
AK Parti İstanbul İl Başkan-
lığı'nca, Sedef Kabaş ile aynı

programda konuk olan CHP
Grup Başkanvekili Engin Özkoç
ve CHP İstanbul Milletvekili
Aykut Erdoğdu hakkında suç du-
yurusunda bulunuldu. İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe, “Aynı
programda Engin Özkoç ve
Aykut Erdoğdu da hiçbir ses çı-
karmayarak tabiri caizse en hafif
şekilde suç ortaklığı pozisyonuna
düşmüşlerdir” dedi. I SAYFA 7
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Memleket Partisi İzmir Mil-
letvekili Mehmet Ali Çelebi,

ailesinin sağlık sorunları nedeniyle
partisindeki görevlerinden istifa et-
tiğini açıkladı. Çelebi, "Ailemdeki
sağlık sorunları nedeniyle parti gö-
revlerimden istifa ediyorum.
Memleket Partisi’nin üyesi bir

nefer olarak yo-
luma devam edece-
ğim. Partiye,
yöneticilerimize
zarar verecek açık-
lamalar yapmaya-
lım lütfen.
Mücadeleye
devam" dedi.
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TBMM’YE ULAŞTI

Güzel, hakkında 
yeni bir fezleke

Adıyaman'da 2017 yılında
öldürülen PKK'lı teröristle

fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li
Semra Güzel'in yasama dokunul-
mazlığının kaldırılması hakkındaki
2 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin
Hazırlık Komisyonu'ndaki görüş-
meleri sürürken, Güzel hakkında
yeni bir fezleke daha hazırlandı.
'Terör örgütü üyeliği' ve 'terörünün
finansmanı' suçundan hazırlanan
fezleke, Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne (TBMM) ulaştı. 
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Eski Avcılar Belediye Başkanı Tahsin
Salihoğlu, 2 yıldır mücadele ettiği

hastalığa yenik düştü. Dün sabah hayatını
kaybeden Salihoğlu, sevenlerini yasa
boğdu. Salihoğlu'nun cenaze namazı Sarı-
yer Camii'nde ikindi namazına müteakiben
kılındı ve Sarıyer Merkez Mezarlığı'na def-

nedildi. Eski Belediye Başkanı'nın cenaze
namazına; Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli, Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, eski Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu, MHP Milletvekili
Hayati Arkaz ve çok sayıda isim katıldı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
megakent İstanbul’da etkili olan

kar yağışıyla mücadeleyi AKOM’da iz-

ledi. 20 milyona yakın insanın yaşadığı
bir kenti yönettiklerini belirten İma-
moğlu, “Küçük eksiklikler olabilir, lütfen
bizi affedin ama uyarmaktan da geri
durmayın” dedi. İmamoğlu bu süreçte
sokakta yaşayan bin 385 vatandaşın
konuk edildiğini duyurdu. I SAYFA 5

bIZI uYaRIn!
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Gazeteci ve yazar
Uğur Mumcu, ölü-

münün 29'uncu yılında
bombalı suikasta uğradığı
Ankara'daki evinin önünde
karanfillerle anıldı. Vatan-
daşlar, sabah saatlerinden
itibaren Mumcu'nun evinin
bulunduğu sokaktaki Faili
Meçhuller Anıtı'nda top-
landı. Vatandaşlar, Mum-

cu'nun hayatını kaybettiği
alana karanfil bıraktı ve
mum yaktı. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu da  Faili Meçhuller
Anıtı'na karanfil bıraktı,
saygı duruşunda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "O unutul-
madı, unutulmayacak.
Medya dünyasının önemli
bir temsilcisiydi” dedi. 
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UGUR MUMCU
UNUTULMADI

62. sanat yılını
KUTLADILAR!

Sinema ve tiyatronun yaşa-
yan efsaneleri Türkan

Şoray ve Müjdat Gezen, Esenyurt
Edebiyat ve Sanat Festivali’ne ka-
tıldı. Festivalde 62. sanat yıllarını
kutlayan iki isim dakikalarca
ayakta alkışlandı. Uzun süredir bu
tür etkinliklere katılmadığını dile
getiren Türkan Şoray, “Sevgili
Esenyurtluları kucaklamaya gel-
dim” dedi. Müjdat Gezen ise festi-
vali överek, “Harika yapılmış her
şey, çok güzel bir organizasyon”
ifadelerini kullandı. Belediye Baş-

kanı Kemal Deniz Boz-
kurt da her iki
sanatçıya
teşekkür

etti. 
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AİLE KEŞİF YAPILSIN İSTEDİ

Tabelayı görünce 
davayı reddetti!

Sarıyer'de 2 sene önce yetiş-
kinler için yapılan spor ala-

nında oyun oynayan Emir Kağan
Yarıcı, (9), spor aleti çenesine ba-
tınca yaralandı. Aile İBB aleyhine
600 bin liralık tazminat davası
açarken İdare Mahkemesi, çocu-
ğun oynadığı alanda "15 yaşından
küçük çocukların spor aletlerini

kullanması yasaktır"
şeklinde tabela bu-
lunduğunu göstere-
rek davayı reddetti.
İstinaf başvuru-
sunda bulunan aile
ise olay yerinde
keşif yapılmasını 
istedi. I SAYFA 4
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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Salihoğlu'nun ölümü
sonrası, “Salihoğlu ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını
paylaştı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Baş-
kanı Av. Necmi Adaletoğlu da “Tahsin Salihoğlu Batı Trakya Türkleri 
sorunlarını savunan en önemli üç kişiden birisiydi” ifadelerini kullandı. 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Salihoğlu'nun ölümü
sonrası, “Salihoğlu ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını
paylaştı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Baş-
kanı Av. Necmi Adaletoğlu da “Tahsin Salihoğlu Batı Trakya Türkleri 
sorunlarını savunan en önemli üç kişiden birisiydi” ifadelerini kullandı. 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Salihoğlu'nun ölümü
sonrası, “Salihoğlu ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını
paylaştı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Baş-
kanı Av. Necmi Adaletoğlu da “Tahsin Salihoğlu Batı Trakya Türkleri 
sorunlarını savunan en önemli üç kişiden birisiydi” ifadelerini kullandı. 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Salihoğlu'nun ölümü
sonrası, “Salihoğlu ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını
paylaştı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Baş-
kanı Av. Necmi Adaletoğlu da “Tahsin Salihoğlu Batı Trakya Türkleri 
sorunlarını savunan en önemli üç kişiden birisiydi” ifadelerini kullandı. 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Salihoğlu'nun ölümü
sonrası, “Salihoğlu ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını
paylaştı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Baş-
kanı Av. Necmi Adaletoğlu da “Tahsin Salihoğlu Batı Trakya Türkleri 
sorunlarını savunan en önemli üç kişiden birisiydi” ifadelerini kullandı. 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Salihoğlu'nun ölümü
sonrası, “Salihoğlu ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını
paylaştı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Baş-
kanı Av. Necmi Adaletoğlu da “Tahsin Salihoğlu Batı Trakya Türkleri 
sorunlarını savunan en önemli üç kişiden birisiydi” ifadelerini kullandı. 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Salihoğlu'nun ölümü
sonrası, “Salihoğlu ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını
paylaştı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Baş-
kanı Av. Necmi Adaletoğlu da “Tahsin Salihoğlu Batı Trakya Türkleri 
sorunlarını savunan en önemli üç kişiden birisiydi” ifadelerini kullandı. 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Salihoğlu'nun ölümü
sonrası, “Salihoğlu ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını
paylaştı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Baş-
kanı Av. Necmi Adaletoğlu da “Tahsin Salihoğlu Batı Trakya Türkleri 
sorunlarını savunan en önemli üç kişiden birisiydi” ifadelerini kullandı. 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Salihoğlu'nun ölümü
sonrası, “Salihoğlu ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını
paylaştı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Baş-
kanı Av. Necmi Adaletoğlu da “Tahsin Salihoğlu Batı Trakya Türkleri 
sorunlarını savunan en önemli üç kişiden birisiydi” ifadelerini kullandı. 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Salihoğlu'nun ölümü
sonrası, “Salihoğlu ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını
paylaştı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Baş-
kanı Av. Necmi Adaletoğlu da “Tahsin Salihoğlu Batı Trakya Türkleri 
sorunlarını savunan en önemli üç kişiden birisiydi” ifadelerini kullandı. 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Salihoğlu'nun ölümü
sonrası, “Salihoğlu ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını
paylaştı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Baş-
kanı Av. Necmi Adaletoğlu da “Tahsin Salihoğlu Batı Trakya Türkleri 
sorunlarını savunan en önemli üç kişiden birisiydi” ifadelerini kullandı. 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Salihoğlu'nun ölümü
sonrası, “Salihoğlu ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” mesajını
paylaştı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Baş-
kanı Av. Necmi Adaletoğlu da “Tahsin Salihoğlu Batı Trakya Türkleri 
sorunlarını savunan en önemli üç kişiden birisiydi” ifadelerini kullandı. 

BATI TRAKYA TÜRKLERİNİ SAVUNAN ADAM

2 YILDIR MÜCADELE ETTİĞİ HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

Salihoğlu'nun ölümü sonrası açık-
lama yapan Avcılar Belediye Başkanı

Av. Turan Hançerli, “Avcılarlıların çok sev-
diği Tahsin abisi Tahsin Salihoğlu’nu maa-
lesef kaybettik. Çok üzgünüm” dedi.
Damga'ya konuşan DSP Genel Başkan
Yardımcısı ve eski Avcılar Belediye Başkanı

Dr. Handan Toprak ise “1992 – 1999 yılları
arasında çok kıymetli hizmetleri oldu. Se-
venlerine başsağlığı diliyorum” diye ko-
nuştu. Eski Avcılar Belediye Başkanı
Mustafa Değrimenci de “Avcılar’a taş üs-
tüne taş koyan Tahsin Salihoğlu’ndan
Allah razı olsun diyorum” dedi. I SAYFA 9

ç
AVCILAR'DA TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYANDAN ALLAH RAZI OLSUN

ÖRNEK BİR İNSANDI
Hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve eski Şişli
Belediye Başkanı Fatma Girik hakkında Dam-
ga'ya konuşan Şişli Belediye Başkanı Muam-
mer Keskin, “Ben Sosyaldemokrat Halkçı
Partisi Şişli İlçe başkanıyken Fatma Girik Şişli

Belediye Başkanı
olmuştu. Çok
önemli hizmet-
lere imza attı”
dedi. Girik'in eko-
nomik zorluklara
rağmen kıymetli
işler çıkardığını
belirten Keskin,
“Hem sanat dün-
yasının güneşiydi.
Hem siyaset dün-
yasının örnek
gösterilecek figür-
lerindendi. Me-
murlara ilk toplu
sözleşme yapan
belediye başkanı
oldu” açıklama-
sını yaptı. 

Zirvedeyken bırakma erdemi…
Dün yine iki önemli ismi kaybettik.
İstanbul’da aynı dönemde belediye başkanlığı yapan iki isim.
Birisi SHP’den 1989-1994 Şişli Belediye Başkanı olmuş Fatma Girik.
Diğeri 1992-1999 ANAP’tan Avcılar Belediye Başkanı olmuş Tahsin Salihoğlu.
Her iki başkanın da ilçelerine çok önemli hizmetleri oldu...Şişli Belediye Başkanı

Muammer Keskin, Girik’in
vefat haberini paylaştı.

Mustafa Sarıgül’ün kurduğu
Türkiye Değişim Partisi’ni

(TDP) karıştıran tokat olayı kara-
kolluk oldu. Partinin istifa eden
Gençlik Kolları Baş-
kanı Onurcan Ya-
zıcı, Genel Başkan
Yardımcısı E.E.’nin
kendisini tehdit etti-
ğini ve şoförünün
de kendisine “Senin
derdin ne” diyerek
tokat attığını ileri
sürdü. I SAYFA 7

TDP’YE SUÇLAMA
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Genel Merkez’de 
bana tokat attılar!

Memleket Partisi Genel Baş-
kanı Muharrem İnce, muha-

lefet partilerinin TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhur-
başkanlığı adaylığı teklifi götürdü-
ğünü iddia etti. Hisarcıklıoğlu
yaptığı yazılı açıkla-
mada, “Şahsıma
Cumhurbaşkanlığı
adaylığı teklifi yapıl-
dığı iddiası kesinlikle
yalandır. Siyasetin
alanıyla kendi görev
alanımı birbirine ka-
rıştırmamaya hep
özen gösterdim”
dedi. I SAYFA 7

İNCE’Yİ YALANLADI
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Teklif iddiası
kesinlikle yalan!

BU KADARINA PES DİYORUZ
AVENDER tarafından Deniz-
köşkler Mahallesi'nde 'Hayır Çar-

şısı' olarak kullanılan dükkan, hırsızlar
tarafından soyuldu. 50 kadar yeni kot
pantolon ve bazı giysilerin yanı sıra
eşofman ve hasta bezi torbalarının yanı
sıra engellilerin el işi, göz nuru dökerek
yaptıkları bazı takıları da çalındı. Hırsız-
lığa isyan eden AVENDER Başkanı
Ahmet Halit Vardar, “Engelliler, ihtiyaç

sahipleri için hizmet veren bir yere bu
yapılır mı? Kırdıkları camekanın yere in-
dirdikleri camında 'hayır çarşısı' ve 'En-
gelliler derneği' yazıyor. Bu kadar
vicdansızlık olur mu? Camekanı bile
söküp götürmüşler.  Kimseden 1 lira al-
madan bunu yapmıştık. Bu kadar vic-
dansızlığa pes diyoruz. Göz bebeğimiz
olan bir yerdi. Bunu yapanlar insan
falan olamaz” diye konuştu. I SAYFA 3
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BUNLAR INSAN FALAN OLAMAZ
Avcılar Engelliler Derneği'nin (AVENDER),  hayırseverlerin desteği ile engelli ve ihtiyaç sahiplerine başta giysi
olmak üzere çeşitli malzemeleri dağıttığı 'Hayır Çarşısı'na hırsız girdi. Hırsızlığa isyan eden AVENDER Başkanı
Ahmet Halit Vardar, “Her şeyi çalmış, her yeri dağıtmışlar. Bunu yapanlar insan falan olamaz” diye konuştu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya
istikametinden İstanbul'a araç gir-

işlerinin durdurulduğunu açıkladı. Yerli-
kaya, “Trakya istikametinden İstanbul
yönüne seyahat eden araçların ilimize
girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin 
verilmeyecektir” açıklamasını yaptı. 

ç
giriş yasak!
İstanbul’a

ASLAN
komada!
ASLAN
komada!
ASLAN
komada!
ASLAN
komada!
ASLAN
komada!
ASLAN
komada!
ASLAN
komada!
Galatasaray,
Süper Lig'in
23. haftasında
konuk ettiği
Trabzonspor
karşısında öne
geçmesine
rağmen 2-1
mağlup oldu.
I SAYFA 14

Tahsin Salihoğlu

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 9'da



◊ SEMANUR POLAT
 
KIŞ aylarında yaşadığımız 
salgın hastalıklar bağışıklığımızı 
düşürebilir. Kış aylarında za-
manımızın büyük kısmını kapalı 
alanlarda geçirmemiz, güneş ışı-
ğından daha az yararlanmamız 
enfeksiyonlara yakalanmamızı 
daha da kolaylaştırır. Kapalı 
ortamların yanı sıra yoğun stres 
düzeyi, obezite, uykusuzluk, 
beslenme gibi birçok faktörün 
bağışıklığımızı etkilediğini belir-
ten DoktorTakvimi.com uzman-
larından Dyt. Merve Ölmez, 
tüm bu olumsuz etkenlere karşı 
kalkanımızın güçlü bir bağışıklık 
olduğunun altını çiziyor. 

İşte dikkat etmeniz 
gerekenler

Dyt. Merve Ölmez, güçlü bir 
bağışıklık için altın kuralları şöy-
le sıralıyor:
Masanız rengarenk ve çeşitli ol-
sun. Süt grubu, et grubu, ekmek 
grubu, sebze ve meyve grubu 
gibi besinlerin her birinden 
yeterli ve dengeli almak sağlıklı 
bir vücut için önemlidir.
Baharatlardan yararlanın. 
Zencefil, kırmızı biber, zerde-
çal, köri, yenibahar, karabiber 
gibi besinler hem yemeklerinize 
lezzet hem de size sağlık kata-
caktır. Yoğurtlarda, çorbalarda, 
salatalarda da kullanabilirsiniz.
Soğan ve sarımsak tüketin. 

Asırlardır faydaları saymakla 
bitmeyen soğan ve sarımsak çiğ 
ya da pişmiş olarak tüketildi-
ğinde doğal antibiyotik görevi 
görmektedir. Bu yüzden soğan 
ve sarımsağı sofranızdan eksik 
etmeyin.
Su tüketimine özen gösterin. Kı-
şın su tüketimi azalsa da vücuda 
alınması gereken su miktarı 
azaltılmamalıdır. En az 2-2,5 L 
su tüketimi sağlanmalıdır. Su 
tüketimini kolaylaştırmak ve 
aynı zamanda C vitamini almak 
için suyunuza bir dilim limon 
ekleyebilirsiniz.
Yeterli düzeyde C vitamini alın. 
Portakal, greyfurt, mandalina 
gibi meyveler C vitamini deni-
lince akla ilk gelenler arasında 
olmaktadır. Bu turunçgille-
rin  yanı sıra yeşil biber, kivi, 
maydanoz, roka da C vitamini 
açısından yüksek besinlerdir.
Günlük D vitamini değerinizi 
karşılayın. D vitamininin esas 
kaynağı Güneş’ten kış ayların-
da yararlanamadığımız için D 
vitamini değerimiz düşmekte 
bu yüzden bağışıklığımızda 
zayıflamaktadır. D vitamininin 
besinsel kaynaklarını (balık yağı, 
ciğer, yumurta sarısı, peynir, 
patates gibi)tüketmeye özen 
gösterelim. Yeterli gelmediği 
durumda uzman kontrolünde 
takviye alınmalıdır.
Egzersiz yapmaya özen göste-
rin. Düzenli yapılan egzersizler 

uyku kalitesini iyileştirirken, 
bağışıklık fonksiyonlarımızı da 
artırır. Son araştırmalar uzun 
süreli orta şiddetli egzersiz 
programının menopoz sonra-
sında kadınlarda grip ve soğuk 
algınlığı riskini azaltabileceğini 
göstermektedir.
İdeal kilonuzu koruyun. Son 
yapılan çalışmalar fazla yağ 
dokusunun bağışıklık sistemi 
üzerine olumsuz etkilerinden 
bahsetmektedir.
Yeterli ve kaliteli uyuyun. Yat-
madan önce alkol ve kafeinden 
uzak durmak ve uygun oda ısısı 
sizi dinlendirir.
Probiyotik ve prebiyotik kaynak-
lara öncelik verin. Yoğurt, kefir, 
ayran gibi probiyotiklere ve 
probiyotiklerin gücünü artıran 
besinlere (ev yapımı turşu, ma-
yalı yiyecekler, boza gibi)öncelik 
vererek bağırsaklarımızdaki 
yararlı bakteri sayısını artırıp 
bağışıklığımızı güçlendirebiliriz.
Ara öğünlerde kuruyemiş gibi 
sağlıklı yağlar tüketin. Ceviz, 
badem, fındık, kabak çekirdeği 
hem mineral açısından hem de 
sağlıklı yağ asidi bakımından 
yarar sağlar. Tütün ve alkol, be-
yaz un, beyaz şeker, asitli içecek 
tüketiminden uzak durun. Vücut 
direncinizi düşürerek bağışıklık 
sisteminizi zayıflatır. Omega-3 
yağ asitlerinden zengin yağlı ba-
lıklar, avokado, keten tohumunu 
beslenmenize ekleyin.

Pandeminin yanı sıra salgın hasta-
lıkların etkilerini de yoğun olarak 
hissettiğimiz kış günlerinde sağlık 
sorunları yaşamamak için bağışıklığı-
mızı güçlü tutmamız gerekiyor. Güçlü 
bir bağışıklık için beslenmenin önemi-
ne dikkat çeken DoktorTakvimi.com 
uzmanlarından Dyt. Merve Ölmez, 
altın değerinde önerilerde bulunuyor

Güçlü 
bağışıklık
için ne 
yapmalı?
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OMiCRON’A 
karşı 8 kural
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim, Omicron’da hem kişinin kendi sağlığı hem de çevresindeki-
lerin sağlığını korumak için uyulması gereken 8 önemli kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Tülin Sevim

◊ NEŞE MERT

SON iki yıldır tüm dünyayı 
derinden etkileyen Co-
vid-19’a yol açan SARS-

CoV-2 virüsünün yeni varyantı 
Omicron çok hızlı bulaş 

riskiyle büyük tehlike olma-
ya devam ediyor. Acıbadem 
Taksim Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı Doç. 
Dr. Tülin Sevim “Omic-
ron varyantı 26 Kasım’da 

Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından “Kaygı Verici 

Varyant“ olarak tanımlanmış-
tır. Omicron varyantının en 

büyük özelliği çok hızlı bulaş-
ması ve çok hızlı yayılmasıdır. 

Girdiği her ülkede vaka sayıları 
hızla artmaktadır. Son haftalarda 
Omicron varyantının etkisi ile 
ülkemizde de hasta sayıları, diğer 
dalgalarda görülenin çok üzerinde 
artmaktadır” diyor. Aşılı kişilerde 
hiçbir şikayete yol açmamış olsa 
bile, aşısız, aşıları tamamlanma-
mış veya bağışıklık sistemi zayıf 
kişilerde, kronik hastalığı olanlar-
da hayati riske neden olabildiğini 
vurgulayan Doç. Dr. Tülin Sevim 
bu nedenle ev içerisinde dikkat 
edilmesi gereken çok önemli ku-
rallar olduğunu söylüyor.  Göğüs 

Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. 
Tülin Sevim, Omicron’da hem 
kişinin kendi sağlığı hem de çevre-
sindekilerin sağlığını korumak için 
uyulması gereken 8 önemli kuralı 
anlattı, önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu. 

