-
rında Üsküdar Güzeltepe 
Mahallesi Bağlar Cadde-

si ile Prof. Dr. Beynin Akyavaş 
Caddesi kesişiminde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre 
Sabiha Gökçen Havalimanı 
personellerini taşıyan, Ayhan 
Demircan yönetimindeki 34 
LAU 893 plakalı servisi bir 
anda bastıran yoğun kar yağışı 
sebebiyle kayganlaşan zeminde 
sürücüsünün kontrolünden 
çıkarak bir evin kapısına çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle savuran 
minibüs park halindeki başka 
bir otomobile çarparak yan 
yattı. Caddenin yokuş olması 
sebebiyle ana caddeye kadar 
sürüklenen minibüs içerisinde 
bulunan üç kişi kazayı yara 
almadan atlattı. İhbar üzeri-
ne olay yerine itfaiye ve polis 
ekibi sevk edildi. Servis şoförü 
Ayhan Demircan “Aşağıya 
doğru inerken yolda hafif şe-
kilde kaymaya başladım. Vitesi 
bire taktım. Tekrar kaymaya 

başladı. Bu sefer geri vitese 
taktım. Hiç fayda etmedi. Fren 
dahi yapmadım. Fren yapsam 
daha kötü olurdu. Sağa sola 
kaymaya başladık. Bu sefer yan 
yattı. Aşağıya doğru kaymaya 
başladı. Araçta üç kişiydik. 
Yaralımız yok. Hepimiz iyiyiz. “ 
ifadelerini kullandı. 

Kar lastiği yoktu
Evinin önünde servisin gelmesi-
ni bekleyen Havalimanı Perso-
neli İzzetcan Şener de, “Şu ileri-

deki kokoreççinin orada servisi 
bekliyordum. Bizim serviste 
yukarıdan aşağı doğru geli-
yordu. Bizim servis olduğunu 
anlamadım. Bir ses geldi. Arka-
daşıma araba devrilmiş dedim. 
Arabanın başına geldiğimde de 
bizim servis olduğunu gördüm. 
Arkadaşlarım içinde olduğu için 
korktum. Gece olduğu için olay 
yerinde kimse yoktu. Korkudan 
arabanın sağına soluna baktım. 
Alev falan çıkmadığını hisse-
dince servisin üstüne çıktım. 

Arkadaşlarımı çıkartmaya çalış-
tım. Sağ salim çıkardık Allah’a 
şükür. Şu an sadece bir arkada-
şımın ayağı ağrıyor. Ama geçici 
bir şey olduğunu sanıyorum. Şu 
an için bir şeyimiz yok. Servis 
havalimanı personelini taşıyor. 
Kar lastiği de yoktu. Anlamadık 
şu an nasıl olduğunu gerçekten” 
şeklinde konuştu. Kaza yapan 
servis çekici yardımıyla bulun-
duğu yerden kaldırılırken, Bele-
diyenin tuzlama aracı caddede 
tuzlama çalışması yaptı. DHA

Üsküdar, Güzeltepe Mahallesi’nde yoğun kar yağışı 
sebebiyle kayganlaşan zeminde havalimanı personeli-
ni taşıyan servis minibüsü yan yattı. Minibüs içerisinde 
bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı

Üsküdar, Güzeltepe Mahallesi’nde yoğun kar yağışı 
sebebiyle kayganlaşan zeminde havalimanı personeli-
ni taşıyan servis minibüsü yan yattı. Minibüs içerisinde 

Servis minibüsü 
yan yattı

BEYOĞLUʼNDA bir mağazada meydana 
gelen olayda polise başvuran Endonezya 
uyruklu N.W.F.I adlı kadın turist içinde 
20 bin dolar para ve cep telefonu bulunan 
çantasının çalındığını söyleyerek şikayetçi 
oldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları 
çalışmada hırsızlık anının saniye saniye 
görüntülediğini tespit etti. Görüntülerde 
ellerindeki poşetlerle ayakkabı denemek 
için oturan kadının arkasından yaklaşan 
şüphelileri fark etmediği görüldü. Şüpheli-
lerin sözde ürünlere bakıyormuş gibi yapa-
rak gittikçe, mağdur kadına yaklaştıkları, 
birkaç denemenin ardından çantayı alarak 
hızla uzaklaştıkları görüldü. Polis ekipleri 
kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin izini 
kısa sürede buldu. Polis,  14 yaşındaki 
oldukları tespit edilen H.K. ve B.T.’yi 
gözaltına aldı. Sürdürülen operasyonda 
çocukları suça yönlendirdiği iddia edilen 
Ferah K.’de (24) yakalandı.

Polis bile şaşırdı
Şüphelilerin polisteki suç kayıtları ise dene-
yimli dedektifleri bile şaşırttı. 14 yaşındaki 
H.K. adlı şüphelinin daha önceden 90 kez 
yakalandığı, aynı yaştaki diğer şüphelinin ise 
80 kez yakalandığı ortaya çıktı.Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri 
yapılan H.K. ve B.T.  Çocuk Şube Müdürlü-
ğüne teslim edildi. Çocukları suça yönlendir-
diği iddiasıyla gözaltına alınan Ferah K. ise 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

Beyoğlu’nda alışveriş yapan Endonezya  uyruklu turist N.W.F.L adlı kadının içinde 
20 bin dolar para ve cep telefonu bulunan çantasını çalan 14 yaşında iki çocuk ve 

onları suça yönlendirdiği iddia edilen bir şüpheli polis tarafından yakalandı

20 bin doları çaldı

SULTANBEYLİ, Sancak-
tepe,  Çekmeköy’de birbiri 
ardına meydana gelen hır-
sızlık olayları üzerine polis 
soruşturma açıldı. Yapılan 
inceleme sonucu hırsızların 
bazı olaylarda güvenlik 

kameraları tarafından 
görüntülendiği tespit edildi. 
Hırsızlık Büro Amirliği 
ekipleri 28 Aralık-11 Ocak 
tarihleri arasında meydana 

gelen 6 hırsızlık olayının 
aynı kişiler tarafından ger-
çekleştirildiğini tespit etti. 
Polis yaptığı teknik ve fiziki 
takibin ardından kimlikle-
rini tespit ettiği 4 şüpheliyi 
gözaltına aldı. Şüpheliler-

den Ümit O.’nun (21) 
daha önceden 10 kez, 
Alpay İ.’nin (21) 34 
kez, Yusuf B.’nin (23) 
23 kez, Murat Y.(21), 
Murat Y.’nin (19) 11 
kez gözaltına alındıkları 
ortaya çıktı. Şüphelilerin 
girdikleri ev ve işyerlerin-
den dizüstü bilgisayarlar, 
altın ziynet eşyaları, cep 
telefonları ve kontak 
anahtarını buldukları 
bir otomobili çaldıkları 
tespit edildi. Hırsızlık 

Büro Amirliğinde işlemleri 
tamamlanan 4 şüpheli 
çıkarıldıkları mahkemede 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

PENDİKʼTE 5 katlı bi-
nanın çatısında yangın 
çıktı. İtfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle söndü-
rüldü. 
Pendik Esenler Mahal-
lesi Çınar Sokak’ta beş 
katlı binanın çatısında 
saat 10.30 sıralarında 
yangın çıktı. Çevredeki 
vatandaşların ihbarı üze-
rine olay yerine çok sayıda 
itfaiye, polis ve sağlık ekibi 
sevk edildi. İtfaiye ekiple-
rinin yangını büyümeden 

kontrol altına alarak sön-
dürdü. Çatıda maddi hasar 
meydana gelirken, yaralı ve 
can kaybı olmadığı öğre-
nildi. Yangın ile ilgili polis 
soruşturma başlattı. 

İstanbul’da girdikleri ev ve iş yerlerinden elektronik eşya, 
altın ziynet eşyası ve para çalan 4 kişilik hırsızlık çetesi 

polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları 
anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

4 kişilik çete 
ÇÖKERTiLDi

Binanın çatısında 
yangın çıktı

İSTANBUL’DA etkili olan 
kar yağışı sürücülere zor 
anlar yaşattı. Esenyurt’ta 
buzlanan yollarda kayan 
sürücülerin yaşadıkları 
kaza anları kameralara 
yansıdı. İstanbul’da akşam 
saatlerinde başlayan kar 
yağışı, kısa süre içerisinde 

bazı ilçeleri beyaza bürüdü. 
Yoğun kar yağışı nedeniyle 
trafikte olan sürücüler zor 
anlar yaşadı. Esenyurt’ta 
sabahın erken saatlerinde 
araçlarıyla trafiğe çıkan sü-
rücüler buzlanan yollarda 
kaza yapmamak için büyük 
çaba harcadı. Bazı sürücü-

ler de kontrolü kaybederek 
başka araçlara çarptı, 
kaldırıma çıktı. Ara cad-
delerde seferde olan İETT 
otobüsleri yolda kaldı. 
Yaşanan kaza anlarından 
bazıları anbean kaydedi-
lirken bazıları da güvenlik 
kameralarına yansıdı.

Sürücüler zor anlar yaşadı

ŞİŞLİʼDE evsizlerin kaldığı öğrenilen 
metruk binada çıkan yangın korku ve 
paniğe neden oldu. Bir anda alev to-
puna dönen binada hasar oluşurken 
yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 
Yangın, Saat 20.45 sıralarında Piyale-
paşa Mahallesi, Stad Sokak’ta bulunan 
metruk binada meydana geldi. İddiaya 
göre, metruk binada evsizler tarafından 
yakılan ateş bir anda kontrolden çıkarak 
binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine 
çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın 
kısa sürede söndürülürken, binada bu-
lunan evsizlerin alevlerin büyümesinin 
ardından binadan kaçtıkları öğrenildi. 
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken 
metruk bina kullanılamaz hale geldi.

ŞİŞLİʼDE buzlanan yolda kayan itfaiye 
aracı, park halindeki  7 otomobile çarp-
tı. Kazada şans eseri ölen ya da yara-
lanan olmazken otomobillerde hasar 
oluştu. Nişantaşı Hüsrev Gerede Cad-
desi’nde saat 04.30 sıralarında meydana 
gelen olayda, bir dairenin mutfağında 
yangın olduğu ihbarını alan itfaiye ekibi 
müdahale için yola çıktı. Yangının oldu-
ğu caddede yokuş aşağı ilerleyen itfaiye 
kamyonu, buzlanan yolda kaymaya 
başladı. Kontrolden çıkan kamyon, 
yolun sağında park halindeki 7 araca 
çarptı.  İtfaiye ekipleri kazayı şans eseri 
yara almadan atlatırken, itfaiye aracı ile 
biri lüks 7 otomobilde hasar oluştu.  

Çok büyük hasar olmadı
Kaza sonrası büyük hasar gören lüks 
aracın sahibi Sevinç Belli, kazayı polisin 
aramasıyla öğrendiğini belirterek “Sabah 
bir polisi memuru aradı beni. Çok ciddi 
bir kaza olduğunu ve tutanağı almamı 
söyledi. Benim de böyle haberim oldu. 
Sabah gelince böyle buldum. Bu kadar 
büyük hasar beklemiyordum. İtfaiye 
kayarak çarpmış araca” dedi. 

7 otomobile çarptı

İtfaiye hızır 
gibi yetişti
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başakşehİr’de kültür-sanat sezonu
doludizgin devam ediyor. Başakşehirli-
lerin yoğun ilgi gösterdiği Kıraathane

Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu tasavvuf tarihi
araştırmacısı ve yazar Ömer Tuğrul İnançer oldu.
Programda Mevlid-i Şerif’e ilişkin bilgiler veren
İnançer, “Peygamber Efendimizin hayatının asır-
larca en etkili şekilde anlatılmasını sağlayan Mev-
lid-i Şerif, Osmanlı’nın İslamiyet ve Hazreti
Peygamberimiz ile alakalı ilk ve en önemli yorumu-
dur. Mevlid-i Şerif 700 yıldır sadece ulemanın
değil, halkın da okuduğu güçlü bir eserdir. Hazreti
Peygamber’de insanın kendisini aramasıdır” dedi.

Adem ile şeytanı ayıran edep olmuştur

“Akla akılla veda ederek imana erişilir” diyen
İnançer, “Her ne söylenecekse edeple söylemek
lazım. Şeytan ona secde etmeyerek, Hz. Adem de
yaklaşma dediği ağaca yaklaşarak Allah’a karşı
geldiler. İkisi de söz dinlememesine rağmen
Adem’i ‘Hazreti Adem’ yapan edebi ve terbiyesi-
dir. Yaptığından pişmanlığını dile getirmesidir.
Edep çok önemlidir.” diye konuştu.

İstanbul'da etkisini gösteren kar ya-
ğışı sonrası ilçe beyaza bürünürken
karın tadını çocuklar çıkardı. Bahçeliev-

ler'de parka gelen çocuklar kar topu oynayarak do-
yasıya eğlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün
kar yağışı uyarısının ardından yağışlar gece saatle-
rinden itibaren aralıklarla etkili oldu. Okulların da
ara tatile girmesiyle birlikte beyaz örtüyü gören ço-
cuklar soluğu dışarda aldı. Bahçelievler'de bulunan
Şehit Güven Kösen Parkına gelen çocuklar, kardan
adam yapıp kar topu oynadı. Arkadaşlarıyla bir-
likte ailelerinin gözetiminde oyun oynayan çocuk-
lar parkta doyasıya eğlendi.

Başakşehir’de
anlamlı sohbet

“Örnek ve öncü belediye-
cilik” sloganı ile 21 Nisan
2013 tarihinde kural tabanlı

sanal operatör uygulamasını hayata
geçiren hizmet veren Bağcılar Beledi-
yesi, büyük bir yeniliğe daha imza ata-
rak yapay zekâ destekli sanal asistan
projesini hayata geçirdi. Bilgi İşlem
Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Mü-
dürlüğü tarafından 6 aylık bir çalışma
yürütülerek oluşturulan sanal asistan
uygulaması beta versiyonu ile ilk test-
lerini başarı ile tamamladı.  Bagbi ismi 

verilen sanal asistan, test ve pilot uy-
gulama süreçlerinin ardından Bağcılar
Belediyesi kurumsal internet sitesi
olan www.bagcilar.bel.tr adresinde
hizmet vermeye başladı. Vatandaşların
dijital ortamda mesajlaşma yoluyla bir
insan ile yazışır gibi iletişim kurdukları
ve herhangi bir konuda bilgi alma,
işlem yapma gibi çeşitli amaçlarla kul-
landıkları Bagbi’de yaklaşık 400’e
yakın faaliyet ve hizmet hakkında geri
bildirim bulunuyor.  Bagbi, 7/24 va-
tandaş sorularını cevaplamasının yanı
sıra Arsa Rayiç Bedeli Sorgulama,
İmar Durumu Sorgulama, Nöbetçi
Eczane, Etkinlik Sorgulama, Çöp
Toplama Bilgisi Sorgulama servisle-
rine de anlık cevap veriyor.

Teknolojinin nimetleri

Vatandaşların kesintisiz hizmet alması
amacıyla Bagbi’yi devreye soktuklarını
söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı; “Dijitalleşme her
geçen gün farklı bir boyuta eviriliyor.
Biz de teknolojiyi yakından takip edi-
yor yapay zeka teknolojisinin tüm ni-
metlerinden yararlanıyoruz.
Hemşehrilerimiz uygulama üzerinden
sanal asistanların yardımı ile işlemle-
rini yapabilecekler.” dedi. Yapay zeka
destekli tahmin ve öneri yeteneği ile
yüzde 75 üzerinde başarı yakalayan
uygulamanın geri bildirimlerle besle-
nerek başarı oranını ileriye taşıması
bekleniyor.  ARİF ELMAS

Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde dü-
zenlenen Kıraathane Sohbetleri’ne konuk
olan tasavvuf tarihi araştırmacısı ve yazar
Ömer Tuğrul İnançer, Peygamber Efendi-
mizin manevi şahsiyetini ve gönül dünya-
mızdaki yerini Başakşehirlilere anlattı

E veeet. Köşe başlığımda da belirttiğim
gibi; dert dolu ahvalimiz, ne olacak
halimiz? Haftanın ilk gününde gelin

bu soruya birlikte cevap arayalım. Biliyo-
rum buna cevap aramak bir delilik ama ne
yapalım... Bir hal çare bulacak gibi değiliz
bari cevap arayalım. 

İyi de diyeceksiniz ki “ne varmış hali-
mizde de, halimizin ne olacağına cevap ara-
lım...” Haklısınız. Hemen izah edeyim.
Bakın elektrik faturaları almış başını gidi-
yor. Bizim tekel bayiden geçen buz istedim.
“Buz yok maalesef ağabey” dedi. Pek üste-
lemedim. Bir başka tekele gittim. Onlardan
da buz rica ettim, aynı şekilde onlar da buz
satmadıklarını söyledi. Hay Allah şanssız
günümdeyim herhalde diye düşünürken bir
başka yere sordum; onlar ise “buz yok”
veya “buz satmıyorumz” demek yerine;
“Abi elektrik o kadar pahalandı ki. Dondu-
rucuyu artık çalıştırmıyoruz” yanıtını verdi.
İşte orada olayı çaktım. Yani düşün halimiz
o kadar kötü ki tekellerde buz bulamıyoruz
buz. Gönlümüz tuzla buz...

Sonra sadece esnaf mı dertli elektrikten?
Yoo. Vatandaşa gidin onlar da aynı. Daha
benim ocak ayı elektrik faturam gelmedi
ama faturası gelen pekçok eş, dost, ahbap

ile konuştuğumda; “Geçen ay 200 lira öde-
dim, bu ay da aynı şeyleri kullandım ama
400 ödedim” şeklinde bilgi verenler azım-
sanmayacak kadar çok. Velhasıl kelam bak
elektrik konusunda çarpılmışız...

Yine efendime söyleyeyim; pahalılık sa-
dece elektrikte mi? Etin kilosu kaç para
olmuş? Vatandaş benzin paralarına “e yuh
artık be kardeşim” dedi de İstanbul trafiği
rahatladı düşün. Öğrenciler var bir de. Bakı-
yorum Twitter'da veya sokakta hep aynı şeyi
söylüyorlar. “Kitaplar çok pahalı...” - E pa-
halı tabi. Elindeki kağıt fabrikasını satıp
bugün dışarıdan kağıt ithal eder, kağıdı do-
larla alırsan kitap pahalanacak. Çocuklar
da perişan yani. Ders için alması gereken
bir çalışma veya test kitabı bile olmuş 300
lira...

Emeklileri hiç söylemiyorum. Yazık,
günah. Asgari ücretin 4 bin 250 lira olduğu
ülkede emekliler bu paranın çok daha azıyla
ev geçindirmeye çalışıyor. Şaka değil ha.
Geçen bir işçi emeklisi ağabeyimizle konuş-
tum ayda bin 800 lira aldığını söyledi. Bin
800 ya. Vallahi yazıyla da yazsan, rakamla
da yazsan bin 800 lira. 40 sene çalışmanı-
zın 1 aylık emeği... Bu üç noktaların ardını
siz doldurursunuz. Ben malum basın kural-

ları gereği devam edemeyeceğim bu ko-
nuya...

Hadi sinirlenmeyelim. Sakin olalım. Me-
sela napalım? Sosyalleşelim değil mi? Gelin
şöyle bir sinemaya gidelim, güzel bir film iz-
leyelim. Olur mu? Güzel olur değil mi? Ben
de geçen Avcılar'daki Pelikan AVM'de an-
nemle dolaşırken, sinemaya mı gitsek
dedim. Annem vizyondaki filmleri beğenme-
diğinden gitmedik de; gitseydik de cebimiz
baya bir havasını alacaktı galiba. 1 bilet 60
lira. 1 sinema bileti. 2 bilet 120 lira. Patla-
mış mısırıydı, suyu idi çayı idi derken bir si-
nemaya gitmek gelmek bile 200 lira
olmuş... Oturup film izlemek bile lüks yani!

Haa sonra şeyi de söyleyeyim. Borçsuz
insan var mı? Hakikaten soruyorum. Benim
gördüğüm, tanıdığım borcu olmayan kimse
neredeyse yok gibi. En olmadı herkesin
kredi kartı borcu var. Vatandaş öyle bir
geçim sıkıntısı yaşıyor ki borçla yaşıyor.
Daha sonra da o borcu yine ama borçla ka-
patıyor. Böyle bizim Halil var mesela. Mü-
hendis adam. Ama nasıl yaşıyor? Maaşını

alıyor, kredi kartına yatırıyor. Elde haliyle
para kalmadığı için tekrar kredi kartıyla
harcama yapıp, borçlanıyor. Bu böyle gidi-
yor...

Yeter mi daha sayayım mı?
Hadi ekonomik şeyleri geçelim. Şimdi di-

yeceksiniz ki “dünyanın her ülkesinde kriz
var.” E kardeşim, dünyanın her ülkesinde
bizde ki gibi lüzumsuz tartışmalar da var mı?

Vay efendim Sezen Aksu şöyle şöyle
demiş... Vay efendim Gülşen bikini giyip
sahneye çıkmış... Allah akıl fikir nasip etsin
diyeceğim ama memleketimiz üstü açık bir
tımarhaneye dönmüş durumda. Ne akıl
kaldı, ne fikir. Öyle ki; insanlar artık bu suni
tartışmaların içinde derdini sıkıntısını unu-
tur hale geldi. 

Bunu da geçelim. Kovid belamız var. Bit-
mek, yitmek bilmiyor. Geçenlerde bendeniz
domuz gribi oldum üzerinize afiyet. 3 gün
kolumu kaldıramadım, evden çalışmak zo-
runda kaldım. Tam iyileştim döndüm sevgili
patronumuz, gazetemizin sahibi Mehmet
Mert ağabey koronavirüs oldu. Ardından
sayfa grafikerlerimiz Türkan Ervan ve Tay-
lan Daşdöğen'in koronavirüse yakalandığını
öğrendik. Velhasıl salgın kol geziyor. E sal-
gın kol geziyorda, haşmetli devletimiz ne
yapıyor? Test zorunluluğunu kaldırıyor, ka-
rantina süresini düşürüyor. Aşı zorunlulu-
ğunu kaldırıyor. Hakikaten benim aklım,

fikrim almıyor. Aşı zorunluluğunu kaldırdık-
tan sonra insanları nasıl aşı olmaya teşvik
edeceksiniz? Bugün vaka sayıları 70 bin, 80
bin civarında. Belki eskisi kadar çok insan
ölmüyor ama bulaşma riski eskisinden daha
da çok. Ama devletimiz napıyor? Mecburi-
yetleri kaldırıp, salgının adeta önünü açıyor.
Bu nasıl bir taktik veya koronavirüsle savaş-
mak üzerine kurulu bir hükümet politikası
ben anlamıyorum. Fahrettin Koca bey anlı-
yorsa ne ala...

Sonraaaa,
Sonraaaa,
Sağlıkta şiddet meselesi. Yahu dedim ya

memleket tımarhane gibi. Haftada 1 doktor
mu dövmüyorlar, hemşire mi öldürmüyorlar,
sağlık memuru mu tokatlamıyorlar... E dev-
letimiz gene napıyor? Hiç. Adam düşün ya
hastanedeki doktorun kaşını patlatıyor, ada-
mın kaşına 4 dikiş atıyorlar, saldırgan ser-
best... Caydırıcı en ufak bir ceza yok. E
herhalde bundan olacak “nasıl olsa cezası
yok” diye garibim sağlık çalışanlarına da
vuran vurana...

E kardeşim sağımız dert solumuz dert.
Sonra vay efendim niye arabesk müzik din-
liyor Anıl... Müslüm baba haksız mı şimdi?
Sevmem etmem ama İbo haksız mı? 

Sahiden;
“Dertler derya olmuş biz de bir sandal,

devrilip batmışız boğulmuşuz biz...”

Dert dolu ahvalimiz, ne olacak halimiz?

statİk fİkİr

Anıl BODUÇ
anilboduc@gmail.com

İstanbullu gelen tedbir
uyarılarını dikkate aldı.

İBB Trafik Yoğunluk Hari-
tası verilerine göre İstan-

bul’da trafik yoğunluğu
dün yüzde 20-28 aralığın-
daydı. Gece başlayan kar

yağışı kentin tüm bölgele-
rinde etkili oldu. BEUS

uyarıları doğrultusunda
İBB ekipleri yollarda 

tuzlama çalışmalarını 
sabahın ilk ışıklarına

kadar sürdürdü. 
Tuzlama çalışmaları ana
arterlerde devam ediyor

MURAT PALAVAR

A cil olmadığı sürece dışarı çıkma-
maları yönündeki uyarıları dik-
kate alan vatandaşlar evlerinde

kalmayı tercih etti.  İBB Trafik Yoğunluk
Haritası’nda yoğunluk en yüksek yüzde
28’e çıktı. AKOM’un paylaştığı tahmin-
lere göre İstanbul’da hava sıcaklığı gece -
2’yi gördü. Aralarında Yol Bakım, İBB
İtfaiyesi,  İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ,
Zabıta, İGDAŞ, ALO 153 Çözüm Mer-
kezi, Park Bahçeler Müdürlüğünün de
bulunduğu toplam 26 İBB birimi, çalış-
maları gün boyunca AKOM’dan takip
ediyor. ALO 153 Çözüm Merkezi’ne
gelen ihbarlara, ilçe belediyeleri ile koor-
dineli bir şekilde yanıt veriliyor. Gerekli
müdahaleler yapıldı. Kar yağışı nedeniyle
trafikte bir olumsuzluk yaşanmadı. Hava
muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımında
kısa süreli aksamalar yaşanabiliyor. 

Son 4 saatte 9 bin toz döküldü

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan
BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sis-
temi) gelen mesajlar doğrultusunda ekip-
ler çalışma yürüttü. Kritik noktalara kutu
tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üst-
geçitler, otobüs durakları, meydanlar gibi

kritik noktalarda da kar birikintilerine ve
buzlanmalara ekipler tarafından anında
müdahale edildi. İBB Yol Bakım ekibi son
24 saatte 9 bin ton tuz, 2 ton da solüsyon
kullandı.

Kar kalınlığı 10-15 cm arası

İlçelerden gelen bilgilerle hazırlanan kar
kalınlığı verilerine göre, Arnavutköy’de
kar kalınlığı 15cm’a kadar çıktı. Çatalca,
Silivri. Beykoz, Şile gibi kentin diğer yük-
sek bölgelerinde da kar kalınlığı 10-15 cm
aralığında ölçüldü. Şehir merkezlerinde
ise bu oran 3 ila 7cm olarak açıklandı. 

İBB evsizleri misafir ediyor

Sokakta yaşayan evsizler, zabıta ekipleri
tarafından ikna edilip sağlık kontrollerin-
den geçirildikten sonra İBB tesislerinde
misafir edildi. Erkekler için Esenyurt’ta
bulunan 300 kişi kapasiteli bakım mer-
kezi, kadınlar için de 100 kişi kapasiteli
Kayışdağı’ndaki misafirhane hizmet ver-
meye başladı. Şu zamana kadar 27’si
kadın olmak üzeri 513 kişi misafir edili-
yor. Bu merkezlerde giyim, hijyen, ilaç
desteği veriliyor. Buna ek olarak, sağlık
taramasından sonra, COVID pozitif
çıkan evsizler, belirlenen alanlarda izolas-
yona alınacak. Bu çalışmalar, İBB Sağlık

Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülü-
yor. Yoğun kar yağışlarında, kişisel ara-
balarını kullanmayı tercih eden
vatandaşların trafikte kalmaları senaryo-
suna karşın İBB; sıcak içecek, çorba ve su
servisi hizmeti sunan mobil büfelerini ha-
zırda tutuyor.  

Can dostlara 2 ton mama

İBB Veteriner Hizmetleri, soğuk günlerde
sokaktaki canlarımız için çalışmalarına
ara vermeden sürdürecek. Alo 153’e gelen
hasta ve yaralı hayvan ihbarları, 24 saat
boyunca alınmaya devam ediyor. Belirle-
nen iki bakımevinde gece çalışması kapsa-
mında 21 personel ve 4 araç ile sahipsiz
hayvanların muayene, tedavi ve bakımları
yapılacak. İl genelinde 500 noktada gün-
lük yaklaşık 2 ton mama ile sahipsiz hay-
vanlara gıda desteği yapılıyor.

Metrobüs yolu sürekli temizleniyor

Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli
traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kur-
tarıcı da görev başında olacak. Metrobüs
güzergahı boyunca da 33 iş makinası or-
taya çıkabilecek olumsuzluklara müda-
hale için hazır bekliyor. İstanbul'da
toplam 7 bin 421 personel, 1.582 karla
mücadele aracı ve iş makinası, ana cadde

ve meydanların açık tutulması için görev
başında. Şehrin 350 farklı noktasına ku-
rulan istasyonlarda toplam 206 bin 56
ton tuz ve 64 farklı tankta toplam 1.290
ton solüsyon, karla mücadele için 
aralıksız çalışıyor. 

AKOM’un paylaştığı
tahminlere göre İstan-

bul’da hava sıcaklığı
gece -2’yi gördü. Ara-
larında Yol Bakım, İBB

İtfaiyesi,  İBB Trafik
Müdürlüğü, İSKİ, 

Zabıta, İGDAŞ, ALO
153 Çözüm Merkezi,

Park Bahçeler Müdür-
lüğünün de bulun-

duğu toplam 26 İBB
birimi, çalışmaları gün 

boyunca AKOM’dan
takip ediyor. 

ÇALIŞMALARI 

Kar geldI
trafIK azaldI VERİLERLE

İBB KIŞ 

İBB’nin kışa hazırlık 
kapasitesi aşağıdaki gibidir:

Sorumlu Yol Ağı: 4.023 km
Personel Sayısı: 7.421
Araç ve iş Makinesi Sayısı:

1.582
Tuz Stoku: 206.056 ton
Kutu Tuz (kritik nokta-

lara): 350 adet
Solüsyon Durumu: 64

tank (1.290 ton kapasite,
saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları
için) : 142

Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 11
Metrobüs Güzergâhı: 187

km (33 iş makinesi)
Buzlanma Erken Uyarı

Sistemi: 60 istasyon

Bağcılar'a sanal asistan
Akıllı Şehirler uygulama-
larıyla öne çıkan Bağcılar
Belediyesi, vatandaşların
hayatını kolaylaştıracak
yeni bir uygulamayı ha-

yata geçirdi. Belediye
web sitesinde yeni sanal

asistan Bagbi, hizmet
vermeye başladı

Vatandaşların kesintisiz
hizmet alması amacıyla
Bagbi’yi devreye sok-
tuklarını söyleyen Bağ-
cılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı; “Diji-
talleşme her geçen gün
farklı bir boyuta evirili-
yor. Biz de teknolojiyi
yakından takip ediyor
yapay zeka teknolojisi-
nin tüm nimetlerinden
yararlanıyoruz” dedi.

Çocuklar karın
tadını çıkardı



5İSTANBUL 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİwww.gazetedamga.com.tr

B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20
Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve
Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.  20 Tem-
muz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk
gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene,
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkon-
solosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem
Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve va-
tandaşlar katıldı.

Şehitlere rahmet

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenkle-
rinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit
ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından
İstiklal ve Mücahit marşları okundu. KKTC İstanbul
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü,
20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskı-
ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi
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20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ
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ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi
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20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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BAHÇELIEVLER HAMSIYE DOYDU

BAĞCILAR’DA KAR MESAISI 

BAŞAKŞEHIRLI MINIKLER KEYIF YAPTI

Türkiye’de yıllardır süren 
AKP iktidarı son döne-
minde yaşadığı ekono-

mik krizler, travmalar sonucun-
da azgın bir denizde dümeni 
bozulmuş gemi gibi bata çıka 
sahili karayı görmeye çalışıyor. 
ancak deniz bayağı dalgalı ve 
kısa sürede bu fırtına bitecek 
görünmüyor. Ondandır bugün 
yaşanan sıkıntılar. Bunlarda 
3Y’den kaynaklanmaktadır.
İktidar partisinin 2001’deki 
programında yer alan Yolsuz-
luk, Yoksulluk ve Yasaklarla 
mücadele taahhüdünün bugün 
gelinen noktadaki yetersizliğini 
gözler önüne sermektedir.

Bunlardan bugün gündemde 
olan “Yasaklar” dır.ve ondan 
önemlisi ise “Yoksulluktur”. Ha 
diğeri neydi yolsuzluk ona da 
son yıllarda güzel bir adda ta-
kıldı. “Çalıyorlar ama yapıyorlar 
kardeşim” oldu. Fakat işler bir 
yıl sarpa sardı. Ekonomi yöne-
timi işi kıvıramadı. Geldiğimiz 
noktada ise Yoksulluk ve sefalet 
aldı başını gidiyor. Demi-
rel’in dediği gibi “Tencerenin 
deviremiyeceği iktidar yoktur 
Arkadaşlar.