Sağlıklı beslenin, bol bol 
uyuyun

Vücut direncimizin güçlü olması 
için sağlıklı beslenme ve düzenli 
uyku çok önemlidir. Yaşınıza ve 
kilonuza uygun sağlıklı beslenin 
ve bol sıvı tüketin. Yediklerinizi 
çeşitlendirin, bol meyve ve sebzeye 
mutlaka yer verin. Tuzu ve şekeri 
azaltın, yağın fazlasından kaçının, 
bol su için. Sigara ve alkolden 
uzak durun. Bol bol uyuyun ve 
istirahat edin.     

Evde maske takın! 
Evdeki diğer kişilerle temas 
etmemeye çalışın. Odanızı ayırın, 
mümkünse banyo ve tuvaletinizi 
ayırın, yemeklerinizi odanızda 
yiyin. Evdeki ortak alanları kul-
lanmak zorunda kaldığınızda; 
ağız, burun ve çenenizi kapatacak 
şekilde tıbbi maske takın, diğer 
kişilerle aranızda en az 2 metre 
mesafe bırakın ve ortak alanları 
olabildiğince kısa süre kullanın. 

Odanızı sık sık havalandırın. Evcil 
hayvanınıza da yaklaşmayın. 

Bu durumlarda vakit 
kaybetmeyin!

Ateşinizi takip edin, ateşiniz düş-
müyorsa, nefes darlığınız varsa, 
solunum sıkıntısı çekiyorsanız, sıvı 
alımınız veya beslenmeniz ciddi 
şekilde bozulduysa, bilinç bula-
nıklığınız olursa, kendinizi kötü 
hissediyorsanız vakit kaybetmeden 
doktorunuzu veya 112’yi arayın.

Tuzlu su gargarası yapın
Covid-19 hastalığının kesin bir te-
davisi yoktur. Doktorunuz şikayet-
lerinizi azaltmak için bazı ilaçlar 
önerebilir, bu ilaçları düzenli 
kullanın. Bunun yanı sıra bitki 
çayları, boğaz pastilleri, tuzlu su 
gargarası sizi rahatlatabilir. Tuzlu 
su gargarası boğazdaki bakterilere 
karşı fayda sağlayacaktır.

Egzersiz yapın
Sonuç pozitif diye karamsarlığa 
kapılıp günü sürekli yatarak geçir-
meyin. Ev içinde yaşınıza uygun, 
sizi çok yormayacak egzersizler, 
özellikle nefes egzersizleri yapın; 
keyifli aktivitelere odaklanın, baş-
kalarıyla bağlantı kurun ve nasıl 
hissettiğinizi paylaşın. 

Destek istemekten 
çekinmeyin

Evde tek yaşıyorsanız; ailenizle, 
arkadaşlarınızla, komşularınızla 
iletişim halinde olun. Onları sağlık 
durumunuzdan haberdar edin. 
Siz sokağa çıkamayacağınız için 
ihtiyaçlarınız konusunda onlardan 
yardım alabilirsiniz.

Hijyen kurallarını ihmal 
etmeyin!

Ellerinizi düzenli olarak en az 20 
saniye sabun ve su ile yıkayın veya 
en az yüzde 60 alkol içeren bir el 
dezenfektanı ile temizleyin. Kim-
seyle tokalaşmayın. Tabak, bardak, 
çatal, kaşık, havlu gibi eşyalarınızı 
evdeki diğer insanlarla ortak kul-
lanmayın. Bu eşyaları kullandıktan 
sonra sabun ve su ile iyice yıkayın 
veya bulaşık makinesine koyun. 
Eşyalarınıza bir başka kişi dokuna-
caksa mutlaka eldiven kullanmalı. 
Giysilerinizi, havlu, çarşaf gibi eş-
yalarınızı en az 60 derecede yıkayın.

Tüm yüzeyleri temizleyin
Tezgah, masa, kapı kolları, mus-
luklar, kumanda ve telefon ekran-
ları gibi düzenli olarak dokunulan 
yüzeyleri sık sık temizleyin ve 
dezenfekte edin.

GÖĞÜS Hastalıkları Uz-
manı Doç. Dr. Tülin Sevim 
“Omicron’u nezle gibi hafif 
belirtilerle geçiriyorsanız da, 
hiçbir şikayetiniz olmasa da 
bu sizi yanıltmasın. Mutla-
ka evde kalın, tıbbi yardım 
ihtiyacınız olmadıkça sokağa 
çıkmayın. Hastalığı başka-
larına bulaştırabileceğinizi 
unutmayın. Kronik bir hasta-

lığınız varsa doktorunuz ile 
temasa geçin. Şikayetlerini-
zin başladığı veya PCR tes-
tinizin pozitif çıktığı günden 
önceki 48 saat içinde temas 
ettiğiniz kişileri arayarak 
hastalığınızı bildirin. Böy-
lece onların da kendilerini 
karantinaya almalarını ve 
test yaptırmalarını sağlamış 
olursunuz” diyor.

Evde kalın ve hastalığınızı saklamayın!

“Kış aylarında hareket alanı 
daralıyor” diyen Kalp ve 
Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış 
Çaynak, “Açık havada yapılan 
yürüyüş bizim en sevdiğimiz, 
kalp dostu bir kardiyo egzersi-
ziyken, kış aylarında çok fazla 
açık havada yürüyüş yapmak 
mümkün olmayabiliyor
KAPALI alanlarda, 
yürüyüş 
bandında 
yürümek-
tense açık 
havada 
yürümek 
daha fayda-
lıdır. Hava-
lar soğuyun-
ca insanlar 
açık havada 
spor yapmakta 
güçlük çekiyor. Bu 
nedenle kendimize 
kapalı alanlarda da hareket alanı 
oluşturmamız gerekiyor. Evde 
spor yaparak, hareketli yaşama 
kış aylarında da devam edilmeli-
dir” diyerek uyarıyor.

Kalp adelesine kan 
gitmiyor

“Kış aylarında daha fazla ağır 
egzersizler yapılıyor. Bu durum 
kalp için bir risk teşkil ediyor. 
Sert rüzgâra karşı yürümek, 

karda kalan arabayı itmek gibi 
olaylar kişide kalp krizine se-
bep olabiliyor. Özellikle kişinin 
kalp damarlarında bir tıkanıklık 
varsa, kalp adalesine yeterli kan 
gidemiyor. Bir de bunun üzerine 
ağır egzersizlerle kalbi çok fazla 
çalıştırınca krize davetiye çıkıyor. 
Özellikle göğüs ağrısı, ailesinde 
genetik kalp hastalığı, kilo prob-
lemi olanlar, kolesterol, tansiyon 
ve şeker hastalığı bulunanlar ve 
sigara kullananlar; kışın soğuk 

havalarda ağır egzersizlerden 
ve ani hareketlerden 

kaçınmalıdır-
lar.” “Soğuk 

havayla 
temas 
kalp krizi 
sebebi 
olabi-
liyor” 
diyen 

Kalp ve 
Damar Cer-

rahı Prof. Dr. 
Barış Çaynak, 
“Sıcak or-
tamdan bir 

anda soğuk havaya çıkmak kalp 
spazmlarına yol açabiliyor. Sıcak 
bir ortamdan soğuk ortama 
geçerken göğüs kısmını sıcak 
tutacak şekilde giyinmeden bir 
anda soğukla temasa geçmemek 
lazım. Aşırı sıcak bir ortamdan 
soğuk bir ortama çıkıldığında 
vücut ciddi bir ısı değişimine 
maruz kalıyor. Biz kalp hastala-
rının saunaya girmelerini öner-
miyoruz” dedi.

KALP soğuk 
havayı sevmiyor ÇİFTÇİYE ve tarımsal 

üretimin her aşamasına 
sahip çıkmaya devam 
eden Migros; Ordu Bü-
yükşehir Belediyesi’nin 
öncülüğünde, Beni Hafife 
Alma Projesi’nin (BHA) 
katkılarıyla Ordu Yumurta 
Üreticilerini Birliği tara-
fından üretilen organik 
yumurtaları ülkenin her 
köşesindeki tüketicilere 
ulaştırılıyor. 2021 yılında 
35 milyon adet yumurta 
üretimi gerçekleştirilen 
proje kapsamında, yıllık 50 
milyon adet yumurtanın 
tüketicilerle buluşturulma-
sı hedefleniyor. Migros’un 
desteğiyle yerel üretici 
ürünlerinin ulusal pazarda 
değer görmesinin sağlayan 
iş birliği kapsamında bir-
çok önemli atıldı. Altyapı 
destekleriyle kalite stan-
dartları yükseltilerek, ihraç 
yapabilir seviyeye getirildi. 
Üreticilerin kurumsal bir 
yapıya dönüşmesi sağla-
nırken, kadın üreticilerin 
sayısı artırıldı. Yemde dışa 
bağımlılığın azaltılması 
amacıyla yem üretim tesisi 
kuruldu. Migros Ticaret 
A.Ş. Taze Ürünler Pazar-
lama Direktörü İbrahim 
Sözen,“Türkiye’nin en bü-
yük taze gıda alımı yapan 
perakende şirketi olarak, 
kurulduğumuz günden 
bu yana yerel üreticilerle 
omuz omuza çalışıyoruz” 
diye konuştu.

HEDEF 
50 milyon 
yumurta
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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-
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küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
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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
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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
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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
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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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İSTANBUL merkezli 4 ilde 
22 adrese FETÖ operasyonu 
18 şüpheli hakkında gözal-

tı kararı verildi. Gözaltına alınan 
bazı şüpheliler, sağlık kontrolü-
nün ardından Vatan Caddesi’nde 
bulunan İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü’ne götürüldü.  İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekiple-
ri, FETÖ’nün gizli haberleşme ağı 
ByLock programını kullandığı tespit 
edilen  ve konuşma içerikleri çö-
zümlenen ayrıca örgüt içerisinde de 
sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği 
belirlenen aralarında KHK ile ihraç 
edilen emniyet müdürü, komiser 

yardımcısı,aktif görevde bulunan 
polis memuru ve doktorlarında 
aralarında bulunduğu haklarımda 
yakalama kararı verilen 18 şüpheli-
ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde 
22 adrese eş zamanlı operasyon 
düzenlendi. Operasyon düzenlenen 
adreslerde yapılan aramalarda, 
çok sayıda dijital materyallere el 
konurken, aramalar sırasında bazı 
şüphelilere ait “F” serisi 1 dolar 
ele geçirildi. Adreslerde gözaltına 
alınan şüphelilerden bir kısmının 
sağlık kontrolünün ardından Vatan 
Caddesi’nde bulunan İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü 
öğrenildi.

Arabanın
üstüne 
çıktılar!

Şişli’de kar yağışı ne-
deniyle kayganlaşan 

yolda aracının direksiyon ha-
kimiyetini kaybeden sürücü, 
üç araca çarparak durabildi. 
Yolda yayaların korkulu 
anlar yaşadığı kaza cep tele-
fonu ile görüntülendi. Kaza, 

Şişli Teşvikiye Mahallesi’nde 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, evlerinden kar 
yağışını izleyen bir kişi, kay-
ganlaşan yolda dört araca 
çarpan sürücünün kaza anını 
kaydetti. Görüntülerde, 
aracının direksiyon haki-

miyetini kaybeden sürücü, 
hızla yokuş aşağıya kayarak 
kaldırıma vurdu. Buradan 
da üç otomobile çarparak 
durabildi. Otomobilin hızla 
geldiğini görenler, ‘Yoldan 
çekilin’ diye bağırarak, olası 
bir facianın önüne geçti.

Şişli’de kayan otomobil üç araca çarptı
Şişli’de kar yağışı ne-
deniyle kayganlaşan 

OLAY Gaziosmanpa-
şa, Merkez Mahalle-
sinde gece saatlerinde 

meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Hedef Sokak 
üzerinde uzun yıllardır park 
halindeki kullanılmayan 
16 BF 805 plakalı otomo-
bilde henüz bilinmeyen bir 
nedenle yangın çıktı. Çev-
redeki vatandaşlar otomo-
bilden yükselen alevleri 
görünce durumu itfaiye, 
polis ve sağlık ekiplerine 
haber verdi. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri yanan 
otomobile müdahale ederek 
söndürdü. İtfaiye ekipleri 
yaptığı incelemede otomobi-
lin arka koltuğunda yanmış 
kimliği belli olmayan erkek 
cesedi bulunca durumu polis 
ekiplerine bildirdi. Polis 

ekipleri de olay yerinde 
geniş güvenlik önlemi alarak 
detaylı inceleme yaptı. Polis 
ekiplerinin incelemesinin 
ardından yanan otomobil 
içindeki yanan kişinin cesedi 
ile birlikte Yenibosna’daki 
Adli Tıp Kurumu’na götü-
rüldü. 

Araba hep buradaydı
Erdoğan Sönmez isimli bir 
esnaf, “Sokakta kalan bir 
kardeşimiz var. Acaba o mu 
diye bakalım dedik polis izin 
vermedi. Acaba o mu bilmiyo-
rum, sokakta kalan birkaç kişi 
var. Otomobil kullanılmayan 
hurda şeklinde duran bir araç. 
Burada 40 senelik esnafım 
bu araba devamlı burada 
kalıyor” dedi. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor. DHA

OTOMOBİLDEN
CESET ÇIKTI!

Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde park halindeki ve uzun 
yıllardır kullanılmayan bir otomobilde yangın çıktı. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri yangın 

sonrası otomobilin içinde yanmış erkek cesedi buldu
OLAY 
şa, Merkez Mahalle-
sinde gece saatlerinde 

Denizköşkler Mahallesi’ndeki D-100 
Yan Yol üzerinde altı ay önce 
AVENDER tarafından kiralanan 

bir işyerinin olduğu bina kentsel dönüşüm 
kapsamında kısa süre önce boşaltıldı. 
Sadece ‘Hayır Çarşısı’ olarak kullanılan ca-
mekanlı dükkanın bulunduğu binaya dün 
saat 05.00 sıralarında motosikletle gelen 
iki kişi hayır için malzemelerin bulunduğu 
dükkanın duvarını balyozla kırarak içeri 
girdi. İçeride işlerine yarayabilecek 50 
kadar yeni kot pantolon ve bazı giysilerin 
yanı sıra eşofman ve hasta bezi torbala-
rının yanı sıra engellilerin el işi, göz nuru 
dökerek yaptıkları bazı takıları da çaldı. 
Arkasında sepet bulunan motosiklete yer-
leştirilen malzemeler üç sefer yapılarak ça-
lındı. Bir şüpheli çalınan eşyaları götürüp 
geri dönerken, ‘Hayır Çarşısı’nda değerli 

malzeme arayan diğer arkadaşı son olarak 
alüminyum camekanı tekmelerle yerinden 
söktükten sonra parçalara ayırdı. Yoldan 
geçen birkaç kişinin fark etmediği hırsızlık 
gün ağarınca ortaya çıktı. İhbar üzerine 
sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü 
Olay Yeri İnceleme ekibi AVENDER Ha-
yır Çarşısı’nda parmak izi çalışması yaptı.

53 yaşındayım böylesini görmedim
Bölgedeki bir işyerinin güvenlik kame-
rası ile de görüntülenen 2 saati aşkın 
süre devam eden hırsızlık AVENDER 
Başkanı Ahmet Halit Vardar’ın büyük 
tepkisine neden oldu. Vardar,  “Engelli-
ler, ihtiyaç sahipleri için hizmet veren bir 
yere bu yapılır mı? Kırdıkları camekanın 
yere indirdikleri camında ‘hayır çarşısı’ 
ve ‘Engelliler derneği’ yazıyor. Bu kadar 

vicdansızlık olur mu? Camekanı bile söküp 
götürmüşler. 100 kadar yeni bağışlanan kot 
pantolonun yarısını, eşofman takımlarını, 
hasta bezlerini alıp götürmüşler. İnsanların 
‘Özel insanlara’ dağıtmak üzere getirdi-
ği emanetleri gönül dostlarımıza teslim 
ediyorduk. Hala şoktayız. İnanın şu an akıl 
tutulması yaşıyorum. 53 yaşındayım, hır-
sızlığın böylesini görmedim. Bina içinden 
girip sessizce camı indirdikten sonra alü-
münyumu almışlar. Üstleri alamamışlar. 
Engelli ve yetimlerin yerine girilir mi, bazı 
şeylerin sonuna gelmişiz. Allah yardım 
etsin diyorum. İvedilikle suçların yaka-
lanmasını ağır ceza almasını bekliyoruz. 
Burayı ne imkansızlıklarla kurduk. Kimse-
den 1 lira almadan bunu yaptık. Bu kadar 
vicdansızlığa pes diyoruz. Göz bebeğimiz  
olan bir yerdi” diye konuştu.

Avcılar Engelliler Derneği’nin (AVENDER),  hayırseverlerin desteği ile engelli ve ihtiyaç sahiplerine başta 
giysi olmak üzere çeşitli malzemeleri dağıttığı ‘Hayır Çarşısı’na sabaha karşı duvarı kırarak giren iki hırsız, 

bazı giysi ve malzemelerin yanı sıra camekanı çaldı. Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar, hırsızlığa isyan etti
İSTANBUL’DA 
etkili olan yoğun 
kar yağışının 

ardından araçlar, karla 
kaplı yollarda ilerlemekte 
güçlük çekti. Vatandaşlar, 
buz tutan yolda lastiklerin 
kaymaması için araçların 
üzerine çıkarak ağırlık oluş-
turmaya çalıştı. Vatandaşlarca 
cep telefonu ile kaydedilen o 
görüntüler, eğlenceli anlara 
sahne oldu. İstanbul’da ara-
lıklarla etkili olan kar yağı-
şının ardından kentin büyük 
kısmında, cadde ve sokaklar 
beyaza büründü. Sürücüler, 
buzlanan yollarda araçlarıy-
la ilerlemekte güçlük çekti. 
Bazı vatandaşlar, buzlanan 
yolda lastiklerin sürtünmesini 
artırmak için araçların üzerine 

çıktı. Başakşehir’de kaydedilen 
bir görüntüde, bir vatandaş 
buzlanan yolda ilerlemekte 
güçlük çeken aracın kaputu-
nun üzerine yatıyor. Görüntü-
de, kar yağışının devam ettiği 
görülürken, otomobil ise yolda 
yavaş yavaş ilerliyor. Bayram-
paşa’da sürücü tarafından 
kaydedilen bir görüntüde ise 
aracın bagaj kısmına oturan 
bir kişi, otomobil hızlandığında 
düşüyor. O görüntüler, teh-
likeli olduğu kadar eğlenceli 
anlara da sahne oluyor. 

İSTANBUL’DA 
etkili olan yoğun 
kar yağışının 

İSTANBUL merkezli 4 ilde 
22 adrese FETÖ operasyonu 
18 şüpheli hakkında gözal- İSTANBUL’DA bazı 

sürücüler kar ve buz 
üstünde drift yaptı Me-

teoroloji Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan uyarıların 
ardından İstanbul’da kar 
yağışı etkisini gösterdi. Dün 
akşam saatlerinde itibaren 
başlayan kar yağışı kentin 
genelini etkisi altına aldı. Buz 
tutan yollarda sürücüler zor 
anlar yaşandı. Arnavutköy 
Taşoluk Mahallesi’nde ise bir 
sürücü, caddede otomobiliy-
le drift yaptı. Yolu kapatıp 
drift yapan sürücüye, çev-
redeki vatandaşlar alkışla-
yarak tepki verdi. O anlar 
bir vatandaşın cep telefonu 
kamerasına yansıdı. Tuzla’da 
da bir sürücü boş bulduğu 
otoparkta drift yapmaya baş-
ladı. Bayrampaşa’da ise bir 
kişi, boş sokakta cipiyle drift 
yaptı. O anlar vatandaşların 
cep telefonu kamerasına 
yansıdı.

Karda drift
yaptılar

İSTANBUL’DA 
sürücüler kar ve buz 
üstünde drift yaptı Me-

SULTANGAZİ’DE 
yeraltı kabloları önce 
patladı, ardından alev 

alev yandı. Çevredekiler o 
anları cep telefonu kameraları 
ile kaydetti. Yangın, dün saat 
17.00 sıralarında 50. Yıl Ma-
hallesi Orhangazi Caddesi’nde 
meydana geldi. Bilinmeyen bir 
nedenle yeraltı kablolarında 
patlamalar yaşandı. Patlamala-
rın ardından kablolar alev ala-
rak yanmaya başladı. Mahalle 
sakinleri itfaiyeye haber verdi. 
Kısa sürede olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri, söndürme ve 
soğutma çalışması yaptı. Her-
hangi bir olumsuzluğa karşı 
önlem olarak İGDAŞ ekibi 
olay yerine gelirken, elektrik 
arıza ekipleri de yeraltı kablo-
larının akımını kesti. O anları 
ise çevredekiler cep telefonu 
kameraları ile kaydetti.   

METEOROLOJİ Genel Mü-
dürlüğü tarafından yapılan uya-
rıların ardından İstanbul’da kar 

yağışı dün akşam saatlerinde etkili oldu. 
Kar yağışı nedeniyle İstanbul’un farklı 
ilçelerinde buz tutan yollar sürücülere 
zor anlar yaşattı. Pendik’te bir otomo-
bil yokuş aşağı inerken, sürücüsünün 
kontrolü kaybetmesi sonucu kaymaya 
başladı. Kontrolden çıkan otomobil, 
yokuşun aşağısında kalan otomobile 

çarptı. Otomobilin başında bekleyen 
4 kişiden birine kişi aracın altında 
kalmaktan son anda kurtulurken, bir 
kişiye kazanın etkisi ile ileri fırlayan 
otomobil çarptı. O anlar bir vatandaşın 
cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte 
yandan Şişli, Ataşehir ve Kağıthane’de 
kar yağışı nedeniyle sürücülerinin di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlar, 
kaza yaptı. Kaza anları vatandaşların 
cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te korku dolu anlar

Yeraltı kabloları 
alev alev yandı

SULTANGAZİ’DE 
yeraltı kabloları önce 
patladı, ardından alev 

Bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile Bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile 
de görüntülenen 2 saati aşkın süre devam de görüntülenen 2 saati aşkın süre devam 

eden hırsızlık AVENDER Başkanı Ahmet Halit eden hırsızlık AVENDER Başkanı Ahmet Halit 
Vardar’ın büyük tepkisine neden oldu. Var-Vardar’ın büyük tepkisine neden oldu. Var-
dar,  “Engelliler, ihtiyaç sahipleri için hizmet dar,  “Engelliler, ihtiyaç sahipleri için hizmet 
veren bir yere bu yapılır mı? Kırdıkları came-veren bir yere bu yapılır mı? Kırdıkları came-
kanın yere indirdikleri camında ‘hayır çarşısı’ kanın yere indirdikleri camında ‘hayır çarşısı’ 

ve ‘Engelliler derneği’ yazıyor. Bu kadar ve ‘Engelliler derneği’ yazıyor. Bu kadar 
vicdansızlık olur mu?” diye sordu.vicdansızlık olur mu?” diye sordu.

İnanın ağlamak İnanın ağlamak 
üzereyimüzereyim

DERNEK gönüllülerinden 
Özgül Ozkan, hırsızlığı büyük 
bir terbiyesizlik olarak nitelen-
dirirken, “Hayır çarşısına bunu 
yapanlara yazıklar olsun” dedi. 
Diğer gönüllü Mehmet Ali 
Kayadibi de yıllardan bu yana 
engellilere hizmet için gönüllü 
çalıştıklarını hatırlatırken, “Bu 
manzara karşısında şok olduk.  
Burada çok özel insanlara 
hizmet ediliyor. O insanların 
hakkını gasp ettiler. Bizlerin 
emeği önemli değil. Belki çoluk 
çoçuğuna kıyafet alamayanla-
rın hakkını çaldılar. Belki bir 
engelli kardeşimizin 
bastunu teker-
lekli sandalyesini 
çaldılar. O İnanın 
ağlamak üzereyim 
bu yapılmaması 
gerek” dedi.

FETÖ’ye operasyonFETÖ’ye operasyon

KORKUTUCU 
KORKUTUCU 

OLAYOLAY

Pendik’te kayan bir otomobil, yolda kalan ve başında 4 kişinin 
beklediği bir otomobile çarptı. Kazanın etkisi ile savrulan otomobil 

1 kişiye çarparken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı
METEOROLOJİ 
dürlüğü tarafından yapılan uya-
rıların ardından İstanbul’da kar 



Ülkemiz coğrafya ve iklim bakımın-
dan çok elverişli konumda bulunan, 
farklı ekolojik bölgeleri içinde barın-
dıran ve bitki çeşitliliği bakımından 
oldukça zengin bir ülke olmanın yanın-
da Avrupa’da en büyük tarım arazisine 
sahip ülkedir. Ancak bu avantaj hızla 
yitirilmektedir. Albert Einstein dediği 
gibi; “tarımı ihmal eden ülke intihar 
ediyor demektir. gelişmiş ülkenin 
semalarında ne kadar çok uçağın uç-
tuğu değil, ne kadar çok arının uçtuğu 
önemlidir. eğer arılar ölürse sonraki 
yıllarda insanlar da ölür.

Paranın değerini o ülkenin 
üretim gücü belirler

Prof.Dr. Osman Altuğ hoca bir 

programda paranın değerini ülkenin 
üretim gücünün belirleyeceğini horoz ve 
yumurta örneği ile çok güzel açıklamıştı; 
“Bir ülke düşünün 100 tane yumurta 
üretiyor. Bu 100 yumurtaya karşılık 
100 lira basıyor. Demir veya kağıt. Bir 
yumurtanın fiyatı kaç lira? 1 lira. 100 
yumurtanın üretimini daha fazla arttır-
mak için ne yapman lazım? Tavuklara 
yani üreticilere ve de horozlara yani 
yatırımcılara iyi bakman lazım. Tavuk-
ların bakımını iyi yaparsan horozların 
yani yatırımcıların yatırım şevkini yük-
sek tutarsan yumurta üretimi 100’den 
200’e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç 
lira olur? 50 kuruş olur. Yok, tavuklara 
bakmazsan horozların yani yatırımcıla-
rın moralini düzgün tutmazsan yumurta 

üretimi 100’den 50’ye 
düşerse ne olur? 2 
lira olur yumurtanın 
tane fiyatı. Fiyatı be-
lirleyen neymiş? Daha doğrusu paranın 
değerini belirleyen neymiş?  Bu ülkenin 
üretimi, gücüdür. Paranın değerini o 
ülkenin üretim gücü belirler. Hangi şe-
kilde gelmiş olursanız olun. İster sözüm 
ona demokraside yüzde 100 oy ile gelin. 
İsterseniz başka tarzlarda iktidara gelin. 
Siz paranın değerini belirleyemezsiniz!”

“Günü kurtarma” devrinin 
atık bitmesi gerekiyor

Tarıma, çiftçiye, hayvancılığa, 
toprağa ve üretime yatırım yapmanın 
önemini her fırsatta yazıyorum. Bir ül-

kenin refaha 
çıkabilmesi 
için özüne 
dönmesi ta-
rımı, üretimi 
desteklemesi 
ve tarımı 
sanayi ile bir-

leştirip ithalata ihtiyaç duymadan kendi 
kendine yetebilmesi gerektiğini savunu-
yorum. “Günü kurtarma” devrinin artık 
bitmesi gerekiyor. Ekonomiyi toz pem-
be gösterme devrinin bitmesi gerekiyor. 
Görüldüğü gibi gündem değiştirmekle 
ekonomi düzelmiyor. Beslediğimiz ka-
yıtlı Suriyeli sayısı son bir ayda 11 bin 
kişi artarak 3 milyon 657 bin kişi oldu. 
Artık ülkenin mülteci kampı olmama-
sı gerekiyor. Ülkede merkez bankası 
başkanını değiştirip, bir gecede 2,5 
milyar doların el değiştirmesi ile birlikte 
150 milyon doların birilerinin cebine 

gitmesi ve birilerinin zengin edilmesiyle 
ekonomi düzelmiyor. Özellikle gıda 
ithalatında ve enerjide muhtaç olduğun 
ülkelere külhan beyli kafa tutmakla 
ekonomi düzelmiyor.

Üretemezseniz batarsınız
Her şeyin başı üretmekten geçiyor. 

Sanayi, tarım ve rasyonel üretimi ülke-
nizde uygulayamazsanız batarsınız.

Uluslar arası ticareti geliştirmek, yeni 
pazarlar yaratmak yerine sürekli borçla-
nırsanız batarsınız.

İthal ettiğiniz ürün ihraç ettiğiniz 
üründen fazla ise ve buna bağlı olarak 
cari açığınız sürekli artıyorsa batarsınız.

Para oyunlarıyla savurganlığı, ranti-
yeciliği, yolsuzluğu önleyemezseniz ba-
tarsınız. Bilimin gösterdiği yolda eğitim 
öğretim yapamazsanız, bu yolda genç 
nesiller yetiştirmezseniz batarsınız.

Sağlıcakla… 
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KARTAL Belediyesi Veterinerlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, kar yağışından 
olumsuz etkilenen sokak hayvanları için 
ormanlık alanlara mama bırakmaya 
başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili 
olan kar yağışı sonucu Aydos Ormanı ve 
çevresi tamamen beyaz örtü ile kaplandı. 
Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta 
zorlanan sokak hayvanları için mama 
desteği verildi. Plastik kaplara bırakılan 
mamaların yanı sıra ormanda ağaçların 
diplerine de bol miktarda mama bırakıla-
rak hayvanların aç kalmamaları sağlan-
maya çalışıldı. Sokak hayvanlarının soğuk 
kış günlerini atlatabilmeleri için ekiplerin 
mama dağıtım çalışmaları kar yağışı süre-
since rutin olarak devam edecek.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve 
AKOM’un uyarılarının ardından Büyük-
çekmece’de 300 personel 24 saat görev 
başındaydı. Büyükçekmece Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Kar 
Timleri ilçenin ana giriş yolları, cadde, 
sokak ve bulvarlarında 24 saat hizmet 
verdi. Büyükçekmece Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğüne bağlı Kar Timi ekibi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
ile koordineli olarak 24 saat çalıştı. Kar-
la mücadele ekipleri, tuzlama araçları, 
kepçeler, greyderler, kamyonlar, ambu-
lanslar ve 300 personel 24 saat nöbet 
esasına dayalı olarak çalıştı. Büyükçek-
mece Belediyesi ekiplerinin büyük titiz-
likle sürdürdükleri çalışmalar ve alınan 
tüm önlemler sonucu Büyükçekmece-
liler mağdur edilmedi. Büyükçekmece 
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı Veteriner Şefliği ekipleri de sokakta 
yaşayan canlıları da unutmadı.

KARTAL Belediyesi’nin düzenlediği 
Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kap-
samında Kartal Hasan Ali Yücel Kültür 
Merkezi’nde ‘Aziz Nesin Kabare’ adlı 
oyun sahnelendi. Cengiz Toraman’ın 
uyarladığı ve yönettiği 2 perdelik komedi 
türündeki oyun Kartallı vatandaşla-
rın büyük beğenisini kazandı. Levent 
Üzümcü, Ali Hakan Beşen, Mehmet 
Küçükgünaydın ve Cengiz Toraman’ın 
rol aldığı ve performanslarıyla göz 
doldurduğu oyunda, oyuncular seyirciyi 
kendilerine hayran bıraktı. Seyircilerin 
salona HES kodu kontrolü yapılarak 
alındığı ve salon kapasitesinin yüzde 50 
oranında seyircinin izleyebildiği oyun 
ayakta alkışlandı.  Mizahın usta kalemi 
Aziz Nesin’in adını yaşatmak ve onu 
gelecek nesillere de tanıtmak amacıyla 
olan sahnelenen oyun seyirciyi hem 
güldürdü, hem de düşündürdü.

Hayvanlar
unutulmadı

Kar timleri 
iş başında

Hem güldürdü
hem düşündürdü

İSTANBUL

B eşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat’dan çarpıcı
kriz açıklaması. Akpolat

Türkiye’nin kalkınma ve gelişmişlikte
örnek gösterilen Beşiktaş’ta yardıma
muhtaç kişi sayısının 4 bine çıkarak
zirve yaptığını açıkladı. Anado-
lu’daki yoksul ve çilekeş kadınların
resmedildiği “Mutfaksız Kadınlar”
isimli resim sergisinin açılışını yapan
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Ak-
polat, büyük bir kriz dönemin ya-
şandığına dikkat çekti. Akpolat,
“Çok zor zamanlardan geçiyoruz.
Beşiktaş birşey kıyas yapılırken en
üste konulur. Fakat Beşiktaş’ta bile
ihtiyaç sahibi kişi sayısı 4 binlere
ulaştı” dedi. Kriz meselesini acilen
çözmesi gerektiğini söyleyen Akpo-
lat, Anadolu’daki fakirlik manzara-
larının İstanbul’da da görülmeye
başlandığını kaydetti.

Mutfaksız Kadınlar sergisi

Semail Şeren’in Doğu Anadolu’da

mutfaksız evlerde yoksulluğa rağ-
men hayatta kalma mücadelesi
veren kadınları anlattığı ‘Mutfak-
sız Kadınlar’ sergisi açıldı. Sergiye
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat, Cem Vakfı Onursal
Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin
Doğan, Gazeteci ve Tv Sunucusu
Gülgün Feyman katıldı. 

Geri kalmışlığı gösterdi

Program açılışında konuşan Cem
Vakfı Onursal Genel Başkanı İz-
zettin Doğan, 21. yüzyılı yaşadığı-
mız şu günlerde serginin
Anadolu’daki geri kalmışlığı bir
kez daha gösterdiğini söyledi.
Doğan, “Sergi bugüne kadar ismi
duyulmamış, bu ülkenin gerçek
sahipliğini yapan kadınlarını İs-
tanbul’a taşıdı. Bir kez daha bize
gösterdi” dedi. Serginin ülkeyi yö-
netenlere bir rehberlik yaptığını
kaydeden Doğan, dünyanın İslam
ve Hristiyan çatışmasına doğru
gittiğini kaydetti.
Gazeteci ve Tv Sunucusu Gülgün

Feyman ise serginin kadın soru-
nunu İstanbul’a taşıdığını belirtti.
Feyman, “Etkinlik, yanında töre-
sinde birşey olmayan kadınları
yansıtıyor. O kadınlar çilekeşleri-
dir. Tandırda sacda ekmeği onlar-
dan öğrendik. Önemli olan
kadınlarının sorunlarını anlatan
bir pankartı taşımak değildir”
açıklamasını yaptı. 
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20 yaşındaki üniversite öğrencisi
Enes Kara, ailesinin zoruyla
kaldığı cemaat yurdunda yaşa-

dığı baskıyı anlattığı bir video çektikten
sonra yaşamına son verdi.

"Bir kaç ay kalır alışır dedim." Enesin ba-
bası bu sözlerle tanımladı evladının duru-
munu. Kendinden emin bir şekilde; 25 yıldır
Nur Cemaatinin içinde olduğunu söyleyerek,
“Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu” diyecek
kadar evladını teslim ettiği yurda güven duy-

muştu. “Manevi olarak ahiretine faydası
olsun istedim. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim
halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır
dedim. Biz kimseden şikayetçi değiliz” diye
tamamlıyor sözlerini. Belli ki dünyevi ilimleri
öğrenirken ahiret ilimlerini de öğrensin iste-
miş baba.

Türkiye’de belli başlı 30 tarikat silsilesi ve
bunların 400 kolu bulunuyor. Sadece İstan-
bul’da 445 tekke faaliyetlerini açıktan sürdü-
rüyor. Çoğunluğu İstanbul, Siirt, Diyarbakır,

Mardin, Adıyaman, Batman,
Van, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Muş, Bitlis, Ga-
ziantep ve Şanlıurfa olmak üzere 800’ün
üzerinde faal medrese bulunuyor. Kuzey Irak,
İran ve Suriye’de medrese eğitimine giden
öğrencilerle birlikte tespit edilebilen medrese
eğitimi alan çocuk sayısı 10 binin üzerinde

Tarikat okullarındaki öğrenci sayısı 210
bin dolayında. 4 binin üzerindeki özel yurdun

2 bin 480’i bir tarikatla bağlantılı. Tarikat-
lara bağlı yurtların kapasitesi 380 bin. Resmi
kayıtlar dışında gayrı resmi olarak faaliyet
gösteren okul, yurt, ev, tekke ve medreselerle
birlikte bir milyon çocuğun tarikatların
elinde olduğu ileri sürülüyor.

Bu baba, merak ediyorum kafasını yastığa
koyduğunda uyku uyuyabiliyor mu? Gencecik
bir evladın maruz kaldığı baskı ve yaşadığı
psikolojide kendine pay çıkara biliyor mu?
Zannetmiyorum…

Tüm mesele kendi inandığımız doğruların
evlatlarımızın da doğruları olarak algılama-
larını benimsemelerini istememiz. Kendimi-
zin yaşam biçimini düşünce yapısını onların
da benimseyip yaşamalarını beklememiz. On-

lara seçim hakkı bırakmamamız. Babası 25
yıldır içinde bulunduğu cemaatin, oğlu için de
doğru yer olduğundan emindi çünkü; onun
inancı ve doğruları bu yöndeydi.

Oysa ki; Enes mutsuzdu. Ona dayatılan
yaşam biçimini benimsemeyip kendi içindeki
hayat biçimini yaşamak istiyordu. Yurtta
mecbur edildiği kitapları okumak istemedi,
oradaki derslere katılmak istemedi. Özetle
anne babasının kendisi için en iyisi olduğuna
karar verdiği hayatı değil kendi seçtiği hayatı
yaşamak istedi. Biz kendi doğrularımız adına
bir gencin hayatına daha son verdik. Tama-
men kendi inandığımız doğru bildiğimiz yan-
lışlarımız yüzünden.

Sağlıcakla…

1 milyon çocuk tarikatların 
himayesinde Osman KÖSE

damgaweb@gmail.com

osmankose@hotmail.fr

MUHTAC SAYISI 
4 BINE ULASTI!

Türkiye’nin kalkınma ve gelişmişlikte örnek gösterilen Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat’tan çarpıcı kriz açıklaması. Akpolat, ilçedeki yardıma
muhtaç kişi sayısının 4 bine çıkarak zirve yaptığını iddia etti. Türkiye’de bir
kriz dönemi yaşandığını ifade eden Akpolat, Anadolu’da yaşanan yoksulluk
görüntülerinin İstanbul’da da görülmeye başlandığını kaydetti.

Engellilere 
EKPSS desteği

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme
Sınavı) bu sene 24 Nisan 2022 tarihinde
yapılacak.  27 Ocak günü başlayacak

olan başvuru işlemleri 15 Şubat 2022 tarihine kadar
devam edecek.  Engelli bireylerin hayatlarını kolay-
laştırma adına birçok yeniliğe imza atan Bağcılar
Belediyesi, EKPSS’ye hazırlanan engelliler için eği-
tim desteği de veriyor. Bu kapsamda Feyzullah Kı-
yıklık Engelliler Sarayı’nda ücretsiz EKPSS’ye
hazırlık kursu açıldı.

Özel sınıflar açıldı

Kurslara lise, ön lisans ve lisans düzeyinde sınava gi-
recek engelli memur adayları katılıyor. Başvuruda
bulunan görme, ortopedik ve zihinsel engel grupları
için özel sınıflar oluşturuldu. Sayıları şu anda 178
olan engelli bireyler, hafta sonu iki gün saat 09.00 –
16.00 arasında alanında uzman eğitmenlerden
Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih başta olmak
üzere sınavda sorulacak konularla ilgili ders alıyor.
Ders dışında öğretmenler tarafından kursiyerlere da-
nışmanlık ve yönlendirme hizmeti de veriliyor. Öte
yandan görme ve ortopedik engelli kursiyerlerin ula-
şımı servis araçlarıyla sağlanıyor.

Türkiye 4.'sü olmuştu

Memur adayı engellilerin bu zorlu süreçte yanla-
rında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Amacımız engellilerin en iyi pu-
anlarla hayallerine kavuşmalarını sağlamak. Burada
verdiğimiz desteğin onlara çok faydası olduğuna
inanıyorum. 2020 yılında kursumuzdan aldığı eği-
timle sınava giren bir kardeşimiz 99.96 puan alarak
Türkiye dördüncüsü olmuştu. İnşallah şu anda sı-
nava hazırlanan kardeşlerimiz de başarılı olacaklar”
dedi. Eğitimler, sınav tarihine kadar devam edecek.

Unutulmaz 
bir konser

"NAZIM Hikmet'in Şiirlerinden Şarkılar"
adını taşıyan konsere yoğun ilgi gösteren
Kartallılar, usta şairin ölümsüz eserlerini

hep bir ağızdan söyleyerek orkestraya eşlik etti. Karlı
Kayın Ormanı’ndan Ceviz Ağacı’na, Seviyorum Se-
ni’den Mavi Liman’a kadar birçok unutulmaz eser,
Livaneli Orkestrası’nın yorumu ile 7’den 77’ye dinle-
meye gelen sanatseverleri mest etti. Pandemi koşul-
ları nedeniyle etkinliğe salonun yarı kapasitesi kadar
vatandaş alındı. Girişlerde HES kodu kontrolü yapı-
lırken, konser maske ve mesafe kuralları gözetilerek
tamamlandı. Etkinliğin sonunda Kartal Belediyesi
Başkan Yardımcısı Ali Apaydın sahneye çıkarak
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına sa-
natçılara kartal heykelciği takdim etti. Apaydın ko-
nuşmasında "Nazım Hikmet çok büyük bir usta. 61
yıla sürgünler, hapishaneler, mücadeleyle geçen za-
manları sığdırdı. Çağdaş Türk şiirinin çok önde
gelen bir ismi. Eserleri 50 dile çevrilmiş. Bugün sa-
baha kadar konuşsak onu anlatamayız.  Bu büyük
ustayı ancak bu kadar duygulu anabilirlerdi” dedi. 

TÜRKİYE’NİN EN REFAH İLÇESİNDEN ŞAŞIRTAN KRİZ AÇIKLAMASI

MURAT PALAVAR

Son kez uyardılar!
Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Ekipleri, bir lojistik firmasına gelen tırların
kamunun kullanımına açık yola park ederek trafiği aksatması ve kaza riski
yaratması üzerine harekete geçti. Zabıta ekipleri şikayete konu olan lojistik
firmasına giderek yetkilileri son kez uyardı ve tutanak hazırladı

BÜYÜKÇEKMECE Kara-
ağaç Mahallesi Avşa So-
kak’ta depo ruhsatı

bulunan lojistik firması bölgeyi tıra
garajına çevirince, trafikte sıkıntılar
yaşayan bölge halkından tepkiler
gelmeye başladı. Kamunun kullanı-
mına açık yol üzerine çok sayıda
tırın sağlı sollu olarak park etmesi
hem trafiği olumsuz etkiliyor hem de
sürücüler için kaza riski oluşturuyor.
Vatandaşlar lojistik firması hakkında
Büyükçekmece Belediyesi’ne çok sa-
yıda şikayette bulundu. Gelen şika-
yetler üzerine daha önce bölgede
incelemeler yapan belediye ekipleri
durumu Karayolları Bölge Müdür-
lüğü’ne de bildirdi. Ancak yapılan
tüm uyarılara rağmen yollara park
eden tırların sayısı her geçen gün

daha da artmaya başladı. 