AKP 1990’ların  sonuna 
doğru iyice yozlaşmış siyaset 
ortamında, millet neyi özlüyor-
sa onları vaat ediyordu. Mesela, 
“Kuvvetler ayrılığına hassasi-
yetle uyulacaktır” diyordu... 
Programda aynen “Milletvekili 
ve bakanların yargılanmalarının 
önündeki yasal engeller kaldı-
rılacak; dokunulmazlık, tüm 
kamu görevlilerinin yargılana-
bilmelerinin önündeki engeller 
ve ayrıcalıklarla birlikte ele 
alınacak” deniliyordu.

Ancak yapılan AKP’nin 
kurulduğu günden bugüne 
Türkiye’nin tüm dinamikle-
rini değiştirilip yok edilmeye 
çalışıldı, İç politikada ve Dış 
politikada binlerce yıllık saygın 
devlet geleneklerimiz yok oldu. 
20 yılda Devlet teamülü ve 
devlet umuru görmüş ne varsa 
yok edildi, Tayyip Erdoğan bu 

duruma ise 
kendince “Yeni 
Türkiye” diyor. 

Sezen ve Sedef bunun 
kurbanlarıdır 

Kısaca gelinen noktayı 
özetleyince siz olsaydınız ne 
yapardınız. Bu yoksulluğa bu 
zamlara karşı birazda karşı 
tarafın yanlışlarıyla gündemi 
değiştirmek isterdiniz değil mi. 
AKP ‘de trolleri ile seferber olup 
bunu yapıyor. Sedef Kabaş ile 
Sezen Aksu ile aktüel gündeme 
geçmek magazinleşmek istiyor.

Sanatçı Sezen Aksu, 2017 
yılında müzisyen Yaşar Gaga 
ile çıkardığı ‘Şahane Bir Şey 
Yaşamak’ şarkısında geçen 
“Binmişiz bir alamete. Gidiyo-
ruz kıyamete. Selam söyleyin o 
cahil Havva ile Adem’e” sözleri 
nedeniyle hedef gösterilirken;  
Cumhurbaşkanı Erdoğan da 
cuma namazında yaptığı konuş-
mada Aksu’yu hedef almıştı ve 
”O dilleri koparmak görevimiz-
dir” demişti. Buyrun gelinen 
noktaya bakın. Ben diyorum ki 
“Arsız güçlü olunca, haklı suçlu 
olurmuş”,  Yorumlar sizin olsun.

Bir zamanlar “Negri Negri” 
türküleriyle beraber açılım 
saçılım açmalığında ön safta idi. 
Sezen Aksu. Akil kadrosunday-
dı Reisin. O dönem Fetöcülerle 
beraber “Yetmez ama Evet” 
diyenler dendi. Sıkı durun o 
dönemde bugün Sezen Ak-
su’yu linç ettikleri şarkıyı AKP 
örgütleri birlikte söylüyordu. 
Aradan beş yıl geçti vay anam 
vay Adem ile havva anamıza 
hakaret boyutna geldi.

Kılıçdaroğlu’ndan 
Kabaş ve Sezen tepkisi

Ortalık hafta sonu günde-
mimiz  Sedef Kabaş’ın hapse 
atılması Sezen Akus’nun linç 
edilmesi ile geçti.Bu arada  CHP 
lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sezen 
Aksu’nun Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafın-
dan yazdığı bir şarkı nedeniyle 

hedef alınmasına ve gazeteci 
Sedef Kabaş’ın TELE1 ekranla-
rında yönelik sözleri nedeniyle 
hakkında ‘Cumhurbaşkanına 
Hakaret’ten soruşturma başla-
tılıp gözaltına alınmasına tepki 
gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Kendisi 
uzun zamandır yok hükmünde 
olduğu için, gündem yaratma 
peşinde. Buralara kadar düştü 
zavallı” ifadelerine yer verdi. 
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu 
şekilde: Onbinlerce trolüne her 
türlü küfrü ettirir, sonra deyim 
paylaştı diye gazeteciye gece 
yarısı baskını yaptırır. Camide 
sanatçının dilini kopartacağını 
söyler. Kendisi uzun zamandır 
yok hükmünde olduğu için, 
gündem yaratma peşinde. Bura-
lara kadar düştü zavallı.

Yazıyı sanatçı Genco Erkal’ın 
açıklamasıyla bitirelim. Erkal  
‘Sezen Aksu, Avcı şiiriyle sarayı 
ezmiş geçmiş. Sanatın gücü her 
zaman iktidarların en büyük 
korkusu olmuştur. Bir atasözü 
bile onları deli etmeye yeter. 
Göreceğiz kim yolcu kim hancı’ 
dedi. Evet göreceğiz. Birde Sov-
yet Rusya’dan bir alıntı  hikayeyi 
de yeri gelmişken anlatmak 
isterim.

Birde başka hikaye var o da 
şöyle :

Bir gün sarhoşun biri Krem-
lin’in önünde, diktatöre ölüm 
diktatöre ölüm diye bağırıyor-
muş.

Polis adamı ayıltıp Stalin’in 
yanına götürmüş.

Stalin, yoldaş ne demek iste-
din demiş.

Adam, Hitler’i kast ediyor-
dum demiş.

Stalin polise dönmüş yoldaş 
peki sen ne demek istedin 
demiş.

SON SÖZ’ümüzde bugün 
“Zulmün artsın ki, çabuk zeval 
bulasın.. Anadolu’da zalimler 
için böyle derler..” Yaşar Kemal- 
İnce Memed

Gündem kargaşası 
ve siyaset

Esenyurt Belediyesi’nin 
15-24 Ocak 2022 tarihle-
ri arasında gerçekleştir-

diği Esenyurt Edebiyat ve Sanat 
Festivali 8. gününde de söyleşi, 
imza günü ve müzik dinleti-
siyle devam etti. İlçede ilk kez 
düzenlenen festivale sanat ve 
edebiyatseverler yoğun ilgi 
gösteriyor. Festivalde Ayhan 
Bahçeli, Ece Aytolun, Fatih 
Duman, Yusuf Samet Çakır, 
Tarık Tufan, Birsen Ekim Özen 
ve Şeyhmus Diken okurlarıyla 
bir araya gelerek kitaplarını 
imzaladı. Halil İbrahim Özcan, 
Tülin Dursun İşleker, Zeynep 
Aliye ve Hasan Erkul; şehir ve 
semt tarihleri üzerine çalışma-
larıyla bilinen Yazar Süleyman 
Faruk Göncüoğlu, varoluş ve 
kimlik sorunlarına değinen 
Yazar ve Senarist Tarık Tufan, 
insanlığın evrensel değerlerini 
temsil eden eserler üreten Ya-
zar ve Şair Şükrü Erbaş, Yazar 
İnci Aral ile Oyuncu, Şair ve 
Tarihçi Pelin Batu, yaşamı ve 
yazdıklarıyla edebiyatımızın 
önemli değerlerinden Çevir-
men, Yazar ve Şair Ataol Beh-
ramoğlu okurlarıyla söyleşerek 
kitaplarını imzaladı. Birçok 
yayınevinin katıldığı festivalde, 
Esenyurtlu minikler de unu-
tulmadı. Esenyurtlu miniklerin 
yüzlerine palyaçolar tarafın-
dan sevimli karakterler çizildi,  
“Sihirbaz- Ateşbaz-Jonglör” 
gösterisiyle doyasıya eğlenildi. 
Günün son programında ise 
Nebil Özgentürk ile Şeyhmus 
Diken’in anlatımıyla ve Vedat 
Yıldırım’ın güçlü sesiyle, dinle-

yenler eşsiz anlar yaşadı. İlçede 
ilk defa geniş kapsamlı yapılan 
festivali değerlendiren yazarlar, 
her görüşten insanın yer aldığı-
nı ve Esenyurtluların çok şanslı 
olduğunu dile getirdi.

Kültür sanat kıymetli
Okurlarıyla Eski Belediye 

Binası Meclis Salonu’nda bir 
araya gelen Usta Yazar ve Şair 
Şükrü Erbaş, kültür ve sanat 
odaklı çalışmaların yapılması-
nın önemine değindi. Şair ve 
Yazar Erbaş, “Bir kere, hiç ka-
yıtsız şartsız son derece değerli 
olduğunu düşünüyorum. Nüfu-
su bilmem neye dayanmış bir 
yerde, kültür ve sanat odaklı bir 
etkinliğin yapılıyor olması başlı 
başına bir başarı. Hele de için-
de yaşadığımız bu siyasal çiğlik 
çağında; bu başlı başına önemli 
bir şey. Daha önce de söyledim 
bir iki yerde bunu. Benim altını 
kalın kalın çizdiğim şey, biz 
başlarız ama devamını getir-
mekte büyük sıkıntı olur. Çok 
ya da basit sıkıntılarımız olur. 
Önemli olan, bütün bunların 
aşılarak kalıcı, kurumsallaşmış 
bir festivale, fuara, kültür-sanat 
etkinliğine dönüşmesidir” dedi.

Oldukça anlamlı
Kültür ve sanat etkinlikleri-

nin insanları daha umutlu ve 
mutlu ettiğini söyleyen Şair 
ve Tarihçi Pelin Batu, kültü-
rel ve sanatsal faaliyetlerin 
gelenekselleşmesi gerektiğine 
işaret etti. Şair ve Tarihçi Batu, 
“İlçelerin edebiyatla, sanatla, 
kültürle gündeme gelmesi çok 
güzel bir şey, çünkü siyaset ve 
ekonomi ruhumuzu aşağıya 

çekiyor, çekiyor, çekiyor. Sonra 
birdenbire güzel bir şiir okuyo-
ruz ya da bir yazarla tanışıyo-
ruz. Kendimizi çok daha mutlu 
ve umutlu hissediyoruz, çünkü 
güzellikler böyle çoğaltılıyor. 
O yüzden de bu faaliyetlerin 
umarım tekrarı olur. Gelenek-
selleşir ve her sene yapılır” diye 
konuştu.

Zengin bir festival
Festivalde okurlarıyla bulu-

şan Öğretim Üyesi ve Yazar 
Süleyman Faruk Göncüoğlu, 
birçok farklı görüşten yazarın 
ve okuyucunun festivalde bu-
luştuğunu aktardı. Göncüoğlu, 
“Türkiye’de nadir olan  bir şey 
gerçekleştirilmiş. Burada, her 
görüş ve düşünceye haiz insan-
lardan zengin bir kültür ve sa-
nat festivali yapılmış” şeklinde 
konuştu. Yazar Zeynep Aliye 
ise festivalin gençler açısından 
önemine dikkat çekti. Yazar 
Aliye, “Çok takdire şayan bir 
şey, seve seve geldim. Uzak-
tan, Büyükada’dan geliyorum. 
Ne kar ne de başka bir şey 
benim buraya gelmemi engel-
leyemezdi. Ayrıca burada çok 
kalabalık, çok düzeyli, gencecik 
arkadaşlarla bir araya gelme 
şansı yakaladım. Gençlerin 
sanat ve kültüre eğilebilmeleri, 
kendilerini de tanımalarını, 
kendi geçmişlerini, ülkenin, 
toplumun yapısını tanımalarını, 
yüzleşmelerini, birey olmala-
rını, empati yeteneği kurma-
larını sağlar. Bu yüzden hem 
edebiyatın başalt rolü oynadığı 
bir etkinlik düzenlendiği için 
yürekten takdirler ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

BAĞCILAR’DA dün akşamdan 
itibaren etkili olmaya başlayan 
kar yağışı gündüz de etkisini sür-
dürmeye devam ediyor. Kimi za-
man aralıklarla kimi zaman lapa 
lapa yağan kar Bağcılar’da beyaz 
örtü oluşturdu. Bağcılar Beledi-
yesi de kar yağışının olumsuzluk-
lara neden olmaması için günler 
öncesinden yaptığı hazırlıkları 
uygulamaya koydu. Bu amaçla 
Fen İşleri, Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı 396 
kişiden oluşan ekip,  46 araçla 24 
saat esasına göre çalışıyor. Ekip-
ler, insan ve araç trafiğinin yoğun 

olduğu yerler başta olmak üzere 
ilçe genelindeki bütün noktalarda 
kar küreme ve tuzlama faaliyetle-
rini sürdürüyor.

Can dostlara mama desteği 
Kar yağışından dolayı yiyecek 
bulamayan sokak hayvanları unu-
tulmadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü 
tarafından can dostlar 
için hem yuva hem de 
mama desteği verildi. 
Ekipler, parklarda kuru-
lu mamamatiklere ve boş 
arazide belirli noktalara 
mama ile yem bıraktı. 
Öte yandan soğuk hava 
nedeniyle parklardaki 

kedi evlerini sayısı da artırıldı. 
Vatandaşların huzuru için görev 
başındayız  Karla mücadelenin 
özverili bir şekilde sürdürüldü-
ğünü söyleyen Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı, 
“Vatandaşlarımızın mağdur 
olmamaları için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımız 

kar yağışı nedeniyle 
zorlaşan ulaşımı rahat-
latmak için teyakkuz 
halindeler. Hemşehrile-
rimiz gönül rahatlığıyla 
bu güzelliğin tadını 
çıkarsınlar. Biz onların 
huzuru için görev başın-
dayız” dedi.

BAŞAKŞEHIR’DE sabahın 
erken saatlerinden itibaren 
sokağa çıkan çocuklar karın 
keyfini doyasıya çıkarttı. Kimi 
bulduğu poşet ve tahtayla 
kaymaya çalışırken kimi de ar-
kadaşları ile kar topu oynadı.
Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğünün uyarılarının ardından 
İstanbul’a kar gece saatlerin-
den itibaren etkisini gösterdi 
ve kent beyaza büründü. 
Bu durum en çok çocukları 
sevindirirken Başaksehir’de 

sabahın erken saatlerinden 
itibaren sokağa çıkan çocuklar 
doyasıya eğlendi. bazı çocuk-
lar bulduğu poşet ve tahtayla 
kaymaya çalışırken bazıları da 
arkadaşları ile kar topu oyna-
dı. Okulların da tatil olması 
çocukların sevincini bir kat 
daha arttırdı. Dünden itibaren 
karın yağmasını beklediğini 
belirten Begüm Kılıç, “Bu-
gün yokuşlardan kayacağım, 
çok güzel oyun oynayacağım 
arkadaşlarımla. Üşümüyorum 

şuan, üzerimde bir sürü şey 
var” dedi. Karın tatile denk 
geldiğini belirten Mehmet 
Kadirli de, “Çok güzel. Geçen 
sene de yağmıştı böyle ama bu 
kadar olmamıştı. Şimdi doğru-
su çok mutluyuz. Tatile denk 
geldi ” diye konuştu.

BAHÇELIEVLER Beledi-
yesi tarafından düzenlenen 
Yöresel Ürünler Fuarı 
kapsamında, bugün Hükü-
met Konağı’nın bahçesinde 
Hamsi Festivali düzenlendi. 
Festivalde vatandaşlara 
ekmek arası hamsi ve helva 
dağıtıldı. Yüzlerce kişi 
kara aldırış etmeden ham-
si yemek için sıraya girdi. 
Festivalde AK Parti İstanbul 
Milletvekili Ahmet Ham-
di Çamlı ve Bahçelievler 
Belediye Başkanı Dr. Hakan 
Bahadır da hamsi kızartıp, 
vatandaşlara ikram etti. 
Vatandaşların Karadeniz 
müzikleri eşliğinde eğlendiği 
festivalde, hamsiden yapıl-
mış pasta, pizza, turşu gibi 
lezzetler de yer aldı. Festiva-
le katılan AK Parti İstanbul 
Milletvekili Ahmet Hamdi 
Çamlı, “Birlik beraberliğe 

ihtiyacımız olduğu günler 
nedeniyle bu faaliyetler çok 
önemli. Başkanımıza teşek-
kür ediyoruz. Merhamet 
belediyeciliğinin yansıma-
sını görüyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Vatandaş soğuğa 
aldırış etmedi
Bahçelievler Belediye 
Başkanı Dr. Hakan Bahadır 
da, “Gökten bereket, kar 
yağıyor. Denizden de çıkan 
hamsileri Bahçelievler’de 
yaşayan hemşehrilerimizle 
paylaşıyoruz. 81 ilden olan 
tüm komşularımıza hamsi 
ikram ediyoruz. Yaklaşık 3 
ton hamsi ikramımız oldu. 
Hava da güzelleşti. Tam 
hamsinin, denizin istediği 
hava. Tüm komşularımızı 
festivalimize, hamsi yemeye, 
horon oynamaya devam edi-
yoruz” dedi. Hamsi ekmek 

yiyebilmek için yaklaşık 10 
dakika kuyrukta beklediğini 
söyleyen  Ayşe Çolak, “Fes-
tival çok güzel. Bu soğukta 
beklemeye değer. Hamsiyi 
çok seviyorum” dedi. Kuy-
rukta çok fazla beklemedik-
lerini belirten Habibe Işıldar 
ise, “Hamsiyi çok severim. 
Ben Orduluyum. Festival 
çok güzel. Böyle etkinlikler 
çok güzel oluyor, geliyoruz” 
ifadelerini kullandı. Bahçe-
lievler’de böyle organizas-
yonların sürekli düzenlendi-
ğini söyleyen Ekrem Çetin, 
“Çok memnunuz. Başkanı-
mızdan çok memnunuz. Ben 
hamsiyi çok severim tadı 
çok güzel. Hava çok soğuk 
ama bizi etkilemiyor böyle 
etkinliklerin devamını bekli-
yoruz” diye konuştu. Hamsi 
Festivali’nin Resul Dindar 
konseriyle devam edeceği 
bildirildi.

FATİH POLAT

ÖMER FARUK ARPACIK

SEMANUR POLAT

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin 8. günü de söyleşiler, imza gün-
leri ve müzikaller ile devam etti. Kültür ve sanat etkinliklerinin insanları 
daha umutlu ve mutlu ettiğini söyleyen Şair ve Tarihçi Pelin Batu, “Kendi-
mizi çok daha mutlu ve umutlu hissediyoruz, çünkü güzellikler böyle ço-

ğaltılıyor. O yüzden de bu faaliyetlerin umarım tekrarı olur” diye konuştu.

Bahçelievler’de Hamsi Festivali düzenlendi. Soğuk hava ve kara rağmen ekmek arası hamsi yemek isteyen 
vatandaşlar stantların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Festivalde yaklaşık 3 ton hamsi dağıtıldı

İlçede etkili olan kar yağışı dolayısıyla Bağcılar Belediyesi ekipleri, gece-gündüz demeden tüm ekip-
leriyle çalışmalarını sürdürüyor.  Bir yandan sıkıntı yaşanmaması için yoğunluğun yaşandığı yerler 

temizlenirken bir yandan da yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına mama desteği veriliyor
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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

Esenyurt Belediye Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal De-Başkanı Kemal De-

niz Bozkurt ile de bir niz Bozkurt ile de bir 
araya gelen Pelin Batu, araya gelen Pelin Batu, 
“Sürekli siyaset insan-“Sürekli siyaset insan-
ları bunaltıyor. Böylesi ları bunaltıyor. Böylesi 
kültür sanat etkinlikleri kültür sanat etkinlikleri 
o yüzden anlamlı. Sev-o yüzden anlamlı. Sev-
gili Bozkurt’a teşekkür gili Bozkurt’a teşekkür 

etmek gerek” ifadelerini etmek gerek” ifadelerini 
kullandıkullandı

Esenyurtlular Esenyurtlular şanslışanslı
TÜRKIYE Yazarlar 
Sendikası üyesi, sivil 
toplum, sözlü tarih ve 
kent kültürü üzerine 
çalışmaları ile bilinen 
Yazar Şeyhmus Diken, 
ilçede ilk defa geniş 
kapsamlı kültür-sanat ve 
edebiyat etkinliklerinin 
yapılmasının önemini an-
lattı. Yazar Diken, şöyle 
konuştu: “Esenyurtlula-
rın çok şanslı olduğunu 
söylemem gerekir. Bir 
realitenin altını çizmek 
için söylüyorum. Sanata 
ve edebiyata bu kadar 
ilgili bir belediye başkanı 
göreceğimi beklemiyor-
dum ama gördüm ve 
bu beni çok ziyadesiyle 
mutlu etti. Siz bir şehrin, 
bir yerleşkenin asfaltını 
çok iyi yapabilirsiniz, 
kanalizasyon sistemini 
çok sağlam döşeyebilir-
siniz, suyunu akıtabilir-
siniz, otobüslerini, toplu 
taşımalı çalıştırabilirsiniz 
ama mevzuya kültürel, 
sanatsal ve edebi açıdan 
bakmak, olayı çok farklı 
noktalara taşır. Bütün 
Esenyurt Belediyesi’nin 
çalışanlarına böyle bir 
etkinliğe ev sahipliği 
yaptıkları için teşekkür 
ediyor ve başarılar dili-
yorum.”
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BAKAN Varank, yaptığı açıklamada, Türk
Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPA-
TENT) yapılan sınai mülkiyet başvuru sa-

yılarının salgın sürecine rağmen 2020'de olduğu gibi
artmaya devam ettiğini vurguladı. Geçen yıl TÜRK-
PATENT'e 8 bin 439 patent, 4 bin 418 faydalı model,
176 bin 493 marka ve 59 bin 247 tasarım olmak üzere
toplam 248 bin 597 yerli sınai mülkiyet başvurusu ya-
pıldığını söyleyen Varank, "Bir önceki yıla göre, yerli
patent başvurularında yüzde 3, faydalı model başvu-
rularında yüzde 24, marka başvurularında yüzde 13
ve tasarım başvurularında yüzde 41 artış gerçekleşti.
Devam eden Kovid-19 salgınına rağmen başvuru-
larda kaydettiğimiz artışlarla
birçok ülkeden pozitif yönde
ayrışmayı başardık." diye ko-
nuştu. Varank, yerli ve yabancı
toplam başvuru sayılarının da
faydalı modelde yüzde 24,
markada yüzde 12 ve tasa-
rımda yüzde 39 artarken, pa-
tentte bir miktar düştüğünü
kaydetti. Geçen yıl özellikle
yerli sınai mülkiyet tescil sayıla-
rında büyük artışlar görüldü-
ğünü belirten Varank, şu
ifadeleri kullandı: "Yerli patent
tescil sayısı 2020'ye göre yüzde
51 artarak 3 bin 342'ye ulaşır-
ken, yerli faydalı model tescil
sayısı yüzde 120 artarak 2 bin
513'e, yerli marka tescil sayısı yüzde 33 yükselişle 114
bin 242'ye çıktı. Öte yandan yerli tasarım tescil sayısı
yüzde 16 artarak 44 bin 278'e ulaştı.

İlk 50'de 19 üniversite yer aldı

Varank, 2021'de yerli patent başvurusunda bulunan
ilk 50 kuruluş arasında 19 üniversitenin yer aldığına
dikkati çekerek, yerli patent başvurularının yüzde
11'inin üniversiteler tarafından yapıldığını bildirdi. En
fazla yerli patent başvurusu yapan ilk 10 kuruluşun
1534 başvuruyla toplam yerli başvuruların yüzde
18'ini gerçekleştirdiğini dile getiren Varank, şu bilgileri
paylaştı:"Yerli patent başvurularında en fazla başvuru
yapılan sektörler sırasıyla, 609 başvuruyla 'tıbbi ve
cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatı', 534
başvuruyla 'büro makineleri ve bilgisayar imalatı', 523
başvuruyla 'başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri
imalatı', 483 başvuruyla 'motorlu kara taşıtı, römork
ve yarı römork imalatı', 469 başvuruyla 'eczacılık
ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin
imalatı' sektörleri oldu." Varank, sınai mülkiyet başvu-
rularının illere göre dağılımında, patent ve marka baş-
vuru sayılarında sıralamanın, İstanbul, Ankara, İzmir
şeklinde gerçekleşirken, tasarımda İstanbul, Bursa ve
Kayseri şeklinde olduğunu anlattı.

Coğrafi işaret sayısı 990'a yükseldi

Geçen yıl yapılan 352 coğrafi işaret tesciliyle toplam
tescilli coğrafi işaret sayısının 990'a yükseldiğini kayde-
den Varank, "2021'de en fazla coğrafi işaret başvurusu
yapan iller, 61 başvuruyla Erzurum, 34 başvuruyla Van
ve 28 başvuruyla Gaziantep oldu. Halen Avrupa Bir-
liği nezdinde 7 tescilli coğrafi işaretimiz bulunuyor.
Bunlar, Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi,
Bayramiç beyazı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve
Taşköprü sarımsağı." dedi. Varank, geçen yıl aralıkta
yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Rapo-
ru'na değinerek, "Türkiye, ulusal düzeyde patent baş-
vurularında dünyada 14'üncü, marka başvurularında
7'nci, tasarım başvurularında 4'üncü, ulusal düzeyde
genel sınai mülkiyet sıralamasında ise 9'uncu sırada
yer aldı." diye konuştu.

5510 sayılı Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanunu'na göre,

hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi
nam ve hesabına çalışan sigortalılara
SGK tarafından yetkilendirilmiş
hekim veya sağlık kurullarından isti-
rahat raporu alınması şartıyla geçici
iş göremezlik ödeneği yapılıyor. İsti-
rahat raporları Kurumun e-Ödenek
programıyla elektronik ortamda dü-
zenlenip, ödemeler aynı sistem üze-
rinden sigortalının talebi
alınmaksızın PTT Bank'a veya sigor-
talılar tarafından SGK'yebildirilen
banka hesaplarına gönderiliyor.
SGK, bu kapsamda geçen yıl hasta-
lık, analık, iş kazası ve meslek hasta-
lığı nedenleriyle yaşanan gelir
kaybının telafisi için sigortalılara top-

lam 8,2 milyar lira civarında ödeme
yaptı. Bu ödemenin, 600 milyon li-
rası iş kazası ve meslek hastalığı, 5,8
milyar lirası hastalık ve 1,8 milyar li-
rası da analık kapsamındaki istirahat
sebebiyle yapıldı.

Bir yılda 90 gün sigortalı
olmak şart

Sigortalılara hastalık ve analık halle-
rinde geçici iş göremezlik ödeneği
ödenebilmesi için iş göremezliğin
veya doğumun olduğu tarihten ön-
ceki bir yılda 90 gün kısa vadeli si-
gorta primi bildirilmiş olması şartı
aranıyor. Kendi nam ve hesabına ça-
lışan sigortalılara, iş kazası veya mes-
lek hastalığı ya da analık halinde
geçici iş göremezlik ödeneği ödene-
bilmesi için ayrıca, genel sağlık sigor-

tası dahil prim ve prime ilişkin her
türlü borçlarının ödenmiş olması ge-
rekiyor. İş kazası veya meslek hasta-
lığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan
sigortalıya her gün için geçici iş göre-
mezlik ödeneği ödenirken, hizmet ak-
diyle çalışan sigortalılara hastalık
sebebiyle iş göremezliğe uğraması
halinde iş göremezliğin üçüncü gü-
nünden başlamak üzere her gün için
ödeme yapılıyor.Hizmet akdiyle çalı-
şanlar ile şirket ortakları hariç olmak
üzere kendi nam ve hesabına çalışan
sigortalı kadının analığı halinde, do-
ğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık
sürede, çoğul gebelik halinde ise do-
ğumdan önceki 8 haftalık süreye 2
haftalık süre ilave edilerek çalışma-
dığı her gün için geçici iş göremezlik
ödeneği veriliyor.

HABER MERKEZİ

Pozitif yönde
ayrışma oldu

SGK geçen yıl 8,2 milyar lira ödedi

T ÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü verilerinden derlenen
bilgilere göre, ülke genelinde ya-

pılan konut satışları, önceki yıla göre
yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856
adet oldu. Konuttaki kısmi düşüşe rağ-
men konut dışı gayrimenkul (arsa, tarla,
iş yeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi
gibi) satışları tüm zamanların rekorunu
kırdı. Bu alandaki satışlar 2021'de önceki
yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon
528 bin adede ulaştı. Konut dışı gayri-
menkulün, konut satışlarını ilk kez geride
bıraktığı görüldü. Konut dışı gayrimen-
kul satışları önceki yıl 1 milyon 179 bin,
2019'da 990 bin, 2018'de 1 milyon 125
bin ve 2017'de 1 milyon 148 bin adet ola-
rak gerçekleşmişti. Geçen yıl el değiştiren
toplam gayrimenkul sayısı ise 3 milyon
20 bin oldu.

Tarla satışı 722 bin adede ulaştı

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yöne-
tici Ortağı Ahmet Büyükduman, yaptığı
açıklamada, geçen yıl tarla satışlarının
722 bin adede yükseldiğini, 480 bin arsa-
nın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bil-
dirdi. Diğer gayrimenkul satışlarının 202
bin adet olarak gerçekleştiğini aktaran
Büyükduman, "Konut dışı gayrimen-
kulde yaşanan artışın başlıca iki nedeni
var. Birincisi, salgın sürecinde kırsal böl-
gelerde müstakil bir yaşam isteğinin arsa
ve tarlalara yönelik talebi artırması. İkin-
cisi ise yılın ilk yarısından sonra enflas-
yondan korunma amaçlı somut
varlıklara yatırım yapma arzusu." diye
konuştu.

Düşük fiyatlar etkili oldu

Ahmet Büyükduman, önceki yıllarda
toplam gayrimenkul satışlarının içinden
yüzde 30 pay alan tarla ve arsanın
2021'de yüzde 40'a ulaştığını söyledi.
Konut satışlarının geçen yıl artmadığını
ancak 2020'ye göre hemen hemen aynı

seviyede gerçekleştiğini aktaran Büyük-
duman, "Bu dönemde konut fiyatları
hızlı bir artış gösterdi. Yatırımcılar, ko-
nuta göre daha düşük birikimlerle alına-
bilen arsa ve arazi yatırımına yöneldi.
Kırsala yönelme eğilimi nedeniyle en
yüksek artış tarla vasıflı gayrimenkullerde
gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Uzun vadede getirisi çok yüksek

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden
Timur da gayrimenkul yatırımının sa-
dece Türkiye'de değil her ülkede enflas-
yona karşı en güvenli liman haline
geldiğini söyledi. Türkiye'de arsanın en
güvenli yatırım aracı olarak kabul edildi-
ğini belirten Timur, "Uzun vadede getirisi
de çok yüksektir. Doğru, gelişim potansi-
yeli yüksek bir lokasyonda arsa yatırımı
yapıp da kaybeden var mıdır diye sorsa-
nız gösteren olmaz sanırım." dedi.
Timur, arsanın, Türkiye'de bugüne kadar

daha çok parası olanların alabileceği bir
yatırım aracı olarak kabul gördüğünü
ifade ederek, "Bunun başlıca nedenleri;
arsa konusundaki standartlara hakim
olunamaması, bilgi eksikliği, güvensizlik,
tapu sorunu, imar problemi, elektrik, su,
yol gibi altyapı problemi. Keza küçük
bütçelerle yatırım yapma zorluğu..." diye
konuştu. Şirket olarak hayata geçirdikleri
Nef Arsa projesiyle yatırımcıları tüm bu
sorunlardan kurtararak onlara düşük
bütçelerle güvenilir bir yoldan arsa alma-
nın yollarını sunduklarını bildiren Timur,
tüm Türkiye'de vatandaşların en çok arsa
yatırımı yapmak istediği yerleri hedef al-
dıklarını söyledi. Timur, "Tapusunu
hemen teslim edebildiğimiz, 23 ayrı lo-
kasyonda arsa projeleri geliştirdik. Bun-
ların 5-6'sını satışa çıkardık. Sakarya,
Tekirdağ, Lüleburgaz, Çanakkale, Balıke-
sir ve İzmir'in en cazip bölgelerinde pro-
jeler geliştirdik." ifadelerini kullandı.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir
kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı

Savunma sanayi yüksek uçuyor

SAVUNMA, Havacılık ve Uzay
Kümelenmesi Derneği SAHA İs-
tanbul Yönetim Kurulu Başkanı

ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayrak-
tar, sektörün 2021 yılında sergilediği per-
formansı değerlendirdi. Türkiye'nin yıldan
yıla, adım adım millileşme vizyonunun
olumlu çıktıları ile karşılaştığını ifade eden
Bayraktar, sektörün bu yılki en büyük ba-
şarısının bu vizyon ile gerçekleştirilen ihra-
cat artışı olduğunu vurguladı. Savunma ve
havacılık sanayisinin, 2021’de ilk kez 3 mil-
yar doları aşarak rekor kırdığına ve 3,22
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine
dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Burada önemli olan husus ihracat kom-
pozisyonunda yerli katma değerin yıldan
yıla artan bir mahiyette gelişmesidir. Tür-
kiye için güçlü ve bağımsız bir savunma
sanayisi nasıl olmazsa olmaz ise aynı şe-
kilde dost ve müttefik ülkeler ile stratejik
ilişki kurduğumuz coğrafyalarda savunma
ve havacılık ihracatını güçlü kılması önemli
bir hedeftir. Savunma ihracatı ekonomik
bir kazanım sağlamasının çok ötesinde ih-
racat yaptığınız ülkelerle stratejik ilişki
kurma ve bu ülkeler ile her türlü ticari ve
sosyal faaliyetlerin gelişmesi için de elve-
rişli bir zemin teşkil ediyor. Bu nedenle sek-
törün ihracat hacminin etkin ve

sürdürülebilir olması kritik öneme haiz bir
konudur."

Odak ihracat, hedef ilk 10

Son 15 yılda sektör ihracatının dolar ba-
zında katlanarak arttığını dile getiren Bay-
raktar, "2006'dan 2021'e savunma ve
havacılık sektöründe ihracat hacmimiz
dolar bazında yaklaşık 7 kat büyüdü. Bu
gerçekten büyük bir başarı. Türkiye’nin sa-
vunma ve havacılık ihracatının toplamı
dünya savunma ihracatının yüzde 1’i mer-
tebesinde gerçekleşiyor. Halen bu alanda
toplam ihracatın yüzde 75’ini ABD,
Rusya, Fransa, Almanya ve Çin gerçekleş-

tiriyor." dedi. Sektörün ana hedefinin,
dünya ölçeğinde pazar payını artırmak ve
en çok ihracat yapan 10 ülke arasına gir-
mek olduğunu belirtti.

İhracat performansını son yıllarda artıran, 5 yıl içinde dünyada ilk 10'a girmeyi hedefleyen Türk savunma sanayisi,
en yeni ürünlerden Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk ihracat sözleşmesini de imzaladı

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman,
yaptığı açıklamada, geçen yıl tarla satışlarının 722 bin adede yükseldi-
ğini, 480 bin arsanın, 124 bin iş yerinin el değiştirdiğini bildirdi. 

Türkiye genelinde arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de önceki yıla
göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı

Kurumsal arsa
yatırımları artacak
Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Selman Özgün ise Türkiye'de son yıllarda
arsa ve tarla yatırımlarına artan ilgiye de-
ğinerek, özellikle salgın sonrası kırsala
yönelik ilginin arttığını söyledi.Büyük yatı-
rımcıların gözdesinin her zaman doğru
yerdeki arsa ve araziler olduğunu belirten
Özgün, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz hep
vatandaşlar kendi aralarında bahseder;
'Zamanında buralar boştu, şu bölgeye ya-
tırım yapsaydık zengin olmuştuk' şeklinde
konuşulur. Konut fiyatlarındaki artışla bir-
likte arsa ve tarla yatırımlarına ilgi de
yükseldi. Arsa yatırımları artık daha ku-
rumsal hale gelecek. Bu nedenle hemen
harekete geçtik. Doğru bölgelerde hayata
geçirdiğimiz arsa projelerimizi her bütçeye
uygun şekilde satışa sunuyoruz. Arsa pro-
jelerimizi kurumsal bir çatı altında topla-
dık. Afyonkarahisar, Didim ve Antalya gibi
önemli bölgelerde projelerimiz satışta.
Amacımız, Türkiye'nin yatırıma uygun bir-
çok bölgesinde markalı arsalarımızı her
bütçeden yatırımcı ile buluşturmak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, "2021'de devam eden Kovid-19 sal-
gınına rağmen yerli başvuru ve tescillerde
kaydettiğimiz artışlarla birçok ülkeden
pozitif yönde ayrışmayı başardık." dedi

ArsA sAtıslArı 
rekor kırdı
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ARTAN elektrik faturaları ve 
yüksek enerji maliyetlerine ilişkin 
Twitter üzerinden değerlendirme-

lerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili 
Özgür Karabat, enerji sektörünün özel 
sermayeden çıkarılması gerektiği fikrini 
savundu. Karabat, “Enerjide yaşanan 
kriz bugün ortaya çıkmış bir olay değil. 
AKP’nin vizyonsuz özelleştirmeleri, yan-
lış finansman kurguları ve yandaşa rant 
politikaları sonucunda vatandaş evinde 
üşüyor, sanayici de şalterleri indiriyor. 
Biraz uzun olacak ama anlatalım. AKP, 
2002’de iktidara geldiğinde şu anda suç-
ladıkları “Batı sermayeleri ve lobileri”, 
AKP’ye destek için özelleştirmeleri şart 
koşmuştu. En fazla istedikleri de enerji 
sektörüydü. AKP özelleştirme politika-
larını “Babalar gibi satarım” diye savun-
muştu. Elektrikte piyasa Türkiye Elektrik 
Kurumu’nun (TEK) tekelindeydi. 1980’li 
yıllardan itibaren (o dönemin iktidar-
larını hatırlayın) TEK sürekli hedefti. 
IMF ve Dünya Bankası baskılarıyla 
TEK parçalanmaya başladı. Ama altın 
vuruşu AKP yaptı.“Ucuz ve kesintisiz” 
elektrik vaadiyle AKP enerji sektörünü 
paramparça etti. Kabaca elektrik sektö-
rü; üretim, dağıtım, perakende (tedarik), 
iletim ve piyasa borsası olarak 5 ana 
kola bölündü. Üretimin %80’i, tedarik ve 
dağıtımın da tamamı özelleştirildi” dedi.

Özel sektöre hazine garantisi

Özel sektörün neden enerji sektörüne yo-
ğunlaştığını da açıklayan Karabat, “Yakla-
şık 92 bin megavat (MW) civarında kurulu 
güç var. Bunun sadece %23’ünü kamuya 
ait Elektrik Üretim Santralleri (EÜAŞ) 
oluşturuyor. Atatürk, Keban ve Karakaya 
gibi barajlar ile Elbistan ve Soma gibi 
termik santralleri de EÜAŞ işletiyor. Ku-
rulu gücün %23’ü kamuda ancak lisanslı 
elektrik üretiminde bu oran yüzde 16’ya 
düşüyor. Yani özel sektör, stratejik olan 
enerjinin ana oyuncusu durumunda. Peki, 
özel sektör neden hevesle enerjiye geldi. 
Tabii ki Hazine garantisinden” ifadelerini 
kullandı.

Ranttan gözleri dönmüş
Elektrik fiyatlarının niçin sürekli arttığına 
da dikkat çeken Karabat, “Elektrik da-
ğıtımı 21 bölgeye bölündü ve bunlar 13 
milyar dolara özelleştirildi. Bu şirketlere 
yüzde 2.38 oranında kâr marjı kanunla 
verildi. Köprü, havaalanı, şehir hastaneleri 
derken vatandaşın kullandığı elektrikte 
dahi Hazine garantisi verildi. Üretimde 
ve dağıtımda söz sahibi olamayan devlet, 
döviz kurlarındaki artış ve enflasyonist 
ortam nedeniyle elektrik piyasasına mü-
dahale edemedi. Üstüne, yüzde 2.38’lik 
kâr garantisi için sanayiciye ve vatandaşa 
zam üstüne zam yaptı. EÜAŞ, ucuza hatta 
zararına özel sektöre elektrik sattı. Dağıtıcı 
şirketler de 1 birime kamudan aldıkları 

elektriği vatandaşa 5 birime sattılar. Kamu 
sadece maliyetleri meskenlere değil, iş-
yerlerine yansıtın diyebildi. O sistem de 
1 Ocak itibarıyla çöktü.  Lisanslı elektrik 
üretimimizin %42’sini ithal doğalgaz oluş-
turuyor. Yaklaşık %11’i de ithal kömürden. 
Geriye kalan %47 HES, linyit, rüzgar ve 
güneş gibi ağırlıklı yerli kaynaklardan. 
Ama bunlar yerli ve milli değil. Elektrik 
üretiminin yüzde 80’i özel sektörün elinde 
demiştik. Bunlarda ağırlıklı HES, rüzgar ve 
güneş gibi yenilenebilir kaynaklar var. Ama 
burada yapılan yatırımların büyük çoğun-
luğu döviz kredileri ile... İnşa edilen hidro-
elektrik santrallerinin, yani barajın kredisi 
bile yurtdışından alındı. AKP Hükümeti 
öyle vizyonsuz ki bu durumu sorgulamadı 
bile. Çünkü yarattığı ranttan gözü dönmüş 
durumda. Sonra “Neden elektrik fiyatları 
artıyor” deniyor. İşte bundan” dedi.

Kimse kimseyi kandırmasın
Elektrik konusunda kimsenin kimseyi 
kandırmaması gerektiğini belirten Kara-
bat, “Elektrik üretiminden çekilen, dağıtım 
ve tedariki dövize bağımlı özel sektöre 
bırakan AKP, enerji sektöründe kontrolü 
elinden kaybetmiştir. Burada tek çare 
kamulaştırma adımları olmalıdır.  Kimse 
bize “Eski Türkiye özentisi” laflarıyla 
gelmesin. Yapılan özelleştirmelerin sonu-
cunu gördük. Pahalı enerji ve fabrikalara 
“şalterleri indirin” talimatı. Ne ucuz, ne 

de kesintisiz enerji sağlanamadı. Üste-
lik, ülkenin beka meselesi haline geldi. 
Geleceği öngöremeyen, plan ve program 
oluşturamayan AKP geldiğimiz noktanın 
bir numaralı sorumlusudur. Ama AKP 
yetmezmiş gibi elde kalan stratejik kurum 
TEİAŞ’ı da özelleştirmek istiyor. Katar’a 
mı, Suudlara mı söz verdiniz? Açıklayın! 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji potan-
siyeli oldukça yüksek. Rüzgar ve güneş 
kaynaklarımız, doğalgaza, kömüre gerek 
olmadan bize fazlasıyla yeter. Ancak bu-
nun yatırım ile finansmanı tamamen özel 
sektöre ve dövize bağlanmıştır. Çevreci 
yatırımlarımızın geleceği, Londra ve New 
York piyasalarında belirleniyor. Biz ise 
sözde “büyüme ve serbestleşme” yalan-
larıyla buna ortak oluyoruz. Karadeniz 
doğalgazı ile de bu sorunlar çözülmez. 
Kimse kimseyi kandırmasın.

Karadeniz’deki doğalgaz rezervleri Tür-
kiye’nin yıllık 60 milyar metreküp ihtiyacı-
nı bir anda karşılayamaz. İyi ihtimalle 10 
yıl boyunca %10-15 civarı tüketime katkı 
sağlar. Ama AKP’nin aklında oradaki gazı 
da yabancılara peşkeş çekme fikri var. Şu 
anki gibi zor zamanlarda doğalgaz depo-
ları ve LNG tesisleri hayati öneme sahip. 
Trakya’da faal bir depomuz var. Tuz 
Gölü’ne de depo inşası sürüyor. Ancak 
buradaki kapasiteler Türkiye’nin ihtiyacı 
için yeterli değil” açıklamasını yaptı. 
■ NERGİZ DEMİRKAYA

BAKAN Soylu Mardin’deki te-
masları kapsamında AK Parti 
Mardin Gençlik Kolları Başkan-

lığı’nca Nusaybin ilçesinde düzenlenen 
‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim Prog-
ramı’na katıldı. Soylu, Mitanni Kültür 
Merkezi’nde bir araya geldiği gençlere 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın selamlarını ve sevgilerini ilet-
tiğini söyledi. Gençlerin seslendirdiği 
‘Suzan Suzi’ ve ‘Merdo’ adlı türkülere 
eşlik eden Soylu, burada bir konuşma 
da yaptı. Soylu, Mardin’in kadim ve 
güçlü bir medeniyete sahip olduğunu 
belirterek “Çanakkale de esas itibarıyla 
geleceğin birliğini oluşturur. Bir ülkeyi 
işgal etmeye çalışanlara karşı, o ülke-
nin bütün unsurlarının nasıl bir arada 
olduğunu gösteren bir anlayışı oluştu-
rur. Biri doğuda, biri batıda; birbirini 
tamamlıyor” dedi.

Herkes bize imreniyor
Soylu, “Kıymetli bir ecdadın torun-
larıyız. Bunu hiç unutmayın. Bugün 
Allah’a hamdolsun; özgür, hür ve 
bağımsız bir şekilde yaşıyoruz. Ovasın-
dan dağına, ırmağından ağacına kadar 
herkesin imrendiği bir coğrafyada 
yaşıyoruz. Etrafımızdaki bütün coğraf-
yaların gözünü diktiği, ‘acaba bunlar 
ne yapıyorlar’ diye sordukları bir toprak 
parçasında yaşıyoruz. 600 yıl egemenlik 
kurduğumuz dünyada; zulüm etmeyen, 
hükmederken adaletten ayrılmayan bir 
anlayışın içerisindeyiz” diye konuştu.

Avrupa vefasız
Koronavirüsle mücadele kapsamında 
yapılan çalışmalara da değinen Soylu, 
şunları söyledi: “Dünyanın en zengin 
ülkeleri olarak nitelendirdiğimiz Avrupa 
ülkeleri, yaşlılarını ölüme terk etti. Çalı-
şırken sosyal güvenlik sistemlerine para 
ödeyen ve şu anda yaşlanan insanlarına 

bakamadılar. Biz ne yaptık? Sayın Cum-
hurbaşkanımızın ortaya koyduğu sistemle 
muhtarlarımızdan sivil toplum kuruluş-
larına, polisimizden askerimize, jandar-
mamıza, validen kaymakama, belediye 
başkanından imama kadar yaşlımızın, 
büyüğümüzün neye ihtiyacı varsa evine 
ulaştırmaya çalıştık. Onu yalnız bırakma-
dık. Bu büyük bir emanettir. Bizden sonra 
bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Biz faniyiz 
ama bahsettiklerimin hepsi bu topraklar-
da baki kalacak.”

Gençlerden umutluyuz
Soylu, gençlerin yönelttiği soruları da 
yanıtladı. Bir şehidin kız kardeşinin 
“Yurdun iç güvenliğini korumak, 
kamu düzenini sağlamak için gös-
terdiğiniz çaba takdire şayan. Bu 
icraatları yerine getirirken en çok 
ne sizi motive ediyor?” sorusuna 
Soylu, şu cevabı verdi: “Birincisi, 
dün Diyarbakır annelerinde 34’üncü 
buluşma oldu. Türkiye’yi terörden 
arındırdık. Beni terörle mücadelede en 
çok motive eden şey; gençlerimiz ve 
çocuklarımızdır. Onların hedefleriyle 
buluşmasını istiyoruz. Vali olmalarını, 
bakan olmalarını istiyoruz. Ülkemizin 
çok büyük zenginlikleri var. Bu zen-
ginliklerini devam ettiren bir ülke var. 
Terörden arındırdığın zaman, terör 
örgütünü devreden çıkardığın zaman, 
her şey değişiyor. Devletin yapması 
gereken, terör örgütü ile milletin 
arasını ayırmak. Allah’a hamdolsun 
Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ortaya 
koyduğu strateji, akıl, tecrübe, bil-
gi-birikim, bütün bunlarla birlikte 
bizim geldiğimiz nokta; tam da bura-
sı. Terör örgütüyle millet uğraşmaz, 
terör örgütüyle devlet uğraşır. Devlet, 
milletinin huzuru için emrindedir. 
Ve beni motive eden, devletin asli 
fonksiyonuna kavuşmasıdır. Devlet; 
vatandaşına vicdanlıdır, devlet vatan-
daşına hürmetlidir, merhametlidir ve 

koruyucusudur. Beni motive eden, çok 
fazla gayret etmemi sağlayan şöyle bir 
duygu var; biz ne yapabileceksek Tayyip 
Erdoğan ile yapabileceğiz. O varken bu 
mücadeleden galip gelebiliriz, ülkemizi 
zenginleştirebiliriz, ülkemizin her tarafına 
eşit, hakkaniyetli, adil bir standart getire-
biliriz. O varken vicdanlı bir devletin tüm 
temellerini ortaya koyabiliriz. O varken 
gençlerimize daha iyi bir gelecek ortaya 
koyabiliriz.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 
sözleri hakkında açıklama yaptı. Bahçe-
li, Twitter hesabından yaptığı açıklama-
da, “Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve 
düşünce hürriyetini tersten yorumlamış 
tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhur-
başkanımıza karşı ağır ve affedilemez 
hakareti ne demokrasiyle, ne basın 
ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilke-
leriyle bağdaşmayacak bir çarpıklık, bir 
çürüklüktür. Elbette kötü söz bumerang 
gibidir, eninde sonunda dönüp dolaşıp 
sahibini bulacak, hatta mahcup ve ahla-
ken de mahkum edecektir. Bilhassa bu 
sözde gazetecinin kelepçe takılmaması-
na rağmen, takılmış gibi imaj uyandır-
ma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir 
tiyatrodur” ifadelerini kullandı.

Yargı kararını bekleyin
Demokrasinin saygı ve tahammül 
sistemi olduğuna işaret eden Bahçeli, 
“Bundan nasibini alamayan müfsitlerin 
üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. 
Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla 
bağımsız ve tarafsız yargı süreci baş-
lamıştır. Herkes yargı kararını sabırla 
beklemek ve riayet etmek durumundadır. 
Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan 
çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti 
demokratik ve faşizan sözleri kınıyo-
rum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi 
yapmak için sıraya giren çevrelerin 
hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak 
olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye 
ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

KARABAT tweet dizesinin sonunda şu 
ifadelere yer verdi; “LNG limanı yatı-
rımda ise AKP yine rant peşinde koştuğu 
için Türkiye’ye bir faydası olmadı. Ha-
tay’da ve Tekirdağ’da BOTAŞ’In LNG 
tesisleri var. Bir tane de özel sektöre (o 
da yandaş müteahhit) Hazine garantili 
İzmir’de LNG işi verildi. İzmir’deki 
LNG tesisi ile ilgili büyük bir gizlilik var. 
Yandaş şirkete verilen garanti tam ola-
rak bilinmiyor. Bunlar ne kadar faal, o 
da saklı. Ama AKP için yetmemiş olacak 

ki, benzer bir rant tesisi doğa harikası 
Saros Körfezi’nde yandaşa yaptırılıyor. 
Son olarak dev elinde kalan son kurum-
lardan EPİAŞ’a gelelim. Piyasadaki 
fiyatı belirleyen EPİAŞ, AKP tara-
fından zayıf bırakılmıştır. Özel 
sektöre ve uluslararası kartellere 
karşı EPİAŞ’ın güçlenmesi 
istenmemiştir.

Azerbaycan’dan, Irak’tan 
ve Rusya’dan boru hatları ile 
gelen yeraltı kaynakları Türkiye 

üzerinden dünyaya pazarlanıyor. Ama 
bizim bir fiyat belirleme gücümüz yok. 
En son aldığımız doğalgazların fiyatı 
bile Hollanda borsasında belirleniyor. 
Yeni yıla büyük enerji zamlarıyla başla-
dık. Sonra da doğalgazımızın ve elekt-
riğimizin kesileceğini öğrendik. Şubat 

sonrası zamlar daha da artacak. Bu 
işin tek çözümü enerji reformudur 

ve bunu yapacak olan biziz. O 
yüzden derhal erken seçim 

diyoruz.”  

Enerjide
kamulaştırma şart!

Yeni bir enerji reformu şart

CHP, Türk Ceza Kanu-
nu’nun 299’uncu mad-
desinde yer alan ‘Cum-
hurbaşkanına hakaret’ 
suçunun yürürlükten 
kaldırılmasına ilişkin 
kanun teklifi hazırladı. 
Teklifin, pazartesi günü 
TBMM Başkanlığı’na 
sunulacağı belirtildi. CHP 
Grup Başkanvekili Özgür 
Özel’in imzasını taşıyan 
ve pazartesi günü TBMM 
Başkanlığı’na sunulması 
planlanan 3 maddelik 
teklif; Türk Ceza Kanu-
nu’nda değişiklik öngörü-
yor. ‘Cumhurbaşkanına 
hakaret’ suçunu düzen-
leyen TCK’nın 299’uncu 
maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasını içeren tekli-
fin gerekçesinde, “TCK’nın 
299’uncu maddesi, ‘taraf-
sız, siyasi parti bağı bulun-
mayan’ cumhurbaşkanları 
için tasarlanmış olup, 16 
Nisan 2017 tarihli rejime 
kasteden anayasa deği-
şikliğinin ardından ana-
yasada yeni bir ‘Cumhur-
başkanı’ tarifi yapılmıştır. 
Türk tipi başkanlık sistemi 
olarak tarif edilen bu yeni 
rejimde cumhurbaşkanı-
nın bir siyasi parti üyesi 
dolayısıyla üyesi olduğu si-
yasi partinin genel başkanı 
olabilmesinin önündeki 
engel kaldırılmıştır. Aynı 
ile hem vali hem partisinin 
il başkanını atayabilen, 
siyasi rakiplerine sabah-
tan akşama kadar ağır 
hakaretlerde bulunabilen 
bu kişi, hem kabineye hem 
partisinin karar organla-
rına başkanlık etmekte, 
yüksek yargı organlarının 
üyelerini seçerek, yargı 
erki üzerinde de bir ta-
hakküm oluşturmaktadır” 
ifadelerine yer verildi.

CHP’den 
farklı bir 
teklif!

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sürekli artan elektrik faturalarının temel sebebinin enerji sektörünün özelleştirilmesi olduğunu 
söyledi. Twitter üzerinden iktidarın enerji politikalarını eleştiren Karabat, “Enerji sektöründe kamulaştırma şart” ifadesini kullandı

Türkiye’de 5 milyon yabancı var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de 5 milyon 300 yabancı insan yaşadığını söyledi. Soylu, “Bunun da 4 milyonu sığınmacı” dedi

BİR gencin “Ülkemizin siyasi, 
sosyal veya akademik anlamda 
göç alma-verme durumu ne-
dir?” sorusunu Soylu ise şöyle 
cevapladı: “Dünyada adalete, 
suya, eğitime, gıdaya, sağlığa 
erişim konularında Afrika’dan 
Orta Asya’ya kadar ve dünya-
nın başka kıtalarında çok ciddi 
engeller var. Dünyanın birçok 
yerinde savaşlardan ve iç çatış-
malardan kaynaklanan zorunlu 
göç, diğer yandan ekonomik 
nedenlerden kaynaklanan bir 
göç başladı. Bu ülkede 5 milyon 
300 bin yabancı var. Bunun 4 
milyonu sığınmacı, 3,7 mil-
yonu Suriyeli kardeşimiz. 300 
bini çeşitli uyruklardan kendi 
bölgelerinde, bu tip bir çatış-
ma olduğu için buraya gelmiş 
insanlar. 1 milyon 300 bini de 
ikametli çalışıyor. Batı’nın bu 
anlayışıyla göç meselesi çözül-
mez. 21’nci asır göçün bütün 
ülkeler üzerinde en etkin olarak 
sürdüğü bir asır olacak. Afga-
nistan’a yardım göndereceğiz, 
ilk treni çıkarıyoruz. İlk önce 
700 ton. İnşallah önümüzdeki 
hafta içi çıkacak. Sağlık, gıda, 
giyim, ecza var. Ülkelerine geri 
dönmeleri için orayı huzurlu 
yapmaya çalışıyoruz. Geri 
gönderme mekanizmalarımızı 
çalıştırıyoruz. Son 5 yılda 300 
bin kişiyi, kendi ülkelerine 
uçaklarla geri gönderdik. ”

4 milyon 
mülteci varKabaş’ı kınadı



COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.

COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.

GÜNDEM

ADANA’YA özgü lez-
zetlerin başında gelen, 
geleneksel olarak kuzu 

şırdanından yapılan şırdan 
dolması, kuzunun ardından deve 
şırdanıyla da en büyük boyutuna 
ulaştı. Kadıköy’de 11 yıllık şırdan 
ustası Adanalı Eşref Yıldız, 
izlediği belgeselden esinlenince 
Lübnan’dan getirttiği yaklaşık 
1,5 metre uzunluğunda olan dev 

deve şırdanını, yaklaşık 5 saatte 
pişirerek bir ilke imza attı. Deve 
şırdanını izlediği belgeselden 
esinlenerek yaptığını aktaran 
Eşref Yıldız, “Adana Ceyhan do-
ğumluyum. Uzun yıllardan beri 
kebapçıydım, mesleği bıraktım. 
Uzun yıllardan beri şırdancılık 
yapıyorum. Belgesel izliyordum. 
Sahra’da deve gördüm. Durup 
dururken aklıma geldi. Türki-
ye’de bir ilki gerçekleştirdik. 
İstatistik araştırmasına baktım. 
Daha önce yapan deneyen olma-
mış, yaptık oldu” dedi. Yaptığı 

deve şırdanının malzemelerini 
sıralayan şırdancı Yıldız Usta, 
“İçine koyduğumuz malzemeler, 
baharat olarak; kimyon, karabi-
ber, Adana’ya özgü salça, pirinç, 
özellikle pirincin kaliteli olması 
lazım. Kuzu şırdanı diktiğim 
zaman hemen 1 dakikadan az 
sürüyordu. Deve şırdanını aldık 
nereye nasıl dikeceğimizi de bile-
medik, bayağı uzun sürdü. Deve 
şırdanının diğer şırdanla farkı 
biraz daha yapışkan içerisinde 
sıvısı daha yoğun” ifadelerini 
kullandı.

ADANA’YA 
zetlerin başında gelen, 
geleneksel olarak kuzu 

TATİLDE SANAT TATİLDE SANAT 
ATÖLYELERİ AÇIKATÖLYELERİ AÇIK

İSTANBUL’DAKİ bazı 
müzeler, yarıyıl tatilinde ço-
cuklar için sanat atölyeleri ile 
eğitici ve eğlenceli programlar 
hazırladı. İstanbul Modern, 
çocuklara eğlenceli ve yaratıcı 
bir tatil programı sunuyor. 24 
Ocak-4 Şubat arası hafta içi 
her gün düzenlenecek Çevri-
miçi Yarıyıl Sanat Okulu’n-
daki 5 atölye çalışması, farklı 
kavramlara odaklanacak, 
çocukların sanatın farklı ifade 
alanlarını tanımalarına olanak 
tanıyacak. “Birleşen Figür-
ler”, “Kakmalı Maskeler”, 
“Lekeler ve Çizgiler”, “Fo-
toğraftan Resme ve Birleşen 

Nesneler” başlıklı atölyeler, 
İstanbul Modern’in koleksi-
yon sergisi “Şimdinin Peşin-
de” ve geçmiş süreli sergileri 
“Selma Gürbüz: Dünya Diye 
Bir Yer” ile “Şakir Eczacı-
başı: Seçilmiş Anlar”ın sanal 
tur gösterimiyle başlayacak. 
Çocuklar bu bölümde müze 
uzmanlarıyla atölyeye göre 
değişen farklı sanat yapıtla-
rını çözümleyecek. Ardından 
müze uzmanının canlı olarak 
paylaşacağı sanat etkinliğini 
izlerken, her evde bulunabilen 
malzemelerle kendi sanat ça-
lışmalarını yaratacak. Çocuk-
lar atölyelerin her birine, ayrı 

ayrı veya bütün olarak katıla-
bilecek. Atölyelerin beşine de 
kayıt yaptıranlara “Çocuklara 
Çevrimiçi Sanat Okulu Katı-
lım Belgesi” verilecek.
Çevrimiçi Yarıyıl Sanat Oku-
lu’ndaki atölye çalışmaları, 
4-7 yaş grubu çocuklar için 
10.00-11.00, 8-12 yaş grubu 
çocuklar için ise 11.30-12.30 
saatlerinde düzenlenecek. 
Atölye çalışmaları, video kon-
ferans sistemiyle canlı olarak 
gerçekleştirilecek. Katılımın 
kontenjanla sınırlı tutulacağı 
etkinlikler için kayıt, www.is-
tanbulmodern.org üzerinden 
yapılabiliyor.

Kadıköy’de 11 yıllık şırdan ustası Adanalı Eşref Yıldız, izlediği bel-
geselden esinlendi, Lübnan’dan getirttiği yaklaşık 1,5 metre uzun-

luğunda olan deve şırdanını 5 saatte pişirerek bir ilke imza attı

İstanbul’daki müzeler yarıyıl tatilinde çocuklar için mask ve heykel yapı-
mından kağıttan kent tasvirine, kış okulundan sanatın farklı ifade alanlarını 

tanımaya kadar yüz yüze ve çevrim içi çeşitli atölye programları sunuyor

KADIKÖYLÜ USTA 
İLKİ BAŞARDI

Son günlerde ilginç gelişmeler oluyor. Adeta 
her kafadan bir ses çıkıyor. Kimileri tehdit 
ediyor kimileri eleştiriyor.

Bu arada olan garibanlara oluyor. Elektrik. 
Doğalgaz. Pahalılık, en� asyon, geçim sıkıntısın-
dan bahseden yok. Zaten bahsedilmemesi içinde 
5 yıl önce söylenmiş bir şarkı gündeme geldi.

Sezen Aksu 2017 yılında, Şahane birşey yaşa-
mak adlı şarkısında geçen, “Binmişiz bir alame-
te. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil 
Adem ile Havvaya” sözleri adeta bir kampanyaya 
dönüştü. 

Milli Bekacılar ve diğerleri 5 yıldır neredeydi-
ler?  Bu durumda Adem Baba ve Havva Ana-
mızla farkları nerede? Gerginlik ve kaos yaratıp 
yukarıda bahsettiğimiz hayat şartları ve inleyen 
halktan bahsetmemek için bilen bilmeyen dini-
mizle alakası olmadığı halde dinimizi kullanıp 
istismar edenlerin aklı 5 yıldır neredeydi bilin-
mez ama, sanki yeni bir şey söylenmiş gibi her 
kafadan bir ses çıkıp, daha dünlerde, “Yetmez 
ama evet” diyen çoğu kez mevcut iktidarı des-
tekleyen hatta köşke davet edilen Sezen Aksu’ya 
vurmaya güya dine sahip çıkmaya çalışmaya 
başladılar.

Dinimiz hoşgörülü değil mi?
Bildiğim kadarıyla dinimiz hoşgörü ve barış, 

kardeşlik, paylaşımcı bir dindir ve dinimizde 
inançlara baskı yapmak yoktur. Fatih Sultan 
Mehmet Han İstanbul’u feth edip, Doğu Roma 
İmparatorluğunu yok ettiğinde Hıristiyanları 
Ayasofya’ya toplayıp, “Bundan böyle canınız, 
malınız bize emanet, İsteyen istediği gibi inancı-
na devam edebilir” diyerek dinde baskı olmadı-
ğını belirtmiş olmuyor mu?

Peygamber Efendimiz S.A. her zaman , “Ben 
bir elçiyim. İslam’ın özelliklerini anlatıp davet 
etmekle görevliyim. Kimseye illaki böyle olacak-
sınız diyemem” diyerek İslamiyet’i yaymadı mı?

Peki, bunlara ne yapacağız
Şarkı ve türkülerimizde bunlara benzer dini 

öğelerin yer aldığı yüzlerce hatta binlerce si var. 
Aklıma gelenleri sıralayayım da; bu gurup bun-
lar için ne diyecekler?

“Cahildim dünyanın rengine kandım.”, “Ergen 
kız, cahil oğlan” türküsü. Anadolu’da bilindiği 
gibi gençlere aklı her şeye ermiyor anlamında 
cahil kelimesi hemen her yerde kullanılır.

Orhan Gencebay’ın, “Batsın bu dünya”ve 
devamında, kula kulluk edene yazıklar olsun” 
şarkısına ne demeli.  “Tanrım beni baştan ya-
rat” derken, bir isyanı kafa tutmayı hatırlatmıyor 
mu?

Yine çoğumuzun söylediği ya da duydu-
ğu, “Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem gönder 
Allah’a” ve bunlara eklenebilecek yüzlerce türkü 
ve şarkı. Hadi buyrun bakalım nerede ne zaman 
kullanılır bilemem.

Sezen’in 2017 yılında söylediği şarkıyı 5 yıl 
sonra gündeme getirip kullananlar, yine Sezen’in 
1995 yılında çıkardığı, “Işık doğudan doğar “ al-
bümündeki 12. Şarkıyı neden görmediler ki?

Gel ey kardeş gel birliğe özen/ Birliktir her 
nefsin Kal’asını bozan/ Hiç kendi kendine 
kaynar mı kazan? Hu hu hu/ Hak la ilahe illallah 
illallah…” diye devam eden şarkısına ne diye-
cekler?