Ruhsat iptaline gidilecek

Geçtiğimiz haftasonu vatandaşlardan
gelen yoğun şikayetler üzerine bölgeye
gelen Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat
Denetim Müdürlüğü ekipleri, tır sürü-

cülerini ve lojistik firma yetkililerini bir
kez daha uyararak işyeri hakkında teb-
ligat tuttu. Yapılan uyarılara rağmen
tırların yolları işgal etmesi durumunda
depo mühürlenerek, ruhsatı iptal edi-
lecek. Tırların kapladığı sokak drone
ile de görüntülendi.

Büyükçekmece Güzelce Cemevi’nde
her yıl geleneksel olarak düzenlenen
Abdâl Musa Birlik Lokması’na bu yıl da
çok sayıda katılım oldu. Alevi Bektaşi
Kültürünü Yaşatma ve Sosyal Yardım-
laşma Derneği tarafından düzenlenen
etkinliğe belediye meclis üyeleri ile bir-
likte katılan Başkan Akgün, canlarla
Abdâl Musa Birlik Lokması’nı paylaştı.
Anadolu Alevi geleneğinde Abdâl Musa

Birlik Lokması’nın çok özel bir yeri oldu-
ğunu belirten Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Birlik ve be-
raberliğin en güzel örneğini teşkil eder-
ken, insanları bir araya getiren
kaynaşma biçimidir. Bu anlamlı günde
Büyükçekmece Güzelce Cemevi’mizde
canlarla bir olduk, Abdâl Musa Birlik
Cemi’ne katıldık ve lokmamızı paylaştık.
Allah kabul eylesin’’ dedi.

HASAN AKGÜN BİRLİK LOKMASI’NA KATILDI

Hikmet ve Ritsos 
Sarıyer’de anıldı

NAZIM Hikmet ve Yunan şair Yannis Ritsos,
120. yaş gününde Sarıyer’de düzenlenen et-
kinlikle anıldı. Boğaziçi Kültür Sanat Mer-

kezi’nde gerçekleşen programda büyük ustaların
dostluk ve barış üzerine kaleme aldıkları şiirleri Türk ve
Yunan sanatçılar tarafından ses-
lendirildi. Etkinliğin çevirilerini
yapan Çanakkale Troia Filar-
moni Derneği Başkanı Naci Ha-
sanefendi, program öncesinde
yaptığı konuşmada, “Nazım
Hikmet şiirleri dünyanın 50’den
fazla ülkesinde, o ülke dillerine
çevrilmiş, bestelenmiştir. Çünkü
Nazım Hikmet, hapishanelerde
geçen yılları dahil, bütün yaşamı
boyunca dünya halklarının mü-
cadelesine, sevinçlerine, acıla-
rına kulak vermiş, ses olmuş bir
dünya şairidir. Nazım Hikmet,
Yunanistan’da sevilmektedir.
Çünkü Selaniklidir, Angina Pektoris şiirinde Yunanis-
tan için haykırmaktadır. Nazım Hikmet ve Ritsos, öz-
gürlüğe çarpan iki yürektir. Her ikisi de ayrı topraklarda
benzer mücadeleler içindedir. Yurtlarından oldular,
hapis yattılar” dedi.

Dostluklarını dinledik

Dostluk için çizilen yolda el ele yürümenin önemine
değinen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Şairler
nerede olursa olsunlar yazıyorlar, hissediyorlar. Nazım
Hikmet gibi bir deryanın büyük bir ömrü, insanlığı sev-
diği ve ülkeler arasında sınır tanımadığı için hapishane-
lerde geçti. 120’inci yaşını kutladık, sevgili Ritsos’u
tanıdık, dostluklarını dinledik. Onlar yolu çizmişler biz-
lerde birlikte yürüyelim. Emperyalizmin özellikle insan-
ları düşman yapmasına rağmen başaramadığı her iki
toprağın insanlarıyız. Biraz gayret sarf edersek, elleri-
mizi kenetlersek bu yolları çok daha kolay bulacağız”
şeklinde konuştu.

Ünlü Türk şair ve yazar Nazım Hikmet Ran,
doğumunun 120. yıl dönümünde Kartal'da
unutulmaz bir konserle anıldı. Kartal
Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde
düzenlenen konserde Livaneli Orkestrası, usta
şairin şiirlerinden oluşan şarkıları seslendirdi

Beşiktaş Belediye
Başkanı 

Rıza Akpolat

Kalkınmak üretimle olur

AVUKAT Cemal Cantuğ Ku-
rucu’nun İstanbul 12. İdare 
Mahkemesi’ne sunduğu dava 

dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: 
Olay tarihi olan 29 Temmuz 2020’de 9 
yaşında olan Emir Kağan Yarıcı, Sarı-
yer’de bulunan Hidayetlin Bağı Par-
kı’na gitti. Arkadaşlarıyla birlikte parkta 
oyun oynayan Yarıcı’nın ‘şah damarına 
çok yakın konumda bulunan’ çenesine 
parkta bulunan spor aletinin demiri 
battı. Çocuğunun çenesinde kalıcı iz 
kaldığını ve görme yetisini kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belir-
ten anne Özgül Demir, avukatı aracı-
lığıyla İBB’ye ceza ve tazminat davası 
açtı. Dava dilekçesinde İBB’nin söz 
konusu spor aletlerine gerekli bakım ve 
onarımı yapmadığı, hizmet kusurunda 

bulunduğu öne sürülerek 
toplamda 600 bin liralık 
maddi ve manevi tazmi-
nat davası açıldı.

Tabela 
hatırlatıldı

İstanbul Cumhuri-
yet Başsavcılığı’nca 
olaya ilişkin başla-
tılan ceza soruştur-
masının devam ettiği 
öğrenilirken İstanbul 
12. İdare Mahkemesi 
tazminat talebini değer-
lendirdi. Mahkeme kararında 
parkta “Oyun alanlarının 2-6 yaş ara-
sı ve 6-12 yaş arası çocukların ebeveyn 
kontrolünde kullanılması zorunludur” 

ibaresine yer verildiğini hatır-
lattı. Ayrıca “15 yaşından 

küçüklerin dış mekan spor 
aletlerini kullanması ya-
saktır” şeklinde tabela 
bulunduğunu belirtti. 
Davacı çocuğun olay 
sırasında 9 yaşında 
bulunduğu hatırlatı-
lan kararda İBB’nin 
hizmet kusurunun 

bulunduğunu ortaya 
koyacak hukuki hiçbir 

delilin olmadığı öne sürül-
dü. Mahkeme bu gerekçelerle 

davanın reddine karar verdi.

Çenesine saplandı
Mahkemenin red kararına bir üye şerh 

koydu. Söz konusu şerhte spor alet-
leri ile çocuk oyun parkının çok yakın 
mesafede bulunduğu ve söz konusu 
aletlerin bakımının yapılıp yapılmadı-
ğına dair keşif be bilirkişi incelemesi 
yapılmadan İBB’nin kusurlu bulunma-
dığı sonucuna varılarak davanın reddi-
ne karar verildiği vurgulandı. DHA’ya 
konuşan davacı anne Özgül Demir, 
parktaki ışığın yetersiz olduğunu ve 
spor aletleriyle çocuk parkının iç içe 
olduğunu öne sürdü. Parktaki aletlerin 
bakım ve onarımının yapılmaması ne-
deniyle oğlunun büyük bir kaza geçirdi-
ğini iddia eden anne Demir, “Büyükler 
için yapılan barfiks aleti çocuğumun 
çenesine saplandı. Bu olaydan sonra 
hemen çocuğumu hastaneye götür-
düm” ifadelerini kullandı.    ■ DHA

BAĞCILAR Belediyesi Spor Kulübü’n-
den 15 izci, Türkiye İzcilik Federasyonu 
tarafından Bolu Aladağ’da düzenlenen 
kış kampına katıldı. Genç izciler, bir hafta 
kalacakları kamp alanında iz takibinden 
kardan ev yapmaya kadar verilen eğitim-
lere katılarak tecrübelerini pekiştirecek. 
Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından her 
yıl olduğu gibi bu sene de Bolu Aladağ İle-
ri Düzey Kış İzci Kampı düzenlendi. 200 
kişinin katıldığı etkinlikte Bağcılar Beledi-
yesi Spor Kulübü’nden 15 izci yer aldı.

30 Ocak’a kadar sürecek
İnternetten telefona kadar bütün teknolo-
jik aletlerin kullanmasının yasak olduğu 
kamp alanında izciler hem doğayla baş 
başa kalıyor hem de arkadaşlarıyla yüz 
yüze iletişim fırsatı buluyor. Kampta 
ilk yardımdan yön bulmaya ve kızakla 
kaymaktan arama kurtarmaya kadar çok 
sayıda başlık altında eğitim veriliyor. Bu 
sayede liderler ve yetişkin izciler, tecrübe-
lerini pekiştiriyor.  Zorlu şartların yanında 
eğlenceli zamanların da geçirildiği kamp, 
30 Ocak’a kadar sürecek.

Tabelayi görünce 
davayı reddetti!

OĞLUNUN çenesinde iz kaldığını ve meslek 
seçerken bu izi gözönünde bulundurması gerekti-
ğini kaydeden Demir, “Oğlum en çok pilot olmak 
istiyordu maalesef olamayacak” dedi. Bir süre 
geçtikten sonra oğlunu göz kontrolü için hastaneye 
götürdüğünü belirten Özgül Demir, “Çok kötü bir 
haber aldım. Kontrol ve muayeneler sonucunda 
oğlum Emir Kaan Yarıcı’nın iki gözündeki retina-
nın da yırtıldığını söylediler. Çocuğum apar topar 
ameliyata alındı bir gözüne lazer yapıldı. Diğer 
gözüne maalesef müdahale edilemedi. Çocuğumu 
toplam 8 göz doktoruna götürdüm. Doktorların or-
tak söylediği ‘Emir Kaan Yarıcı herhangi bir darbe 
aldı mı?’ Çocuğum geçirdiği kazadan dolayı gözle-
rindeki retinanın ikisi de yırtıldı” şeklinde konuştu. 
Demir, “Şu an çocuğum göz kaybıyla karşı karşıya. 
Doktorlar yapılacak şu an için bir şey olmadığını, 
çocuğumun beden eğitime giremeyeceğini koşama-
yacağını söylüyor. Doktorlar çocuğun gözünü bile 
kaşımayacak diyor” ifadelerini kullandı.

Sarıyer’de 2 sene önce yetişkinler için yapılan spor alanında oyun oynayan Emir Kağan Yarıcı’nın (9), spor aleti çenesine batarak yaralandı. Aile İBB aleyhine 
600 bin liralık tazminat davası açarken İdare Mahkemesi, çocuğun oynadığı alanda “15 yaşından küçük çocukların spor aletlerini kullanması yasaktır” şeklinde 
tabela bulunduğunu göstererek davayı reddetti. İstinaf başvurusunda bulunan aile ve aile avukatı Cemal Cantuğ Kurucu ise olay yerinde keşif yapılmasını istedi

BAĞCILAR

Bağcılarlı izciler 
kış kampında 

Gözünü bile kaşıyamayacak

YOĞUN kar yağışı yurdun büyük 
bölümünü etkisi altına aldı. İstanbul 
da kar yağışının yoğun olduğu şe-
hirlerin başında geliyor. Cumartesi 
günü başlayan ve etkisini artıran 
kar, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. 
Ümraniye Belediyesi, Meteoroloji 
İşleri ve İstanbul Valiliği’nin uyarıla-
rını günler öncesinden dikkate alarak, 
olası olumsuzlukların önüne geçmek 
için ekipleriyle 24 saat esasına göre 
büyük bir mücadele yürütüyor. Cuma 
gününden itibaren 175 personel ve 
40 araçla Ümraniye’nin tüm cadde 
ve sokaklarında çalışma yürütüyor. 
19 kar küreme, 12 yol bakım aracı ve 
9 JCB iş makinesi belirlenen nokta-
larda hizmet veriyor. Ekipler yapılan 
çalışmalarda karın başladığı günden 
beri 675 ton tuz kullandı. Karla mü-
cadele ekipleri, ilçe genelinde vatan-
daşların daha huzurlu ve güvenli bir 
kış geçirmesi için gece gündüz deme-
den çalışmaya devam edecek.

175 personelle
kar mesaisi
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◊ MURAT PALAVAR

İSTANBUL Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, kentte 
etkili olan kar yağışıyla ilgili 
mücadeleyi, Eyüpsultan’daki 
Afet Koordinasyon Merke-
zi’nden (AKOM) izledi. İBB 
Genel Sekreteri Can Akın 
Çağlar, yardımcıları Gürkan 
Alpay ve Murat Yazıcı’nın 
da eşlik ettiği İmamoğlu, 
kurmaylarından ve ilgili 
kurum temsilcilerinden 
çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 
İmamoğlu, İstanbul’un karla 
mücadelesini, canlı yayında 
hemşehrileriyle paylaştı. 
Konuşmasının başında 
Türk sinemasının sembol 
isimlerinden Fatma Girik’i 
anan İmamoğlu, “Öncelikle, 
burada çalışma esnasında 
aldığımız bir haberle üzün-
tümüzü paylaşmak istiyoruz. 
Türk sinemasının kıymetli 
ismi Fatma Girik hanımefen-
di, ne yazık ki hayatını kay-
betti. Türk sanat camiasına, 
sinema camiasına başsağlığı 
diliyorum. Allah rahmet et-
sin. Sinemamızın çok değerli 
bir yüzüydü, çok değerli bir 
sanatçısıydı” dedi.

7 bin 421 personel 
çalışıyor

Geçen haftadan bu yana 
karla ilgili süreci takip et-
tiklerini belirten İmamoğlu, 
“Cuma’dan itibaren gelen 
yağışlarla birlikte, şehir içe-
risinde il merkezimizde, 8-15 
santim arasında kar kalınlığı 
tespit ediyor arkadaşlarım” 
diye konuştu. Kar yağışını 
zaman zaman lokal alanları 
etkilediğini kaydeden İma-
moğlu, “Bu yönüyle, biz de 
süreci çok etkin bir biçimde 
il merkezimizde, şehir mer-
kezimizde takip ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. Kar 
kalınlığının kırsal alanlarda 
25 santime kadar yükseldiği-

ni aktaran İmamoğlu, soğuk 
hava dalgasının hafta bo-
yunca devam edeceği bilgisi-
ni paylaştı. İBB olarak mesai 
kavramı olmaksızın çalışma-
ların devam ettirdiklerini ak-
taran İmamoğlu, “İstanbul 
genelinde 1.582 aracımız, 
7.421 personelimizle beraber 
mücadelemizi sürdürüyoruz. 
Ve 35 bin tonun üzerinde 
tuz kullanarak, yollarımızın 
kullanılabilmesi noktasında 
etkin bir biçimde temizliğini 
sürdürüyor arkadaşlarımız” 
bilgilerini verdi.

2 bin ton mama 
dağıtıldı

Sokak canlıları için 
500 farklı noktada, 
2000 tonun üzerinde 
mama dağıtımı yap-
tıkları bilgisini ekleyen 
İmamoğlu, çalışmala-
rın tamamını İstanbul 
Valiliği ile koordineli 
biçimde yürüttüklerini 
aktardı. “Sayın Ali 
Yerlikaya Valimizle 
beraber, konuşarak, 
bütün kamu kurumla-
rıyla, 39 ilçe belediye-
mizle -ki ihtiyaçlarını anında 
gideriyoruz başta tuz olmak 
üzere- irtibat halindeyiz” 
diyen İmamoğlu, “Burada, 
masada da görüldüğü üzere, 
sadece Büyükşehir Belediye-
mizin kurum ve kuruluşları 
değil, aynı zamanda devleti-
mizin diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla da irtibatlıı, 
yine Valimizin AFAD’da kur-
duğu ekiple de anlık tespitler 
yaparak, ‘Nasıl koordineli 
olacağımız’ noktasında etkin 
bir çalışmayı sürdürdüğümü-
zü ifade etmek isterim. Bu 
yönüyle hem Sayın Valimize 
hem de bütün kamu kurum 
ve kuruluşlarının ilgililerine, 
yetkililerine İstanbul halkı 
adına çok çok teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Vatandaşa özel 
teşekkür

Bu süreçte emeği geçen 
herkese ve kamu kurumlarına 
teşekkürlerini ileten İmamoğ-
lu, şunları söyledi: “Büyük 
bir megapolü yönetiyoruz. 
Neredeyse 20 milyona yakın 
insanın yaşadığı bir kenti yö-
netiyoruz. Böylesi bir kentte 
uyumlu, iş birliği içerisinde, 
uyarılara dikkat ve hassasiyet 
gösteren vatandaşlarımıza 
da aynı teşekkürü bir borç 
biliyorum. Umuyorum ki, bu 

3-4 gün sonrasında, canımızı 
sıkan hiçbir olay yaşamadan, 
bizi üzen hiçbir manzara 
görmed en -küçük bir kısmı 
hatalar, eksiklikler olabilir, 
lütfen bizi affedin ama uyar-
maktan da geri durmayın- bu 
sıkıntılı halleri görmeden, 
sadece günün sonunda belki 
de bu hafta sonuna doğru 
barajlarımızdaki doluluğu 
yüzde 75-80’lere çıkarttığı-
mız, karın bereketini şehri-
mizde ve topraklarımızda 
yaşadığımız bir güzel haftayı 
hep birlikte geçirelim istiyo-
rum. Çocuklara bolca kitap 
okunup okumalarını tavsiye 
ediyorum hazır ara tatildey-
ken. Özellikle çocuklarımızı 
ve gençlerimizi kütüphanele-
rimize davet ediyoruz.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakent İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla mücadeleyi 
AKOM’da izledi. 20 milyona yakın insanın yaşadığı bir kenti yönettiklerini belirten İma-

moğlu, “Küçük eksiklikler olabilir, lütfen bizi affedin ama uyarmaktan da geri durmayın” 
dedi. İmamoğlu bu süreçte sokakta yaşayan bin 385 vatandaşın konuk edildiğini duyurdu

BiZi UYARIN!

KRİTİK NOKTALARI YERİNDE DENETLEDİ
İmamoğlu, canlı yayının ardından İstanbul sokaklarında kar denetimine çıktı. Kağıthane Cendere Yolu ve Beykoz Kavacıkʼta kritik noktaları ziyaret eden İmamoğlu, 

karla mücadeleyi sahada sürdüren ekiplerle bir araya geldi. Çalışanlardan bilgi alan İmamoğlu, mesai arkadaşlarına telsizden seslenerek başarılar diledi.

İstanbul halkına da uyarıları dikkate almaları 
nedeniyle teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “En 
başından beri İstanbullularla kurduğumuz 
sağlıklı diyaloğun bence en güzel karşılığını bu 
kar yağışı esnasında yaşıyoruz” diye konuştu. 
Acil ihtiyaçlar noktasında, devletin ve İBBʼnin 
bütün kurumlarının tetikte olduğunu hatırlatan 
İmamoğlu, “Hiçbir vatandaşımız, acil ihtiyacını 
hissettiğinde kendini yalnız hissetmesin. Bizler, 
7/24 onların yanında olmaya devam edece-
ğiz. Aynen sokakta yaşadığını tespit ettiğimiz 

vatandaşlarımıza olan duyarlılığımız gibi. Şu ana 
kadar, sokakta yaşadığını tespit ettiğimiz 1385 
vatandaşımızı, bu kar süresince konuk ettik, 
etmeye de devam edeceğiz. Aldığımız ihbarlar 
oluyor. Ya da birebir bizim ekiplerimizin tespitleri 
oluyor. Mutlaka oraya gidiyoruz. Vatandaşımızı 
ikna edip hem kendi konaklama alanlarımıza 
hem de bazı otellere yerleştirip hem birtakım 
ihtiyaçlarını görüyoruz hem de orada sıcacık bir 
ortamda kalmasını sağlamayla ilgili hassasiyeti-
mizi gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamu kurumlarıyla koordineli çalışıldı

KARACA, kızıl geyik, yaban 
domuzu, çakal, tilki, çulluk, 
yabani tavşan, sülün, yırtıcı 
ve memeli yaban hayvanları-
nın beslenmesi desteklenmek 
için İstanbul’da Çilingoz 
ve Feneryolu Yaban Hayatı 
Geliştirme Sahası, Çatalca, 
Şile, Beykoz, Polonezköy gibi 
yaban hayvanlarının geçiş 
güzergahındaki yemleme 
yapılıyor. Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 1. Bölge Mü-
dürlüğü, veterinerleri, orman 
mühendislerinin de aralarında 
bulunduğu ekipleriyle sürekli 
sayım yaptığı yaban hayvan-
larını zorlu kış koşullarında 
besliyor. Yaban hayvanları-
nın yiyecek bulamaması ve 
şehre inmesi olasılığına karşı 
ormanlık birçok alanda kış 
koşullarında 7 gün 24 saat 
yemleme yapılıyor.