Aksu’yu lekeliler savunuyor
Bu şarkıda söz edilen “Cahil” kelimesine 

Cumhur İttifakının liderleri ve mensupları, 
diyanet ve bağlı olan bazı vaiz ve imamlar birden 
saldırıya geçtiler. Prim aldılar mı bilmem.

Bunlar şunu da bilmemi, Aksu, “Yetmez ama 
evet diyeceğim” dedi. Çözüm sürecinde AKP’den 
yana tavır koydu. O dönemde laik ve Kema-
list’lere “İki cihanda lekelisiniz” dedi mi, dedi. 
Allah’ın işine bakın ki, Sezen Aksu’yu, “Lekelisi-
niz” dedikleri insanlar savunuyor.

Anayasamızın 2. Maddesi ülkemizi , “… De-
mokrat, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” Diye 
tarif ediyor.  Yine 24. Madde din ve vicdan hür-
riyetinin esaslarını anlatıyor. 25. Madde düşün 
ve ve kanaat hürriyetini anlatıyor. 64. Maddesi 
Sanatçının Korunmasını, ve 136. Madde Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın neler yapması gerektiğini 
anlatmasına rağmen;

Tüm bunları da dikkate alarak, siz siz olun, 
söylediklerinize dikkat ederek dilinize sahip 
çıkın derim. O kadar.

Sedef Kabaş olayı
Sedef hanım cesur, biraz öne çıkmayı seven 

ve sözünü ölçülü olarak çatır çatır söyleyen-
lerden biridir. Katıldığı televizyon programın-
da, konuşulan konunun akışı gereği , Çerkez  
Atasözü olarak iki sözü arka arkaya hem de 
ifadesinde de belirttiği gibi, “Sözün orjinali bir 
atasözüdür. Hatta söylerken yanlış anlaşılma 
ihtimaline karşı orijinalini değiştirerek söyle-
dim” dedi.

Programdan sonra başta RTÜK inceleme 
başlattığını açıkladı. Adalet bakanı, Cumhur-
başkanlığı yetkililerimiz, Parti sözcüsü, iktidar 
ortağı ve daha niceleri saldırıya geçtiler. Bunun 
üzerine Cumhuriyet savcılığımız soruşturma aç-
tığını ve ilgilinin mevcutlu getirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanımız, yaptığı bir açıklama-
da, ”Artık kimse adresi belli ise  gece yarısı göz 
altına alınmayacak” demesine rağmen Gazeteci 
Kabaş gece 02.00 de yeri belli ve kaçma ihtimali 
olmamasına rağmen gözaltına alınarak Emniyet 
Müdürlüğüne götürüldü. Sonrasında çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklandı.

Hukukçuların açıklamasına göre, Cumhur-
başkanlığına hakaret suçu ile gözaltına alınıp 
tutuklanan lardan biri olarak açıklandı. , “Gö-
zaltına alınmaması gerekirdi” dediler ve üst 
mahkemeye başvuracaklarını belirterek, “Bu bir 
sindirme ve susturma operasyonudur. Bu suç 
olsa bile sonuç böyle olmamalıydı” dediler.

Sonuç olarak bu ve benzer olaylara muhatap 
olmaması için söylediklerine dikkat edip dilini 
korumak için dikkat etmelidir…

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, çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “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 
Semalka Köprüsü'nü de inceledi.

Bakan Akar
sınır hattında

Murat
Açıl

Herkes diline
dikkat etsin!..

Cuma günü karnelerin dağı-
tılmasıyla başlayan sömestir 
tatilini iple çeken çocuklar 

akvaryuma akın etti. Soğuk hava-
nın da etkisiyle kapalı alanlarda 
vakit geçirmek isteyen aileler 
ise eğlenceli, eğitici ve öğretici 
etkinlikleri tercih ediyor. LEGO-
LAND®  Discovery Centre ve SEA 
LIFE İstanbul ise Korsan Hazine 
Avı isimli çocukların eğlenirken 
öğreneceği etkinlikler düzenle-
di. Akvaryuma aileleriyle gelen 
çocuklar, sualtı dünyasını keşfedip 
balıkları meraklı gözlerle izlerken 
anne ve babaları da o anları ölüm-
süzleştirmek için bol bol fotoğraf 
çekerek, keyifli bir gün geçirdi. 

Korsan gemi mozaiği
hazırlayacaklar

LEGOLAND Discovery Cent-
re’da çocuklar ellerindeki hazine 
haritalarıyla Kaptan Brickbe-
ard’ın altın hazinesini aramak 
için eğlence dolu dolambaçlı bir 
maceraya atılırken ipuçlarını 
takip etmenin yanı sıra hayal gücü 
ve yaratıcılıklarını kullanarak 
LEGO®  parçalarıyla hazırlanan 
korsan gemi mozaiğini tamamla-
yıp kendi gemilerini tasarlayacak.  
SEA LIFE İstanbul’da ise kaptan 
köpekbalığı ile tanışacak, hazi-
nesini bulmasına yardım edecek 
ve daha dikkatli davranarak 
okyanuslar için nasıl daha iyi bir 
gelecek sağlayabileceklerini keş-
fedecekler. Çocukların eğlenerek 
öğrenecekleri kendi yeteneklerini 
keşfedecekleri, hayal dünyalarını 
genişletecek ve yaratıcılıklarını 
ortaya çıkaracak olan bu etkin-
likler sömestr boyunca devam 
edecek. 

Sürpriz hediyeler dağıtılıyor
Korsan Hazine Avı temalı et-

kinlikler düzenlediklerini söyle-
yen Merlin Entertainments Pazar-
lama Koordinatörü Pelin Özbay, 
“Merkezde dolaşan çocuklarla 
ilgilenip, fotoğraf çektiren bir kor-
san karakterimiz de var. Ayrıca 

belli noktalara hediye zarfları 
koyduk. İçlerinde diğer merkezle-
re davetiyeler, mağazadan hediye 
çekleri, küçük anahtarlıklar var. 
Çocukları mutlu etmek için küçük 
sürpriz hediyelerimiz var. Çok da 
yoğun ilgi görüyoruz. Yoğunluk 
çocukların karnesini aldığı gün-
den başladı. Tüm hijyen önlemle-
rini de alıyoruz” dedi.

Çocuklar doğayı öğreniyor
Her türlü hijyen önlemlerini al-

dıklarını anlatan Özbay, “Merkeze 
belli sayıda kişi alabiliyoruz. Haf-
tanın her günü sabah 10.00 akşam 
20.00 saatleri arasında açığız. Yıl 
içerisinde farklı temalarda etkin-
likler düzenliyoruz. Çocukların 
sualtı dünyasına ilgisini artırmayı, 
yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaç-
lıyoruz. Bu etkinliklerin yanı sıra 
çocuklara doğayı, okyanusları ve 
sualtı canlılarını nasıl koruyacak-
larıyla ilgili bilgiler de veriyoruz. 
Onların canlılara kendilerini daha 
yakın hissetmeleri için çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Avrupa’nın en uzun tüneli
SEA LIFE İstanbul Veteriner 

Hekimi Kerem Baykal ise “Ak-
varyum olarak en geniş köpekba-
lığı ailesine sahibiz. Siyah yüzgeçli 
resif köpekbalığı, gri resif, zebra, 
hemşire, kum kaplanı köpek-
balığımız var. Aileleriyle gelen 
çocuklar bu türleri gözlemleyebi-
lecek. Eğer şansları yaver giderse 
besleme saatinde de görebilecek-
ler. Ayrıca vatoz çeşitlerimiz de 
var. Akdeniz’de göremeyecekleri 
sadece tropikal denizlerde göre-
bilecekleri farklı türden canlıları 
gözlemleme şansı bulacaklar. 83 
metre uzunluğunda Avrupa’nın 
en uzun tüneline sahibiz. Tünelin 
girişinde tropikal deniz balık-
larını, 160 kg’lık İtalyan sualtı 
kaplumbağamız Iggy’yi görme 
şansları olacak. Yine akvaryum-
da bazı kaya balıkları, orta su 
balıklarını yakından görecekler” 
ifadelerini kullandı. DHA

FORUM FORUM iiSTANBULSTANBUL
DOLUP TASTIDOLUP TASTI
Sömestir tatilinin başlamasını fırsat bilen aileler çocuklarıyla katılmak için etkinlik 

arayışına girdi. Forum İstanbul AVM’de bulunan Discovery Centre ve SEA LIFE İs-
tanbul sömestir tatilinde çocukların eğlenerek bilgi ve becerilerini artırmak için 15 

gün boyunca devam edecek olan Korsan Hazine Avı temalı etkinlikler hazırladı

Çocuklar 
için faydalı
LEGOLAND®  Discovery 
Centre İstanbul Model 
Yapım Uzmanı Deniz Can 
Doğan da “Korsan gemi-
sini yapmak için çocuk-
lara talimatlar veriyoruz 
onlar da görüp yerleştiri-
yorlar. En sonunda kolek-
tif olarak 216 kişinin bir-
likte yaptığı korsan gemi 
mozaiği temalı bir eser 
ortaya çıkacak. Çocuklar 
eseri sahiplenip daha 
sonra buraya geldiklerin-
de ‘eseri ben yapmıştım’ 
diyecek bu çok önemli. 
Hem de etkinlik sırasında 
el, göz koordinasyonları 
gelişiyor, takip etme ye-
tenekleri gelişiyor” dedi. 
Akvaryumu ziyaret eden 
aileler karne hediyesi 
olarak çocuklarını buraya 
getirdiklerini ve eğlendik-
lerini söyledi. Akvaryum 
içerisinde saklı hediyeleri 
çok beğendiğini söyleyen 
çocuklar ise hem gezerek 
hem de oyunlar oynaya-
rak keyifli bir gün geçir-
diklerini dile getirdi.

Soğuk havanın da Soğuk havanın da 
etkisiyle kapalı alan-etkisiyle kapalı alan-
larda vakit geçirmek larda vakit geçirmek 

isteyen aileler ise isteyen aileler ise 
eğlenceli, eğitici ve eğlenceli, eğitici ve 
öğretici etkinlikleri öğretici etkinlikleri 

tercih ediyor. LEGO-tercih ediyor. LEGO-
LAND®  Discovery LAND®  Discovery 
Centre ve SEA LIFE Centre ve SEA LIFE 
İstanbul ise Korsan İstanbul ise Korsan 

Hazine Avı isimli Hazine Avı isimli 
çocukların eğlenirken çocukların eğlenirken 
öğreneceği etkinlik-öğreneceği etkinlik-

ler düzenledi. ler düzenledi. 

Pierre Loti keyfi 
EYÜPSULTAN’DA bulunan Pierre 
Loti Tepesi’nde görenlere kendini 
hayran bırakan beyaz örtü, drone ile 

havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta 
sonu İstanbul’da kar yağışı etkili oldu. 
Gece saatlerinde yoğunlaşan ve sabah sa-
atlerinde de devam eden kar yağışı sonrası 
vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. 
Vatandaşlar erken saatlerden itibaren 
Eyüpsultan Pierre Loti Tepesine akın etti. 
Megakenti saran beyaz örtü görenlere ken-
dini hayran bırakan manzaralar oluşturur-
ken, Pierre Loti Tepesi’nde kartpostallık 
görüntüler ortaya çıktı.
Almanya’da İstanbul’a gezmeye gelen 
Bülent Altuğ, “Gerçekten şanslıyız, Alman-
ya’dan arkadaşlarla 3-4 günlüğüne buraya 
gezmeye geldik. İstanbul’da ilk defa kar gö-
rüyoruz. Bundan önce de İstanbul’a geldik 
ama kar görememiştik. Pierre Loti’ye de ilk 

defa geldim, arkadaşlar daha önce gelmişti 
ama bu benim ilk gelişim. Manzara çok gü-
zel. Bence herkesin gelmesi lazım buraya. 
Ben de ilk önce yukarıdan aşağı bakacağız 
işte diyordum ama Pierre Loti çok güzel, 
görülmeye değer bir yer” dedi.

Manzara çok güzel
Eşiyle birlikte gezmeye gelen Demet Altuğ, 
“Çok güzel ilk defa geldik, eşimin de anlat-
tığı gibi şanslıyız, mutluyuz hava güzel ve 
karlı, güzel yer bol bol fotoğraf çektirdim” 
şeklinde konuştu. Manzaranın çok hoşuna 
gittiğini ifade eden Sedef Arslan, “Ben 
buraya 2-3 defa gelmiştim ama ilk defa karlı 
gördüm” dedi.

EYÜPSULTAN’DA 
Loti Tepesi’nde görenlere kendini 
hayran bırakan beyaz örtü, drone ile 
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beylİkdüzü Belediyesi, hiz-
mette fırsat eşitliği ilkesiyle
projelendirdiği Gezici Hizmet

Otobüsleri’nden birini daha ilçeye ka-
zandırdı. 7’den 70’e tüm vatandaşların
kitaba ulaşabilmesi için hayata geçirilen
Gezici Kütüphane’nin ardından Mobil
Sağlık Aracı da yola çıktı. Beylik Pazar
Alanı’nda gerçekleşen açılış törenine,
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık’ın yanı sıra projenin hayata
geçmesine katkıda bulunan Muya Ano-
nim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Özkan Acar, siyasi parti temsilcileri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören
kapsamında, Florya Medikal Park Has-
tanesi’nin katkılarıyla 13 yaşındaki Se-
rebral Palsi hastası İbrahim Demir için
özel hazırlanmış bisiklet ile 6 yaşındaki
özel gereksinimli Emirhan Akıncı’ya
sağlanan medikal malzeme desteğini
Başkan Çalık takdim etti. 

Ayağına götüreceğiz

Açılışta konuşma yapan Belediye Baş-
kanı Çalık, “Beylikdüzü’nde mutluluğu

planlarken çok değerli sanayici dostları-
mız da bizleri destekliyor. Bu noktada
Özkan Bey ve ailesine destekleri için çok
teşekkür ediyoruz. Mobil Sağlık Aracı

ile birlikte Beylikdüzü’nün daha deza-
vantajlı mahalle ve sokaklarında hizmeti
vatandaşın ayağına götüreceğiz. Bu
proje inşallah erken tanı ve teşhiste va-

tandaşlarımızın işine yarayacak. Yaptı-
ğımız her iş bugüne nefes yarınlara
umut olmaya devam edecek.” ifadelerini
kullandı. Başkan Çalık, açılış kurdelesi-
nin kesilmesinin ardından otobüsü de-
taylıca gezdi. 

Çözüm üretilecek

Açılışı yapılan Mobil Sağlık Aracı, bele-
diye bünyesinde verilen sağlık hizmetle-
rine çeşitli nedenlerle erişemeyen
vatandaşlara hizmet götürecek. Farklı
lokasyonlarda belirli sürelerde buluna-
cak hizmet otobüsünde, pek çok sağlık
hizmetinin yanı sıra Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü’nün verdiği hizmetlere yönelik
bilgilendirmeler de yapılacak. Mobil
Sağlık Aracı içinde verilmesi mümkün
olmayan hizmetler ise gerekli yönlendir-
meler ve vatandaşlardan alınan talepler
doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü
hizmet binasında yerine getirilecek. Aynı
zamanda ilçedeki özel sağlık kuruluşları
ile yapılacak anlaşmalar sonucunda va-
tandaşların farklı tür ve nitelikteki sağlık
ihtiyaçlarına da çözümler üretilecek. 

Beylikdüzü Belediyesi,  Gezici Hizmet Otobüsleri’nden biri olan Mobil Sağlık Aracı’nı hizmete açtı. Proje ile Beylikdüzü’nde
yaşayan tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini hedeflediklerini belirten Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Mobil Sağlık Aracı ile birlikte hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz" dedi. 

Mobil araç yola çıktı

ZAYİ
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Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvanlık Müdürlüğü
işlet kayıt belgesi kaybettim. Hükümsüzdür.

E senler Belediyesi, geçmişe özlem
duyan vatandaşları, Dörtyol
Meydanı’nda nostaljik bir yolcu-

luğa çıkardı. Klasik otomobil sevdalıları-
nın beğenisini toplayan Açık Hava
Klasik Otomobil Sergisi ve Grup Retro-
büs konseri ile devam etti. Sergiye ilgi
bir hayli fazlaydı. 70'e yakın klasik oto-
mobilin sergilendiği etkinlikte vatandaş-
lar araçlarla fotoğraf çektirmek için
birbirleriyle yarıştı.

Büyük bir zevk

Sergiye otomobiliyle katılan klasik oto-
mobil tutkunu Ömer Faruk Kaleli, “Kla-
sik otomobillere 13-14 yaşımdan bu
yana ilgim var. Her aracı nostaljiye çe-
virmeye çalışıyorum ama olmuyordu. 6
ay önce aracımı aldım ve şu an kullanı-
yorum. Yolda kaldığım zamanlar oldu,
çok uğraştım ama yolda aldığım keyfi ve
zevki en kaliteli bir araçta bile alamıyo-
rum. Bu aracı kullanırken aldığım zevki
hiçbir şeye değişmem. Bazen bu araca
bu masraf yapılır mı? Bu kadar uğraşılır
mı? Diyorlar ama ben bu araçla ilgilen-
mekten zevk alıyorum. Vatandaşın da il-
gisi çok fazla yolda durduran, otoyolda
korna çalan, sağa çekip fotoğraf çekin-
mek isteyenler oluyor” dedi. 1980 yı-
lında gelin arabası olarak kullandığı

aracın farklı bir rengi ile sergide karşılaş-
tığını ve çok duygulandığını belirten
Hacer Hanım ise “Çok güzel ve mü-
kemmel bir sergi. Bugün bizler eski gün-
leri yeniden yaşıyoruz. Arkamdaki sarı
aracın mavi renklisi benim gelin ara-
bamdı. 1980 yılında o araçla gelin ol-
muştum. Şimdi o günleri yad ettim”
diye konuştu. 1957 model chevrolet be-
lair model aracıyla sergide yer alan
Kemal Çobanoğlu da “Çocukluğumdan
bu yana otomobillere ilgim var. Bu araç-
ların içerisinde büyüdük, seviyoruz. Bu
başka bir duygu ancak bu araçları kul-
landığınızda onu anlarsınız” dedi. Yeşil-
çam’ın unutulmaz filmlerinden
Sultan’da kullanılan aracın aynısı olan
1976 model minibüsüyle sergiye katılan
Ümit Aktaş, “Yaklaşık 9 sene önce bu
işe başladım. Bu ilk klasik aracım ve ilk
göz ağrım. Aracım Sultan filminde kul-
lanılan aracın aynısı, 1976 model bir
araç. İçerisinde bulunan aksesuarlar bile

o filmde kullanılan aksesuarlarla aynı”
ifadelerini kullandı.

Sadece 7 tane var

Türkiye’de 7 tane bulunduğunu belirten
klasik minibüsünün vatandaş tarafından
yoğun ilgi gördüğünü anlatan Levent
Dikbaş ise “Bu araçlardan bir tanesi
bizde bulunuyor. Bu araca gözümüz gibi
bakıyoruz. Bu tür etkinliklere katılıp ar-
dından otoparka çekiyoruz. Herkes yolda
bu araca selam veriyor ben de selamlara
karşılık vermekten iki kere korna yaktım.
Trafikte seyir halindeyken çok fazla ilgi
var. Vatandaşın ilgisi gayet yoğun” ifade-
lerini kullandı. Sergiyi gezen Sevim Yıl-
dırım da “Benim zamanımın otomobilleri
hepsi çok güzel. Torunumla birlikte gezi-
yoruz hepsini çok sevdik. Eskileri hatırla-
dım bugün ve hala o devri istiyorum. O
devri çok seviyorum. Şu araçların güzelli-
ğine bakar mısınız? Görünüşleri bile çok
hoş” açıklamalarında bulundu. DHA

Barış KIŞ
barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

15 TEMMUZ;
Bir kahramanlık hikayesi

15 Temmuz 2016'da Fethullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel
Devlet Yapılanması (PDY) tara-

fından düzenlenen hain darbe girişiminin üzerin-
den bugün 5n yıl geçti. Hain darbe girişiminin
üzerinden 5 yıl geçti ancak 251 vatandaşın şehit
olduğu, 2196 vatandaşın da gazi olduğu karan-
lık gecede yaşananlar hafızalardaki tazeliğini ko-
ruyor. Bu kara günde Şehit Ömer Halisdemir'in
yazdığı gibi onlarca kahramanlık öyküsü ortaya
çıktı ve darbe girişimi durduruldu. 

Hain darbe girişimi büyük bir mücadele ve di-
reniş ile engellendi. Halkın öncülüğü ve güvenlik
güçlerinin desteğiyle FETÖ/PDY tarafından dü-
zenlenen darbe girişimi saatler içerisinde berta-
raf edildi. Darbe girişimi ileri boyutlara
ulaşmadan engellendi ancak 15 Temmuz gece-
sinde onlarca şehit verildi. Vatandaşların tankla-
rın önünde dimdik durduğu ve birçok
kahramanlık hikayesinin yazıldığı 15 Temmuz'da
hayatınıkaybeden şehitlerimize bir kez daha Al-
lah'tan rahmet diliyoruz. 

15 Temmuz'un en büyük kahramanı hiç kuşku-
suz milletimizdir. Bu nedendle 15 Temmuz'un iyi
anlatılıp değerlendirilmesi gerekir. Bir daha bu
tür ihanetlerin yaşanmaması için uyanık olma
zorundayız. 15 Temnmuz'u siyasetin kısır alanın-
dan kurtarıp, geleceğimize ışık tutan bir fener
gibi algılamalıyız. 

FETÖ

FETÖ dünya tarihinde başka bir benzeri olma-
yan bir terör örgütü. Her ne kadar Haşhaşilere
benzetilsede çok daha aktif ve kapsamlı olduğu
bir gerçek. Böyle bir örgüte karşı savunma me-
kanizmanızı çok güçlü olması gerekir. Bir kere
Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunan her-
kes bu örgütü iyi anlamalı, operasyonlarına karşı
teyakkuz halinde olması gerekir. 

NOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARINOSTALJI RUZGARI
Tarihe tanıklık eden 

klasik otomobiller, Esen-
ler Dörtyol Meydanı’nda

vatandaşları nostaljik bir
yolculuğa çıkardı. Mo-

deli, 1950’lerden 80’lere
kadar uzanan araçlardan
oluşan Açık Hava Klasik
Otomobil Sergisi yoğun

ilgi gördü. Sergi alanında
gerçekleştirilen Retrobüs

konseri ise vatandaşa
keyif dolu anlar yaşattı.

HER DÖNEME AİT
ARAÇLAR YER ALDI

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü
Hüseyin Cerrahoğlu ise vatandaşın mut-
luluğuna tanıklık ettiklerini anlatarak,
“Bugün burada gülen yüzleri gördükçe
bizler de çok mutlu olduk. Vatandaşımız
mutlu bizler de mutluyuz. Her döneme
ait araç var. Bizim davet ettiğimiz araçla-
rın yanı sıra bir de etkinliği duyup gelen-
ler oldu” değerlendirmesinde bulundu.
Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar Grup
Retrobüs konseri ile Yeşilçam’ın unutul-
maz şarkılarına eşlik etti.

MarMaraDenizi Koruma Eylem Planı Ko-
ordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Çevre
ve Şehircik Bakanı Murat Kurum başkanlı-

ğında tamamlandı. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkan-
lığı Çalışma ofisindeki toplantı basına kapalı olarak 3
saat sürdü. Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma
Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'ndan sonra düzenle-
diği basın toplantısında, "Bugün de yine; kendilerinin im-
zalarıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu'muzun ikinci
toplantısını gerçekleştirdik. Hep birlikte Marmara Denizi
Eylem Planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları, kat
ettiğimiz aşamaları ve geldiğimiz noktayı müzakere ettik,
yeni kararlar aldık" dedi.  Marmara deniz yüzeyindeki
müsilajın kapladığı alan 3,5 hektara düştüğünü söyleyen 

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli ba-
lıkçılara verilecek desteği bir önceki yıla göre iki katına 2
bin -2 bin 900 liraya çıkardık. Bu kapsamda, Tarım ve
Orman Bakanlığımızla birlikte, ilave olarak 4,2 milyon
lira ödeme yapacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından bu-
güne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun
tespit edilmedi. Yüzme suyu alanlarındaki müsilaja yöne-
lik toksikolojik ve patolojik analizleri yaptık ve olumsuz
herhangi bir duruma rastlamadık. Yani vatandaşlarımız
gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık
yiyebilirler" diye konuştu. Bakan Kurum, sözlerine şu şe-
kilde devam etti: "Mart-Temmuz ayları arasında yapılan
uydu gözlemlerinde müsilajın alan büyüklüklerini çıkar-
dık. Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye
toplamda 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de
çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men
ettik."

500 km'lik tarama

Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği'ni Ağustos ayı

sonuna kadar yayınlayacaklarını söyleyen Bakan Kurum,
"Yüzer sistem atık kabul tesisleri oluşturacağız. Böylece
gemi atıklarının geri kazanımını sağlayacak ve daha sıkı
takip altına alacağız. Şu anda müsilajı tetikleyen faktörleri
izlediğimiz nokta sayımızı 150 istasyona çıkardık. Araş-
tırma alanımızı daha da genişlettik. Müsilaj problemi
başladığı günden bu yana 234 istasyonda 40 gün bo-
yunca, çeşitli derinliklerde 500 kilometre tarama ve araş-
tırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda müsilajı sadece
deniz yüzeyinden temizlemedik. İlk 20 metre derinlikte
artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yü-
zeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı.
Yani orta bölümde sıkışmış durumda olduğu için artık fi-
ziksel olarak toplama yapılamayacak durumda. Sevindi-
rici bir gelişme olarak ifade edeyim. Bilim insanlarımıza
göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu bek-
lenmiyor. İnşallah çalışmalarımızla ve doğal yollarla or-
tada sıkışan müsilaj da parçalanacak ve dağılacak.
Özellikle kentsel kirliliği kestiğimizde müsilaj tamamen
yok olacak ve bir daha geri gelmeyecek" dedi.  DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, "İlk 20
metre derinlikte artık

müsilaj yok. Sonraki 10
metrede var. Yine dipten

yüzeye doğru gidildiğinde
ilk 30 metrede müsilaj

kalmadı" dedi

İlk 20 metrede müsilaj yok!

İBB görevini
bize devretsin
İstanbulBüyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Tem-
muz ayı meclis toplantısının 2. oturumunda söz alan İBB
MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek
ve uçkun şikayetlerini İBB meclis gündemine taşıdı. Sivri-
sinek ve uçkunla mücadelede İBB’nin yetersiz kaldığına
dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz Mart ayında
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili yönetimine bir
takım uyarılarım olmuştu. Asfalt programını çok geç yap-
tınız, önümüzdeki yıl buna dikkat edin. Mezarlıklarda te-
mizlik noktasında bayram hazırlıklarının yapılamamasına
ile ilgili uyarılarımız olmuştu. Ama en önemlisi uyarımızda
larva ve uçkunla mücadele konusunda geçen yıl sınıfta
kaldıkları ama pandemi yoğunluğu dolayısıyla bu konuya
odaklanamadıkları için bunu tolere ettiğimizi söylemiştik.
Silivri Belediyesi olarak biz geçen yıl mecbur kalıp davetiye
usulüyle bir ihale yapıp Silivri Belediyesinin bütçesine
İBB’nin görev ve sorunluluğundaki bir alana girerek har-
cama yapmıştık.” dedi.

Sinek problemi ne olacak?

Konuşmasında sorunun çözümü için
öneride bulunan Başkan Yılmaz şu ifa-
delere yer verdi: “İstanbul’da vatandaş-
larımızla bir araya geldiğimde bana en
çok sorulan, ‘Bu sinek problemi ne ola-
cak?’ Sorusu oluyor. CHP komisyon
üyemize şunu söylemek istiyorum.
CHP’li belediyelerin çağrı merkezlerine
gelen şikâyetleri lütfen belediye başkanlarından istesinler.
Çağrı merkezlerine gelen 10 şikâyetten 5-6’sı sinek ve uç-
kunlarla alakalı şikâyetler. Bu sorun ortada dururken ra-
kamlar üzerinden gidersek yanılırız arkadaşlar. Ortada çok
ciddi bir sorun var. Özellikle İstanbul’un çeperinde deresi,
göleti, ormanı ağaçlığı olan ilçeler şuan sinekten sivrisinek-
ten geçilmiyor. Ben buradan bir öneride bulunmak istiyo-
rum. İBB Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bu
görevi, yetkiyi, sorumluluğu bu işin bütçesiyle birlikte 39
ilçe belediye başkanına devretsin. Çünkü ilçe belediyeleri-
nin bu mücadeleyi yapmak için araç, gereç, teçhizat ve
personeli yok. Eğer önümüzdeki yıl bu bütçeyi bizlere dev-
reder ve bizde buna göre aksiyon alırsak İstanbul’u daha
sineksiz daha güzel günler bekler diye düşünüyorum.”  

3GÜNCEL 16 TEMMUZ 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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Bahçelievler’de üçü öğrenci dört kadın, 4 bin 600 liradan 9 bin 750 liraya çıkarılan kirayı kabul 
etmemeleri üzerine evin pansiyon olarak kullanıldığı şikayetiyle gece yarısı apar topar evden 
çıkarıldı. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Melisa Kızoğlu, “Karakolda bize ‘İfadenizi verin mühür 
takılacak’ denildi. Eve döndüğümüzde birkaç parça eşyayla dışarı atılmak zorunda kaldık” dedi

Biri özel okulda öğret-
men, diğerleri üniversite 
öğrencisi dört kadın, 

geçtiğimiz yıl Haziran ayında 
Bahçelievler’de 4 bin liraya 
daire kiraladı. Daire, 30 Aralık 
2021 günü satılarak el değiştirdi. 
Kiracıların iddiasına göre, yeni 
ev sahibi Bilgin Yılmaz kirayı 
9 bin 750 liraya çıkardı. Tuta-
rın yüksek olduğunu belirten 
kadınlar, 1 yıllık kontratları 
olduğunu hatırlattı. Bunun üze-
rine ev sahibi Yılmaz, 5 Ocak’ta 
“Ev pansiyon gibi kullanılı-
yor. Gireni çıkanı belli değil” 
diyerek kaymakamlığa şikâyette 
bulundu. Günler sonra polis ve 
zabıta ekipleri daireye gitti. Ya-
pılan incelemede, ev sahibinin 
şikâyetinin gerçeği yansıtmadığı 
tutanak altına alındı. Ev sahibi 
Yılmaz’ın ikinci şikayetinin 
ardından 17 Ocak’ta eve gelen 
polis ekipleri, 4 kadını ifadeleri-
ni almak üzere Kocasinan Şehit 
Mehmet Aydın Polis Merkezi 
Amirliği’ne götürdü. İfade 
işleminin ardından kadınların 
kaldığı ev gece saat 01.30’da 
mühürlendi. Gece yarısı ortada 
kalan kadınlar, yakınlarının 
evlerine yerleşti. Kiracı kadınlar 
daha sonra kararın iptali için 
mahkemeye başvurdu. İstanbul 
Üniversitesi İşletme Bölümü’n-
de okuyan Melisa Kızoğlu, 
İstanbul 8. İdare Mahkemesi’ne 
kararın hukuksuz olduğunu 
gerekçe göstererek dava açtı. 
Mahkeme 21 Ocak’ta yürütme-
nin durdurulması kararı verdi. 
Karar üzerine dairedeki mühür 
sökülüp kadınlar yeniden evle-

rine yerleşti. Yaşadıkları süreci 
anlatan Melisa Kızoğlu, “2021 
yılının Haziran ayında Musta-
fa D. ile sözleşme yaptık. Ben 
öğrenci olduğum için kendisin-
den bir oda kiraladım. Benim 
oda başı kiram bin lira olarak 
belirlendi. Toplam ev için ise 4 
bin 600 lira ödüyorduk. Mus-
tafa D., evi Bilgin Yılmaz’a 
satmış, biz bunu üçüncü kişiler 
aracılığıyla öğrendik. Yeni ev 
sahibiyle iletişime geçtik. Onlar 
eve geldiler, şartları olduklarını 
söylediler. Geldiklerinde bizden 
9 bin 750 lira para istediklerini 
söylediler. Bunu karşılayamaya-
cağımızı ifade ettik. Bu nedenle 
bizim elektriğimizi, suyumuzu 
ve doğalgazımızı keseceklerini 
söylediler. Ardından aralıklı 
günlerde kesintiler oldu. Sonra-
sında elektrik, su ve doğalgazı 
kendi adımıza aldık” dedi.