Samanlar üzerine yem
2022 yılında şu ana kadar Böl-
ge Müdürlüğüne bağlı ekipler 
tarafından Tekirdağ’a bin 900 
kilogram, Kocaeli’ye 6 bin 700 

kilogram, Sakarya’ya 4 bin 
500 kilogram Kırklareli’ye 570 
kilogram İstanbul’a bin 650 
kilogram yem bırakıldı. İstan-
bul’da bugün ise ot, yonca, 
mısır, saman ve karma yem 
olmak üzere 5 bin kilogram 
yem bırakıldı. Karaca, kızıl 
geyik, yaban domuzu, çakal, 
tilki, çulluk, yabani tavşan, 
sülün gibi yırtıcı ve memeli ya-
ban hayvanlarının beslenmesi 

desteklendi. Ekipler tarafından 
Belgrad Ormanı’nda da karla 
kaplı alana bırakılacak yemler 
için ilk olarak samandan bir 
zemin oluşturuldu. 

Her türlü bilgiye 
sahibiz

Doğa Koruma ve Milli Park-
lar 1. Bölge Müdürü Fahrettin 
Ulu, “Özellikle Ocak, Şubat, 
Mart aylarında yaban haya-
tını destekleme çalışmaları 
uyguluyoruz. Yoğun geçen 
ağır kış şartlarında, fırtınada 
yaban hayatının beslenme 
ihtiyacı olduğu dönemler-
de biz yaban hayvanlarıyla 
ilgili onları besleme programı 
uyguluyoruz. Burada amaç 
yaban hayvanlarını özellikle 
bu dönemde beslemek, insan 
hayvan çatışmasını yerleşim 
yerlerine yakın noktalara ine-
rek onların olumsuz yönde et-
kilenmemesini yani insanlarla 
karşılaşmasını engellemek için 
biz yaban hayatını destekleme 
programında yemleme yapı-
yoruz” dedi. DHA

İstanbul’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü personeli, zorlu kış 
şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için 5 bin kilogram yem 

bıraktı. Karla kaplı Belgrad Ormanı’nda da yemleme çalışması yapıldı

5 ton 
yem
bırakıldı

İSTANJBULʼDA etkili olan 
kar yağışı İstanbul Havalima-
nı’nda hava ulaşımı olumsuz 
etkilendi. Piste bulunan karları 
temizlemek için ekipler yoğun 
çaba sarf ederken, havalimanı-
na iniş yapmak isteyen uçaklar 
havada tur atmak zorunda 
kaldı. Bu arada olumsuz 
hava koşulları nedeniyle dün 
İstanbul Havalimanı’ndan 
36 seferini iptal eden Türk 
Hava Yolları, 16 seferi daha 
iptal etmek zorunda kaldı. 
Kar yağışı nedeniyle pistlerin 

açık kalması için yoğun çaba 
sarf edilirken İstanbul Hava-
limanı’na iniş yapmak isteyen 
uçaklar, pistteki kar temizleme 
ve frenleme sisteminin ölçül-
mesi nedeniyle havada tur 
atmak zorunda kaldı. Yakıt 
kritiğine giren biri kargo uçağı 
olmak üzere iki uçak ise başka 
limanlara yönlendirildi. Hava-
limanı İşletmecisi İGA, 24 saat 
boyunca pistleri açık tutmak 
için 130 kar temizleme aracı 
ve 500 personel ile yoğun çaba 
sarf ediyor. DHA

SÖMESTR tatilini İstanbul’da 
geçirmeyi tercih eden vatan-
daşlar, yoğun kar yağışının 
ardından Kartal Aydos Or-
manı’na gelerek karın tadını 
çıkardı. Aydos Beşyol mevkiine 
gelen aileler, evden getirdikleri 
kızak ve poşetlerle kaymaya 
başladı. Zaman zaman ufak 
kazalar yaşansa da ormanda, 
Uludağ’ı aratmayan görüntü-
ler ortaya çıktı. Kimi vatandaş-
lar ise mangalda pişirdikleri 
sucukları yiyerek keyifli anlar 
yaşadı. Çocuklarla birlikte ka-
yan Turan Şahin, “Çocuklarla 

beraber biz de çocukluğumuza 
dönmüş olduk. İstanbul’un 
Uludağ’ı burası. Biz de bu 
soğuk ve karlı havayı eğlenceli 
şekilde değerlendirmeye çalış-
tık” dedi. Arkadaşlarıyla man-
gal yapan Fırat Kayhan ise, 
“Biz Uludağ’a gitmedik buraya 
geldik. Burada, Uludağ’da bir 
kişinin vereceği paraya, 20 kişi 
sucuk ekmeğimizi yapıyoruz, 
yemeğimizi yiyoruz. Az önce 
arkadaşımız kaydı mesela. 
Görüyorsunuz anlatmaya 
gerek yok hepinizi bekliyoruz” 
diye konuştu

İstanbul’da etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Hava-
limanı’nda iniş ve kalkışlar belli bir düre durduruldu. Havalimanına 
iniş yapmak için havada tur atan ve yakıt kritiğine giren Türk Hava 

Yolları’nın (THY) 16 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi

İniş ve kalkış
durduruldu

İstanbul’da kayak keyfi

YOĞUN kar yağışı tüm Türkiye’yi esir al-
maya devam ediyor. Doğudan batıya kuzey-
den güneye ülkenin dört bir yanında süren 
kar yağışı dolayısıyla ana yollar kapandı, 
şehir merkezlerinde hayat durma noktasına 
geldi, kırsal kesimlerde ise pek çok köy yolu 
ulaşıma kapandığı için köylerde bulunan va-
tandaşlarla kısıtlı irtibat kurulabiliyor. Afetin 
yaşandığı ilk andan bu yana gerek etkilenen 
vatandaşlar gerek görevliler için sahada 
teyakkuz halinde bulunan Kızılay ekipleri ise 
mağduriyeti en aza indirebilmek amacıyla 
yoğun çaba sarf ediyor.

113 müdahale aracı
Bolu, Aksaray, Çankırı, Ankara, Şanlıurfa ve 
İstanbul’da 9 noktada müdahale çalışmala-
rını yürüten Kızılay, 400’den fazla personel 
ve gönüllü desteği ve 113 müdahale ve 
ikram aracıyla vatandaşların gıda, içecek ve 
ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Bugüne 
kadar aralarında İstanbul, Bursa, Kocaeli, 
İzmir, Gaziantep, Adana, Malatya, Konya, 
Samsun gibi büyükşehirlerin de bulunduğu 
58 noktada afet müdahale çalışmalarını 
tamamlayan Kızılay, mağdur olmamaları 
için KYK yurtlarına yerleştirilen vatandaşla-
rın günlük sıcak yemek ve içecek ihtiyacına 
cevap veriyor. Ayrıca, yoğun kar sebebiyle 
yolları kapanan ve irtibat sağlanamayan 
köylere ulaşan Kızılaycılar, kapı kapı gezerek 
ihtiyaçları tespit ediyor ve vatandaşlara gıda 
ve kumanya temin ediyor.

Yolda kalanlara
sıcak kumanya
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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.

55551100 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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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

25 OCAK 2022 SALI

BALIK TEZGAHLARI ŞENLENDİ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Burak Atal, Van Gölü suyundan faydalanarak sabun üretti

Sabancı’ya ödül

Samsung tescillendi
Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde 6 bin 500 dekar 
arazide yılın 12 ayında üretimi yapılan çilek, 
Türk Patent ve Marka Kurumundan “Köprübaşı 
Çileği Coğrafi İşaret Belgesi” ile tescillenirken, kışın 
sert geçtiği ilçede çiftçiler tescilli çileklerini don tehli-
kesinden korumak için seralarda soba yakmaya başladı

VAN GÖLÜ SUYUNDAN SABUN ÜRETTi
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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.

55551100 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

YIL:18                  SAYI: 5230                25 OCAK 2022 SALI

TÜM Türkiye’yi etkisi altı-
na alan soğuk hava, balık 
tezgahlarını şenlendirdi. 

Geçen hafta 50 liraya satılan hamsi 
35 liraya kadar geriledi. Balıkçılar, 
havanın soğumasıyla balıkların 
yüzeye çıktığını söylerken, tezgah-
larda balığın daha çok bollaşacağını 
belirtiyor. Hamsinin geçen hafta 
az geldiğini belirten balıkçı Selim 
Albayrak, “İki gün öncesine kadar 
hamsi kısıtlı geliyordu. Havanın 
soğumasıyla birlikte hamsi bollaş-
tı. Şu anda tezgahlarda istavrit ve 
hamsi bol geliyor. Çinekop ise geçen 
haftaya göre daha az geliyor, fiyatı 
da yükseldi. Karın yağmasıyla birlik-
te balığın bollaşacağını bekliyoruz. 
Havanın soğuması balığın daha yü-

zeye çıkmasına neden oluyor. Hamsi 
35-40 liradan, istavrit 35-40 liradan, 
çinekop 70-80 liradan satılıyor” ifa-
delerini kullandı.

Hamsi tezgahlarda bol ve taze
Balıkçı Samet Balyemez ise, karın 
yağması durumunda balıkların 
yüzeye çıkacağını söyleyerek, “Şu 
anda tezgahlarda hamsi, istavrit, 
sarı kanat, lüfer balığı bol. Havanın 
soğumasıyla balıklar yağlandı, daha 
lezzetli oldular. Hamsi tezgahlarda 
bol ve taze. Geçen hafta fırtınalı bir 
hava olduğu için hamsi azalmıştı. 
Hamsi ve istavrit 35 liradan satılıyor. 
Sarı kanat ise 80 liradan satılıyor. 
Lüfer balığı ise 70 liradan başlıyor, 
100 liraya kadar çıkıyor” dedi.

Havanın soğumasıyla balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Geçen hafta fırtınalı havanın etkisiyle azalan 
hamsi, havaların soğumasıyla bollaştı. Geçen hafta 50 liraya satılan hamsinin fiyatı 35 liraya kadar düştü

TÜM 
na alan soğuk hava, balık 
tezgahlarını şenlendirdi. 

Manisa’nın Köprübaşı 
ilçesinde 1999 yılında 400 
metrekarelik alanda tarı-

mına başlanan çilek yetiştiriciliği, 
şimdilerde 6 bin 500 dekar alana 
çıktı. Çilek tarımında Türkiye’nin 
en önemli merkezlerinden biri 
haline gelen ilçede yılın 12 ayında 
çilek yetiştiriliyor. Mevsiminde 8 
liralardan satılan çilek, kış ayların-
da 25 liraya kadar alıcı bulurken, 
ilçe çiftçisine yılda 150 milyon 
TL’lik gelir sağlanıyor.

Tescilli çileğe sobalı koruma
Öte yandan, Manisa’nın yüksek 
kesimlerinde yer alan Köprübaşı il-
çesinde kış mevsimi de diğer bölge-
lere göre sert geçiyor. Gece -10 de-
recelere kadar düşen sıcaklıklarda 
çiftçiler seralarının başında nöbet 
tutarak çileklerini don tehlikesine 
karşı koruyor. Özellikle sabaha kar-
şı seralarına gelen çiftçiler seraya 
su vererek önce sera içerisindeki 
nem dengesini koruyor. Ardından 
sera içinde yaktıkları sobayla da 
içerideki ısının yükselmesini sağla-
yarak don tehlikesinin önüne ge-
çiyor. İlçede çilek üretiminin 1999 
yılında başladığını belirten Köprü-
başı İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Alptekin Sağıroğlu, “Çilek üretimi-
miz 1999 yılında Tarım İl Müdür-
lüğü ile dönemin İl Özel İdaresinin 

ortak projesi ile 400 dekar arazide 
başlandı. Deney amacıyla 5 yıllık 
plan içerisinde 500’er dekar olarak 
çiftçiler arttırdı. Günümüzde TÜİK 
verilerine göre 6 bin 500 dekar 
alanda üretimimizi yapıyoruz. 
Yoğun hasadımız 15 nisanda baş-
lıyor. O dönemde Türkiye’deki tek 
üretim yeri Köprübaşı. Diğer Aydın 
bölgesi gibi yerlerde bitmiş oluyor. 
Coğrafi işaretimizi de 2021 yılında 
tescilledik. Bunun da özelliği diğer 
yerlerde yetişen çileklere göre C 
vitamini olarak daha yoğun. Yıllık 
ortalama dekara 3 ton civarında 
üretim yapılıyor. Bu da 6 bin 500 
dekarda 20 bin ton civarında yılda 
üretim yapılıyor. Yılın her dönemi 
çilek üretimi yapılıyor. Geçtiğimiz 
yıl ortalama 8 TL civarında satıldı” 
dedi.

Kışın verim düşük
ancak fiyatlar iyi
Kış mevsiminde serada çilek 
yetiştirildiğini belirten Sağıroğ-

lu, “Kışın üretimimiz seralarda 
gerçekleştiriliyor. Belediye, Tarım 
İl Müdürlüğü projeleri ile çiftçi-
lerin kendi gayretleriyle kurduğu 
seralarda üretim yapılıyor. 50 tane 
1 dekar tünel seramız var. Diğer 
açıkta meyve alamıyoruz ancak 
çiftçiler onları da örterek don 
tehlikesine karşı koruyor. Kışın 
verim düşük ancak fiyatlar iyi. Şu 
anda 25 TL civarında satılıyor. 25 
TL güzel fiyat ancak üretim yoğun 
değil. 3 ton alınan tarladan şu an 
1 kasa 2 kasa şeklinde toplanıyor 
yani 10 kilogram civarında” diye 
konuştu. 15 Nisanda çilek mevsi-
minin başladığını belirten Sağıroğ-
lu, “Tabi çileğin yoğun alım zama-
nında 15 nisan gibi alıcılar buraya 
gelir. Burada bir halimiz var orada 
fiyat belirlenir. Ağırlıklı İstanbul, 
İzmir ve Ankara’ya çilekler gönde-
rilir” ifadelerini kullandı.

Havalar soğuk olduğu
zaman uyumak yok
15 yıldır çilek üretimi yaptığını 
belirten Rahim Özcan, “15 yıldır 
çilek üretimin yapıyorum. Daha 
önce tütün üretimi yapıyordum 
ancak onu bırakıp çilek üretimine 
başladık. Kışın serada yazın açıkta 
12 ay boyunca çilek üretiyoruz. 
Kışın çilek üretimi daha zor. 
Çocuk gibi bakım istiyor ve işçiliği 

bitmiyor. Ancak ben sevdiğim için 
zor gelmiyor. Bugün fiyatı 25 lira, 
sezonda 10 TL civarında sattım” 
dedi. Hava sıcaklığının 0 dere-
cenin altına düştüğü zamanlarda 
uyumadığını belirten çilek üre-
ticisi Özcan, “Geceleri hava çok 
soğuduğu zaman soba yakıyorum. 
Isıtma sistemi gibi olmuyor ancak 
yine de soğuktan koruyoruz. Ha-
valar soğuk olduğu zaman uyumak 
yok. Nöbet tutarak sabaha kadar 
seramızın başındayız. Hala daha 
uyumadım bugün de nöbetçiyim” 
diye konuştu.

Köprübaşı çileğinin diğer çi-
leklere göre farklı olduğunu dile 
getiren Özcan, “Köprübaşı çileği-
nin en büyük özelliği dayanması 
ve aromasının çok güzel olması. 
Çevredeki ilçelere ve hastanelere 
sürekli gönderiyoruz. Şu anda ye-
tiştiremiyoruz. Çilek üretimi güzel 
kazandırıyor” dedi.

Coğrafi işaret aldı
Öte yandan, Köprübaşı çileği 

Türk Patent ve Marka Kurumun-
dan “Köprübaşı Çileği Coğrafi 
İşaret Belgesi”ni de aldı. Kendine 
has aroması ve özellikleriyle diğer 
çileklerden ayrılan “Köprübaşı 
Çileği” artık tescil belgesiyle üre-
tilerek sofralardaki yerini almaya 
devam ediyor.

SABANCI Üniversitesi, Marketing Tür-
kiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenle-
nen ve pazarlama sektörünün en önemli 

ödüllerinden biri olarak kabul edilen “The ONE 
Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde 
vakıf üniversiteleri kategorisinde en çok oyu ala-
rak “Yılın İtibarlısı” seçildi. Marketing Türkiye 
ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen “The 
ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” 
sahiplerini buldu. Bu yıl sekizincisi gerçekleşti-
rilen “The ONE Awards Bütünleşik Pa zarlama 
Ödülleri” Marketing Türkiye adına pazar ve 
tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiy-
le öne çıkan Akademetre’nin gerçekleş tirdiği 
“İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” 
araştırmasının sonuçlarıyla ha zırlandı. Bu sene 
12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze ger-
çekleştirilen görüş meler sonucunda yıl içinde 
itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya 
ortak olan paydaşlar belirlendi. Sabancı Üniver-
sitesi, “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama 
Ödülleri”nde vakıf üniversiteleri kategorisinde 
“Yılın İtibarlısı” ödülünün sahibi oldu. Vakıf 
üniversiteleri kategorisinde en çok oyu alan 
Sabancı Üniversitesi’nin bu başarısında önemli 
katkısı bulunan İletişim Ajansı Mena İletişim, 
Kreatif Ajansı Mika Agency, Medya Ajansı 
Havas Media ve Dijital Ajansı Promoqube ödül 
töreninde yer aldı. 

DOĞAL olarak sodyum 
klorür (tuz), sodyum kar-
bonat (soda) bulunan Van 

Gölü suyundan sodyum hidroksit 
(kostik) ve bıttım yağı da kulla-
narak sabun üreten Burak Atal, 
ürettiği sabunun egzama, kaşıntı, 
sedef, mantar, rozasea (gül) gibi 
hastalıklara çare olacağını iddia 
etti. 15 yıldır bu işle uğraştığını 
dile getiren Atal, “Sabun üretimi-
ne 2 aydır başladım. Bu fikir Van 
Gölü suyu çok şifalı olduğu için 
aklıma geldi. Egzama, kaşıntı, se-
def, mantar gibi hastalıklara çok 
iyi geldiğinden dolayı Van Gölü 
suyunu tercih ettim. Daha önce 
toptancılarıma size Van Gölü 
suyu gönderelim, bize sabunu 
yapın diyordum. Ama onlar bize 
imkansız olduğunu söylediler. Bu 
fikrimin arkasında durdum ve bu 
su ile üretime başladım. Ürünüm 
tuttu” dedi. İlk olarak Van Gö-
lü’nden suyu aldığını dile getiren 
Atal, “Önce bunları süzgeçten 

geçiyorum ve temizliyorum. 
Bizim suyumuzun 9,5 gibi bir PH 
değeri var. Doğal meşe odunu 
külü ile birleştirip harmanlayıp 
bekletiyoruz. Daha sonra bıttım 
yağı ile buluşturup güzel bir 
organik bıttım yağı sabunu ve 
zeytinyağı sabunu elde ediyoruz. 
Farklı ürünleri de kullanmak 
istiyorum. Bunlar keçi sütü, eşek 
sütü gibi diğer yağları da kullana-
bilirim. İnşallah elimizden geldiği 
kadarıyla yapmaya çalışacağız” 
ifadelerini kullandı.

Risk almaktan hiçbir
zaman korkmasınlar
Risk almayı çok sevdiğini dile 
getiren Atal, “Ben risk alarak 
bu işe girdim. Bıttım yağı diğer 
yağlara oranla çok daha pahalı-
dır. Örneğin zeytinyağının kilosu 
50 ise bıttım yağı 300 TL’dir. 
Bunun riskini alarak sabun işine 
girdim. Yaptım, şükür ki sabu-
numuz da tuttu. Bundan sonra 

daha bir büyümek ve seri üreti-
me girmek istiyorum. Sabun de-
nildikçe akla Hatay, Safranbolu, 
Siirt, Mardin gelir. Suyumuz bu 
kadar güzelken neden biz bunu 
memleketimize taşımayalım ki. 
Bu memlekete bunu taşımak 
istiyorum. Bunun seri üretimine 
geçmek istiyorum. Seri üretime 
geçip torbalarla sabun üretmek 
istiyorum. Van Gölü suyu ile 
yurt dışına kadar ihraç etmek 
istiyorum” şeklinde konuştu.

Ürünü kullandığını ve iyi gel-
diğini söyleyen Arif Aydoğan ise 
herkese tavsiye etti. Aydoğan, 
“Diyarbakır’dan geliyoruz. Bu 
sabunu babam bize getirmişti. 
Kullandık, iyiydi ve faydasını 
gördük. Bundan dolayı yolum 
düştü ve yerinde de görmek 
istedim. Geldim, gördüm ve 
alıyorum. Saçlarımı biraz daha 
canlı gösteriyor ve içerisinde 
kepek kalmıyor. Herkese tavsiye 
ederim” dedi.

2022 model Samsung Lifestyle TV’ler 
36 bin üyesiyle Avrupa’nın en büyük 
teknik ve bilimsel kuruluşlarından biri 

olan Almanya merkezli Verband Deutscher 
Elektrotechniker (VDE) tarafından ‘Göz 
Koruyuculuk’ sertifikasına layık görüldü. Söz 
konusu sertifika, Samsung’un The Frame, The 
Serif ve The Sero gibi 2022 Lifestyle TV mo-
dellerine verildi. Ekranlar, ‘güvenlik’, ‘gözler 
için hassasiyet’, ‘titreme seviyesi’, ‘tutarlılık’ 
ve ‘renkleri doğru yansıtabilme’ gibi kategori-
ler üzerinden değerlendirildi. Yeni Samsung 
Lifestyle TV’ler elektrik ve elektronik ile ilgili 
teknolojiler konusunda uluslararası standartla-
rı hazırlayan ve yayımlayan IEC - Uluslararası 
Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından 
oluşturulan, ışık riski sınıflandırma yöntemine 
dayalı mavi ışık yayma ve melatonin engelleme 
gibi zararlara karşı güvenlik bakımından de-
ğerlendirildi. Kullanıcılarda göz yorgunluğu ya 
da baş ağrısına neden 
olabilecek ekran titre-
mesiyle ilgili IEC’nin 
belirlediği standartları 
karşılamayı başaran 
Samsung’un 2022 Li-
festyle TV modelleri, 
renkleri doğru yan-
sıtabilme ve görüntü 
kalitesinde tutarlılık 
gibi özelliklerde de 
‘mükemmel’ olarak 
değerlendirildi. Her 
iki özellik de televiz-
yon izleme esnasında 
göz konforuna önemli 
bir katkı sağlıyor. 

Samsung’un 2022 QLED ve Lifestyle TV ürün gamı, 
göz güvenliği, görüntü kalitesi ve renk teknolojisi 

konusunda dünyanın önde gelen sertifikasyon kuru-
luşları tarafından onaylanarak sertifikalandırıldı

BU CBU CiiLEKLEK
BASKA CBASKA CiiLEKLEK
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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

Acılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdiler
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

Acılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdiler
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.
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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
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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-
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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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Teklif iddiası kesinlikle yalan!

SEZEN AKSU’YA 
SAHİP ÇIKTI

25 OCAK 2022 SALI
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, ekonomik krizle ilgili olarak, "Milli Kurtuluş Savaşı veriyoruz"
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Millete gaz vermeyi bırak. Otur, görevini yap. Tüpün
fiyatı 170 TL'den 340 TL'ye çıkmış. Tüpün dış güçlerle ne alakası var?” tepkisini gösterdi

MİLLETE GAZ 
VERMEYİ BIRAK

C HP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, partisinin
Meclis'teki grup toplantı-

sında konuştu. Gündeme ilişkin
açıklamalarda bulunan Kılıçda-
roğlu, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın "Faize karşı-
yım" ifadelerine tepki gösterdi.
Faiz politikası üzerine TL'deki sert
değer kaybı üzerine konuşan Kı-
lıçdaroğlu, "Sen faize karşıysan
çiftçinin, esnafın faiz borcunu si-
leceksin kardeşim" diye belirtti.
Asgari ücret tarıtşmaları ile ilgili
de açıkalamarda bulunan Kılıç-
daroğlu, "Asgari ücret vergi dışı
tutulmalı" önerisini yaptı.

Burnunuzdan getiririm!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iaddia ettiği
"Mafyadan ayda 10 bin lira maaş alan siyasetçi" çı-
kışını hatırlatan Kılıçdaroğlu Erdoğan'a, "İçişleri
Bakanı’na 'Sen bizi rezil ettin, rüşvet alan siyasetçi
kim' diye soracaksın" diye seslendi. Geçen günlerde
Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan yatırım anlaş-
ması üzerine de konuşan Kılıçdaroğlu, "Ordunun
HAVELSAN’ına, ROKETSAN’ına, ASELSAN’ına
el koyarsanız, satarsınız fitil fitil burnunuzdan geti-
ririm" dedi.

Murat Açıl'ı unutmadı

"Gönül ister ki sözlerime acı haberlerle başlamaya-
yım ama maalesef hayatın akışı içinde bu tür olay-
larla zaman zaman karşılaşıyoruz” diyen
Kılıçdaroğlu, “İmranlı Belediye başkanımızı bir tra-
fik kazasında kaybettik. Allahtan rahmet diliyoruz,
İmranlıların başı sağ olsun. Bütün imkanlarını de-
ğerlendiriyordu iş dünyasından destek alıyordu
ama acı bir olayla hayatı sona erdi, hepimizin başı
sağ olsun. Mustafa Cengiz de uzun süredir tedavi
görüyordu birkaç kez kendisini aramıştım ama o da
gözlerini yumdu. Galatasaray camiasının başı sağ
olsun. Tahir Elçi, gücünü dostluktan yana kullanan
bir insandı ama maalesef katledildi. Hâlâ davası
devam ediyor, yakından takip edeceğiz. Kendisini
de saygıyla anmak hepimizin ortak görevi olmalı”
ifadelerini kullandı. 

Sileceksin kardeşim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz konusunda tepki
gösteren Kılıçdaroğlu, “Ekonominin içinde bulun-

duğu durumu sadece tv ekranlarından değil alan-
dan da gözlüyoruz. İbrahim Kaya Tatarlı köyünden
bir çiftçimiz. Mazot ve gübre alıyor Tarım Kredi
Kooperatifi'nden, ödeyemiyor, kredi çekiyor. Sonra
tutuklanıyor. Avukatlar devreye giriyor ve hapisten
çıkıyor, İbrahim Kaya şunu söylüyor; 'Tarım Kredi
Kooperatifi yüzde 71 faizle çiftçinin boğazını sık-
makta.' Bir de çıkıyor 'Ben faize karşıyım' peki bu
ne? İbrahim kaya adına söylüyorum sen faize kar-
şıysan sana önersin çiftçinin esnafın faiz borcunu
sileceksin, sileceksin, sileceksin kardeşim. Silmiyor-
sun faizi indirdim diyorsun, hangi faizi indirdim
kardeşlim! Bu rezalet nedir. İbrahim kardeşim söy-
lüyorum hiç meraklanma az kaldı, bütün çiftçinin
bütün esnafın faiz borcunu sıfırlayacağız. Yüzde 50
cinsiyet kotası bakalım hangi parti destek verecek
hangi destek vermeyecek. Teklifte fermuar da var.
Yani listenin sonuna kadınlar yok ikisi beraber.
Bizim kadın milletvekillerimiz bütün partilerin kadın
milletvekilleriyle görüştüler. Şimdi ben sayıları 400’e
yakın kadın sivil toplum örgütlerinin yöneticilerine
sesleniyorum; bugünü izleyin. Eğer ret oyu verir-
lerse seçimde onlara ders vermek sizin en doğal
hakkınız olacak” diye konuştu. 

Otur, görevini yap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Milli Kurtuluş Savaşı
veriyoruz” sözüne tepki gösteren Kemal Kılıçda-
roğlu, “Millete gaz vermeyi bırak. Otur, görevini
yap. Sen ekonomide kurtuluş savaşı veriyorsun iyi
de bu noktaya memleketi kim getirdi?19 yıldır bu
memleketi CHP mi yönetiyordu Sen yönetiyorsun.
20 yılın sonunda geldin ekonomide Kurtuluş savaşı
vereceğiz. Eleştirmek kolaydır ama biz yine de so-
rumlu bir partinin genel başkanın olarak öneriler
getireceğim. Hemen ekonomik sosyal konseyi topla
kardeşim. Hemen ve derhal bir genelge çıkaracaksın
devlette israfa son veriyorum diyeceksin. Sen ger-
çekten de ekonomide kurtuluş savaşı vereceksen
dövizle verdiğin garantileri hem yapım hem de yol-
dan geçerle dövizle verdiğiniz paraların tamamını
Türk Lirası'na veriyoruz diyeceksin. Adaletsizlikler-
den kaçınacaksın. Çıkıp 'Devletin dini adalettir ben
bu ülkede adalete kim karşı çıkıyorsa karşısında
beni bulacaktır, mahkeme kararlarını kim uygulamı-
yorsa ben gereğini yapacağım' diyeceksin. Rüşvetçi-
leri, beytülmale el uzatanları, yolsuzluk yapanları
tüyü bitmemiş çocuğun hakkını yiyenleri devlet yö-
netiminden uzaklaştıracaksın. Başarılı olmak isti-
yorsan devlette liyakati sağlayacaksın”
eleştirilerinde bulundu. 

Ekonomi önerilerini neden yaptığını da açıklayan
Kemal Kılıçdaroğlu, “Bunları Erdoğan'ı çok sevdi-
ğim için mi söylüyorum?
Hayır efendim ülkemi sevdi-
ğim için daha büyük acılar ya-
şamayalım diye öneriyorum.
Erdoğan bunları yapar mı?
Keşke yapabilseydi, yapma-
sını da isterdim. Ama bunları
yapmak yerine yolsuzluk ya-
panları adaletsizliğe ortam ha-
zırlayanları hala korur ve
kollarsan söylediğin hiçbir şey
doğru değil. Erdoğan bunları
yapacağına 'Efendim memle-

ketin beka sorunu var', millet takmadı. 'Efendim
dış güçler var', E sen neredesin? Bu dış güçler

seni yönetiyorsa MB başkanı
sürekli değiştiriyorsun.
'Dünya bizi kıskanıyor', Bu laf-
larla mı sen ekonomide sen
kurtuluş savaşı vereceksin,
bu laflarla mı milleti kandıra-
caksın. Şimdi bir de kendisini
güçlü kılmak için MGK’yı bu
işlere meze yapmaya baş-
ladı, devletin en saygın kuru-
munu kendi siyasi ikbalin için
nasıl meze yaparsın” tepki-
sini gösterdi. 

SİYASİ İKBALİN İÇİN NASIL MEZE YAPARSIN!

BUNLARIN ALAYI 
SAHTEKARDIR!
Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, "Diyorlar ki Türkiye en
büyük istikrarsızlığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde yaşıyor. Yalan bunlarda, saptırma 
bunlarda, bunların alayı sahtekardır. Alayı aydınlıktan korkan müfteriler korosudur" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli partisinin grup top-
lantısında konuştu. Partisinin

çalışmalarına değinen Bahçeli’nin gün-
deminde ekonomideki kötü gidişat da
vardı. “Ne ekonomi eski ekonomidir, ne
de dünya eski dünyadır. Böylesi bir
düzen Allah’ın nizamı olarak görüleme-
yecektir. Ekonomide yeni bir zihniyet
devrimine ihtiyaç olduğunu görmeliyiz”
diyen Bahçeli iş dünyasına da seslene-
rek, “Vatandaşlarımızın ekonomik so-
runlardan istifade ederek servetlerine
servet katanlarla kıran kırana mücadele
edilmesini istiyoruz. Herkesin yapacağı
fedakarlıklar vardır ve olmalıdır. Enflas-
yonla mücadelede gönül birliğini hayata
geçirmeliyiz. Temel ihtiyaçların fiyatında
yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime
gitmeleri gerekir. Zillet ittifakının bittik
propagandasına kulak asmadan,
darda ve zorda kalan vatandaşları-
mıza elimizi uzatabiliriz” dedi. 

Sular gibi coşacağız

“İl il Anadolu temasıyla başlattığı-
mız ziyaretler kapsamında geçtiği-
miz hafta itibariyle 70 ilimizi
gezdik. Elbette yeterli değil hafta
sonuna kadar bütün illeri gezmiş
olacağız” diyen Bahçeli, “Yalancı-
ların maskesini düşüreceğiz, Tür-
kiye üzerinde oynanan oyunları
anlatacağız. Halka doğru gidece-
ğiz, mutlaka anlaşacağız, sözleşe-
ceğiz. ‘Geliyor gelmekte olan’
diyorlar ya biz de ‘Gidiyor git-
mekte olan’ diyeceğiz. Sonra da
gelmeden gittiklerini göreceğiz.
Cumhur’un kaderi Cumhuriyet’in

kaderidir. Cumhur İttifakı Türkiye’yi
kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül
engellerden, karanlık emellerden, feda-
karca koruyacak milleti ile bütün halinde
geleceği inşa edecektir. Çalışacağız, ça-
balayacağız, sular gibi coşacağız. Cum-
huriyet’in 100. yıl dönümünde
Türkiye’nin yeni bir zaferine imza ataca-
ğız” ifadelerini kullandı. 

Bu ülke hepimizindir

Türk Milletinin yaklaşık 200 yıldır eko-
nomik baskılara, siyasi dayatmalara
maruz kaldığını belirten Bahçeli, “Aziz
milletimiz yoksul, yorgun, yılgın, bitkin,
durgun, düşkün olduğu dönemlerde bile
umudunu hiç kaybetmemiş, hedeflerin-
den en ufak sapma göstermemiştir. İnsa-
nımız ekmeğini büyütmek, işini
büyütmek için her zorluğa katlanmış,

her çileye katlanmıştır.  Siyasi tarihi, kül-
türel ve varlığımız ekonomik ambargo ve
yaptırımlarla taciz edilmiş, sürekli tahri-
bata uğramıştır. Bu itibarla yaşadığımız
ekonomik sorunların iç yüzünü, can alıcı
noktalarını doğru tekrif etmek zorunda-
yız. Bu ülke hepimizindir. Temiz bir dil
kullanmak, empati kurmak, erdemli
olmak öncelikle siyasi partilerin sonra da
herkesin sorumluluğudur. Birbirimizi
suçlayarak, birbirimize düşman muame-
lesi yaparak kinleri yarıştırmak Türki-
ye’ye yapılacak en büyük kötülüktür”
diye konuştu. 

Biz kayyum değiliz

Konuşmasında Millet İttifakı'na eleşti-
ride bulunan Bahçeli, “Merkez Ban-
kası’nın rezervlerinin eridiği yalanına bel
bağlayan zillet ittifakı, 128 milyar dolar

nerede soracağına, Türkiye’nin
karşısında ne aradıklarını, emper-
yalizme nasıl işbirlikçilik yaptıkla-
rını, adamlıklarının nerede
olduğunu açıklamak mecburiye-
tindir. Mutfaklarımızda büyük bir
yangın var diyorlar. Erdoğan git-
meden ekonomideki sorunlar çö-
zülemez diyorlar. Diyorlar ki
Türkiye en büyük istikrarsızlığı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde ya-
şıyor. Yalan bunlarda, saptırma
bunlarda, bunların alayı sahtekar-
dır. Alayı aydınlıktan korkan müf-
teriler korosudur. Biz kayyum
değiliz, MHP’yiz. Bu tipler aslında
bizim muhatabımız değildir. Ken-
disine ve partisine ihanet eden fır-
satını bulunca milletine de ihanet
eder” dedi. 

Bilgi vermiş zarf almış!
DEVA Partisi'nin kurucularından
olan Metin Gürcan; Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca

başlatılan soruşturma kapsamında; terörle
mücadele ekiplerince teknik ve fiziki takibe
alındı. 1 yılı aşkın bir süre devam eden teknik
ve fiziki takibin ardından da operasyon düğ-
mesine basıldı. Gürcan geçen hafta İstan-
bul’da gözaltına alınarak, Ankara Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Bu-
rada kendisine detaylı sorular yönetildi.  İfa-
desinde TSK geçmişini aktaran Gürcan,
2019'dan yılından itibaren talep eden kişi ve
kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini be-
lirtti. Özellikle bu danışmanlık hizmetlerini;
Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afga-
nistan, Libya gibi ülkelere ilişkin verdiğini

söyledi. Söz konusu bilgileri herkesin erişi-
mine açık; kaynaklardan derlediğini öne
sürdü, casusluk faaliyeti yürütmediğini, gizli
belge ve bilgi paylaşımı yapmadığını sa-
vundu.

Çizelge ve analiz sunmuş!

Gürcan’a teknik takip sırasında elde edilen
görüntüler de soruldu. O görüntülerde; Gür-
can yabancı ülke misyon şefleri ile Ankara’da
bir otelde ve bir AVM otoparkında görüşü-
yordu. Ayrıca görüştüğü kişilerden zarf al-
dığı anlar görülüyordu. Sorguda Gürcan’a
bu görüntüler soruldu. “Görüştüğünüz
şahıs kimdir? Ülkenizin askeri ve diplomatik
faaliyetlerine ilişkin bilgileri bu şahsa ne
amaçla veriyordunuz? Zarfın içerinde ne

vardı?” denildi. Gürcan bu soruya şu yanıtı
verdi: “Şahıs … Büyükelçiliğinde görevli dip-
lomat olan … beydir. Kendisine faydalan-
ması maksadıyla açık kaynaklardan
hazırladığım sadece Türkiye’yi değil Irak,
İran, Suriye, Afganistan, Libya zaman
zaman Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkeler-
deki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve
analizleri sunarım. Bana verdiği zarf içeri-
sinde çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden
aylık düzenli olarak verdiği 400 dolar 
bulunmaktadır.”

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu

‘MİNİK serçe’ lakaplı Sezen Aksu’nun 
beş yıl önce yayınladığı ‘Şahane bir şey 
yaşamak’ adlı şarkısı, başta Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
MHP lideri Devlet Bahçeli olmak 
üzere iktidara yakın birçok kişi ve 
medya kuruluşu tarafından ser sözlerle 
eleştirildi. Erdoğan “Hz. Adem efendi-
mize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri 
yer geldiğinde koparmak bizim görevi-
mizdir” derken, Bahçeli de “Serçeysen 
serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves 
etme” ifadesini kullandı.

Güçlü bir kanaat var
AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı 
görevini de yürüten Yeni Şafak gaze-
tesi yazarı Yasin Aktay dikkat çeken 
bir değerlendirmede bulundu. Aktay, 

geçtiğimiz 
cumartesi 
günü 
kaleme 
aldığı 
yazısında tepki ve tartışmaların ilginç 
bir hal aldığını belirterek, “Gözlem-
leyebildiğim ilginçlik aslında sosyal 
medyadaki tepkilerle özellikle takip 
edebildiğim çok sayıda WhatsApp 
grubundaki değerlendirmeler arasın-
daki bariz fark. Tamamı muhafazakâr, 
İslâmî kesimden insanlardan oluşan 
bu gruplarda Sezen Aksu’nun bu 
sözleri hakaret maksadıyla söylememiş 
olduğuna ve elbette lafız yanlış olsa da, 
bu kadar tepkiyi hak etmediğine dair 
çok güçlü bir kanaat var” ifadelerini 
kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danış-
manı Yasin Aktay, tamamı muhafazakârlardan 

oluşan WhatsApp gruplarında Sezen Aksu’nun bu 
kadar tepkiyi hak etmediğinin konuşulduğunu 
söyledi. Minik serçenin ‘Işık doğudan yükselir’ 
albümünün halen hayırla anıldığını kaydetti

Çağlayan’da bulunan 
İstanbul Adalet Sarayı 
önünde yapılan açık-

lamaya AK Parti İl Başkanı 
Osman Nuri Kabaktepe ve 
bazı ilçe belediye başkanları 
katıldı. Kabaktepe “Cum-
hurbaşkanına ahlak, hukuk 
tanımayan hakaret içeren 
ifadelerle en ağır saldırılar 
gerçekleştirilmiştir. Sayın 
Kabaş’ın ifadelerini kul-
landığı programda Engin 
Özkoç ve Aykut Erdoğdu 
da hiçbir ses çıkarmayarak 
tabiri caizse en hafif şekilde 
suç ortaklığı pozisyonuna 
düşmüşlerdir” dedi.

İfade özgürlüğü değil
Osman Nuri Kabaktepe 
“Hiçbir ifade özgürlüğü savı 
devletimizin en üst makamı 
olan devlet başkanımıza 
hakareti meşru gösteremez. 
Konuşan Türkiye’nin arka-
sındayız. İfade özgürlüğünü 
savunan herkesin arka-
sındayız. Ancak konuşma 
özgürlüğünün ahlak ve etik 
sınırlarını zorlayan, küfre ve 
hakarete varan çizginin de 

herkes tarafından bilinmesi 
korunması ve ortak değer 
olarak savunulmasını da bir 
kez daha buradan belirtmek 
istiyorum. Bir kez daha 
gördük ki çarpık bir zihnin 
ölçülemez seviyesizliğinin 
ürünü olan, kamuoyunca 
açık olan malum bu sözü bir 
dil sürçmesi olarak görmek 
mümkün değildir. Bu kirli ve 
seviyesiz sözleri söyleyenlere 
ve bu sözlere sessiz kalanlar 
bilsinler ki bu artık hukuk ve 
vicdan meselesidir. Cum-
hurbaşkanı’mızı hedef alan 
bu çirkinliği antidemokratik 
ve faşizan sözleri şiddetle 
kınıyoruz. Şimdi AK Parti 
teşkilatları olarak Sedef 
Kabaş ve ilgililerle alakalı 
hazırladığımız şikayet dilek-
çesini savcılığımıza verilmek 
üzere hareket edeceğimizi 
bildirmek istiyorum” diye 
konuştu.

Kamu davası açılsın!
AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Kabaktepe ve partililer tara-
fından İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na verilen suç 

duyurusu dilekçesinde ga-
zeteci Sedef Kabaş ve CHP 
Grup Başkanvekili Engin 
Özkoç’un 14 Ocak 2022’de 
katıldığı bir televizyon 
programında Cumhurbaşka-
nı Tayyip Erdoğan’a 
yönelik sözleri ile 
“Cumhurbaşkanına 
hakaret” suçunu 
işlediği öne sürüldü. 
Kabaş’ın şikayete 
konu beyanları ile 
eleştiri ve ifade özgür-
lüğü sınırlarını aştığı 
belirtildi.14 Ocak 
2022’deki televizyon 
programına Kabaş 
ve Özkoç ile katılan 
CHP Milletvekili 
Aykut Erdoğdu’nun 
da sarf ettiği sözler 
ile “Cumhurbaş-
kanına hakaret”, 
“Tehdit”, “Halkı 
kin ve düşmanlığa 
tahrik etme veya 
aşağılama” suçlarını 
işlediği ifade edildi. 
Erdoğdu’nun şika-
yete konu beyanları 
ile eleştiri ve ifade 

özgürlüğü sınırlarını aştığı 
kaydedildi. Kabaş, Özkoç 
ve Erdoğdu hakkında da so-
ruşturma başlatılarak kamu 
davası açılması talep edildi. 