Birkaç parça eşyayla atıldık
Evin apart olmadığını kanıt-
ladıklarını söyleyen Kızoğlu, 
“Ocak ayının başında ev sahibi 
bizi şikayet etti. 17 Ocak’ta 
polisler eve geldi. Bilgin Yılmaz 
adına şikayet olduğunu söyledi-
ler. İfade alacaklarını söylediler, 
durumu anlattık, apartman yö-
neticisiyle konuştuk. Evin apart 
gibi kullanılmadığını, öğrenci evi 
olduğunu söyledik. Elimizdeki 
sözleşmeyi, faturaları göster-
dik. Tutanakta evin öğrenci 
evi olduğu yazıldı. Aradan iki 
geçtikten sonra bizi karakola ifa-
deye çağırdılar. Karakolda ‘Bize 
ifadenizi verin mühür takılacak’ 
denildi. Polislerle birlikte eve 

geldik. Zabıtalar da geldi ve bir-
kaç parça eşyayla dışarı atılmak 
zorunda kaldık. İki gece başka-
sında kaldık, dün gece eve gire-
bildik. Açıkçası ne yapacağımı 
bilmiyordum. Arkadaşım ‘Bana 
gelebilirsin ev müsait’ demesey-
di tamamen dışarıda yağmurda 
kalacaktım” diye konuştu.

Maddi manevi dava açacağız
Melisa Kızoğlu’nun avukatı 
Yunus Emre Çakıroğlu ise evin 
mühürlenmesi işleminin hukuka 
aykırı olduğuna vurgulayarak 
“Öğrenci apartı için en az 10 
öğrenci olması lazım. Apart gibi 
bir yerin yıllık kiralanması da 
beklenebilir bir durum değil. 
Bununla alakalı tespitler yapıl-
mış, faturalara bakılmış, apart-
man yöneticiyle birlikte şikayet 
olup olmadığı da kontrol edil-
miş. Bunun üzerine şikayetin 
gerçeği yansıtmadığına ilişkin 
tutanak tutulmuş. Nasıl olduysa 
iki gün sonra kiracıları tekrar 
emniyete çağırıyorlar. Bununla 
alakalı ortada, ‘Mühürlensin’ 
diye bir emir yok. Buna rağmen 
nasıl bir emirle yapıldığını bil-
miyoruz. Gelip evi gecenin bir 
yarısında mühürlüyorlar. Açık 
bir hukuka aykırılığın görülmesi 
sebebiyle mühürleme işleminin 
yürütmesinin durdurulmasına 
karar verildi. Burada bir görevi 
kötüye kullanma varsa bununla 
alakalı da şikayet yoluna gide-
ceğiz. Kiracıların uğradığı zararı 
tazmin için maddi-manevi taz-
minat davası açacak, bu sürecin 
takipçisi olacağız” dedi.
 DHA

UZUN YOLDA YENİ
DURAK İSTANBUL

Usta gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, tam 
29 yıl önce bugün kalleşçe katledildi.

Aradan geçen sürede Uğur Mumcu 
daha da güçlendi, daha da büyüdü, daha da 
özgürleşti.

Ama..
O alçak eller, o karanlık emeller, o kalleş güç-

ler her geçen gün öldü, ölüyor, ölecekler…
★★★

Türkiye’de karanlık işlerle uğraşanlar, yolsuz-
luk yapanlar, ülkeyi karıştırmaya çalışanlar, ka-
ostan ve kargaşadan beslenerek kendilerine yol 
yapanlar her zaman iş başında bulunmuşlardır.

Alçakça düzenledikleri suiksatlarla, kimi 
zaman bir devlet adamını (Eşref Bitlis Paşa, 
Vali Recep Yazıcıoğlu, Emniyet Müdürü Ga� ar 
Okkan gibi) kimi zaman bir iş adamını (Özde-
mir Sabancı gibi), kimi zaman siyaset adamını 
(Adnan Kahveci, Muhsin Yazıcıoğlu gibi) çoğu 
zaman ise gazetecileri, bilim adamlarını kurban 
seçmişlerdir.

Abdi İpekçi.
Çetin Emeç.
Hrant Dink.
Necip Hablemitoğlu.
Bahriye Üçok.
Muammer Aksoy.
Onat Kutlar
Metin Göktepe.
Ahmet Taner Kışlalı.
Uğur Mumcu bunların başında gelenlerdir.

★★★

Bu isimlere baktığınızda en belirgin ortak 
özellikleri; cumhuriyet sevdalısı, özgürlük sev-
dalısı, bağımsızlık sevdalısı, karşılıksız yurtse-
verlik, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağımlılık, 
haktan, hukuktan ve adaletten yana oluşları yer 
almaktadır.

Ve bu isimleri katledenler her ne kadar faili 
meçhul diye adlandırılmaya çalışsalar da aslına 
failleri bellidir.

Kimi zaman derin devlet bağlantıları ve iş 
birlikleri ile ortaya çıkan karanlık çeteler.

Kimi zaman radikal İslamcı örgütler.
Kimi zaman gerici, faşist, terörist grupların bu 

suikastları işledikleri bilinmektedir.
Biz bilinmektedir desek de ne yazık ki şimdiye 

kadar bu cinayetlerin hiç birisi tam anlamıyla 
aydınlanmamıştır.

Asıl suçlular bulunup ortaya çıkarılmamıştır.
★★★

İşte o alçakça suikastlardan birisine maruz 
kalan, ülkemizin ve Türk basının kaybettiği en 
büyük değerlerden biri olan Uğur Mumcu, 25 yıl 
önce bugün (24 Ocak 1993 Pazar) katledilmiştir.

Uğur Mumcu’yu anlamak ve anlatmak için 
Türkiye gerçeğini de doğru anlamak ve doğru 
kavramak gerekiyor.

Zira Uğur Mumcu’nun 30 yıl boyunca (ki 
öldürülmeseydi ömür boyunca devam edecekti) 
yazdığı yazılar ve konuşmaları bugünleri daha 
30 yıl önceden olduğu gibi anlatan ifadelerden 
oluşmaktadır.

Mumcu o yazılarında, kendisinden önce 
suikastlara maruz kalanların tam da dosyalarını 
aydınlatmak üzereyken saldırıya uğradı.

★★★

Tetikçilerin arkasındaki gerçek failler kimler-
di.

Bu işlerden kazanç sağlayanlar kimlerdi.
Uğur Mumcu, kendinden önce katledilenlerin 

can hakkını en çok sorgulayan, araştıran kişi ol-
duğundan başka bir Uğur Mumcu’muz olmadığı 
için ne yazı ki kendisine düzenlenen saldırı açığa 
çıkarılmadı henüz.

★★★

Uğur Mumcu daha yirmili yaşlarda bir de-
likanlıyken askerlik hikayesinden esinlenerek 
yazdığı ‘sakıncalı piyade’ kitabı ile Aziz Nesin’in 
dikkatini çekmiş ve Nesin ‘Ben kendi yazdıkları-
ma gülemem ama senin yazdıklarına dakikalarca 
gülmekten kendimi alamıyorum’ demiştir.

Daha sonra 1975 yılında Cumhuriyet Ga-
zetesi’nde başladığı yazılarına 1993 yılındaki 
ölümüne kadar devam etmiştir.

Cumhuriyet’teki ilk yazısında ‘Sesleniş’ başlığı 

altında yazdığı yazı ile tüm dik-
katleri üzerine çekmiş ve nasıl bu 
kadar duygulu yazmaya başladın diye soranlara 
ise, ‘Zülfi Livaneli’nin türkülerini dinleyerek’ 
demiştir.

★★★

Uğur Mumcu’nun ilk açtığı yolsuzluk dosyası 
dönemin başbakanı Süleyman Demirel’in karde-
şi Yahya Demirel’e ait ‘Mobilya Yolsuzluğu’dur.

Ve ne yazık ki Mumcu suikasta uğradığı 
tarihte yine Başbakan olan Demirel, suikastın 
ardından; ‘bu saldırıyı aydınlatmak devletin 
namus borcudur’ demesine rağmen o borç daha 
kapanmamıştır.

Yine dönemin İçişleri Bakanı Hüsamettin 
Cindoruk suikasttan sonra; ‘Zaten bekliyorduk’ 
şeklindeki açıklaması ile şaşkınlık yaratmıştır.

★★★

Uğur Mumcu’nun çok önceden tahmin ettiği 
ve yazdığı, araştırdığı o kadar yolsuzluk olayı 
oldu ki bu ülkede.

O 20 yıl önce yazıyordu; “devlet, siyaset, 
mafya” üçgeni ilişkilerini ve 3 Kasım 1996’da ya-
şanan Susurluk kazası bu üçgeni ortaya çıkardı.

İlk defa O’nun kaleminden öğrendik ‘Yeşil 
Sermaye’yi.

İlk defa O’nun kaleminden öğrendik ‘Cemaat-
çilerin tehlike oluşturduklarını, devlete sızdık-
larını’.

İlk defa O’nun kaleminden öğrendik ‘Naylon 
fatura dosyaları’nı.

İlk defa O’nun kaleminden öğrendik ‘Merdive-
naltı tüccarları’nı.

İlk defa O’nun kaleminden öğrendik ‘Din 
tücarları’nı.

“Cemaatlere, tarikatlara giren çocuklar 30 
sene sonra general olacaklar Cumhuriyet’e karşı 
ayaklanacaklar” demesinin ardından 30 yıl geç-
mişti ki; 15 Temmuz 2016’da olanları gördük!

★★★

Uğur Mumcu’nun en sevdiği kelime ‘Umut’ 
du.

Ve her konuşmasında; Çin’li yazar Pablo 
Neruda’nın o çok bilindik ‘Biz halkız, yeniden 
doğarız ölümlerde’ sözünü haykırırdı.

Mumcu’nun ölümünden sonra bir yazı kaleme 
alan Zülfü Livaneli ise ‘Onun her parçası Tür-
kiye’nin üzerine bir cemre gibi dağıldı’ diyerek 
artık bir değil milyonlarca Uğur Mumcu var 
demek istemiştir.

★★★

Uğur Mumcu’nun artık neden ve kimler tara-
fından öldürüldüğünü çok net bilmekteyiz.

Yine Uğur Mumcu’nun ölümünden sonra 
Altay Sporlu futbolcuların açtığı pankartta yazan 
‘Uğur Mumcu Yaşıyor’ sözünün, Mumcu’ya ait 
24 tane kitabında, binlerce köşe yazısında yazan 
her kelimenin öneminden ve anlamından dolayı 
geçerli olduğunu da biliyoruz.

★★★

Bize düşen;
‘’Vurulduk ey halkım unutma bizi...
Türkiye’de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 

olanlar var....
Ben Atatürkçüyüm.... Ben, cumhuriyetçiyim... 

Ben lâikim... Ben antiemperyalistim... Ben tam 
bağımsız Türkiye’den yanayım... Ben insan 
hakları savunucuyum... Ben, terörün karşısın-
dayım... Ben, yobazların, hırsızların, vurguncu-
ların, çıkarcıların düşmanıyım. Öyleyse vurun, 
parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni 
aşacaklar doğacaktır” diye haykıran Uğur Mum-
cuların yolundan gitmektir.

★★★

Bizlere düşen; hiç hak etmedikleri bir şekilde, 
aramızdan ayrılan, demokrasi adına, cumhuriyet 
adına, barış adına, Tam Bağımsız Büyük Türkiye 
adına, hayatlarını hiçe sayan, kaybettiğimiz tüm 
değerlerimizin hatıralarına sahip çıkmaktır.

Bütün bu değerlerimizi, aydınlarımızı, rahmet, 
minnet, şükran ve özlemle anıyor, anıları önün-
de saygıyla eğiliyorum....

Uğur ağabey sen rahat uyu, senin de dediğin 
gibi; ‘Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde’...
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N e diyorduk?
Sizler yaşayacaksınız.
Bizler yazacağız.

Nasıl yaşarsanız, gazetelere, televizyonlara, 
satırlarımıza da öyle yansırsınız.

Tamam anladık her televizyon gibi görünen 
televizyon değil, gazete gibi görünen gazete değil,
gazeteci gibi görünen de gazeteci değil dediğinizi
duyuyorum.

Ama onlar bizleri ilgilendirmez.
Bizler; adaletin, gerçeğin, vicdanın, mağdurun,

haklının, ezilenin, unutulanın sesi olmak zorundayız.
*

Selçuk Bayraktar diye biri kişi var.
Bu adam kalkmış Milli Havacılık rekorlarına

imza atmış.
İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin güdüm ve

kontrol sistemi tasarlamış.
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk

Milli İHA olma ünvanına sahip olmuş.,
Türkiye'nin ilk döner kanat İHA Sistemini 

gerçekleştirmiş.
Türkiye'nin ilk TİHA (Taarruzi İnsansız 

Hava Aracı) Sistemini hayata geçirmiş.
*

Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan
ile 2016 yılında evlenmiş.

Aslen Trabzon'lu ama Sarıyer doğumlu.
Zeki ve yetenekli bir mühendis.
Birileri bu kadar kaynağı ve torpili bana da

verseniz ben de başarılı olurum diyebilir.
Zaten biz insanoğlu genelde takdir etmek için

çok düşünürüz ama çamur atmak için bir saniye
bile düşünmeden aklımıza ilk geleni söylemekten
geri kalmayız.

Selçuk bayraktar için 2023'de Teknoloji 
Bakanı, 2018'de Cumhurbaşkanı yakıştırmaları
yapanlar da var.

Bunlar soyut düşünceler.
Somut ve ortada net olarak bir şey var ki o da

yüz yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa
adam gibi bir sistem ortaya çıktı.

İhalar, miuslar, jetler, uçaklar.
Bu sistemler desteklenir ve geliştirilirse dünya

arenasında Türkiye ciddi anlamda adından söz 
ettirebilir.

*
Yüz yıllık ülkemizde kimlere ne imkanlar sunuldu.
Kimi çaldı kaçtı.

Kimi doydu durdu.
Kimi sapıttı.
Kimi dağıttı.
Ancak ilk defa bir kişi üretiyor, akıl yoruyor,

hedef büyütüyor, ülkeye katma değer yaratmak
için çabalıyor.

Düzgün diksiyonlu, robert koleji, İTÜ mezunu,
Entelektüel, işkolik, başarılı bir mühendis.

Şimdi bu kişi sırf birisinin damadı diye olan bi-
teni görmezden gelmek, yapılanları inkar etmek,
yok saymak, çamur atmak, lekelemek, küçümse-
mek, ne bileyim işte böyle bir projeyi ve bilim 
insanını yazmamazlık olamazdı.

*
Türkiye tüm dünyanın konuştuğu TİHA 

(Taarruzi insansız hava aracı), Türk SİHA'sı
(Silahsız hava aracı) durumuna gelmiş.

Dünya çapında bir teknoloji getirmiş.
10'dan fazla ülkeye ihracat yapmış.
Bu projenin ve bu projeleri geliştiren kişilerin,

ekibin, aklın desteklenmesi gerekiyor.
Yok ben desteklemiyorum.
Bu adam birisinin damadı, birilerinin 

ekibinden, birilerinin aklından.
O zaman da hükümet değişir, engellemeler baş-

lar, Türkiye Cumhuriyeti bir önemli projenin daha
büyümesini, gelişmesini, güçlenmesini, ülkeye
katma değer katmasını ortadan kaldırmış olur.

Tıpkı 1930'lu yıllardaki uçak fabrikaları gibi.
Köy enstitüleri gibi.
Aselsan cep telefonları gibi.
Kaybeden kim olur?
Türkiye Cumhuriyeti.
Kazanan kim olur?
Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, muasır 

medeniyetler seviyesine gelmesini 
istemeyenler olur.

*
Türkiye'nin savunma sanayisine çok önemli 

katkıları olacak bu projeyi destekliyorum.
Selçuk Bayraktar'ın kim olduğu, kimin damadı,

kimin kayınçosu olduğu beni ilgilendirmiyor.
Selçuk Bayraktar'ın bu projesi beni çok ilgilen-

diriyor ve çok heyecanlandırıyor.
Bu projenin ülkemin geleceğine çok katkısı 

olacağını düşünüyorum.
Bu projenin ileriki yıllarda Türkiye'nin önemli

bir markası olmasını bekliyor ve istiyorum.

Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1

HEKIMLER
KOLELIGE
ZORLANIYOR
Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi ve Denizli Tabip Odası Başkanı Rıza
Hakan Erbay, Sağlık Bakanlığının poliklinik randevularını 5 dakikada bir ola-
cak şekilde açılması talimatı verdiğini belirterek, “Doktorların günlük poliklinik
sayıları yaklaşık 90 hastaya çıkacak. Hekimler performansa dayalı çalışma sis-
temiyle devlet ya da özel sektörde adeta kölelik düzenine zorlanıyor” dedi

HABER MERKEZİ

T ürk Tabipler Birliği Merkez Kon-
sey üyesi ve Denizli Tabip Odası
Başkanı Rıza Hakan Erbay, Sağ-

lık Bakanlığı'nın 9 Eylül'de yayınladığı bir
düzenleme ile devlet hastanelerinde sağ-
lık idarecilerine poliklinik randevularını
MHRS üzerinden 5 dakikada bir olacak
şekilde açma talimatı verdiğini söyledi.
Bu durumun hekimlerin hastalık bulaş
riskini artıracağını belirten Erbay; “Bir
hastanın muayene ve tetkik istemi düşü-
nüldüğünde ayrılması gereken süre en az
15-20 dakika olmalıdır” dedi.

Çok ciddi yorulduk

Corona salgını ile mücadelede 18 ayı ge-
ride bıraktıklarını belirten Erbay, “Şeffaf
yönetilmeyen pandemi nedeniyle geçtiği-
miz 18 ay boyunca tüm sağlık çalışanları
her zamankinden fazla yorulmuş, tü-
kenme noktasına gelmiştir. Bu çalışma
temposu artan vaka sayılarıyla daha da
devam edecektir. Her anlamda yıpratıcı
bu sürecin sağlık çalışanları tarafından
daha fazla tolere edilebilmesi mümkün
değildir. Çalışma saatlerinin azaltılarak 6
saate indirilmesi, dinlenme sürelerinin
yeterli bir şekilde ayarlanması, dinlenme
mekânlarının salgına göre yapılandırıl-
ması ve kişisel koruyucu ekipmanlarının
eksiksiz sağlanması gerekiyor” ifadelerini
kullandı.

1 günde 90 hasta bakacaklar

Düzenlemenin hekimlerin çalışma şev-
kini kırdığını ifade eden Erbay yapılan
hatadan dönülmesi çağrısında buluna-

rak şu ifadeleri kullandı: “9 Eylül'de ya-
yınlanan bir düzenleme ile devlet hasta-
nelerinde sağlık idarecileri tarafından
hasta poliklinik randevuları MHRS üze-
rinden 5 dakikada bir olacak şekilde açıl-
ması talimatı verildi. Günlük poliklinik
sayılarının yaklaşık 90 hastaya bakılacak
şekilde planlandığını tespit ettik. Dünya
Sağlık Örgütü uygun bir hasta muaye-
nesi için anamnez, muayene, tetkik is-
temi düşünüldüğünde ayrılması gereken
sürenin en az 15-20 dakika olmasını tav-
siye etmektedir. Dikkate alınması gereken
bir diğer husus ise poliklinik hasta sayısı-
nın 90'lara çıkarılması ile hastane gibi
kapalı ortamlarda Covid-19, mevsimsel
girip gibi hastalıklar için temas ve bulaş
riskini artırmasıdır ve halk sağlığı açısın-
dan tehlike arz etmektedir. Hastanelerde
yeni çalışma düzeneği bu haliyle hekimi
hızlı hasta bakmaya ve kaçınılmaz ola-
rak hata yapmaya sevk edecektir. Bu uy-
gulamayla birlikte doğabilecek
aksamalar hasta hekim arası barışı bo-
zacak dolayısıyla sağlıkta şiddeti daha
da körükleyecektir. Bu olumsuz düzenle-
meler hekimlerimizin ve sağlık çalışanla-
rının çalışma şevkini iyice kırmaktadır.
Salgın yorgunluğunun üzerine binen
kötü çalışma koşulları, emeğe karşılık
gelmeyen ücretler, hekimlerde değersiz-
leştirilme algısını pekiştirmektedir. Son
yıllarda hekimlik işgücü, sağlıkta dönü-
şüm süreci ile iyice ucuzlaştırılmış olup
hekimler performansa dayalı çalışma sis-
temiyle, devlet ya da özel sektörde adeta
kölelik düzenine zorlanmaktadırlar. Bu
sebeple hekim istifaları ve emeklilik ta-
leplerinin hızla arttığı bilinmektedir.
Emekli olan hekimler de geçinemedikleri
için çoğunlukla emeklilik sonrası çalış-
mak zorunda kalmaktadır. Bu kez de bir
ceza gibi emekli maaşlarında ciddi kesin-
tiler yapılmaktadır. Tıp Fakültesi öğren-
cileri ve uzmanlık öğrencileri asistanlar
tüm bu karanlık tablonun farkında ola-
rak  giderek umutsuzluğa sürüklenmek-
tedir. Bu genç hekim adayları ve
hekimler arasında intiharlar giderek art-
maktadır. Yeni mezun birçok hekim de
yurtdışında çalışma arayışındadır. Top-
lum sağlığı açısından bir bütünün unsur-
ları olan hekimlerin ve diğer tüm  sağlık
çalışanlarının fiziki ve ruhsal sağlığının
korunması çok önemlidir.”

Aile hekimleri isyan ediyor

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Ko-
misyonu üyesi, CHP Adana Milletvekili
Burhanettin Bulut da konuyla ilgili
önemli detayları işaret etti. Bulut, Covid-
19 aşı ödemesi için aile hekimine 3 bin
TL'ye kadar, aile sağlığı çalışanına da

(ASM'lerdeki hemşire) da bin 500 TL'ye
kadar ilave ek ödeme yapılabileceğine
yönelik yazı yayınlandığına dikkat çekti.
Ancak daha sonra bu ek ödemenin çe-
şitli kriterlere bağlandığına işaret eden
Bulut, “Kriterlerin birçok maddesi var ve
aile hekimi o maddelerden kaçını sağlı-
yorsa ona göre ödeme yapılıyor. Ancak
kriterlerde şöyle gariplikler var: Örneğin
aile hekimliğine bağlı aşı yapılabilir nüfu-
sun yüzde 85'i aşı olmalı bir kriter. 60 yaş
üzeri hastaların aşı olma oranı yüzde 90
olmalı başka bir kriter. Aşı zorunluluğu
yokken ve aile hekimleri, gelen hastalar o
ASM'yi mi kayıtlı yoksa başka bir yere
mi kayıtlı diye bakmadan aşı yapmaya
çabalarken, eğer ASM'ye kayıtlı hastalar
aşı olmamışsa bu kriter sağlanamamış
oluyor. Bu durumda bakanlık ek ödeme
vermiyor” ifadelerini kullandı.
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nedeniyle geçtiğimiz 18 ay boyunca

tüm sağlık çalışanları her zamankin-
den fazla yorulmuş, tükenme nokta-

sına gelmiştir. Bu çalışma temposu
artan vaka sayılarıyla daha da

devam edecektir” dedi.

Corona salgını ile mücadelede 18
ayı geride bıraktıklarını belirten

Erbay, “Şeffaf yönetilmeyen pandemi
nedeniyle geçtiğimiz 18 ay boyunca

tüm sağlık çalışanları her zamankin-
den fazla yorulmuş, tükenme nokta-

sına gelmiştir. Bu çalışma temposu
artan vaka sayılarıyla daha da

devam edecektir” dedi.

Corona salgını ile mücadelede 18
ayı geride bıraktıklarını belirten

Erbay, “Şeffaf yönetilmeyen pandemi
nedeniyle geçtiğimiz 18 ay boyunca

tüm sağlık çalışanları her zamankin-
den fazla yorulmuş, tükenme nokta-

sına gelmiştir. Bu çalışma temposu
artan vaka sayılarıyla daha da

devam edecektir” dedi.

Corona salgını ile mücadelede 18
ayı geride bıraktıklarını belirten

Erbay, “Şeffaf yönetilmeyen pandemi
nedeniyle geçtiğimiz 18 ay boyunca

tüm sağlık çalışanları her zamankin-
den fazla yorulmuş, tükenme nokta-

sına gelmiştir. Bu çalışma temposu
artan vaka sayılarıyla daha da

devam edecektir” dedi.

Corona salgını ile mücadelede 18
ayı geride bıraktıklarını belirten

Erbay, “Şeffaf yönetilmeyen pandemi
nedeniyle geçtiğimiz 18 ay boyunca

tüm sağlık çalışanları her zamankin-
den fazla yorulmuş, tükenme nokta-

sına gelmiştir. Bu çalışma temposu
artan vaka sayılarıyla daha da

devam edecektir” dedi.

Corona salgını ile mücadelede 18
ayı geride bıraktıklarını belirten

Erbay, “Şeffaf yönetilmeyen pandemi
nedeniyle geçtiğimiz 18 ay boyunca

tüm sağlık çalışanları her zamankin-
den fazla yorulmuş, tükenme nokta-

sına gelmiştir. Bu çalışma temposu
artan vaka sayılarıyla daha da

devam edecektir” dedi.

Corona salgını ile mücadelede 18
ayı geride bıraktıklarını belirten

Erbay, “Şeffaf yönetilmeyen pandemi
nedeniyle geçtiğimiz 18 ay boyunca

tüm sağlık çalışanları her zamankin-
den fazla yorulmuş, tükenme nokta-

sına gelmiştir. Bu çalışma temposu
artan vaka sayılarıyla daha da

devam edecektir” dedi.

Corona salgını ile mücadelede 18
ayı geride bıraktıklarını belirten

Erbay, “Şeffaf yönetilmeyen pandemi
nedeniyle geçtiğimiz 18 ay boyunca

tüm sağlık çalışanları her zamankin-
den fazla yorulmuş, tükenme nokta-

sına gelmiştir. Bu çalışma temposu
artan vaka sayılarıyla daha da

devam edecektir” dedi.

Corona salgını ile mücadelede 18
ayı geride bıraktıklarını belirten

Erbay, “Şeffaf yönetilmeyen pandemi
nedeniyle geçtiğimiz 18 ay boyunca

tüm sağlık çalışanları her zamankin-
den fazla yorulmuş, tükenme nokta-

sına gelmiştir. Bu çalışma temposu
artan vaka sayılarıyla daha da

devam edecektir” dedi.

Corona salgını ile mücadelede 18
ayı geride bıraktıklarını belirten

Erbay, “Şeffaf yönetilmeyen pandemi
nedeniyle geçtiğimiz 18 ay boyunca

tüm sağlık çalışanları her zamankin-
den fazla yorulmuş, tükenme nokta-

sına gelmiştir. Bu çalışma temposu
artan vaka sayılarıyla daha da

devam edecektir” dedi.

Erbay, “Salgın yorgunluğunun üze-
rine binen kötü çalışma koşulları,
emeğe karşılık gelmeyen ücretler,
hekimlerde değersizleştirilme algı-
sını pekiştirmektedir. Son yıllarda
hekimlik işgücü, sağlıkta dönüşüm
süreci ile iyice ucuzlaştırılmış olup
hekimler performansa dayalı ça-
lışma sistemiyle, devlet ya da özel
sektörde adeta kölelik düzenine
zorlanmaktadırlar” diye konuştu.

Ek ödeme
alamıyorlar
CHP'li Bulut, örneğin günde 50
aşı yapıldığı düşünüldüğünde, 22
mesai gününden hesaplanırsa
toplam bin 100 aşı yapılabilece-
ğine dikkat çekti. Ancak bu kişi-
ler misafir hastaysa ve aile
hekiminin kendi hastaları aşı ol-
madıysa aile hekiminin ek ödeme
alamadığına işaret
eden Bulut, “Türki-
ye’de 1. doz aşıla-
mada oran daha
yüzde 85'i geçme-
mişken aile heki-
minden bu oranı
tutturmasını iste-
mek ‘ben sana ek
ödeme vermeyece-
ğim' demektir. 3 bin
TL ek ödeme alan aile hekimi
zaten çok çok az. Genelde ya hiç
ek ödeme alamadılar ya da 200
TL, 400 TL gibi komik rakamlar
aldılar” diye konuştu. 12 hekimli
bir ASM'de bir hekimin bin 500 TL
ek ödeme aldığını, geri kalan 11
hekimin hiç ek ödeme alamadık-
larını dile getiren Bulut, “Aile he-
kimlerinin derdi ek ödeme de
değil. Televizyonda ‘3 bin TL ek
ödeme veriyoruz' diye haber yapı-
lıp hekimler ‘paragöz' olarak gös-
teriliyor. Hekimler bu şekilde
gösterilmekten çok rahatsız”
açıklamalarında bulundu.

BİR GÜNDE
90 HASTA

BAKACAKLAR

Aydıner'in hayali
hastane yapmak

BBaayyrraammppaaşşaa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yerel ve ulusal basın mensupları
ile kahvaltıda bir araya geldi. Hayata geçirdiği ve planladığı projeleri hakkında
gazetecilere bilgi veren Başkan Aydıner, en önemli hedef projelerinin 400 ya-
taklı modern hastane ve 40 bin dönümlük millet bahçesi yapmak olduğunu
söyledi. Başkan Atila Aydıner, pandemi nedeniyle uzun zamandır bir araya
gelemediği basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı. İlçedeki ve ulusal basın-
daki gazetecilerle Fatih Parkı Sosyal Tesisleri’nde kahvaltıda buluşan Başkan

Aydıner, hayata geçirdiği ve planladığı projeleri hakkında gazetecilere bilgi
verdi ve en önemli hedef projelerinin 400 yataklı modern hastane ve 40 bin
dönümlük millet bahçesi yapmak olduğunu söyledi. Kahvaltı boyunca basın
mensupları ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren ve onlara teşekkür eden Başkan
Aydıner, gazeteciler projelerimizi halkımıza duyuran en önemli yardımcıları-
mız değerlendirmesinde bulundu. Çok sayıda basın mensubunun hazır bu-
lunduğu kahvaltıya AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı da katıldı.

Selçuk Bayraktar 
diye birisi...!

Halk ne isterse o olacak!
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Damga'ya konuştu.
Süleymanpaşa için canla başla çalıştıklarını anlatan Yüksel, “Benim yönetim
anlayışım çok açık. Halk ne isterse o olacak. Halka rağmen bir şey yapmayız” dedi
SSüülleeyymmaannppaaşşaa  Belediye Başkanı Cüneyt Yük-
sel, ilçede devam eden çalışmalara ilişkin ve
belediye başkanlığına dair Damga'ya konuştu.
Süleymanpaşa için her fırsatta yoğun bir
mesai harcadıklarını anlatan Yüksel, “Bizim
için öncelik her zaman Süleymapaşa ve Süley-
mapaşa halkıdır. Onların mutluluğu, iyiliği
bizim için her şeyden önce gelir. Vatandaşları-
mızın tercihiyle göreve geldiğim günden beri
bunu şiar edinerek yaşıyorum. Yaşamaya da
devam edeceğim. Süleymanpaşa için canla
başla çalışmayı sürdüreceğim” dedi.

Süleymanpaşa için el ele verdik

İlçede bulunan ve yıllardır kapalı vaziyette
olan Rumeli İskelesi'ni kısa sürede onararak,
halkın kullanımına açtıklarını anımsatan Yük-
sel, “Seçimden sonra ilçemize ilk hizmetimizi
sunmanın gururunu böylece yaşadım. Böylesi
güzel hizmetler bizi daha güzel hizmetler
yapma noktasında azimli kılıyor. Başkan yar-
dımcılarımız, teknik ekipteki arkadaşlarımızla
birlikte el ele vererek ilçemiz için hep en iyisini
yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Mühendis mi başkan mı?

Altınova Mahallesi'nde yer alan sahil şeridini
genişletip çocuklar için park; gençler için halı
sahası, basketbol sahası, aileler için; kahvaltı
ve piknik alanları inşa ettiklerini de vurgulayan
Yüksel, “Altınova'ya yaptığımız bu hizmetlerde
bize mutluluk verdi. Öyle ki bu süreçte eli-
mizde metre ilçe ölçüm yaptığımızda insanla-
rın büyük bir kısmı beni belediye başkanı değil
de mühendis sandı. İlçemiz için her türlü mev-
kinin ötesinde hizmet aşkıyla hareket ettiğimizi
herkes biliyoruz. Vatandaşlarımızın takdirini

kazanmak bizi en çok mesut eden şeylerden
birisi” ifadelerini kullandı.