DHA

SUC ORTAKLIGI!SUC ORTAKLIGI!
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nca, Sedef Kabaş ile aynı programda konuk olan CHP Grup Başkan-
vekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulu-

nuldu. İl Başkanı Osman NuriKabaktepe, “Aynı programda Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu da hiçbir 
ses çıkarmayarak tabiri caizse en hafif şekilde suç ortaklığı pozisyonuna düşmüşlerdir” dedi

TDP Gençlik Kolları Başkanlığı’n-
dan ve parti üyeliğinden istifa 
eden Onurcan Yazıcı’nın parti 
genel merkezinde darp edildiği-
ne ilişkin ifadesi ortaya çıktı. Ya-
zıcı, Ankara’daki Hüseyin Kalkan 
Polis Merkezi Amirliği’ne yaptığı 
şikayette; TDP Genel Başkan 
Yardımcısı E.E.’nin, 3 Ocak 2022 
tarihinde parti genel merke-
zinde, kendisi hakkında “Onur-
can’ın bacaklarını kıracağım” 
diyerek küfrettiğini diğer genel 
başkan yardımcılarından öğ-
rendiğini aktardı. Yazıcı, bunun 
üzerine MYK salonunda E.E. ile 
tartıştıklarını belirterek, E.E.’nin 
MYK salonunda kendisini teh-
dit ettiği iddiasında bulundu. 
Yazıcı, E.E.’nin şoförü G.K.’nın 
da kendisine “Senin derdin ne” 
diyerek tokat attığını öne sürdü. 
Yazıcı, H.M. isimli şahısın, olayın 
ardından E.E.’nin korumasına ve 
şoförü G.K.’ya, kendisi hakkında 
“O buradan dışarı çıkmayacak” 
dediğini öğrendiğini aktardı.

Onurcan Yazıcı’yı tuttum!
Yazıcı, E.E. ve şoförü G.K. 
hakkında şikayetçi olarak darp 
raporu aldı. Yazıcı’nın tokat id-
diasına ilişkin TDP Genel Başkan 
Yardımcısı Şefika Keskin de ifade 
vererek, “TDP Genel Merkezi’n-
de MYK toplantısı vardı. Ben 
de toplantıya katıldım. Toplantı 
öncesinde tartışmaya tanık 
olmadım. Toplantı sonrasında 
Genel Başkan Yardımcımız Uğur 

Aksöz’ün odasına girdiğimde 
G.K. odadaydı. Benden sonra 
odaya Onurcan Yazıcı girdi. 
Onurcan Yazıcı odaya girdikten 
sonra Uğur Aksöz’e ‘Müsaitse-
niz iki dakika yalnız görüşebilir 
miyiz’ dedi. Ben özel görüşme 
olacağını düşürerek ayağa 
kalktığımda G.K., ‘Senin derdin 
ne’ diyerek Onurcan Yazıcı’nın 
suratına tokat attı. Ben Onurcan 
Yazıcı’yı tuttum. Uğur Aksöz 
de G.K.’yı dışarı çıkardı” dedi. 
Onucan Yazıcı, 21 Ocak’ta yap-
tığı açıklamada, görevinden ve 
parti üyeliğinden istifa ettiğini 
açıklamış, “Mustafa Sarıgül, 
omuz omuza yürüdüğü genç 
arkadaşlarına sahip çıkmamıştır” 
siteminde bulunmuştu. 

GENEL MERKEZ’DE 
BANA TOKAT ATTILAR!

MEMLEKET Partisi Genel 
Başkanı Muharrem İnce, 
muhalefet partilerinin 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu’na Cumhurbaşkanlığı 
adaylığı teklifi götürdüğünü 
iddia etti. Ankara’da ga-
zeteciler ile kahvaltılı 
toplantıda buluşan İnce, 
“Hisarcıklıoğlu’na teklif 
etmişler ama kabul 
edemez korkar. 
Hisarcıklıoğlu da 
cevap verme-
miş” açık-

laması yaptı. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu yaptığı yazılı açıklama-

da, “Şahsıma Cumhurbaşkanlığı 
adaylığı teklifi yapıldığı iddiası 
kesinlikle yalandır. Siyasetin 
alanıyla kendi görev alanımı 

birbirine karış-
tırmamaya hep 
özen gösterdim. 

Günlük siyasi tar-
tışmaların içinde 
hiçbir zaman yer 

almadım, alma-
yacağım” ifade-
lerini kullandı. 

Mustafa Sarıgül’ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi’ni (TDP) 
karıştıran tokat olayı karakolluk oldu. Partinin istifa eden 
Gençlik Kolları Başkanı Onurcan Yazıcı, Genel Başkan Yar-
dımcısı E.E.’nin kendisini tehdit ettiğini ve şoförünün de 

kendisine “Senin derdin ne” diyerek tokat attığını ileri sürdü

AK Parti’nin 81 kentteki il 
başkanlıkları da Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’a hakaret suç-
lamasıyla tutuklanan gazeteci 
Sedef Kabaş ile TV progra-
mına katılan CHP’li Engin 
Özkoç ve Aykut Erdoğdu 
hakkında suç duyurusunda 
bulundu. Suç duyurusuyla 
ilgili yapılan açıklamada, 
“Bu ülkeye hizmet etmekten 
başka derdi ve tasası olma-
yan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a haka-
ret etmek kimsenin haddi 
değildir. Cumhurbaşkanlığı 
makamı, bu milletin iradesini 
temsil eder. Milletin temsil 

edildiği Cumhurbaşkanlığı 
makamına hakaret etmek 
gözü dönmüşlük, hadsizlik, 
zavallılıktır. Hiçbir akl-ı 
selim sahibi, hakareti ifade 
özgürlüğü olarak nitelendi-
remez. Cumhurbaşkanımızı 
hedef alan bu çirkinliği, anti 
demokratik ve faşizan söz-
leri şiddetle kınıyoruz. AK 
Parti teşkilatları olarak Sedef 
Kabaş, Engin Özkoç ve 
Aykut Erdoğdu hakkında suç 
duyurusunda bulunduğumu-
zu ve bu meselenin sonuna 
kadar takipçisi olacağımızı 
tüm kamuoyunun bilgisine 
sunarız.”

81 81 il’den suç duyurusuil’den suç duyurusu

Başkanı Muharrem İnce, 
muhalefet partilerinin 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu’na Cumhurbaşkanlığı 
adaylığı teklifi götürdüğünü 
iddia etti. Ankara’da ga-
zeteciler ile kahvaltılı 
toplantıda buluşan İnce, 
“Hisarcıklıoğlu’na teklif 
etmişler ama kabul 

Hisarcıklıoğlu da 

Hisarcıklıoğlu yaptığı yazılı açıklama-
da, “Şahsıma Cumhurbaşkanlığı 

adaylığı teklifi yapıldığı iddiası 
kesinlikle yalandır. Siyasetin 
alanıyla kendi görev alanımı 

birbirine karış-
tırmamaya hep 
özen gösterdim. 

Günlük siyasi tar-
tışmaların içinde 
hiçbir zaman yer 

almadım, alma-
yacağım” ifade-
lerini kullandı. 

SAHİP ÇIKTI

serçe’ lakaplı Sezen Aksu’nun 
beş yıl önce yayınladığı ‘Şahane bir şey 
yaşamak’ adlı şarkısı, başta Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
MHP lideri Devlet Bahçeli olmak 

geçtiğimiz 
cumartesi 
günü 
kaleme 
aldığı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danış-
manı Yasin Aktay, tamamı muhafazakârlardan 

oluşan WhatsApp gruplarında Sezen Aksu’nun bu 
kadar tepkiyi hak etmediğinin konuşulduğunu 
söyledi. Minik serçenin ‘Işık doğudan yükselir’ 
albümünün halen hayırla anıldığını kaydetti
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ÜNLÜ yazarın sol kimliğe 
sahip olduğunu da kay-
deden Coşkun, şöyle ko-

nuştu; “Kemal Tahir hep solda 
olmuştur. Dünyayı ve toplumu 
kavrarken hep soldan bakmış-
tır meselelere. Materyalist bir 
dünya kavrayışı vardır. Ancak 
Kemal Tahir'de pür sosyalist, 
ortodoks Marksist perspektif 
arayan yanılır. Kesinlikle dün-
yaya, Türkiye gerçekliğine hep 
soldan bakmıştır” dedi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Coşkun, Cumhurbaşkanlığı 
2021 Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülleri'ne layık görülen Ke-
mal Tahir'in, hayatı ve eserleri 
hakkındaki soruları yanıtladı. 
Coşkun, “Kemal Tahir 1910 
doğumlu. Dolayısıyla doğum 
tarihi itibarıyla kendi kuşağı 
ile imparatorluğun kaybını 
görmüş biri. İşgal İstanbul'u-
nu yaşamış, Milli Mücadele'yi 
yaşamış, yeni devletin hangi 
zorluklar içinde kurulduğunu 
tecrübe etmiş, iki savaş arası 
dönemin bütün zorluklarını 
görmüş bir yazarımız. Kemal 
Tahir'in kendi bireysel serü-
veni ile Türkiye'nin serüveni 
iç içe geçer. Kemal Tahir 
eserlerinde Türk modernleş-
mesini özellikle Abdülhamit'in 
son döneminden başlaya-
rak, kendi ölüm tarihine 
kadar olan süreci okumaya, 
anlamlandırmaya, üzerine 
düşünmeye çalışmıştır roman 
aracılığıyla. Türk modern-
leşme serüvenini, doğrudan 
hem anlatıyor hem tartışıyor 
hem de açıklamaya çalışıyor. 
Kemal Tahir'in metinlerinde 
çöküş, çözülme, kuruluş ve 
inşa arayışının tüm dinamik-
leri mevcuttur. Tüm bu süreç-
leri Kemal Tahir, aşırı gerçekçi 
biçimde deşer. Bu aşırı gerçek-
çiliği dolayısıyla Kemal Tahir 
zaman zaman kötücül, insafsız, 
insan sevmez şeklinde ithamla-
ra maruz kalmıştır. Oysa Kemal 
Tahir, insan sevmeyen biri de-
ğildir. Kemal Tahir, Türkiye'nin 
yaşamış olduğu çözülmenin, 
Türk insanını nasıl etkilediğine, 
toplumsal dramın birey dramıy-
la nasıl iç içe geçtiğine, bireyin 
bu konum karşısındaki zayıflı-
ğına ve açmazlarına eğilmiştir. 
Dolayısıyla Kemal Tahir, tam 
tersine topluma fazlasıyla ina-
nır. Kemal Tahir'in en başından 
beri yazar olarak, edebiyatçı 
olarak kurcaladığı meseleler, 
doğrudan doğruya Türkiye'nin 
birincil meseleleridir” dedi.

Türk toplumunu anlayan 
birisi

Kemal Tahir'in Türk toplumu-
nu anladığını kaydeden Coş-
kun, “Kemal Tahir, romanla 
yaşayan, romanla var olan, 
romanla düşünen, romanla tar-
tışan biridir. Edebiyatla, özel-
likle de romanla varoluşsal bir 
ilişki kurmuştur. Kemal Tahir 
romanı, Türk toplumunun me-
selelerini kurcalar. Bunu kendisi 
de çok net ifade ediyor: "Ben 
romanı Batı romanında olduğu 
gibi burjuva bireyleri eğlendir-
mek için değil, ülkemin mesele-
lerini kurcalamak için, o dramı 
ortaya çıkarmak için önemsiyo-
rum" mealinde açıklamaları var. 
Kemal Tahir, romanı üzerinden 
Türkiye'nin meseleleriyle ilişki 
kurmuştur. Edebiyatçı olarak 
Türkiye'nin bütün meselelerini 
kurcalamıştır” dedi.

Devlet toplum ilişkisi 
özdeştir

“Kemal Tahir, Türk insanının 
değerlerinden "yüce değerler" 
diye bahsediyor. Kemal Ta-
hir'in, merkeze koyduğu milletin 
vasıfları nedir?” sorusuna da 
yanıt veren Coşkun, “Kemal 
Tahir'de iki şey öne çıkar: Bir, 
Türk toplumu. İki, devlet. 
Kemal Tahir devleti, toplum-

sal sorunların çözümünde 
yegane sorumlu olarak görür. 
Kemal Tahir'in dünyasında ve 
edebiyatında devlet çok ciddi 
biçimde merkezdedir. Kemal 
Tahir, Türk toplumunun hem 
geleneksel kültürüne hem 
tarihsel tecrübesine sık sık atıfta 
bulunur. Ona göre çıkış her 
zaman toplumdadır. Kemal 
Tahir, devlet-toplum ikiliğine 
girmez. Kemal Tahir'in dün-
yasında devlet-toplum ikiliği 
özdeşlik düzeyde vardır. Doğu 
toplumları, devleti yitirdiğinde 
çaresiz kalır. Bu sebeple Kemal 
Tahir'de devlet, merkezi bir role 
sahiptir. Kemal Tahir, sık sık 
Türkiye'deki Batılılaşma-mo-
dernleşme macerasını, devletin 
ya da bürokratik kadroların ya-
bancılaşmasını eleştirir. Devlet, 
ancak yabancılaşma düzeyinde 
eleştiri konusu olur. Batılılaşma 

ile devletin yaşadığı dönüşüm 
sonucu, devlet eleştiri konusu 
olur. Yoksa hem geleneksel 
hem Osmanlı tecrübesinde hem 
günümüz Türkiye'sine kadar 
gelen ilişkiler içerisinde, ka-
munun etkin gücünün merkezi 
rolünün altını çizmek gerekir. 
Kemal Tahir'in dünyasında iki-
lik yoktur; toplum mu devlet mi 
yoktur. Batı'daki devlet-toplum 
tecrübesinden hareketle Kemal 
Tahir'e bakamazsınız” ifadeleri-
ni kullandı.

Reçeteler Batı'dan 
gelmiş

Türkiye'de reçetelerin batıdan 
geldiğini ve Kemal Tahir'in 
Batı'ya bakış açısını kaydeden 
Coşkun, “Kemal Tahir, Türkiye 
tecrübesinin, Osmanlı tecrübe-
sinin, geleneksel Doğu tecrübe-
sinin Batı tecrübesinden fark-
lılığına vurgu yapar. Fakat bu 
vurguyu oryantalist tarzda yani 
'Doğu, Doğu'dur; Batı, Batı'dır' 
ikileminde yapmaz. Modernliğe 
sonuna kadar açık, modern-
liğin mahsullerinden sonuna 
kadar yararlanmaya açık biridir 
Kemal Tahir. Kemal Tahir'in 
Batı romanı ile kurduğu iliş-
ki bu anlamda çok ciddi bir 
ilişkidir. Ayrıntılı düzeyde Batı 
edebiyatıyla ilişki kurmuştur. 
Kemal Tahir'in Doğuculuğu ya 
da yerliciliği, etnosentrik, içine 
kapalı bir yerlicilik değildir. 
Özetle şunu vaaz eder Kemal 
Tahir: "Biz, Batı'dan gelmiş 
hazır reçetelerle, Türkiye'nin 
gerçekliğiyle ilişki kuramayız, 
kendimizi üretemeyiz. Biz, 
kendi tarihsel tecrübelerimizle, 
bugünkü sorunlarımıza yaklaş-
malıyız. Hazır reçeteler, toplu-
mun kültürüne, işleyiş mekaniz-
malarına toslamak durumunda 
kalır” şeklinde konuştu.

Devlete kırgın değil
Kemal Tahir'in devlete kırgın 
olmadığını belirten Coşkun, 
“Tek Parti Dönemi'nde, Do-
nanma Davası'ndan 1938 
yılında, 28 yaşında 15 yıl hapis 
cezası alıyor. Ancak bu hadise, 
Kemal Tahir'de muazzam bir 

tecrübeye dönüşüyor. 1950'de 
Demokrat Parti affı ile ceza-
evinden çıkıyor. Kemal Tahir 
deli gibi çalışıyor. Geçim derdi 
çekiyor. Bir yandan gazetelere 
tefrika yetiştirmeye, bir yandan 
çeviri yapmaya, bir yandan 
dedektif romanları yazmaya, 
bir taraftan da Türkiye gerçek-
liğini anlamak ve kavramak için 
derinlemesine hem yakın hem 
uzak dönem Türkiye tarihine 
ilişkin okumalar yapmaya çalı-
şıyor. 1970'li yıllarda kendisine, 
devlete kızgın olup olmadığı 
soruluyor. "Devlete asla kırgın 
değilim" diye cevap veriyor. 
Dolayısıyla Kemal Tahir'de 
devlete karşı bir kırgınlık yok” 
diye konunştu.

O hep solda olmuştur
Ünlü yazarın sol kimliğe sahip 
olduğunu da kaydeden Coş-

kun, şöyle konuştu; “Kemal 
Tahir hep solda olmuştur. 
Dünyayı ve toplumu kav-
rarken hep soldan bakmıştır 
meselelere. Materyalist 
bir dünya kavrayışı vardır. 
Ancak Kemal Tahir'de pür 
sosyalist, ortodoks Marksist 
perspektif arayan yanılır. 
Kesinlikle dünyaya, Türki-
ye gerçekliğine hep soldan 
bakmıştır. Bu anlamda solda 
bir düşünürdür. Fakat solun 
devletle girdiği çatışmacı 
ilişkiye girmemiştir. Bütün 
enerjisini devlet-toplum 
ilişkisini anlamlandırmaya, 
sorun nerede, anlamaya 
harcamıştır. Türkiye'nin 
toplum çıkarı, kamu çıkarı 
nerede ise Kemal Tahir ora-
dadır. Bu anlamda Kemal 
Tahir Türkiye'dir. Türkiye'ye 
mal olmuşluk anlamında 
Kemal Tahir'in çok yaygın 

etkisi var. Kemal Tahir dışında 
başka yazarların da büyük etkisi 
vardır. Örneğin Tarık Buğra da 
Türkiye'nin hikayesi ile hem-
hal olmuştur. Milli Mücadele 
edebiyatında, Yorgun Savaşçı 
mı Küçük Ağa mı diye sorulsa. 
Benim kişisel tercihim Küçük 
Ağa olur. Fakat, Osmanlı'nın 
kuruluş dinamiklerini açıkla-
maya geldiğimizde Devlet Ana 
mı Osmancık mı diye sorulsa, 
kesinlikle Devlet Ana derim. 
İkisi de doruk metinlerdir. Tür-
kiye'nin modernleşme serüve-
nini odağa alma anlamında ise 
Oğuz Atay. İdeolojik bağlamda 
Kemal Tahir ne tam sağ ne tam 
soldadır. Kemal Tahir, bütün 
siyasi yelpazenin tamamına 
ulaşmış biridir.”

Hep çözümü aradı
“ Kemal Tahir, Türkiye'yi 
kavramada edebiyatı nasıl 
kullandı?” sorusunu da yanıt-
layan Coşkun, “Kemal Tahir, 
edebiyat üzerinden Türkiye'nin 
meselelerini kurcalar. Bir taraf-
tan ultra gerçekçi bir taraftan 
bütüncüldür. Bu bütüncüllük, 
sosyoloji ile kurduğu ilişkiden 
gelir. Sosyoloji ve tarihe ilgisi 
yüksektir Kemal Tahir'in. Bu 
ilgi de iki şeyden kaynaklanır. 
Erken dönemde Marksizm ile 
gelişen bakış açısı, sosyolojik 
bakış açısının kaynağını oluş-
turur. Bu sebeple romanlarında 
çok ciddi sosyolojik çözümle-
meler yapar. Fakat meseleleri 
edebiyatçı titizliği ile inceler. 
Türkiye gerçekliğini sosyal 
bilimler perspektifinden kav-
rar. Bu çok kıymetlidir. Çünkü 
bugün ne yazık ki edebiyatçıla-
rımız, Türkiye'nin gerçekliğini 
kavrama noktasında sosyal 
bilimcilerden öndedirler. Tür-
kiye gerçekliğini kavramada 
edebiyatın sağladığı imkanlar, 
seziş gücü biraz daha fazladır. 
Kemal Tahir de bu anlamda 
Türk modernleşmesini, Türkiye 
gerçekliğini, Türk insanının 
dramını, devletin içine düştüğü 
sıkıntıları ya da buradan nasıl 
çıkılacağına dair çözümleri 
edebiyat melekesi yardımıyla 
çözmeye çalışmıştır” dedi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Coş-
kun, Kemal Tahir'in, eserlerinde Türkiye'nin meselelerini ele aldığını belirterek, 
"Türkiye'nin toplum çıkarı, kamu çıkarı nerede ise Kemal Tahir oradadır" dedi

Türkiye'nin çıkarları
nerede Tahir oradaProf. Dr. 

Coşkun

KEMAL TAHİR’E
ÖVGÜLER 
DİZDİ

Ünlü yazarın sol kimliğe sahip olduğunu da kaydeden Coşkun, şöyle konuştu; 
“Kemal Tahir hep solda olmuştur. Dünyayı ve toplumu kavrarken hep soldan 
bakmıştır meselelere. Materyalist bir dünya kavrayışı vardır. Ancak Kemal 

Tahirʼde pür sosyalist, ortodoks Marksist perspektif arayan yanılır. Kesinlikle 
dünyaya, Türkiye gerçekliğine hep soldan bakmıştır” dedi.

Tahir, bugün 
Türkiye’ye ne söyler?
“Türkiye toplumunun bugün ya-
şamakta olduğu sorunlara ilişkin 

hala çok geniş bir perspektif sunar 
Kemal Tahir. Sadece Devlet Ana, 
yıllık 30-40 bin satıyor. Eserleri 

sürekli gündemde kalıyor. Türkiye 
meselelerine, Türkiye gerçekliğine 

ilgisi olan herkes Kemal Tahir’e 
başvurmak zorundadır. Çünkü so-
runlarımızın kaynağı, yaşadığımız 

tarihsel serüvende. Kemal Tahir, bu 
serüvenin kırılma noktalarına işaret 

etmiştir eserlerinde.”