Halkın dediği olur

Halka rağmen bir şey yapmayacaklarını da
anlatan Yüksel, “Bizim için önce halk gelir.
Halk ne derse o olur. Halkın söylemediği, iste-
mediği bir şeyi yapmayız. Bu en başta bize
inanan insanlara ihanet olur. Biz o insanlara
hak ettikleri hizmeti götürmekle görevliyiz”
dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak'la uyum içinde çalıştıklarını da
aktaran Yüksel, “Kadir ağabeyimizin tecrübe-
lerinden de faydalanıyoruz. Hep birlikte va-
tandaşlarımız için çalışıyoruz” şeklinde
konuştu. İRFAN DEMİR

Uğur Mumcu’nun 
en sevdiği kelime 

‘umut’tu

OGRENCOGRENCiiLERLER
SOKAGA ATILDI!SOKAGA ATILDI!

Evin Evin apart olmadığını apart olmadığını 
kanıtladıklarını söyleyen kanıtladıklarını söyleyen 

Kızoğlu, “Ocak ayının Kızoğlu, “Ocak ayının 
başında ev sahibi bizi başında ev sahibi bizi 

şikayet etti. 17 Ocak’ta şikayet etti. 17 Ocak’ta 
polisler eve geldi. Bilgin polisler eve geldi. Bilgin 

Yılmaz adına şikayet Yılmaz adına şikayet 
olduğunu söylediler. olduğunu söylediler. 

İfade alacaklarını söyle-İfade alacaklarını söyle-
diler, durumu anlattık, diler, durumu anlattık, 
apartman yöneticisiyle apartman yöneticisiyle 
konuştuk. Evin apart konuştuk. Evin apart 
gibi kullanılmadığını, gibi kullanılmadığını, 
öğrenci evi olduğunu öğrenci evi olduğunu 

söyledik” dedi.söyledik” dedi.

İSTANBUL Üsküdar’da 
Karacaahmet Mezarlı-
ğı’nın son parçası olan ve 

içerisinde Osmanlı sarayında gö-
rev yapmış isimlerin de mezarla-
rının bulunduğu Ayrılık Çeşme 
Mezarlığı harabeye döndü. 400 
yıllık mezar taşları tahrip edilir-
ken, tarihi mezarlık definecilerin 
istilasına uğradı. Tarihi mezarlık 
havadan görüntülendi. Üskü-
dar’dan başlayıp Kızıltoprak’a 
kadar uzanan büyük Karacaah-
met Mezarlığı’nın günümüze 
kalabilen son parçası olarak 
bilinen Ayrılık Çeşme Mezarlı-
ğı’nın harabe görüntüsü görenle-
rin içini sızlatıyor. İlk definlerin 
400 yıl önce yapıldığı bilinen 
mezarlığa defin işleminin 20’nci 
yüzyıl başlarına kadar devam 
ettiği biliniyor. Mezar taşlarının 
çoğunun tahrip edildiği, bazıları-
nın baş kısmının düştüğü ve bazı 

yerlerde taşların toplu olarak bir 
araya dikildiği mezarlık, iddiala-
ra göre dönem dönem defineci 
talanına da uğruyor.

Saray çalışanlarının mezarı var
Mezarlıkta Osmanlı Sarayı’na 
mensup görevli kişilerin ve top-
lum içinde statüsü yüksek saray 
çalışanlarının yakınlarının ka-
birleri de bulunuyor. Mezarlığın 
yıllar içerisinde şehir geliştikçe 
Acıbadem Caddesi’nden inerken 
sağ tarafta kalan kısmının yol ça-
lışmaları nedeniyle istimlak edil-
diği öğrenildi. Mezar taşlarında 
ağır tahribat olan mezarlıkta 
yıllardır herhangi bir çalışma ya-
pılmazken, tarihi mezarlık drone 
ile görüntülendi. Mezar taşları-
nın bakımsız olduğunu ve hasar 
gördüğünü belirten tarihçi ve ya-
zar Halit Mestane, “Bu mezarlık 
dünyanın en eski mezarlığı olan 

Karacaahmet Mezarlığı’nın bir 
devamı. Üsküdar’dan başlayıp 
Kızıltoprak’a kadar devam eder. 
Burada genelde saray eşrafının 
mezarları bulunur. Bu mezar-
lığın bir diğer önemi de mezar 
taşlarındaki süslemeleridir. 
Dünyanın hiçbir yerinde benzeri 
bulunmamaktadır. Tüm bunlara 
rağmen bu mezarlık yıllardan 
beri bakımsız. İlk zararı aslında 
buradaki yol bakım çalışmaları 
sırasında gördü. Birçok taş şu 
an yok olmuş durumda. Buranın 
tahribatı yaklaşık 100 yıla daya-
nıyor. Burada bizim 300 yıllık bir 
tarihimiz yatıyor. Maalesef biz 
yine tarihimize sahip çıkamıyo-
ruz. Burayla alakalı birkaç giri-
şim oldu. Sonuç tabela asmaktan 
öteye geçemedi. Mezarlık her 
geçen gün daha kötüye gidiyor. 
Sahip çıkmazsak burası da bir 
gün yok olacak” diye konuştu.

İSTANBUL 
Karacaahmet Mezarlı-
ğı’nın son parçası olan ve 

Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlığı’nın son parçası olan ve 
içerisinde Osmanlı sarayında görev yapmış isimlerin de mezar-

larının bulunduğu Ayrılık Çeşme Mezarlığı harabeye döndü

TARİHİ MEZARLIK
HARABEYE DONDU

İSTANBUL’DA etkili olan kar yağışına 
rağmen motokuryeler işlerine devam etti. 
Motokuryeler siparişlerine acil yazanlara 
seslenerek, “Motor araba gibi değil. Her 
tarafta kayıyor, yan yatıyor, düşüyor” dedi. 
İstanbul’da dün akşam etkili olan kar yağışı 
gün içerisinde de devam etti. Hava sıcakla-
rının da eksileri gördüğü kentte motokur-
yeler tüm olumsuz hava şartlarına rağmen 
gün boyu görevlerine devam etti. Siparişle-
ri vaktinde yetiştirmek için zamanla yarışan 
motokuryeler, karlı havalarda çalışmanın 
zor olduğunu, motorlarının sık sık düştü-
ğünü belirtti. Gün içinde 3 kere düştüğünü 
ifade eden bir motokurye siparişlerine acil 
yazanlara seslenerek, “Bugün çalışıyor ol-
mak berbat. Siparişlerine acil yazanlar bizi 
biraz daha düşüne-
bilir. Çünkü acil is-
tiyorlar ama motor 
araba gibi değil. 
Her tarafta kayı-
yor, yan yatıyor, 
düşüyor. Bugün 3 
kere düştüm ben” 
dedi.

Kuryerlerin çilesi!

İNGİLTERE’DEN Mekke’ye gitmek için 
ağustosta yola çıkan Adam Muhammed, 
‘Barış Yolculuğu’ adını verdiği yürüyüşünde 
Silivri’ye ulaştı. Köpeğiyle birlikte yürüyen 
Muhammed’e yol üzerindeki bazı sürücü-
ler destek verdi. İngiltere vatandaşı olan 
Irak kökenli Adam Muhammed, Ağustos 
2021’de İngiltere’den yürüyerek Mekke’ye 
gitmek için yola çıktı. Muhammed, ‘bütün 
kötülüklere karşı yola çıkmak’ amacıyla 
başladığı ve ‘Barış Yolculuğu’ adını verdiği 
yürüyüşünde İstanbul’a ulaştı. Silivri D-100 
Karayolu’nda yürüyüşünü sürdüren Mu-
hammed’e bazı sürücüler 3 tekerlekli seyyar 
arabasını iterek destek verdi.
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İ stanbul Arkeoloji Müzeleri Kolek-
siyoncusu Ahmet Kaya, 40 yılda
biriktirdiği müzeye kayıtlı 1593,

kayıtlı olmayan 100 binin üzerinde
farklı medeniyetlere ait tarihi parayla,
geniş bir koleksiyonun sahibi oldu.
Ahmet Kaya'nın 40 yılda biriktirdiği
Osmanlı kitapları, pul, para ve efemera
arasında en geniş ve önemli yeri, topla-
dığı paralar tutuyor. Kaya, geçmiş me-
deniyetlerden günümüze ulaşan ve
eline geçtikçe sakladığı gümüş, bakır ve
metal paraları, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı'nın envanter defterine kaydetti-
riyor. Çocukluğunda aile büyüklerinin
verdiği ve kitaplarının arasına koyduk-
tan sonra unuttuğu paraların, yıllar
içinde koleksiyona dönüştüğünü gören
Kaya, 40 yıldır emek harcadığı koleksi-
yonculuğun kendisine kattığı manevi
değerle gurur duyuyor.

En değerli para altın değil

Para koleksiyonuna ilişkin bilgi veren
Kaya, İstanbul Arkeoloji Müzelerine
kaydettirdiği 1593 paranın Türk devle-
tinin varlığı, kendisinin ise o varlıkların
emanetçisi olduğunu söyledi. Kaya,
müzeye kayıtlı olmayan 100 binin üze-
rinde parası bulunduğunu ve bu para-
ların içinde 93 gün tahtta kaldığı için
çok az para bastıran 5. Murat döne-
mine ait 3 parçanın da yer aldığını ak-
tardı.Koleksiyonunda çoğunlukla
gümüş para olan Kaya, sanılanın ak-
sine bazen en değerli paranın altın ol-
madığını belirterek, "Altın para kendini
çok iyi muhafaza ediyor. Az basıldığı 
takdirde altın ve gümüş tabii ki değerli-
dir ama bakır ya da diğer metal para-
lar, kendi dönemlerinden günümüze
sağlam geldiğinde çok kıymetli oluyor. 

Çünkü bakırda korozyon (aşınma) çok
fazla oluyor. Para çürüyerek kendini
yok ediyor. Biz buna 'para kanser oldu'
diyoruz." diye konuştu. Para muhafa-
zasının, bazen paranın değerinden
daha maliyetli olduğunu ifade eden
Kaya, çıplak elle tutulmaması gereken
koleksiyon parçalarını korumak için
asidi azaltılmış kaplamalar kullandı-
ğını aktardı.

Eski paralar önemli

Eski paraların üstündeki nakışlardan
ve para kitaplarından büyük heyecan
duyan Kaya, yıllardır yaptığı inceleme
ve okumalar sayesinde kültürel kaza-
nım edindiğini söyledi. Bir Roma para-
sını büyüteçle okuduğunda onun
dönemini ya da döneminin sahtesi ol-
duğunu tespit edebilen Kaya, Osmanlı
ve Bizans paralarını okumada iyi oldu-

ğunu belirtti. Kaya, koleksiyon parça-
larındaki detayların, ait oldukları dö-
nemle ilgili verdiği tarihi, sosyal ve
ekonomik bilgiler nedeniyle sosyal bi-
limlere katkı sunacak analizler yapıla-
bileceğini, şöyle anlattı:"Mesela bir
paradan çok fazla basılmamışsa o dö-
nemin ekonomik şartları iyi değildir ya
kriz vardır ya da enflasyon yüksektir.
Sömürge dönemi de olabilir. Ekono-
mik koşulların kötü olduğu dönem-
lerde altın para basamıyorlar, gümüş
paraların ayarını düşürüyorlar ve nikel
para basıyorlar. Buradan yola çıkarak
da fikir sahibi olunabilir. Başka bir
misal de çok ilginçtir ki bazı Osmanlı
mangırlarının (bakır sikke) üstünde
Davut Yıldızı vardır. Bazı Antik Yunan
paralarında da Ay Yıldız vardır. Hiç
tahmin etmezsiniz ama var. İncelen-
meye değer bir konu."

Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler, Türkiye'nin
gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da
iç turizm hareketliliğini artırdı

UNESCODünya Kültür Mirası Listesindeki bölgede,
öğrenciler ebeveynleri ile hem dinleniyor hem de do-
ğanın bahşettiği güzellikler arasında gezinti yaparak

stres atıyor. Yabancıların yanı sıra bölgeye ilgi gösteren yerli tu-
ristler, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Uçhisar, Göreme ve Ortahi-
sar beldelerinde yoğunluk oluşturuyor. Peribacaları ve doğal
kaya oluşumları arasında gezinti yapan ziyaretçiler, kar yağışı ile
beyaza bürünen bölgede çeşitli tur aktivitelerine katılarak eğlen-
celi vakit geçiriyor.

Burada tarih yatıyor

Hatay'dan çocuklarıyla gelen İpek Şener, tarihi, doğal ve kültürel
varlıkların içinde dolaşmanın heyecan verici olduğunu belirtti.
Kapadokya'nın her mevsim farklı manzara sunduğunu kayde-
den Şener, "Burada tarih yatıyor. Çocuklara geçmişi göstermiş
oluyoruz. Sadece dinler tarihi değil, yaşam şeklini görmüş olu-
yorlar. Bizim gibi kar görmeyen bir aile için çok heyecanlı oluyor.
Çocukların okula devam edebilmeleri için böyle bir yerde nefes
almaları gerekiyor. Eğlenceli bir tatil oldu." dedi. Osmaniye'den
çocuklarıyla gelen Harun Kurt da milyonlarca yıl içinde rüzgar
ve yağmurun aşındırmasıyla ortaya çıkan yapıların ilgi çekici ol-
duğunu dile getirdi. Çocuklar için faydalı bir gezi olduğunu
ifade eden Kurt, "Ben daha önce gelmiştim ama çocuklar ilk
defa geliyor. Hava biraz soğuk ama kış günü ayrı bir güzelliği
var. Turistler buraya çok uzaklardan geliyor. Kendi vatandaşları-
mızın da burayı görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Öğrenciler mutlu

Aileleri ile bölgeyi gezen öğrencilerden Ayşen Çetin ise daha
önce fotoğraf ve görüntülerini izlediği peribacaları arasında ge-
zinti yapmanın kendisi için eşsiz bir deneyim olduğunu söyledi.
Toprak Şener de Kapadokya'nın herkesin görmesi gereken ilginç
kaya oluşumlarıyla kaplı olduğunu belirterek, "Çok uzun za-
mandır kar görmüyorum. Yarıyıl tatilinde buraya gelmek çok iyi
oldu. Kapadokya'yı görmek ve karla oynamak, yapıların içine
girmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

ornek bir
koleksiyoncu

ornek bir
koleksiyoncu

ornek bir
koleksiyoncu

ornek bir
koleksiyoncu

ornek bir
koleksiyoncu

ornek bir
koleksiyoncu

Koleksiyoncu Ahmet Kaya'nın, İstanbul Arkeoloji Müzelerine kayıtlı 1593,
kayıtlı olmayan 100 binin üzerinde farklı medeniyetlere ait parası bulunuyor

Bazı insanların maddi durumları yeterli ol-
madığı için koleksiyon yapamadığını vurgu-
layan Kaya, düşük bütçeyle yapılabilecek
koleksiyon türlerinin de olduğunu anlattı.
Başlangıçta gazoz kapağı, takvim yaprağı
ve içecek şişeleri gibi nesneleri biriktirerek
zamanla iyi bir koleksiyoncu olunabileceğini
belirten Kaya, "Aslında herkes bir koleksi-
yoncudur. Çünkü hafızalardaki anılar ve ku-
rulan hayaller de bir koleksiyondur.
Koleksiyonların toplum kültürünü geçmişten
geleceğe taşıması gibi anılar da dilden dile
yeni nesillere taşınır." ifadelerini kullandı

Aslında herkes bir koleksiyoncudur Ailelerin gözdesi
Kapadokya
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İNGİLTERE Dışişleri Bakanı 
Liz Truss adına yapılan açık-
lamada “Rus Hükümeti’nin 

Ukrayna’yı işgal edip etmemeyi 
değerlendirirken Kiev’e Rus 
yanlısı bir lider yerleştirmek 
istediğini gösteren bilgilerimiz 
var. Eski Ukrayna Milletvekili 
Yevhen Murayev potansiyel bir 
aday olarak görülüyor” denildi. 
İngiltere Dışişleri, 4 Ukray-
nalı politikacının daha ismini 
vererek Rus istihbaratının, bu 
dört kişi dahil olmak üzere çok 
sayıda eski Ukraynalı politika-
cıyla bağlantılarını sürdürdüğü 
istihbaratına sahip olduklarını 
vurguladı. İsmi açıklanan 4 Uk-
raynalı politikacılar arasında; 
eski Ukrayna Başbakan Vekili 
Serhiy Arbuzov, eski Ukrayna 
Başbakan Yardımcısı ve eski 

Ukrayna Devlet 
Başkanı Yanuko-
viç’in özel kalem 
müdürü Andriy 
Kluyev, eski 
Ukrayna Ulu-
sal Güvenlik ve 
Savunma Konseyi 
(RNBO) eski Baş-
kan Yardımcısı 
Vladimir Sivko-
vich ve 2010-14 
yılları arasında 
görev yapan eski 
Ukrayna Baş-
bakanı Mykola 
Azarov bulunu-
yor. Bakanlık 
bu isimlere dair 
yaptığı açıklamada “Bunlardan 
bazılarının şu anda Ukrayna’ya 
yönelik bir saldırı planlama-

sına dahil olan Rus istihbarat 
görevlileriyle bağlantıları var” 
denildi.

DÜNYA Bankası açık-
lamasında, 2.6 milyar 
insanın hayatın en temel 

parçası olan yemek pişirme 
ihtiyacında yoksulluk yaşadı-
ğını belirtti. Buna göre; yeterli 
ekonomik düzeye erişemeyen 
toplumlar, hijyenik olmayan 
şartlarda modern mutfak ge-
reçlerinden yoksun, verimli ve 
güvenli olmayan yöntemlerle 
yemek pişiriyor. ‘Yemek Pişirme 
Yoksulluğu’ olarak adlandırılan 
bu durumda, dünya nüfusunun 
3’te biri yetersiz temel malze-
melerle kirli ortamlarda ve basit 
mutfak gereçlerinden yoksun bir 
şekilde yemek pişiriyor ve karnı-
nı doyuruyor.

Yaşamda kültürel ve sos-

yal önemi olan yemek pişirme 
aktivitesinin bazı gelişmekte 
olan ülkelerde çok zor şartlarda 
yapıldığına dikkat çeken Dünya 
Bankası, 2019 yılında yoksul 
toplumların temiz yemek pi-
şirme şartlarına ulaşması için 
‘Temiz Pişirme Fonu’ oluşturdu. 
Fon, yemek pişirme hizmetle-
rini teşvik amaçlı özel sektöre 
finansman hibeleri yoluyla mali 
ve teknik destek sağlıyor. Dün-
ya Bankası, bu konuda gerekli 
çalışmalara öncelik verilmediği 
takdirde 2030 yılında 2.4 milyar 
insanın yemek pişirme yoksul-
luğu yaşayarak en basit mutfak 
gereksinimleri olmadan, temiz 
olmayan şartlarda besleneceğini 
vurguladı.     ■ DHA

AVUSTURYA Federal Konseyi’nin (parla-
mento) alt kanadı Ulusal Konsey, dün zo-
runlu Kovid aşısı yasasının kabulünü 137 oy 
çoğunluğuyla kabul etti. Yasanın kabulü için 
toplam 170 oyun 137’si lehte, 33’ü oy aleyhte 
kullanıldı. Yasa federal mecliste kabul edildiği 
takdirde 1 Şubat 2022’den itibaren geçerli ola-
cak ve aşı olmayanlar 600 ila 3 bin 600 Euro’ya 
kadar ceza ödeyecek. Yasaya ek olarak gerekli 
aşı düzenlemeleri, ödül ve teşvik paketi için 
375 milyon Euro’luk ek bütçe de kabul edildi. 
Yasada, aşı yaş sınırı 18’e çıkartıldı ve yasanın 
3 aşamada kademeli uygulanmasına karar ve-
rildi. 15 Mart’a kadar ceza ve kontrol yapılma-
yacağı ancak daha sonra polis gerekli gördüğü 
takdirde kişilerden aşı durumunu belgelemesini 
isteyebilecek. Bazı durumlarda hamilelere, 
Kovid-19 geçirip iyileşenlere ve tıbbi zorunlulu-
ğu olanlara aşı muafiyeti için sertifika verilmesi 
resmi makamlarca uygulanacak.

Aşı olana 500 euro
Teşvik amacıyla aşı olanlara ödül uygulaması 
da getiren yasaya göre, aşı olanlar her aşı için 
500 Euro’luk çek kazanma hakkı elde edecek, 
10 kişiden bir kişi bu çeki kazanacak ve bugüne 
kadar aşı olanları da kapsayacak. Bu çekler yerel 
ekonomiyi güçlendirmek için lokal restoran, 
market, kültürel faaliyetler ve hizmet sektörlerin-
de harcanabilecek. Yasanın Federal Konsey’den 
oylamasından sonra yasalaşması bekleniyor. 

STRUT Safe adlı yardım kuruluşu, 
Mart 2021’de evine giderken saldırıya 
uğrayarak öldürülen Sarah Everard 
ardından Rachel Chung ve Alice Jack-
son tarafından İskoçya’nın Edinburgh 
kentinde kuruldu. Başta kadınlar olmak 
üzere eve yalnız yürüyen kişilere evlerine 
varana kadar telefonda eşlik eden yar-
dım kuruluşu, Edinburgh kentinde ihti-
yaç duyulması halinde ‘bizzat’ kadınlara 
evlerine kadar eşlik ettiklerini belirtti. 

Özellikle kadınların caddeler-
de güvenliğini sağlamak için 
kurulduklarını belirten Strut 
Safe, telefonda kaldıkları 
süre boyunca eşlik ettikleri 
kişilere güven vererek evleri-
nin kapısına kadar telefonda 
kaldıklarını belirtti. Kişilerin 
evlerine dönerken şüpheli 
bir durumla karşılaşması 
durumunda, ücretsiz olarak 

sağlanan telefonu aramaları 
halinde, Strut Safe’den bir 
gönüllü o kişiyle evine gidene 
kadar konuşarak eşlik ediyor. 
Strut Safe gönüllüleri, şüpheli 
durumlarda mağduru sakin-
leştirip gerekli bilgileri alarak 
polisi bilgilendiriyor.

DÜNYA Sağlık Örgütü, Af-
rika’da Omicron varyantıyla 
başlayan ve yaklaşık 3 aydır 
devam dördüncü dalgada ilk 
defa haftalık Kovid-19 vaka 
sayısının yüzde 20 oranında 
düşüş gösterdiğini açıkladı. 
DSÖ dün yaptığı açıklama-
sında virüse bağlı ölümlerin 
ise azaldığını duyurdu. DSÖ, 
Kasım 2021 ayında Afrika’da 
başlayan Omicron varyantı-
na bağlı dördüncü dalgada, 
ilk defa haftalık Kovid-19 
vaka sayılarının yüzde 20 
oranında düştüğünü açıkladı. 
Yaklaşık 3 aylık bir sürede 
vaka sayılarının yükselmesi, 
zirve yapması ve düşüşünü 
‘benzersiz’ olarak tanımlayan 
DSÖ virüse bağlı ölümlerde 
ise yüzde 8’lik bir azalma 
gözlemlendi. Afrika kıtasının 
büyük bölümünde vakaların 
inişe geçmesine rağmen Ku-
zey Afrika bölgesinde vaka-
larda yüzde 55 artış olduğu 
ifade edildi. DSÖ’nün Afrika 
Bölge Direktörü Dr. Mats-
hidiso Moeti’ye göre, bu son 
dalganın hızlanması, zirvesi 
ve düşüşü “Benzersiz” ancak 
etkisi, daha az ölüm ve daha 
düşük hastaneye yatış ile ‘orta 
düzeyde’ oldu. Afrika kıtasın-
da virüs tedavisi kortikostero-
idler ve tıbbi oksijenle yapılı-
yor ancak tıbbi oksijen azlığı 
en büyük sorunlardan biri 
olarak görüldüğü belirtildi.

KOVİD-19 salgını 
boyunca sıkı kısıtla-
malar getirerek ülkenin 

vaka sayıwlarını düşük tutan 
Başbakan Ardern, Omicron 
varyantı sebebiyle yükselen 
günlük vaka sayıları sebebiyle 
bugün gece 12’de ülkede sıkı 

kısıtlamalar uygulanacağını 
açıkladı. Başbakan Ardern 
basın toplantısında 100’den 
fazla katılımlı düğün ve 
doğum günü gibi etkinliklerin 
25 kişiye düşürüleceğini be-
lirterek “Bana gelince, düğü-
nüm gerçekleşmeyecek ama 

pandemi nedeniyle böyle bir 
deneyim yaşayan birçok Yeni 
Zelandalı arasındayım. Bu 
durumda olan herkes için çok 
üzgünüm ama hepimiz çok 
dirençliyiz ve bunu birbirimiz 
için yaptığımızı anladığınızı 
biliyorum ve yaşamımıza 

devam etmemize yardımcı 
olacak” dedi. Basın toplan-
tısında Başbakan’a düğünün 
iptali hakkında ne hissettiği 
sorulduğunda “Hayat böyle. 
Söylemek isterim ki diğer 
binlerce Yeni Zelandalıdan 
farkım yok” cevabını verdi.

İKİ lider arasındaki telefon 
görüşmesinin içeriğine dair 
yapılan açıklamada “Görüş-

mede Ermenistan, Azerbaycan 
ve Rusya liderlerinin 9 Kasım 
2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 
2021 tarihli üçlü açıklamala-
rında ana hatlarıyla belirtilen 
Ermenistan-Azerbaycan sınırını 
belirleme ve sınırlandırma dahil, 
anlaşmaların uygulanmasının 
pratik yönlerine odaklanıldı” 
ifadeleri kullanıldı. Konuyla ilgili 
uygulamaların AGİT Minsk 

Grubu eş başkanlarının (Rusya, 
ABD ve Fransa) çizgisinde ça-
balara devam edilmesi gerektiği 
vurgulandı.

Geleceği konuştular
Başkanlığı Ermenistan tarafın-
dan yürütülen Kolektif Güvenlik 
Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) 
gelecekteki beklentilerin telefon 
görüşmesinde konuşulduğu 
ayrıca belirtildi. KGAÖ, Kazakis-
tan’da meydana gelen olaylarda 
ülkeye askeri yardım kararı almış 

ve bu kapsamda Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert 
Tokayev’in davetiyle büyük 
çoğunluğu Rus ordusu olan barış 
güçlerini göndermişti.     

ABD konusunda bilgi aldı
Açıklamada ayrıca “Rusya Devlet 
Başkanı, Nikol Paşinyan’ı, talebi 
üzerine, ABD ve müttefiklerinin 
Rusya Federasyonu için güvenlik 
garantileri konusunda yaptığı gö-
rüşmeler hakkında bilgilendirdi” 
ifadelerine yer verdi. ■ DHA

Putin-Paşinyan

İngiliz bakandan Rusya uyarısı!İngiliz bakandan Rusya uyarısı!

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz 
Truss “Bugün açıklanan bil-
giler, Rusya’nın Ukrayna’yı 
yıkmak için tasarlanmış faali-
yetlerinin boyutuna ışık tutuyor 
ve Kremlin’in düşüncesine dair 
bir fikir veriyor. Rusya gerilimi 
düşürmeli, saldır-
ganlık ve de-
zenformasyon 

kampanyalarına son vermeli ve 
bir diplomasi yolu izlemelidir. 
Birleşik Krallık ve ortakları-
mızın defalarca söylediği gibi, 
Ukrayna’ya yapılacak herhangi 
bir Rus askeri saldırısı, ciddi 
maliyetleri olan büyük bir stra-
tejik hata olacaktır. İngiltere’nin 
Ukrayna konusundaki 

tutumu da açık. Kırım 

da dahil olmak 
üzere ulusla-
rarası tanınmış 
sınırları içinde 
(Ukrayna’nın) 
egemenliğini ve toprak 
bütünlüğünü açık bir şekilde 
destekliyoruz. Ukrayna bağım-

sız, egemen bir ülkedir” 
ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da Rus yanlısı iktidar kurma planı yaptığını duyurdu. Açıklamada Rus İngiltere Dışişleri Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da Rus yanlısı iktidar kurma planı yaptığını duyurdu. Açıklamada Rus 
yanlısı iktidarın liderliği için eski Ukrayna Milletvekili Yevhen Murayev’in potansiyel bir aday olarak Rusya tarafından değerlendirildiği vurgulandıyanlısı iktidarın liderliği için eski Ukrayna Milletvekili Yevhen Murayev’in potansiyel bir aday olarak Rusya tarafından değerlendirildiği vurgulandı

Rusya saldırırsa hata yapar

Kadınlar için telefon hattı

Avusturya’da
aşı olmak şart

Afrika için 
güzel haberMilyarlarca insan

ekmek bulamıyor
Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, hali hazırda dünya nüfusu-
nun 3’te birinin ‘yemek pişirme yoksulluğu’ yaşadığı belirtildi. Açıklamada 

2.6 milyar insanın temiz olmayan, temel yemek pişirme şartlarından 
yoksun ve sağlıklı olmayan mutfak şartlarında yemek pişirdiği vurgulandı

Başbakanın düğünü iptal oldu
Yeni Zelanda’da Omicron vakalarının yükselmesi sebebiyle bugün salgın kısıtlamalarının yürürlüğe 

gireceğini açıklayan Başbakan Jacinda Ardern, bu yaz yapılacak düğününü iptal ettiğini söyledi.

Putin-Paşinyan
görüşmesi

Rusya Devlet Başkanlığı ofisi Kremlin, Devlet Başkanı Putin’in bugün Ermenistan 
Başbakanı Nikol Paşinyan’la telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşülen konular ara-

sında Azerbaycan-Ermenistan sınırı, KGAÖ’den beklentiler ve ABD görüşmeleri yer aldı



Bir tür
tozluk

Doktor Kayak

itikat Örfle ilgili toprak haber
Belli belirsiz

yel
Kireç sütü
gibi sulu

Ab

kodu "...

Tasa

ilgili
süs

Et türü Lahza

Melez

Büyük

Siyah

Tiyatro
pusuda av

Kalp

ait

Arapçada bir
harf

oyularak

kutusu

hadise Sahip

Uzak
Kireç

T S R A N A K K D F
E E B O B N K B
F P L A K F E R L H K
S T K A K A M T I P A S

Z Ü T T D E L Ç
R S F B E J F A A A
R E M N P E N G Y M
E M Ü D T B A K K A L
B R L E T R C
Ç N R A E T S S B D
N E V D R E M K R I K
M O L A D A M C A I Z

 ADET

 AKAK

 BAKKAL

 HALAY

 KAKA

 KANA

 KÜFE

 MOLA

 TBMM

8 2 3
2 9 7 5

7
4 9
8 9 6 2
5 6 4 3

1 6 7
4 3 7

8

4 8 2 3
1

7 3
7

9 2 6 7
4 1

7 6 8
5 6 1
3 4 5

D F
D G

F E A
D B F

H G B
G A

H K C
B E C
F D

3 8 7 2 5 6 4 9 1
6 1 5 9 4 7 8 3 2
4 2 9 3 1 8 5 7 6
8 5 3 4 6 2 7 1 9
2 7 1 8 3 9 6 4 5
9 4 6 5 7 1 3 2 8
1 3 8 7 9 5 2 6 4
7 9 2 6 8 4 1 5 3
5 6 4 1 2 3 9 8 7

5 1 6 8 2 3 9 4 7
2 9 8 7 6 4 1 3 5
4 3 7 9 5 1 2 6 8
6 4 1 2 3 8 7 5 9
3 8 9 4 7 5 6 2 1
7 2 5 1 9 6 4 8 3
1 5 2 6 8 9 3 7 4
8 6 4 3 1 7 5 9 2
9 7 3 5 4 2 8 1 6

6 4 5 8 2 7 1 3 9
2 1 3 4 9 5 8 7 6
7 8 9 3 6 1 5 4 2
1 3 7 5 8 2 6 9 4
9 2 4 6 1 3 7 8 5
8 5 6 9 7 4 2 1 3
4 9 1 7 5 6 3 2 8
5 7 8 2 3 9 4 6 1
3 6 2 1 4 8 9 5 7

E H C G A K B D F
K F A H B D G C E
B D G F E C A H K
D A E C K B H F G
C K H D F G E B A
F G B A H E D K C
H E D K C A F G B
G B K E D F C A H
A C F B G H K E D

D A H T B M M
Ü A B A J U R A
Z M A L K M
E T L A F A
N Y E M E N F
L E N
S T N A T G Â H

S A L A
M Ü T E H A S S I S

A A E
S K L A S K D
K M A R A Z A Y
O A N A Y O L E
T A S K I L I C
U H D E E K S

Bir tür
tozluk H Doktor D K Kayak

itikat S Örfle ilgili G D toprak T haber Ö Ö Belli belirsiz

yel
U

G E T R
Kireç sütü
gibi sulu L K Ö R A T E P E R E S T

Ab S U S N R A R O M A K Ü S U R
K A R G A A F A R A Z Y E C L A

kodu B N "... C E N G Z L N L G Ü N N
Tasa

ilgili G A M süs T A Ç
K M S N A F A

D E A N O Et türü M A Lahza

Melez C Ü L T R A B E K A
A Z M A Büyük A O S N

Siyah U R U Tiyatro P A S E pusuda av Ö E
K S Ü Ç E R

Kalp

ait M T R A L Arapçada bir
harf

N N N
oyularak A H A A V O K A D O kutusu K A L E M L K
G R A V Ü R hadise V A K A A Ç M A Z Sahip Y E

A F T Uzak R A K Kireç T A V A M E S K E N

Ç ö z ü m l e r

S A L A

 ALA

 NAH

 ARAK

 TBMM

 UHDE

 TUKAN

 ANAYOL

 TAKMA AD

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Ha
rf 

Su
do

ku
 | 

AB
CD

EF
GH

K7 4 9
4 3

2 1 6
8 3 4 6

8
7 2
5 2 6

9 6 1
4 8 7

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 24 OCAK 2022 PAZARTESİ BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



www.gazetedamga.com.trKÜLTÜR&SANAT 24 OCAK 2022 PAZARTESİ 13

ABDʼDE ele geçirilen Türkiye’ye ait 
28 tarihi eser, New York Başkonso-
losluğuna teslim edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının 
yürüttüğü çalışmalar sonucu, 16’sı 
ABD’li milyarder Michael Steinhar-
dt’ın antik sanat eseri koleksiyonun-
da bulunan ve el konulan 28 tarihi 
eser yurda dönüyor.
Türkevi’nde düzenlenen törende, 
tarihi eserler, Türkiye’nin New 
York Başkonsolosluğunca, 

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Man-
hattan Bölge Savcılığı yetkililerinden 
teslim alındı. Başkonsolos Reyhan 
Özgür, törende yaptığı konuşmada, 
Türkiye’den kaçırılan 28 tarihi ese-
rin iade sürecinin Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla 
başarılı şekilde tamamlandığını 
söyledi. Türkiye’nin son 20 yılda 
kaçırılan 8 binden fazla tarihi eserini 

vatanına kavuşturduğu-
nu belirten Özgür, 28 

tarihi eserin iadesinin ise Türkiye ve 
eski uygarlıklara ev sahipliği yapan 
topraklardaki eserlerin yağmalan-
ması, kaçırılması ve satılmasının 
cezasız kalmayacağını gösterdiğini 
kaydetti. Özgür, iade edilen tarihi 
eserlerin Türk müzelerinde sergile-
neceğini bildirdi. İade edilen eserler 
arasında 12 sikke, 6 bin yıllık Kilia 
idolü, neolitik döneme ait tanrıça 
figürü ve geyik başı motifli sunu 
kasesi bulunuyor.

28 tarihi eser yurda dönüyor

108 yaşında 
bir çınar

108 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, akademis-
yenlik yerine müzede çalışmayı tercih etmesinin hayatında 

dönüm noktası olduğunu belirterek “O nokta ile bugüne 
geldim. Orada yaptığım çalışmalar beni bugüne getirdi” dedi

SÜMEROLOJİ alanında dün-
yaca tanınan bilimsel çalışma-
lara imza atan 108 yaşındaki 

Muazzez İlmiye Çığ, akademisyen-
lik yerine müzede çalışmayı tercih 
etmesinin hayatında dönüm noktası 
olduğunu belirterek “O nokta ile 
bugüne geldim. Orada yaptığım ça-
lışmalar beni bugüne getirdi.” dedi.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesindeki eğitiminin ar-
dından uzman olarak atandığı İstan-
bul Arkeoloji Müzesinde Sümeroloji 
alanında yaptığı çalışmalarla tanınan 
Çığ, önemli açıklamalarda bulundu.

İyi ki Sümerolog oldum
“Ankara Üniversitesi Dil ve Ta-
rih-Coğrafya Fakültesinde eğitim 
almaya nasıl karar verdiniz?” so-
rusuna yanıt veren Çığ, “Sümero-
loji’yi seçtiğim için çok mutluyum. 
Bana yepyeni bir dünya verdi. Bu 
bakımdan son derece mutluyum. 
Üstelik de Atatürk’ün arzu ettiği 
bir şeyi meydana çıkardığım için 
de çok mutluyum. Eskişehir’de 
öğretmendim. Ankara’da Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi açılmış-
tı. Orası açılınca öğretmenler bir 
defaya mahsus fakülteye kabul 
edilmeleri konusunda rica etmişler-
di. Babam, “Fakülte açılmış gitmek 
ister misin?” demişti. Rahmetli 
babam çok meraklıydı. Biz o zaman 
muhaciriz, yeni gelmişiz, ev sahibi 
olmuşuz. Maaşım aileye gidiyor 
-bizim zamanımızda öyleydi çocuk-
lar maaşı alır almaz aileye verirdi - 
ben de “Fakülteye gidersem babam 
ne olacak, yazık o da öğretmen.” 
diye düşündüm. Çünkü onun da 
maaşı azdı. Bu nedenle bir türlü ka-
rar veremedim. Arkadaşım Hatice 
Kızılyay, “Öğretmenler her ihtimale 
karşı Ankara’ya gidip kaydoluyorlar 
belki gideriz diye.” dedi. Ben de 
orada yatılı imkan bulursam gidebi-
leceğimi söyledim. Karar verdikten 
sonra annemden yatak, yorgan 
hazırlamasını istedim. Sonra iki 
kız kalktık gittik. O zamanlarda iki 
kız düşünün. Doğru dürüst para 
yok, Hatice’nin bir dul annesi var, 
babası şehitti” dedi.

Dönüm noktasını anlattı
Hayatındaki dönüm noktasını an-
latan Çığ, “Zaman zaman geçmişi 
düşünüyorum. Önemli şeyler ya-
şadık. Ama en önemlisi Ankara’da 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde 
Hititoloji-Sümeroloji bölümünü bi-
tirdim. Alman hocamız üniversitede 
kalmamızı istedi. O zaman nişanlı 
olduğum için üniversitede kalmayı 
istemedim. “Ya nişanlım üniversi-
tede kalamazsa.” diye üniversitede 
kalıp kariyer yapmayı istemedim. 

Sonrasında beni İstanbul Arkeoloji 
Müzesine tayin ettiler. İşte hayatı-
mın en muazzam zamanı o dö-
nemde oldu. Benim için büyük bir 
dönüm noktası. O nokta ile bugüne 
geldim. Orada yaptığım çalışmalar 
beni bugüne getirdi. Çok muazzam 
zamanlardı. O zaman Alman hoca-
larım var. Orada bulduklarımız ko-
nusunda makale yazmaya başladık. 
Hemen dışarıdan yabancılar gel-
meye başladı, onlarla da çalışmalar 
yaptık, kitaplar yazdık. Orada 8 
kitap yazdık kimsenin haberi yoktu. 
Kitaplar yalnızca Sümerologlara, 
Sümer bilimi üzerine çalışanlara 
aitti” diye konuştu.

Artık çalışamıyorum
Sümerolojiyle ilgili artık çalışama-
dığını anlatan Çığ, “Artık çalışa-

mıyorum ama çıkan kitapları takip 
ediyorum. Gelen kitaplar oluyor 
onlara bakıyorum. Sümeroloji üze-
rine şu an burada da dışarıda da 
çalışan pek yok. Sümeroloji bizdeki 
gibi, bizim memleketteki gibi bilen 
dünyada yok. Dış ülkelerde halka 
dönük kitaplar yok, yapmadılar. 
Neden? “Tarih Sümer’de Başlar” 
adlı kitap var. Bütün kültür, Sü-
mer’den başladı. Avrupa, Batı, 
bütün kültürünün anasını Yunanlı-
larda buluyordu. Bugün bütün kül-
türün anasının Sümerliler olduğu 
ortaya çıktı. Bunu değiştirmeleri 
çok zor, çünkü uzun yıllardan beri 
hep bu yazılmış. Bunun için Sü-
merliler hakkında bilen bizim mem-
leketteki kadar kimse yok” dedi.

Gururlanmak ayıp
“Sümeroloji alanında tanınmak 
nasıl hissettiriyor?” sorusunu da 
yanıtlayan Çığ, “Eskiden neysem 
şimdi öyleyim. Bunları öğrendim, 
bildim, yaptım diye kendimi özel 
hissetmiyorum. Yalnız, kitapları-
mın okunduğunu, ilgi gösterildiğini 
görünce mutlu oluyorum. Yoksa, 
“Ben bunları yaptım.” diyerek gu-
rurlanmak ayıp şeylerdir” dedi.

ÇIĞ, Atatürk hakkında ise 
şöyle konuştu; “Atatürk, 
“Benim güzel halkıma 
Türk olduklarını öğret-
mem ve Türklüğün ne 
derece yüksek olduğunu 
göstermem lazım.” diyordu. 
Bunun için ne yapılacak? 
Atatürk, Ankara Üniversi-
tesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesini açıyor. Bu fa-
külte Türk dili, tarihi, kül-
türü nereye kadar gidiyor 
diye araştıracak, öğrene-
cek uzmanlar yetiştirmek 
içindi. Fakültenin bütün 
gayesi buydu. Sonradan 
siyasal bilgiler falan diyen 
oldu ama öyle değil. Bunu 
kafalara sokmak istiyo-
rum, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi yalnız Türk dili, 
tarihi, kültürünü öğretmek 
için bir kadro, insan yetiş-
tirmek içindi. Bu çocuklar 
Türklerin kim olduğunu 
nereden öğreneceklerdi? 
Türklerin münasebeti olan 
bütün milletleri kaynak-
larından öğreneceklerdi. 
En çok Çinlilerle beraber 
olmuşlar, bir hükümet kur-
muşlar. Hindistan’da bera-
ber olmuşlar bir hükümet 
kurmuşlar. Türklerin, Rus-
larla, Araplarla, Yunan-
lılarla, Macarlarla bütün 
bu milletlerle münasebeti 
olmuş. Bütün bu kaynaklar 
fakülteye konuldu. Böylece 
Atatürk kültüre çok önemli 
katkı sunmuş oldu.”

Atatürk çok 
değerli birisi

Türk kadınlarını da öven 
Çığ, “Bugün bilimde, tek-
nolojide, sanatta, bütün 
alanlarda son derece ba-
şarılı, ödüller alan kadın-
larımız var. Dünya çapında 
ödüller alan kadınlarımız 
var. Ben bazen bunları 
okuduğum gazete kupür-
lerini kesiyordum. Avru-

pa’nın Rönesans’ta 400 
yılda yaptığı ilerlemeyi biz 
80 yılda yaptık. Avrupa’nın 
kadınları ancak 400 yıl 
sonra bizim kadınlarımız 
gibi oldu. Biz 80 yılda yap-
tık, çok çok önemli. Bunun 
hiç unutulmaması lazım. 
Kadınlarımız inşallah bunu 
devam ettirecekler” dedi.

Kadınlar övgüyü hak ediyor

Başarının sırrı çalışmak
Başarının sırrı hakkında konuşan 
Çığ, “Başarının sırrı düşünme-
den çalışmak. “Şimdi ne olacak, 
bunu ne yapacağım?” diye dü-
şünmeden çalışmak. Çalışmak, 
okumak, gayret etmek. Ben çok 
çalıştım, hakikaten çok çalıştım. 
Arkadaşım Hatice Kızılyay erken 
öldü. Onunla kitaplar yazacaktık, 
olmadı. O erken öldü sahayı bana 
bıraktı. Düşünmeden çalışsınlar, 
bol bol okusunlar. Kendilerine bir 
hedef koydularsa o hedefi devam 
ettirsinler. Oradan oraya geçme-
sinler. Bol bol çalışmak başka bir 
şey değil, hayat çalışmaktır. Eğer 
çalışırsanız güzel gidiyor. Sü-
merliler 5 bin yıl önce “Boş vakit 
geçirdiniz, neye yarar?” demiş. 
Boş vakit geçirdin neye yaradı? 
Madem ki biliyorsun neden öğret-
miyorsun? Bildiğini öğreteceksin 
o da bir şeydir. Bazı insanlar okur 
ama hepsi kendinde kalır. Hiçbir 
kıymeti yok. Bence mezara gö-
türecek o bilgileri. O bilgiden bir 
şey yapmak lazım. Kitap, makale 
yazacaksın, anlatacaksın, bildiğini 
muhakkak etrafa saçacaksın. Bu 
çok önemli” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYEʼYE ilk kez 14 
yaşında kısa süreliğine gelen 
Aramsol Kim, burada tanış-
tığı Türk arkadaşlarından 
etkilenerek Müslümanlığı 
seçti. Daha sonra ülkesine 
dönen Aramsol Kim’in 
annesi ve kardeşleri, onun 
askerlik yaptığı 2013 yılında 
Türkiye’ye yerleşmeye karar 
verdi. Askerlik görevinin 
ardından anne ve kardeşine 
katılan Kim, İstanbul’da 
üniversiteyi kazandı. Aynı 
zamanda Güney Kore ye-
meklerinin servis edildiği bir 
restoran açan Kim, işlerinin 
yoğunluğu nedeniyle ikin-
ci sınıfta okula ara verdi. 
Zamanla işlerini büyüten ve 
restoran sayısını 5’e çıka-
ran, aynı zamanda bir de 
Türk ile evlenen Aramsol 
Kim, artık yakın çevresin-
de “Ahmet” diye anılıyor. 
30 yaşındaki Kim, fırsat 
buldukça şehir dışına çıkıp 
yöresel lezzetleri ve Türk 
yemek kültürünü öğreniyor. 
Mutfağının kapılarını açan 
Aramsol Kim, namıdiğer 
“Ahmet Şef”, yediklerini 

başkalarına da tattırmayı 
sevdiğini bu nedenle de 
Kore yemeklerini Türklere 
tanıtmak istediğini belirtti. 
Kendisinden önce de İstan-
bul’da Kore restoranı oldu-
ğunu ancak onların “helal” 
satış yapmadığını savunan 
Kim, “Bizim yemeklerimizi 
helal, güzel ve uygun şekilde 
tanıtmak istedim.” dedi.  
Güney Kore dizilerinden 
etkilenen pek çok Türk’ün 
Kore yemeklerini merak 
ettiğini, iki ülkenin mutfak-
larının ise birbirinden çok 
farklı olduğunu vurgulayan 
Kim, Kore’de daha çok soya 
sosu, Türkiye’de ise salça 
kullanıldığını söyledi.

Yurt dışında kahvaltı 
dediğin çay ve tost

Yakın çevresinin ismini 
söylerken zorlandığını, 
neredeyse 15 yıldır kendi-
sine “Ahmet” diye seslenil-
diğine değinen Kim, Türk 
yemekleri denince en çok 
kahvaltıyı sevdiğini ifade 
etti. Kim, kahvaltı kültürüne 
hayranlığını, “Yurt dışında 

kahvaltı dediğin çay ve tost, 
sonra biter. Ama Türkiye’de 
kahvaltı kültürü var, kah-
valtı ediyorsunuz, saatlerce 
oturup sohbet ediyorsunuz, 
o zaman gün başlıyor. 
Tabii müsait zaman varsa 
oturuyor, birbirinizi tanıyor-
sunuz. Bu kültür, harika bir 
kültür.” sözleriyle değerlen-
dirdi. Türk ve Kore mutfak-
ları arasındaki farklara da 
dikkati çeken Kim, “Türk 
yemeklerinin çoğunda 
tereyağı, zeytinyağı ve salça 
kullanıyorsunuz. Kore’de 
domates ve biber salça-
sı kullanmıyoruz.  Kore 
yemekleri ve Türk yemekleri 
lezzetli ama farklı. Mesela 
Kore yemekleri daha hafif 
oluyor, tabii tereyağı gir-
mediği için. Türk yemekleri 
daha ağır olabilir.” Yemek 
yemeyi çok sevdiğini, bir 
yere gittiğinde mutlaka 
yöresel tatları tanımaya ça-
lıştığını dile getiren Aramsol 
Kim, “Bir şeyi beğenirsem 
sadece benim değil, tanıdık-
lar ve Korelilerin de bunu 
bilmesini istiyorum” dedi.

Kim şef artık 
Ahmet
Türkiye’ye tatile gel-
diğinde Müslümanlığı 
seçen, çevresinde “Ah-
met” diye anılan Gü-
ney Koreli şef Aramsol 
Kim, Türk lezzetlerini 
tanıtmak istiyor

Türkiye ve Rus-
ya’dan 16 genç 

sanatçının resim-
lerinin yer aldığı 

“Rus-Türk Köprü/
Most” sergisi sa-
natseverlerin be-
ğenisine sunuldu

BAĞIMSIZ Sanat Vakfında düzen-
lenen sergi açılışına Fatih Belediye 
Başkanı Ergün Turan, Rusya Fede-
rasyonu’nun İstanbul Başkonsolosu 
Andrey Buravov, İstanbul İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, 
Bağımsız Sanat Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hülya Yazıcı ve sanat-

çıların yanı sıra çok sayıda sanatse-
ver katıldı. Açılışta konuşan Fatih 
Belediye Başkanı Turan, İstanbul’da 
özellikle Fatih’in kültür ve sanatın 
merkezi olduğuna dikkati çekerek, 
“Hem Rusya’dan hem de Türki-
ye’den katılarak sanatlarıyla burayı 
güzelleştiren bütün arkadaşlarımıza 

selamlarımı iletiyorum. Bulunduğu-
muz bölgede sanata ilham verecek 
birçok eser bulunuyor.” dedi.

Halkları birleştiriyor
Başkonsolos Buravov da kültür ve 
sanatın iki ülke arasında köprü 
görevini üstlendiğini söyledi.

İstanbul’da kıymetli bir sergi
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SPOR Toto Süper Lig’de ilk devreyi 
15 puanla kapatan Göztepe, ikinci 
yarının ilk 4 haftasını kayıpsız geçerek 
12 puan topladı. Ligin ikinci devresin-
de Fraport TAV Antalyaspor, Öznur 
Kablo Yeni Malatyaspor, Demir 
Grup Sivasspor ve Medipol Başakşe-
hir maçlarından üçer puan çıkararak 
puanını 27’ye yükselten Göztepe, 
lige tutunma mücadelesinde önemli 
galibiyetlere imza attı.
Süper Lig’de 4 maçlık galibiyet serisi-
ni en son 2017-2018 sezonunda yaka-
layan Göztepe, 13. haftadan itibaren 
Akhisarspor, Kardemir Karabükspor, 
Yeni Malatyaspor ve Konyaspor’u 
mağlup etmişti. Göztepe, lige verile-
cek aradan sonra 6 Şubat Pazar günü 
diğer İzmir temsilcisi Altay’ı Gürsel 
Aksel Stadı’nda ağırlayacak.

DÜNYA bilek güreşi şampiyonu 
unvanını 15 yaşında alan milli sporcu 
Esra Akbaş, “Şampiyon olacağınıza 
inanmalısınız ki başarabilesiniz.” 
tavsiyesinde bulundu. Romanya’nın 
başkenti Bükreş’te 29 Kasım-03 Aralık 
2021’de düzenlenen Dünya Bilek Gü-
reşi Şampiyonası’nda yaş grubunda 
sağ kolda dünya birincisi ve sol kolda 
dünya üçüncüsü olan Esra Akbaş ile 
kendisini branşa yönlendiren beden 
eğitimi öğretmeni Hasan Doğan, şam-
piyonluğa uzanan süreci değerlendir-
di. Bilek güreşine başlamasının ar-
dından katıldığı ilk il şampiyonasında 
iki kolda da birincilik elde ettiğini dile 
getiren Esra, “Bu başarının ardından 
devam etmek istedim. Antrenmanlar, 
yarışmalar, bilek güreşini giderek çok 
sevdim. Spor insanın hayatını düzene 
sokuyor. Beslenme düzeni olsun uyku 
düzeni olsun benim için artıları çok 
fazla oldu.” diye konuştu.
Okul ile sporu birlikte götürmenin zor 
olduğunu ancak bir kere düzene girin-
ce de gerisi geldiğini ifade eden Esra, 
haftada 3-4 gün 2 şer saat antrenman 
yaparak çalıştığını dile getirdi.

Sorumluluk hissediyordum
Dünya şampiyonası müsabakaları sı-
rasında çok gergin olduğunu aktaran 
Esra, “Sorumluluk hissediyordum. 
Ailemin, arkadaşlarımın üzerimde 
inançları vardı, bana güveniyorlardı” 
dedi. Karşılaşacağı rakiplerin maçla-
rını izleyip taktiklerine baktığını ifade 
eden Esra, “Endişelendim ama o an 
kendinize güvenmeniz de gerekiyor. 
Şampiyon olacağınıza inanmalısınız 
ki başarabilesiniz. Şampiyonluğun 
ardından Türkiye’ye döndüğümde 
“büyük bir gururla” karşılandım. 
Onlara bu gururu yaşatabilmek çok 
mutluluk verici” diye konuştu.

Esra Akbaş, “Şampiyon olacağınıza 
inanmalısınız ki başarabilesiniz, aile-

min, arkadaşlarımın üzerimde inançla-
rı vardı, bana güveniyorlardı” dedi

BiLEĞi 
bükülmüyor

Göztepe bir 
başka oynuyor

Hatay’da arkadaşının 
tavsiyesiyle zayıflamak için 
başladığı boksta 105’ten 75 
kiloya düşen Sıla Üçyıldız, 
Türkiye ikinciliği elde etti

SILA Üçyıldız, yaklaşık 4 yıl önce başla-
dığı ve fazla kilolarından da kurtulduğu 
boksta kısa sürede kendisini geliştirdi. 

18 yaşındaki sporcu, boksa başladıktan sonra 
105’ten 75 kiloya düştü. Sıla, 6-13 Ocak’ta 
Kırşehir’de düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler 
ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyona-
sı’nda ikinci olmayı başardı. Büyük Kadın 
Milli Takımı kampına davet edilen Sıla, başa-
rılarına yenilerini ekleyip ay yıldızlı formayla 
da uluslararası dereceler almayı hedefliyor.

“Kendimi sağlıklı hissediyorum”
Sıla Üçyıldız, boksa arkadaşının tavsiyesi 

üzerine zayıflamak amacıyla başladığını söyle-
di. Boksa başladıktan sonra 105’ten 75 kiloya 
düştüğünü aktaran genç sporcu, şöyle konuş-
tu: “Bu spora başladığımdan bu yana kendimi 
fiziken ve ruhen sağlıklı hissediyorum. Mental 
açıdan çok geliştiğimi ve sosyalleştiğimi hisse-
diyorum. Benim dışımda ailemde kız kardeşim 
ve kuzenlerim de boksla ilgileniyor. Milli takım 
kampına çağrılmak benim için hayallerime 
attığım ilk adımdır. Milli takımda kalıcı olmak 
istiyorum. Bundan sonraki hedefim, kampta 
milli takıma seçilerek Avrupa ve dünya şampi-
yonalarında ülkemi temsil etmek. Hayallerime 
kavuşmaya az kaldı.

Vurduğu
nakavt 
oluyor

Antrenör Cemal Dağlıoğlu, 22 Yaş Altı Erkekler ve 
Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasıʼnda iyi 
dereceler elde ettiklerini belirtti. Kulüp olarak 
katıldıkları şampiyonada Sıla Üçyıldızʼın Türkiye 
ikincisi olduğunu aktaran Dağlıoğlu, “Boksör 
gençlerimizden Sılaʼnın milli takım kampına da-
vet edilmesi bizleri gururlandırdı. İnşallah kampta 
başarılı olarak hak ettiği milli formayı giyecektir” 
değerlendirmesinde bulundu. Dağlıoğlu, 
emeklerinin karşılığında sporcularının 
madalyalara uzanmasını “olağanüs-
tü bir duygu” diye tanımlayarak, 
şunları kaydetti: “Bunlar da bize 
yeterli gelmiyor, bizler Avrupa ve 
dünya şampiyonalarında da başarı 
hedefl iyoruz. Daha da ötesi olim-
piyatlarda dereceler elde etmek 
istiyoruz, bunun için daha çok 
çalışacağız” diye konuştu.

Hak ettiği milli 
formayı giyecektir

GÜREŞTE dünya ve Avrupa şampiyonluk-
ları bulunan 46 yaşındaki güreş antrenörü 
Harun Doğan, memleketi Kahramanma-
raş’ta şampiyon adayı sporcular yetiştirerek 
Türk güreşine hizmet etmeyi sürdürüyor. 
Dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli 
dereceler elde eden, olimpiyat dördüncülüğü 
bulunan ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğu 
kazanan Doğan, 1990’lı yıllarda güreş sporu 
yapan birçok erkek çocuğuna rol model oldu. 
Aktif spor hayatını bıraktıktan sonra Kah-
ramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
bünyesinde güreş antrenörü olarak Türk 
sporuna hizmet etmeye devam eden Doğan, 
sporcu kimliğinin yanı sıra adeta bir “baba” 
gibi sporcularla yakından ilgileniyor. Bugüne 
kadar Kahramanmaraş’taki Güreş Eğitim 
Merkezi’nde onlarca şampiyon sporcu yetiş-
tiren Doğan, Türk güreşine yeni şampiyonlar 
kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. 
Güreşe 1980’li yıllarda Kahramanmaraş’ta-
ki Güreş Eğitim Merkezi’nde başladığını 
AA muhabirine anlatan Doğan, Türkiye’ye 
önemli madalyalar kazandırdığını, ailesini ve 
Türk halkını gururlandırdığını söyledi.

Kendilerini geliştiriyorlar
Sporculuk yaşamını şampiyonluklarla bitirerek 
devamında antrenörlük hayatına başladığını 
belirten Doğan, kendi gibi sporcular yetiştir-
meye gayret gösterdiğini dile getirdi. Güreşe 
başlayan sporcuların ilerleyen zamanda şam-
piyon olabilmesi için çok iyi bir şekilde eğitim 
alması gerektiğini ifade eden Doğan, güreşi çok 
sevdiğini, sporcu çocuklarla ilgilenmek, onlara 
bir şeyler öğretmek istediğini aktardı. Güreşin 
kolay bir spor olmadığına, bir sporcunun güreşi 
öğrenebilmesi için 7-8 yıl geçmesi gerektiğine 
işaret eden Doğan, “Bir şampiyon hoca olarak, 
öğrencilerime bu sporun güzelliklerini, profes-
yonelliğin ne demek olduğunu, spor ahlakının 
ne olduğunu öğretmem lazım. Aramızdaki 
sinerji gerçekten çok iyi. Onları çok seviyorum. 
Ümit ediyorum, öğrencilerimin içerisinden Türk 
güreşine çok büyük hizmetler edecek, şampi-
yon olacak sporcu çocuklarımız çıkacak. Buna 
eminim.” diye konuştu. Doğan, geçen yıl salgın 
koşullarına rağmen güreş takımlarının takım ola-
rak hem Türkiye hem de lig şampiyonu olduğu-
nu, minikler, 15 yaş altı ve yıldızlarda da Avrupa 
üçüncüsü sporcularının bulunduğunu kaydetti.

Antrenör Harun Doğan, “Ümit edi-
yorum, öğrencilerimin içerisinden 
Türk güreşine çok büyük hizmetler 
edecek, şampiyon olacak sporcu 
çocuklarımız çıkacak” dedi

Şampiyonlar yetiştiriyor

Kahramanmaraş Güreş Eğitim Merkeziʼnde 
eğitim alan ve geride kalan yıl Yunanistanʼda 
gerçekleştirilen organizasyonda Balkan şampi-
yonu olan 15 yaşındaki Hacı Zade, güreşin zor 
ve mücadeleye dayalı bir spor olduğunu söyle-
di. Harun Doğanʼın kendileri için rol model ve 
büyük bir avantaj olduğunu belirten Hacı Zade, 
antrenörünün gösterdiği teknik ve taktiklerin 
yanı sıra verdiği öğütlerle şampiyonluğa ulaştı-
ğını, hedefi nin uluslararası organizasyonlarda 
Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşıʼnı 
okutmak olduğunu ifade etti.

Gençlere rol model oluyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu Baş-
kanı Uçar, 2022 yılı faaliyet programı 
çerçevesinde Azerbaycan ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Dünya 
Motokros Şampiyonası organizasyonu 
düzenlemeyi planladıklarını söyledi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu 
(TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, Türki-
ye’nin motosiklet sporlarında ulusal ve 
uluslar arası önemli başarılar yakala-
dığını belirterek, yeni planlarını anlattı. 
Federasyon olarak 2022 yılının fırsatlar-
la dolu bir sene olacağını ümit ettiklerini 
dile getiren Uçar, “2022 yarış sezonu 
için ulusal yarışların hem sayılarını 
hem de katılımını artırabilecek tedbirler 
aldık. Ulusal organizasyonlarımızın 
yanı sıra en çok önem verdiğimiz ve per-
formans sporcularımızın da kendilerini 
geliştirebilecekleri uluslar arası organi-
zasyonlarımızı sürdürmeye, onları ba-
şarılı bir şekilde organize etmeye devam 
edeceğiz inşallah.” diye konuştu.

Gurur yaşadık
Bu yıl önemli yurt dışı atılımlar gerçek-
leştireceklerini vurgulayan Uçar, şöyle 
devam etti: “Geriye doğru baktığınız-
da, 5 şampiyona gerçekleştirmenin ve 
her biri diğerinden daha başarılı bir 
organizasyon ortaya koymuş olmanın 
gururunu yaşadık. ‘Artık neden kardeş 
ülkelerimizle de bunu yapmayalım?’ 
sorusuna bir cevap olarak, öncelikle 
Azerbaycan ve ardından da Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bunu 
tekrarlamak istiyoruz.”

Motokros 
heyecanı

SPOR Toto 
Süper Lig Ah-
met Çalık Se-
zonu 23’üncü 
haftasında 
Atakaş Ha-
tayspor saha-
sında Çaykur 
Rizespor ile 
0-0 berabere 
kaldı. 14’üncü 
dakikada ge-
lişen ev sahibi 
Atakaş Hatayspor atağında, 
merkezden topu taşıyan Sa-
int-Louis, ara pasını verdi. 
Sağ çaprazdan kaleci ile 
karşı karşıya kalan Lobja-
nidze, uzak köşeye vurdu 
ancak savunmaya çarpan 
top kornere gitti. Karşılaş-
manın ilk yarısı, 0-0 bera-
berlikle sona erdi. 74’üncü 
dakikada Çaykur Rizespor 
Yusuf Sarı ile hücum fırsa-

tı buldu. 
Topu ceza 
yayına ka-
dar taşıyan 
Yusuf, yer-
den penaltı 
noktasına 
Deniz 
Hümmet’e 
oynadı an-
cak rakip 
savunmada 
Sackey, 

yatarak müdahale etti 
ve tehlikeyi uzaklaştırdı. 
83’üncü dakikada Atakaş 
Hatayspor’un geliştirdiği 
atakta Lobjanidze, ceza 
sahası içi sağ çaprazdan 
vurdu, top yakın direk tara-
fından auta gitti. Kalan da-
kikalarda başka gol olmadı 
ve Atakaş Hatayspor kendi 
sahasında Çaykur Rizespor 
ile 0-0 berabere kaldı.

Hatay 1 puana razı oldu
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12 ʼNCİ dakikada 
Yukatel Kay-
serispor öne 

geçti. Orta alanda topla 
buluşan Gavranovic pasını 
sol kanatta Mustafa Pek-
temek’e çıkardı. Pektemek 
ceza sahasına girmeden 
pasını tekrar Gavranovic’e 
çıkardı. Bu oyuncunun ka-
leciyle karşı karşıya yerden 
vuruşunda meşin yuvarlak 
kalecinin sağından ağlar-
la buluştu: 0-1. 14’üncü 
dakikada Kasımpaşa 
beraberliği yakaladı. Ceza 
sahası dışı sol çaprazda 
topla buluşan Ahmet Emin 
Engin’in ortasında ceza 
sahası içinde Yasir Subaşı, 
ters bir kafa vuruşuyla topu 
kendi ağlarına gönder-
di: 1-1.  36’ncı dakikada 
Kasımpaşa, Umut Bozok 
ile öne geçmeyi başardı. 
Sol kanatta topla buluşan 
Evren Eren Elmalı’nın 
uzun pasında savunmanın 
müdahale edemediği topu, 
ceza sahası içi sol çaprazda 
önünde bulan Hajradino-
vic, pasını bekletmeden 
Umut Bozok’a çıkardı. Bu 
oyuncunun penaltı noktası 

gerisinden plasesinde meşin 
yuvarlak ağlarla buluştu: 
2-1. Karşılaşmanın ilk 
yarısı Kasımpaşa’nın 2-1’lik 
üstünlüğü ile sona erdi.

1 gol iptal edildi
52’nci dakikada Kasımpa-
şa farkı 2’ye çıkardı. Hızlı 
gelişen Kasımpaşa atağın-
da Umut Bozok’un pasında 
ceza sahası dışı sol çapraz-
da topla buluşan Ahmet 
Emin Engin, ceza yayı 
üzerinden şık bir vuruşla 
topu ağlara gönderdi: 3-1. 
81’inci dakikada Bertolacci 
ceza yayı üzerinde topla 
buluştu. Bu oyuncunun 
şutu savunmadan sekti ve 
üst direğe çarparak kornere 
gitti. 83’üncü dakikada Ka-
sımpaşa’nın golü iptal edil-
di. Doğucan Haspolat’ın 
pasında ceza sahası içi sol 
çaprazda topla buluşan 
Mortadha’un şutunda top 
ağlarla buluştu. VAR uyarı-
sı sonrası pozisyonu incele-
yen Halil Umut Meler, faul 
gerekçesiyle golü iptal etti. 
Karşılaşma Kasımpaşa’nın 
3-1’lik üstünlüğü ile sona 
erdi.

SÜPER Lig’de maç faz-
lasıyla en yakın rakibi 
Konyaspor’a 9 puan fark 
atan Trabzonspor ‘da yeni 
transfer Jean Kouassi krizi 
yaşanıyor. Afrika Kupa-
sı’nda mücadele ettiği için 
Trabzon’da bulunmayan 
Fildişili oyuncunun lisansı 
henüz çıkarılamadı. Bordo 
mavililerin kadrosunda şu 
an 15 yabancı futbolcu bu-
lunuyor. Bu isimler şöyle: 
Marek Hamsik, Andreas 
Cornelius, Anastostios Ba-
kesetas, Anthony Nwakae-
me, Djaniny, Bengali Fode 
Koita, Bruno Peres, Mano-
lis Siopis, Stefano Denswil, 
Vitor Hugo, Anders Trond-
sen, Gervinho, Edin Visca, 
Tymoteutz Puchacz, Jean 
Kouassi.

Gervinho kabul 
etmedi

Trabzonspor’da ciddi bir 
sakatlık geçirerek sezonu 
kapatan Edgar Le, söz-
leşmesinin feshedilmesini 
kabul ederek bordo ma-
vililerin elini rahatlamıştı. 
Ancak aynı fedakarlık 
Gervinho’dan gelmedi. 
Sezonu kapatan Fildişili 
oyuncunun lisansı dondu-
rulamadı. Trabzonspor’un 
önünde Jean Kouassi için 
iki yol bulunuyor. Fildişili 
oyuncuya yer açmak için 
yabancı futbolculardan 
birinin gitmesi gerekiyor. 
Bordo mavililer bu ismin 
sezonu kapatan Gervinho 
olması için çabasını sürdü-
rüyor.

PAŞALAR GiBi!
12 ʼNCİ dakikada gerisinden plasesinde meşin 

PAŞALAR GPAŞALAR G
Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında 

Kasımpaşa, evinde Yukatel Kayserispor’u 3-1 mağlup etti

DEVRE arasında yap-
tığı transferlerle dikkat 
Çeken Trabzonspor’un 
bir başka alternatifi ise 
Jean Kouassi’yi başka 
bir takıma kiralamak. 
Bu durumda Kouassi, 
Trabzonspor formasını 
ancak yeni sezonda 
giyebilecek. Yabancı 
konten-
janının 
dolu 
olması 
nede-

niyle 
Trabzonspor takımdan 
ayrılan Edgar Le yerine 
yerli stoper bakıyor. 
Sassuolo’dan Kaan 
Ayhan, Hellas Vero-
na’dan Koray Günter 
Adana Demirsporlu 
Samet Akaydın listede-
ki isimler. Karadeniz 
ekibi Bursaspor’un 18 
yaşındaki stoperi Taha 
Altıkardeş’i kadrosuna 
katmak üzere. Bordo 
mavililerin, Fenerbahçe 
‘nin de ilgilendiği genç 
futbolcu için kulübüyle 
anlaştığı ifade edildi. 
Trabzonspor’un Taha’yı 
geleceğe yatırım trans-
feri olarak düşündüğü 
ifade ediliyor.

Kiralık
gidebilir

Gedson Fernandes geliyor
GALATASARAY transfer haberi: Ged-

son Fernandes anlaşmasının detayları 
belli oldu! Galatasaray , uzun süredir 

Benfica’dan transferi adına uğraş verdiği eski 
oyuncusu Gedson Fernandes için anlaşma 
noktasına vardı. Portekiz basını, Galatasa-
ray’ın ana hatlarda Benfica ile anlaşma sağ-
ladığını açıkladı.  A Bola’da yer alan haberde 
Fatih Terim’in ayrılığı sonrası Galatasaray’ın 
Gedson Fernandes transferinin bir süre için 
tıkandığı fakat şimdi çözüme yakın olunduğu 
belirtildi. Nokta koyulmamış olsa da transfer 
anlaşmasının ana hatlar üzerinde olumlu 

sonuçlandırıldığı belirtilmekte.

İşte anlaşmanın detayları
Galatasaray’ın Gedson Fernandes’i 
1.5 yıl kiralık olarak kadrosuna ka-
tacağı belirtildi. Bu da Gedson Fer-
nandes’in Benfica ile sözleşmesi-
nin biteceği Haziran 2023’e kadar 
Galatasaray kadrosuna katılması-
nı sağlayacak.  1.5 yıllık anlaşma 
için Benfica’nın Galatasaray’dan 
1.5 milyon Euro düzeyinde bir 
ücret alacağı belirtilmekte. 

1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında 
başkanlık yapan Selahattin Beyazıt 
için Teşvikiye Camii’nde öğle na-
mazının ardından cenaze namazı 
kılındı. Cenaze namazının ardından 
Selahattin Beyazıt’ın naaşı Zincirli-
kuyu Mezarlığı’na defnedilmek üzere 

kaldırıldı. Cenaze törenine Galatasa-
ray Başkanı Burak Elmas, Fenerbah-
çe Başkanı Ali Koç,  Galatasaray eski 
başkanları Faruk Süren ile Dursun 
Özbek, ailesi ve yakınları katıldı.  
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 
hayatını kaybeden Selahattin Beya-

zıt’ın çok değerli 
bir Galatasaraylı 
olduğunu söy-
lerken, “Camia-
mızda çok önemli 
olan ağabeyimizi 
kaybettik. Son dö-
nemde çok önemli 
Galatasaraylı 
büyüklerimizi 
kaybettik. Büyük 

katkıları oldu 
yeri dolmayacak 
önemli Galatasaraylılardan biriydi. 
Emanetini taşımaya devam edeceğiz. 
Allah rahmet eylesin” dedi. Bu arada 
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile 
tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, 
törende bir araya gelmedi. Tören 
sırasında Terim’in arka sıralarda saf 
tutması dikkat çekti. Galatasaray 
Kulübü’nün 1969 - 1973 ve 1975 - 
1979 yıllarında başkanlığını yapmış 
olan Selahattin Beyazıt için Teşvikiye 
Camii’nde öğle namazının ardından 
cenaze namazı kılındı. Cenaze nama-
zının ardından Selahattin Beyazıt’ın 
naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na 
defnedilmek üzere kaldırıldı.

VEDAT Muriç’i kadrosunda düşünmeyen Lazio, 
kısa süre içerisinde ayrılığı resmen açıklamayı 
planlıyor. İtalyan basını, Vedat Muriç’in takımdan 
ayrılmasına ilişkin yaşanan gelişmeler sonucun-
da transferin açıklanabileceğini aktarmakta.  Il 
Messaggero, Lazio’nun dün (22 Ocak Cumartesi) 
Atalanta ile oynadığı mücadelede Muriç’in son 
kez kadroda yer aldığını aktarmakta. Kosovalı 

golcünün transferi konusunda olumlu 
gelişmeler yaşandığı ve satın alma 

opsiyonu içeren bir kiralama 
anlaşması ile takımdan 

ayrılmaya hazırlandığı 
belirtiliyor.  Hull City 
ve CSKA Moskova 
iddiaları kısmen devre 
dışı kalırken son ola-
rak Fransa’dan Sa-
int-Etienne’in Muriç’i 
istediği belirtilmekte. 

Fenerbahçe iddiaları da 
henüz ortadan kalkmaz-

ken Leeds United ve WBA 
ihtimalleri de masada duruyor. 

Vedat için 
ayrılık vakti

Galatasaray, uzun süredir transferi adına uğraş verdiği Benfica’dan eski oyuncusu Gedson Fernandes’i kad-
rosuna katmaya hazırlanırken Portekiz ekibi ile büyük ölçüde sağlanan anlaşmanın detayları da belli oldu

Spor dünyasının acı günü
Kouassi krizi



HABERTÜRK’TEN 
Tolga Aslan’ın ha-
berine göre; Ziynet 
Sali, geçtiğimiz akşam 
dinleyicileriyle bir araya 
geldi. Turuncu bir kıyafet 
giymeyi tercih eden 
Sali, sahne öncesi, basın 
mensuplarının sorularını 
yanıtladı. Ünlü şarkıcı, 
“Dışarıda kar var, ben 
de içeride güneş gibi 
alev alev olmak istedim. 
İçimizdeki enerjiyi siz-
lere yansıtmak istedik.” 
ifadelerini kullandı. 
Son dönemde tartışma 
konusu olan kıyafet poli-
miğiyle ilgili konuşan de 
Ziynet Sali, “Sahne dün-
yası, şov dünyasıdır. Her 
yiğidin bir yoğurt yiyişi 
vardır.” dedi. Son olarak 
‘Efkarım Var’ şarkısını 
9 ay önce dinleyicileriyle 
buluşturan 46 yaşındaki 

sanatçı, “Yeni teklim bit-
mek üzere. Şubat ayında 
sizlerle olacak. Onun 
heyecanını yaşıyorum. 
Ayrıca sahne prog-
ramlarım ve akustik 
çalışmalarım da var.” 
diyerek single müjde-
sini verdi. ‘Ömrüm’ 
şarkısında eşi Er-
kan Erzurumlu’yla 
dans eden Sali, 
salonda romantizm 
rüzgarları estirdi. Sevi-
len şarkıları ve farklı 
tarzlardan oluşan re-
pertuvarıyla yaklaşık 
2 buçuk saat sahnede 
kalan Sali, izleyenlere 
unutulmaz bir gece 
yaşattı. Yaklaşık 2 
saaat sahnede kana 
Ziynet Sali, ‘Ömrüm’ 
şarkısında eşi Erkan 
Erzurumlu’yla da 
dans etti.

İSTANBUL’DA 
karayolu seyahatinin 
kritik noktası Bayram-

paşa’daki Büyük İstanbul 
Otogarı, metruk haldeki 
yapılarıyla kullananların 
korkulu rüyası haline 
gelmişti. Her gün bin-
lerce kişinin gelip gittiği 
otogarın havası, yapılan 
son çalışmalarla değişi-
yor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından son 
olarak otogarın içerisinde 
12 bin kitabın bulunduğu 
bir kütüphane yapıldı. 
Evliya Çelebi adı verilen 
kütüphanede hem otogar 
personeli hem de otobüs 
saatini bekleyen yolcular 
boş zamanlarını kitap oku-
yarak geçirebilecek.  Bü-
yük İstanbul Otogarı’nın 
İşletme Müdürü Fahrettin 
Beşli, “Yolculuk ve oku-
mak birbirinden ayrılmaz. 
Biz bu kütüphane ile hem 
otogar camiamız hem de 
günlük 150 bini bulan 
yolcularımızın buradan 
faydalanmasını amaçladık. 
Biz yolcularımızın biraz 
erken gelip burada vakit 
geçirmelerini istiyoruz. 
Burası yaşamaya başladık-
tan sonra ünlü yazarların 
sohbetlerinin olduğu, 
okuma günlerinin olduğu, 
etkinliklerin olduğu bir yer 

olacak” dedi. 

Otogar algısı değişti
Beşli, “Büyük İstanbul 
Otogarı son dönemde 
hak ettiği ilgiyi ve bakı-
mı görmedi. Biz göreve 
geldiğimizde otogar için 
çok olumsuz bir algı vardı. 
Ancak otogardaki her-
kes bu algının değişmesi 
konusunda istekliydi. 
Yani otogar için köklü bir 
değişim yapmaya ihtiyaç 
vardı. Geçmişte bu otogar 
herkesin keyifle bulunabi-
leceği bir mekan değildi. 
Bizlerin yaptığı bu köklü 
değişikliklerin neticesinde 
hepimizi mutlu eden bir 
değişim ortaya çıktı” diye 
konuştu. 

12 bin adet kitap var
Beşli,  “Kütüphanemizde 
12 bin kitap var. Ancak 
zamanla ağırlıklı olarak 
bu kütüphaneye seyahat 
kitapları eklenecek. Aynı 
zamanda kütüphanenin 
bir bölümünü memleke-
tim köşesi olarak ayırdık. 
Bu köşede her bir ile bir 
bölüm ayırdık. O il kendini 
kitaplarıyla ve objeleriy-
le temsil edecek. Çünkü 
otogar Türkiye’nin özeti” 
şeklinde konuştu. Sivas’a 
gitmek için Büyük İstanbul 

Otogarı’na gelen üniversi-
te öğrencisi Murat Erkek, 
“Sivas’ta üniversite okuyo-
rum. Şu an da Sivas’a gi-
deceğim ancak otobüsüm 
2 saat ertelendi. Otogarda 
kapıda beklerken bir beye-
fendi üst katta kütüphane 
olduğunu söyledi. 2 saat 
dışarda bekleyeceğime 
gelip kitap okurum diye 
düşündüm. Otogarın eski 
hallerini bildiğim için şu 
an kütüphanenin yapılması 
beni oldukça şaşırttı. Artık 
her otogara geldiğimde 
buraya uğrayacağım” dedi.  

Çok güzel bir ortam
28 yıldır Büyük İstanbul 
Otogarı’nda esnaf olan Si-
nan Akpınar ise “1994’ten 
bu yana otogarda esnafım. 
Otogara kütüphane açıldı 
dediklerinde şaşırdım. 
Çünkü otogarda böyle 
faaliyetler çok görmüyor-
duk. Otogarın içinde çok 
güzel, nezih ve temiz bir 
ortam oldu. Esnaf için 
de burası bir değişiklik 
olacak. Çünkü biz otogar 
esnafı olarak çok çalışı-
yoruz. 24 saat boyunca 
açık yerlerimiz var. Küçük 
molalarımızı burada 
geçirmek günün yorgunlu-
ğunu alacaktır” ifadelerini 
kullandı. DHA

Şarkıcı Ziynet Sali, son dönemde tartışma konusu olan 
sahne kıyafetleri özelinde konuştu. Sali, “Sahne dünyası, 
şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.” dedi

EVLEVLiiYA CELEBYA CELEBii 
OTOGAR’DA!OTOGAR’DA!

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR
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7’DEN 70’E ANMA

D ünyanın en eski ve en görkemli ma-
betlerinden olan, İstanbul’un fethin-
den sonra insanlık ve inanç

tarihindeki müstesna yeri daha da kıymet-
lenen Ayasofya Camii, 1934 tarihinde iba-
dete kapatılmış ve yüz yıla yakın bir süre
ancak müze olarak ziyaret edilebilmişti.
Asırlarca ibadethane hüviyetiyle dünya ça-
pında bir inanç ve maneviyat sembolü
olan Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kararı ve açıkladığı müjde neticesinde 24
Temmuz 2020’de yüzbinlerce Müslüma-
nın meydan ve sokakları doldurarak kıldığı
Cuma namazıyla yeniden Ayasofya-i
Kebir Camii Şerifi adıyla cami hüviyetine
kavuşmuştu. Ayasofya’nın geçmişten gü-
nümüze kültürel ve manevi değerini anla-
tan tarihi arşiv belgeleri, yorumlar, yazılar
ve şiirlerle birlikte yüce mabedin özellikle
son yüzyılda başından geçenleri basının
gözünden yansıtan bir kitap projesi başla-
tan Basın İlan Kurumu, bir yıllık bir çalış-
manın sonunda “Basının Gözünden
Ayasofya” kitabını okurların ilgisine
sundu.

Cumhurbaşkanı yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
beklenen müjdeyi verdiği ve Ayasofya’nın
tarihimizdeki yerini anlatan şu satırları ki-
tapta yer aldı: "Ayasofya, 86 yıl aradan
sonra, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfi-
yesinde belirttiği üzere, yeniden cami ola-
rak kapılarını insanlığa açmıştır. Bu
kararın milletimize, ümmete ve tüm insan-

lığa hayırlı olmasını diliyorum. Ayasofya
Camii’nin tarihsel serüveni hakikaten tüm
insanlık için ibret vesikası niteliğindedir. İlk
yapılışından defalarca harap olmasına, yı-
kılma tehlikesi geçirmesinden Fatih Sultan
Mehmed Han’ın İstanbul’u fethiyle ayağa
kaldırılarak Ayasofya Camii olmasına ve
yüzyıllarca cami olarak bütün dünyanın
ibadet merkezi olduktan sonra bir müzeye
dönüştürülmesine kadar yaşananlar, bu
kutlu mabedi nezdimizde daha da anlamlı
kılmıştır kuşkusuz. Allah’a şükrediyorum
ki yeniden cami olarak ibadete açılması da
bizlere nasip olmuştur."

Tek bir duygumuz vardı

Erdoğan yazısında, "Ayasofya Camii’nin
tekrar ibadete açılmasına yönelik attığımız
bu adımda gönüllerimizde tek bir duygu
vardı. Bu kutlu mabedin insanların Allah’a
yakarışının, ibadet edişinin yeniden mer-
kezi olmasını ve sembolik değeri çok
büyük olan bu girişimin, Müslümanların
günümüzde de yüksek değerlerin temsil-
cisi olduğunu tescil etmesiydi. İslam’ın ve
Müslümanların bugünün algı dünyasında
nasıl bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu
düşündüğümüzde, medeniyet iddiamızın,
inanç ve hoşgörü sistemimizin ne kadar
köklü, sarsılmaz ve geleceğe dair umut ve-
rici olduğunu Ayasofya’yı tekrar ibadete
açarak göstermiş olduk. Bu açılış, mühür-
lenmiş kalplerin açılmasıdır. Esaret zinciri
altında olan Ayasofya’nın bu esaret zinci-
rinden kurtulmasıdır. Bu açılış, Müslü-
manların medeniyet inşa etmede ve

sürdürmedeki iddiasının bir yansımasıdır.
İşte bu noktada, Ayasofya Camii ile ilgili
her türlü çalışma, her eser ve her çaba çok
değerlidir. Bugün ve gelecek nesillere bu
kıymetli mabedi ve onun uğruna verilen
mücadeleleri anlatmak en az bu mabedi
açmak kadar önemlidir nazarımızda" dedi. 

Kitaba övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısnın so-
nunda, "Dolayısıyla güzide kuruluşları-
mızdan Basın İlan Kurumu’nun
hazırladığı bu nadide eser ile birlikte bu
çaba hayat bulmuş olacaktır. Ayasofya
Camiinin dünden bugüne nasıl geldiğini
ve hangi tartışmalara sahne olduğunu ta-
rihsel belgeler, makaleler ve o günün ga-
zetelerini kullanarak anlatan bu eser, çok
yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucudur.
Bu eseri okuduğumuzda adeta o günleri
tekrar yaşıyor, tarihin akışına şahitlik ede-
biliyoruz. Ayasofya Camii’nin neden
önemli olduğunu bu kıymetli eseri oku-
duktan sonra bir kez daha anlayabiliyo-
ruz. Zira manasını bilmediğimiz,
anlamadığımız, yüreğimizde hissetmedi-
ğimiz hiçbir hadisenin, hiçbir olayın ve
hiçbir tarihi gelişmenin tamama erme ih-
timali yoktur. Bu kıymetli eseri hayata ge-
çiren Basın İlan Kurumu yöneticilerini ve
emek veren tüm çalışanlarını tebrik edi-
yor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Türkiye’mizin tarihine çabalarıyla, özveri-
leriyle, çalışmalarıyla, inancıyla not düşen
herkesi yürekten selamlıyorum" 
ifadelerini kullandı. 

Fatih Belediyesi'nin 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik günü dolayı-
sıyla düzenlediği anma programı
Saraçhane Parkı'da gerçekleşti. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma
programına İstanbul Milletvekilleri
Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı,
Mustafa Demir, Abdullah Güler,
Hasan Turan, Fatih Kaymakamı
Kaan Peker, AK Parti Fatih İlçe Baş-
kanı Orhan Narin, MHP Fatih İlçe
Başkanı Mehmet Celep, İHH Baş-
kanı Bülent Yıldırım, şehit yakınları,
gazilerimiz ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı'nın okunmasıyla başlayan program
Laleli Camii İmam Hatibi Şaban
Caneroğlu'nun Kur'an tilavetiyle
devam etti.
Rahmetle anıyorum

Programda konuşma yapan Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan;
"Her yıl bugünü anlamına en uygun
şekilde idrak ediyoruz. Bugün burada
oluşumuzu kahraman şehit ve gazile-
rimize borçluyuz. Ölümsüz şehitleri-
mizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Sağına ve soluna bakmadan vatanı-
mızı savunan tüm gazilerimize ve
kahraman güvenlik güçlerimize şük-
ranlarımı sunuyorum. Meydanlarda

bekleyen anneler olmasaydı, her
farklı düşünceden insanı kenetleyen
birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı
bugün karamsar bir tabloda olacak-
tık. Hamdolsun Rabbim bizi galip
eyledi. 15 Temmuz'un önemli simge
noktalarından biri Saraçhane'dir. Bu-

radaki direniş ve şahadet ruhunu
unutturmayacağız" dedi. Hep bir
ağızdan 15 Temmuz marşlarının söy-
lendiği programda, şehit ve gazileri-
mizin hayatlarını anlatan sinevizyon
gösterisi esnasında duygusal anlar
yaşandı. DHA
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Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, 86 yıl ibadete kapalı
kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiyle müze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-

lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazete manşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenen muhteşem mabedin yüz yılını
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı

CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ise
Ayasofya’nın cami olarak ibadete açıl-
ması kararı için Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a ülke olarak şükran
borcumuz olduğunu ifade ederek, "Fetih-
ten sonra şehrin en büyük mabedi olan
Hagia Sofia Kilisesi, Fatih Sultan Meh-
med tarafından Ayasofya adıyla fethin
sembolü olarak camiye çevrilmiş ve ilk
Cuma namazı da burada kılınmıştı. Ka-
dere bakın ki, Ayasofya müzesinin yine
bir Cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i
Şerifi olarak ibadete açılacağı Cumhur-
başkanımız tarafından ilan edildi. Son-
raki ilk Cuma günü de binlerce
İstanbullunun Sultanahmet Meydanıyla
birlikte Ayasofya’ya çıkan bütün yolları
doldurarak hep beraber kıldığı Cuma na-
mazıyla tekrar dünyanın en büyük, en
güzel, en eski ibadethanelerinden biri
oldu. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve
kararlılığı olmasa seksen altı yıllık hasre-
tin daha ne kadar süreceğini bilemezdik.
Basın İlan Kurumu olarak, başta gazete
ve dergiler olmak üzere yayımlanan ha-
berleri derleyerek bir basın tarihi arşivi
oluşturmak istedik. Sadece manşetleri bir
araya toplamak için başladığımız çalışma
kendi kendini genişletti, büyüttü. Alma-
nak niyetiyle başlanan eser, bu büyük
mabedin inşasından günümüze kadar ta-

rihini, özetin özeti halinde aktaran bir ki-
taba dönüştü. Ayasofya’nın camiden
müzeye, müzeden tekrar camiye dönüş-
mesi sürecini manşetlerle olduğu kadar,
tarihin bilgisine ve dönemin şahitliğine
sahip kalemlerin yazdıklarıyla da aktaran
bu eser, gönülden yaptığımız ve istifade-
nize sunduğumuz bir eserdir" dedi.

YENİ UFUKLAR AÇACAK
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönüm noktası olmuş ise
Fethiye Camii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlan Kurumumuzca hazırlanan bu
kitap, Ayasofya Camii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. Nitekim Ayasofya Camii her

dönem ulusal ve uluslararası basının temel
konularından biri olmuş, üzerine sayısız ha-
berler yapılmış, değerlendirmeler ve yorum-

lar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili
atılan manşetlerin, yayımlanan ha-
berlerin ve arşiv belgelerinin derlen-
diği bu eser, bu büyük hikâyeyi basın
perspektifinden ortaya koymayı
amaçlamıştır. Emeği geçenlere şük-
ranlarımı sunuyor, kitabımızın zihin-
lerde tarihi tefekkürle farkındalık
oluşturmasını ve yeni ufuklar açma-
sını diliyorum" açıklamasında bu-

ARŞİVLİK SATIRLAR VAR
Ayasofya hakkında yayımlanan haberlerin derlendiği, yerli ve yabancı medyada müzeden ca-
miye dönüşün öncesi ve sonrasına dair manşetlerin yer aldığı “Basının Gözünden Ayasofya”da;
İbni Battuta, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Samiha Ayverdi, Peyami
Safa, Feridun Fazıl Tülbentçi, Yunus Nadi, Osman Yüksel Serdengeçti, Ahmet Kabaklı, Necip
Fazıl Kısakürek, Nihal Atsız, Mehmed Şevket Eygi, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Halil İnalcık,
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Stefanos Yerasimos, Prof.
Dr. A. Haluk Dursun gibi isimlerin eserlerinden yazı ve yorumların yanı sıra, Nazım Hikmet,
Nuri Pakdil, İlhan Berk, Sezai Karakoç ve Arif Nihat Asya’nın şiirleri de bulunuyor.

BİK Genel
Müdürü 

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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Sık sık 
gelirim

İstanbul’da seyahatin kalbi olan Bayrampaşa’daki 
Büyük İstanbul Otogarı’nda, 12 bin kitaplı bir kütüp-
hane kuruldu. Artık otobüs saatini bekleyen yolcular 

ve otogar personelleri boş vakitlerini, Evliya Çelebi adı 
verilen kütüphanede kitap okuyarak geçirebilecek

İSTANBUL İl Jandarma 
Komutanlığı bünyesinde 
çevre, doğa ve hayvanla-
ra karşı işlenen suçlarla 
mücadele etmek üzere 
oluşturulan; Çevre, Doğa 
ve Hayvanları Koruma 
Timi havaların soğuması 
ve kar yağışı nedeniyle 
yiyecek bulmakta zorlanan 
sokak hayvanlarını besledi. 
Çevre, Doğa ve Hayvanları 
Koruma Timi, Eyupsultan 
Göktürk’teki ormanlık ala-
na ve yol kenarlarına ke-

mik ve kuru mama bıraktı. 
Orman içlerine de yaban 
hayvanları için saman ve 
yeşillik konuldu. İl Jandar-
maya bağlı Çevre, Doğa 
ve Hayvanları Koruma 
Timi’nin yaptığı besleme-
lerin düzenli aralıklarla 
devam edeceği öğrenildi.  
Gönüllü olarak hayvanları 
beslediğini dile getiren 
Sezer İkier, “Kemerburgaz 
bölgesinde çok başıboş 
hayvan olduğu için ben de 
denk geliyorum. Elimizden 

geldiğince et, kemik getirip 
buraya biz de bırakıyoruz. 
Jandarmaya da çok teşek-
kür ediyorum, bu şekilde 
insanlar da bu durumdan 
haberdar olacak” dedi. 
Sezer İkier’in eşi İlkay 
İkier ise “Eşim ve çocukla-
rım beslemeye geliyor. Bu 
tarafta işi olduğunda gelip 
besliyor eşim. Kızlarım da 
sokaktaki kedileri besliyor. 
Jandarma buna da el attıy-
sa çok güzel bir şey” diye 
konuştu. 

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sokak hayvanları ve 
yaban hayvanları için Göktürk’te bulunan ormanlık alana kemik ve kuru mama bıraktı

JANDARMA ORNEK OLDUJANDARMA ORNEK OLDU

9 yıldır otobüs şoförlüğü 
yapan Halis Beyhan, 
“Bu kütüphane beni çok 
şaşırttı. Her gün sefere 
çıkmadan birkaç saatlik 
boşluğumuz oluyor. Biz 
de bu boşluğu burada 
değerlendirebiliriz. 
Gerçekten güzel bir yer 
olmuş. Bundan sonra sık 
sık gelmeyi düşünürüm. 
Bugün burada 1 buçuk 
saat vakit geçirdim. Bol 
bol kitap okudum” diye 
konuştu. 

sanatçı, “Yeni teklim bit-
mek üzere. Şubat ayında 
sizlerle olacak. Onun 
heyecanını yaşıyorum. 
Ayrıca sahne prog-
ramlarım ve akustik 
çalışmalarım da var.” 
diyerek single müjde-
sini verdi. ‘Ömrüm’ 
şarkısında eşi Er-
kan Erzurumlu’yla 
dans eden Sali, 
salonda romantizm 
rüzgarları estirdi. Sevi-
len şarkıları ve farklı 
tarzlardan oluşan re-
pertuvarıyla yaklaşık 
2 buçuk saat sahnede 
kalan Sali, izleyenlere 
unutulmaz bir gece 
yaşattı. Yaklaşık 2 
saaat sahnede kana 
Ziynet Sali, ‘Ömrüm’ 
şarkısında eşi Erkan 
Erzurumlu’yla da 

Şarkıcı Ziynet Sali, son dönemde tartışma konusu olan 
sahne kıyafetleri özelinde konuştu. Sali, “Sahne dünyası, 
şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.” dedi

Her gün binlerce kişinin gelip gittiği otogarın Her gün binlerce kişinin gelip gittiği otogarın 
havası, yapılan son çalışmalarla değişiyor. havası, yapılan son çalışmalarla değişiyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

son olarak otogarın içerisinde 12 bin kitabın son olarak otogarın içerisinde 12 bin kitabın 
bulunduğu bir kütüphane yapıldı. Evliya Çelebi bulunduğu bir kütüphane yapıldı. Evliya Çelebi 
adı verilen kütüphanede hem otogar personeli adı verilen kütüphanede hem otogar personeli 
hem de otobüs saatini bekleyen yolcular boş hem de otobüs saatini bekleyen yolcular boş 

zamanlarını kitap okuyarak geçirebilecek.  zamanlarını kitap okuyarak geçirebilecek.  

SAHNE İŞİ ŞOV İŞİ

İSTANBUL’DA etkili 
olan kar yağışı kenti be-
yaza bürüdü. Kar yağışı 
yüksek kesimlerde ara-
lıklarla devam ederken 
Bağcılar’da aileler ve 
çocuklar karın keyfini 

çıkarıyor. İstanbul’da 
gece saatlerinde başla-
yan kar yağışı nedeniyle 
İstanbul beyaz örtü ile 
kaplandı. Kar yağışı 
kentin yüksek kesimle-
rinde aralıklarla devam 

ediyor. Bağcılar’da 
çocuklar parklarda biri-
ken karın tadını çıkarı-
yor. Kartopu oynayan 
çocuklara ailelerle 
birlikte kardan adam 
yaptı, doyasıya eğlendi. 

Bağcılar’da çocukların kar keyfi  

Üsküdar Fedaileri!
ÜSKÜDAR Kuzgun-
cuk Sahili’nde sabahın 
erken saatlerinde 
toplanan ‘Üsküdar 
Fedaileri’ adlı 5 kişilik 
profesyonel yüzücü 
grubu havanın eksi 3 
derece olmasına aldır-
madan denize girdi. 
Yüzücüler önce sahil-
de yaktıkları ateşte bir 
süre ısındı ardından 
boğazın serin sularına 

atladı. Denize girmeye 
hazırlanan bir yüzücü, 
“Uzun zamandır kar 
bekliyorduk. Büyük 
bir hevesle girmek 
istiyoruz. Birazdan 
girip şifa bulacağız in-
şallah, mutlu olacağız” 
dedi. Bir diğer yüzücü 
ise, “Burası Üsküdar 
Fedailerinin rahatladı-
ğı şifa bulduğu yerdir. 
Şu anda eksi 3 derece 

olması lazım hava, 
23 Ocak 2022” diye 
konuştu. DHA

Üsküdar’da hava sıcaklığının eksi 3 dereceye ulaştığı an-
larda ‘Üsküdar Fedaileri’ adlı profesyonel yüzücüler soğuk 

havaya aldırmadan boğazın serin sularına atladı