EYÜPSULTAN Be-
lediye Başkanı Deniz 
Köken’in de katılımıyla, 
Kemerburgaz’da bulu-
nan Matematik Evi’nde 
“Matematik Ciddi Bir 
İştir, Bolca Eğlence 
Gerektirir” sloganıyla 
düzenlenen karnavalda 
ödüllü yarışmalar, eğ-
lenceli etkinlikler, atölye 
çalışmaları ve söyleşiler 
gerçekleştirildi. Birbirin-
den renkli ve eğlenceli 
etkinliklerin gerçekleş-
tirildiği, çocuklar kadar 
büyüklerin de keyif aldığı 
karnaval, günlük haya-
tımızda karşılaştığımız 
matematik problem-
lerinin çözümlerinin 
aslında ne kadar keyifli 
olduğunu gözler önüne 

serdi. Başkan Deniz 
Köken karnavalla ilgili, 
“Çocuklara matematiği 
eğlendirerek öğretiyoruz. 
Çalışmalar burada 15 
gün boyunca 48 tane 
etkinlikle devam edecek. 
Çocukların heyecanını 
görüyorsunuz. Bütün 
velilerimizden çocukla-
rını buralara getirmele-
rini temenni ediyoruz. 
Velilerimiz de ilgi göste-
rirse güzel şeyler ortaya 
çıkacak” dedi.
Pamuk şeker ve patla-
mış mısır ikramlarının 
da yapıldığı karnavalda 
Başkan Deniz Köken 
yarışmalarda kazanan-
lara hediyeler verdi, 
çocuklarla birlikte atölye 
çalışmalarına katıldı.

BAŞAKŞEHİR Belediye-
si, ilk ve ortaokul öğren-
cilerine harika bir karne 
hediyesi hazırladı. Yarıyıl 
tatili boyunca ilçedeki 
10 bilgi evinde yapıla-
cak Başakşehir Sömestr 
Festivali’nde, birbirinden 
eğlenceli sahne gösterileri 
çocukları bekliyor
Başakşehir Belediyesi, 
çocukların yarıyıl tatilini 
verimli bir şekilde ge-
çirmesi için Başakşehir 
Sömestr Festivali’ni 
başlatıyor. İlçe genelindeki 
10 bilgi evinin ev sahipliği 
yapacağı festivalde birbi-
rinden eğlenceli ve keyifli 
sahne gösterileri düzenle-
necek. Bilgi evlerinde 24 
Ocak tarihinde başladı. 
Başakşehir Sömestr 
Festivali’nde etkinlikler 

sabah ve öğleden sonra 
olmak üzere 2 seansta 
yapılacak. İlk seans saat 
11.00’de, ikinci seans ise 
saat 14.00’te başlayacak. 
Etkinliklerde sihirbaz, 
Hacivat ile Karagöz, 
palyaço, jonglör, Kavuklu 
ve Pişekâr ile Başakgiller 
sahne alacak. Çocukların 
sevdiği filmlerin göste-
rimlerinin de yapılacağı 
festival, 5 Şubat tarihine 
kadar devam edecek.
Etkinliklere katılmak 
isteyen çocukların biletleri, 
ebeveynleri tarafından 
kendilerine en yakın bilgi 
evinden temin edebilecek. 
Ebeveynler, akıllı tele-
fonlarına Başakşehirli 
uygulamasını indirerek, 
uygulamayı bilgi evindeki 
görevlilere gösterecek. 

Eyüpsultan Belediyesi çocuklar için, sömestr tatiline 
özel, eğlence dolu bir Matematik Karnavalı düzenledi

Eyüpsultan’da
karnaval var

Başakşehir’de
festival vakti

BEYKOZ Belediyesi’nin Erasmus + 
Yetişkin Eğitimi Programı kapsamın-
da ortağı olduğu SMİLES Projesi için 
İngiltere TLC College’den ilçeye gelen 
eğitimciler Beykoz’daki çeşitli sanat 
merkezlerinde yetişkin eğitimini in-
celiyor. İngiltere’nin Wolverhampton 
Şehri’nde bulunan TLC College’ta 
görevli eğitimci ve yöneticilerden olu-
şan 10 kişilik grup, merkezde deza-
vantajlı bireylerin eğitim ve topluma 
entegrasyonuna yönelik çalışmalar 
yürütüyor. 

Kraliçe Hizmet Ödülü
Şehirde yetişkin eğitimi alanında aktif 
kurumlardan olan TLC College’in, 
2021 yılındaki çalışmaları ve yürüttü-
ğü etkinlikler dolaysıyla “Gönüllülük 
Alanında Kraliçe Hizmet Ödülü” 
bulunuyor.  Beykoz Belediyesi ve TLC 
College’nin ortağı olduğu Studying 
Modern Informal Learning Education 
Systems (SMİLES) Projesi, AB üyesi 
ve aday ülkeler arasında yapılacak 
çalışma ziyaretleriyle yetişkin eğitimi 
model ve tekniklerinin yerinde ince-
lenmesi ile bilgi ve tecrübe paylaşımını 
öngörüyor.

İngiltere’den 
BEYKOZ’A
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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 ardındanMobil
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 bulunanMuya Ano-
nim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Özkan Acar, siyasi parti temsilcileri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören
kapsamında, FloryaMedikal Park Has-
tanesi’nin katkılarıyla 13 yaşındaki Se-
rebral Palsi hastası İbrahimDemir 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 yapılanMobil 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 olanMobil Sağlık Aracı’nı hizmete açtı. Proje ile Beylikdüzü’nde
yaşayan tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini hedeflediklerini belirten Beylikdüzü Belediye
BaşkanıMehmetMurat Çalık, “Mobil Sağlık Aracı ile birlikte hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz" dedi.

Mobil araç yola çıktı

ZAYİ
Tr- 34- K17 8686 yeni mağazacılık AŞ.T.C. Şişli

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 İşleriMüdürü
Hüseyin Cerrahoğlu ise vatandaşınmut-
luluğuna tanıklık ettiklerini anlatarak,
“Bugün burada gülen yüzleri gördükçe
bizler de çokmutlu olduk. Vatandaşımız
mutlu bizler demutluyuz. 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 KorumaEylemPlanı Ko-
ordinasyonKurulu'nun ikinci toplantısı Çevre
ve Şehircik BakanıMurat Kurumbaşkanlı-

ğında tamamlandı. Beşiktaş'ta bulunanCumhurbaşkan-
lığı Çalışma ofisindeki toplantı basına kapalı olarak 3
saat sürdü. BakanKurum,MarmaraDenizi Koruma
EylemPlanı KoordinasyonKurulu'ndan sonra düzenle-
diği basın toplantısında, "Bugün de yine; kendilerinin im-
zalarıyla oluşturulanKoordinasyonKurulu'muzun ikinci
toplantısını gerçekleştirdik. Hep birlikteMarmaraDenizi
EylemPlanı kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları, kat
ettiğimiz aşamaları ve geldiğimiz noktayımüzakere ettik,
yeni kararlar aldık" dedi. Marmara deniz yüzeyindeki
müsilajın kapladığı alan 3,5 hektara düştüğünü söyleyen

BakanKurum, "MarmaraDenizi'ndeki küçük ölçekli ba-
lıkçılara verilecek desteği bir önceki yıla göre iki katına 2
bin -2 bin 900 liraya çıkardık. Bu kapsamda, Tarım ve
OrmanBakanlığımızla birlikte, ilave olarak 4,2milyon
lira ödeme yapacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından bu-
güne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun
tespit edilmedi. Yüzme suyu alanlarındakimüsilaja 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. BakanKurum, sözlerine şu şe-
kilde devam etti: "Mart-Temmuz ayları arasında yapılan
uydu gözlemlerindemüsilajın alan büyüklüklerini çıkar-
dık. Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye
toplamda 23.5milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de
çevremevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyettenmen
ettik."

500 km'lik tarama

GemiAtıklarının Yönetimi Yönetmeliği'ni Ağustos ayı

sonuna kadar yayınlayacaklarını söyleyen BakanKurum,
"Yüzer sistem atık kabul tesisleri oluşturacağız. Böylece
gemi atıklarının geri kazanımını sağlayacak ve daha sıkı
takip altına alacağız. Şu andamüsilajı 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 sonucundamüsilajı sadece
deniz yüzeyinden temizlemedik. İlk 20metre derinlikte
artıkmüsilaj yok. Sonraki 10metrede var. Yine dipten yü-
zeye doğru gidildiğinde ilk 30metredemüsilaj kalmadı.
Yani orta bölümde sıkışmış durumda olduğu için artık fi-
ziksel olarak toplama yapılamayacak durumda. Sevindi-
rici bir gelişme olarak ifade edeyim. Bilim insanlarımıza
göreMarmara denizinde yeni birmüsilaj oluşumu bek-
lenmiyor. İnşallah çalışmalarımızla ve doğal yollarla or-
tada sıkışanmüsilaj da parçalanacak ve dağılacak.
Özellikle kentsel kirliliği kestiğimizdemüsilaj 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 30metredemüsilaj

kalmadı" dedi

İlk 20metredemüsilaj yok!

İBB görevini
bize devretsin
İstanbulBüyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Tem-
muzayımeclis toplantısının 2. oturumunda söz alan İBB
MHPGrupBaşkanvekili ve Silivri BelediyeBaşkanıVol-
kanYılmaz, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek
ve uçkun şikayetlerini İBBmeclis gündemine taşıdı. Sivri-
sinek ve uçkunlamücadelede İBB’nin yetersiz kaldığına
dikkat çekenBaşkanYılmaz, “GeçtiğimizMart ayında
MilliyetçiHareket PartisiGrubuadına İstanbulBüyükşe-
hir BelediyesininCumhuriyetHalkPartili yönetimine bir
takımuyarılarımolmuştu.Asfalt programını çok geç yap-
tınız, önümüzdeki yıl bunadikkat edin.Mezarlıklarda te-
mizlik noktasındabayramhazırlıklarının yapılamamasına
ile ilgili uyarılarımız olmuştu.Amaenönemlisi uyarımızda
larva ve uçkunlamücadele konusunda geçen yıl sınıfta
kaldıkları amapandemi yoğunluğudolayısıyla bu konuya
odaklanamadıkları için bunu tolere ettiğimizi söylemiştik.
Silivri Belediyesi olarak biz geçen yılmecbur kalıp davetiye
usulüyle bir ihale yapıpSilivri Belediyesinin bütçesine
İBB’nin görev ve sorunluluğundaki bir alana girerek har-
camayapmıştık.” dedi.

Sinek problemi ne olacak?

Konuşmasında sorunun çözümü için
öneride bulunanBaşkanYılmaz şu ifa-
delere yer verdi: “İstanbul’da vatandaş-
larımızla bir araya geldiğimdebana en
çok sorulan, ‘Bu sinek problemi ne ola-
cak?’ Sorusuoluyor.CHPkomisyon
üyemize şunu söylemek istiyorum.
CHP’li belediyelerin çağrımerkezlerine
gelen şikâyetleri lütfen belediye başkanlarından istesinler.
Çağrımerkezlerine gelen 10 şikâyetten 5-6’sı sinek ve uç-
kunlarla alakalı şikâyetler. Bu sorunortadadururken 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. Benburadanbir öneride bulunmak istiyo-
rum. İBBBelediyeBaşkanı SayınEkrem İmamoğlu bu
görevi, yetkiyi, sorumluluğubu işin bütçesiyle birlikte 39
ilçe belediye başkanınadevretsin.Çünkü ilçe belediyeleri-
nin bumücadeleyi 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.”
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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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HAYATINI kaybeden ünlü 
oyuncu ve eski Şişli Belediye 
Başkanı Fatma Girik hakkın-
da Damga’ya konuşan Şişli 
Belediye Başkanı Muammer 
Keskin, “Ben Sosyaldemok-
rat Halkçı Partisi Şişli İlçe 
başkanıyken Fatma Girik Şiş-
li Belediye Başkanı olmuştu. 
Çok önemli hizmetlere imza 
attı” dedi. Girik’in ekonomik 
zorluklara rağmen kıymetli 
işler çıkardığını belirten Kes-
kin, “Hem sanat dünyasının 
güneşiydi. Hem siyaset dün-
yasının örnek gösterilecek 
figürlerindendi. Memurlara 
ilk toplu sözleşme yapan 
belediye başkanı oldu. Zaten 
o dönem ilçe belediyelerinin 
belediye olduğu ikinci dö-
nemdi. O dönem rant daha 
çok fazla baş göstermese 
de Fatma Girik adı şaibeye 
karışmayan enden siyasetçi-
lerimizden oldu. Son yıllar-
da rahatsızlığından dolayı 
Bodrum Torba’da yaşamak-
taydı fakat 
yine sık sık 
telefonla gö-
rüşüyorduk. 
Kendisine 
yaptığı bü-
tün kıymetli 
işlerden 
dolayı şük-
ranlarımızı 
sunuyoruz” 
dedi. 

Örnek bir insandı

62. sanat yılını
KUTLADILAR

BEYLİKDÜZÜ KIRLANGIÇ BİSİKLET SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURULU

Kulübümüzün Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Şubat 2022 Pazar günü saat 13.00’de İstanbul, 
Beylikdüzü ilçesi, Beylicium Avm’nin 2. Katında bulunan Erol Günaydın Sahnesi alanında yapıla-
caktır. İlk toplantıda yeter çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 20 Şubat 2022 Pazar günü aynı 
yerde ve aynı saatte yeter çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM:
■ Açılış ve Saygı duruşu,
■ Divan Heyetinin oluşturulması için 1 Başkan, 1 Sayman, 1 Yazman seçimi. Divan Heyetine  
    tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
■ Faaliyet raporu okunması.
■ Denetim raporunun okunması.
■ Faaliyet raporunun görüşmeye açılması, oylanması. Denetim raporunun görüşmeye
    açılması, oylanması.
■ Yönetim Kurulu (5 asil, 5yedek), Denetim Kurulu (3 asil, 3 yedek) seçilmesi.
■ Yönetim Kurulu tarafından, üyelikten çıkarılanların onaylanması.
■ Yeni dönem aidatının belirlenmesi.
■ Dilek ve temenniler.
■ Kapanış.

YÖNETİM KURULU:
Halil Haluk KARATAŞ, Bilal AYYILDIZ, Faruk HOCAOĞLU, Emine Çiğdem ALPAYÇETİN, Eliz 
ŞİRİN
 24.01.2022

Dün yine iki önemli ismi 
kaybettik.

İstanbul’da aynı 
dönemde belediye başkanlığı 
yapan iki isim.

Birisi SHP’den 1989-1994 
Şişli Belediye Başkanı olmuş 
Fatma Girik.

Diğeri 1992-1999 ANAP’tan 
Avcılar Belediye Başkanı olmuş 
Tahsin Salihoğlu.

★★★

Her iki isminde ortak özel-
likleri vardı.

Fatma Girik başarılı sanat 
çalışmalarından sonra riske 
girerek siyasete atılmıştı.

1940 doğumlu Fatma Girik 
aslında yaşamının en verimli 
yılları olan 50’li yıllarda beledi-
ye başkanlığı yaptı.

Hele hele Şişli gibi rant 
baronlarının cirit attığı bir 
dönemde adı şaibeye karışma-
dan koltuğu devreden ender 
siyasilerden oldu.

★★★

Fatma Girik daha sonraki 
yıllarda verdiği bir röportajda 
belediye başkanlığını severek 
yaptığını ve belediye başkanlığı 
görevinin kadına yakıştığını 
dile getirerek şunları belirti-
yordu: “Koca koca dosyalar 
imza için önüme getiriliyordu. 
Yığınla dosyalar geliyordu. Ben 
de çağırıyordum belediyenin 
avukatını soruyordum, ‘İmza 
atarsak ne olur, atmazsak ne 
olur?’ diye. İki nüsha evrakla-
rın bir nüshasını imzalayıp, di-
ğer nüshasını ise saklıyordum. 
Bir konu oluyordu çağırıyor-
dum daire başkanlarını ‘Nedir 
bu?’ diye, onlar da ‘Efendim siz 
daha iyi bilirsiniz’ diyorlardı. 
En nihayetinde dedim ki ‘Ben 
bilirsem her şeyi siz ne işe yarı-
yorsunuz?”

Şişli daha sonra Türkiye 
gündemine nasıl geldi hepimi-

zin malumu.
Tıpkı 

Fatma Girik 
örneği gibi 
Avcılar’ın 1992-1999 yılları 
arasında Belediye Başkanı olan 
Tahsin Salihoğlu’da tam zirve 
denilecek yaşta ve konumday-
ken aday olmadı.

Ailem ile zaman geçirmem 
gerek dedi siyaseti bıraktı.

1999 yılından bu güne inzi-
vaya çekildi.

Çok sevdiği eşi Evliya hanım 
rahatsızdı, onun yanında kal-
mak istedi.

Ne yazık ki eşini erken 
kaybetti.

Sonra kendisi de rahatsız-
landı.

Hafıza kaybı yaşıyordu.
Sağlıklı bir hayatı olamadı.
Kim bilir belki siyasete de-

vam edip vücudunu yorsaydı 
böyle bir rahatsızlığı olmaya-
bilirdi.

★★★

Barış Manço Kültür Merkezi 
ve Atatürk Ev gibi çok önemli 
hizmetleri o başlattı sonradan 
belediye başkanı olan Mustafa 
Değirmenci bu hizmetleri 
yarım bırakmayarak önemli 
bir vefa gösterdi.

Tahsin Salihoğlu Batı Trakya 
Türkleri Dayanışma Derneği 
(BTTDD) genel başkanlığı 
yaparak da önemli işlere imza 
attı.

1989 yıllarında Yunanis-
tan’da Türklere yapılan saldırı-
ları ülke gündemine taşıdı.

Fener Rum Patrikhanesinin 
önünde ilk defa eylem yapan 
kişi oldu.

Batı Trakya Türklerinin uğ-
radığı zulüm ve haksızlığı tüm 
dünyaya duyurmada önemli 
etken oldu.

★★★

Hani koltuk uğruna, rant 

uğruna, hırs 
uğruna hem 
kendi yaşantılarını zehir zin-
dan edenler.

Hem çevrelerine, ülkelerine, 
insanlara, doğaya, tüm canlıla-
ra zarar verenler.

Bir birinin ayağını kaydır-
maya çalışanlar.

Birbirini karalayanlar.
Rekabet uğruna, kazanmak 

uğruna yapılan her şeyi mubah 
görenler.

Bunlar varya bunlar.
Ne olacak bunları  hali?
Ve ne olacak bu gibilere 

destek verenlere?
Azıcık akıl ve mantık kul-

lansalar bilmiyorlar mı ki bu 
dünyada baki kalan hoş bir 
sedadır.

★★★

Bakın daha 1526 yılında 
söylemiş Bâki.

Sevgilinin siyah saçları, 
hüma kuşunun kanadının talih 
bağışlayan gölgesi imiş.

Onun için o güzellik ülkesi-
nin sultanı imiş.

Bir secde etmekle güneş gibi 
güzel yüzü altına dönüştü

Sevgilinin çevresinin toprağı 
nasıl bir kimya imiş

Yüksek sesini bu aleme 
Davut gibi sal

Çünkü bu gök kubbede baki 
kalan ancak hoş bir seda imiş.

*
Zirvede bırakma erdemini 

herkes gösteremez ki.
Ne diyelim?
Tek tesellimiz şu ki; aslında 

insanlık her şeyin farkında.
Farkında olanlar işin bilin-

cinde.
Olmayanlara ise söyleyecek 

bir şey yok.
Yok onlarında diğerlerinden 

farkı…
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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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Erbay, “Şeffaf yönetilmeyen pandemi
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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

Zirvedeyken
bırakma erdemi…

Eski Avcılar Belediye 
Başkanı Tahsin Salihoğlu, 
2 yıldır mücadele ettiği 

hastalığa yenik düştü. Dün sabah 
hayatını kaybeden Salihoğlu, 
sevenlerini yasa boğdu. Salihoğ-
lu’nun cenaze namazı Sarıyer 
Camii’nde ikindi namazına 
müteakiben kılındı ve Sarıyer 
Merkez Mezarlığı’na defnedildi. 
Eski Belediye Başkanı’nın cena-
ze namazına; Avcılar Belediye 
Başkanı Av. Turan Hançerli, 
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün, eski 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzi-
noğlu ve çok sayıda isim katıldı.

Avcılar’ın ağabeyiydi
Salihoğlu’nun ölümü sonrası 
açıklama yapan Avcılar Belediye 
Başkanı Av. Turan Hançerli de 
derin bir üzüntü yaşadığını söy-
ledi. Hançerli, “1992-1997 yılları 
arasında Avcılarımızda Belediye 
Başkanı olarak hizmet eden, 
kentimize çalışmalarıyla değer 
katan, Avcılarlıların çok sevdiği 
Tahsin abisi Tahsin Salihoğ-
lu’nu maalesef kaybettik. Çok 
üzgünüm. Kendisine Allah’tan 
rahmet, ailesine ve sevenlerine 
sabırlar diliyorum. Başımız sağ 
olsun” dedi.

Çağırıcı da unutmadı
Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı da Salihoğlu’nun 
ölümü sonrası sosyal medya 
hesabından açıklama yaptı. 
Çağırıcı, “Avcılar Belediyesi 
Kurucu Başkanı ve Batı Trakya 
Türkleri Dayanışma Derneği 
eski Başkanı Tahsin Salihoğ-
lu’nun vefatını derin bir üzüntü 
ile öğrendim. Tahsin başkana 
Allah’tan rahmet, Salihoğlu 
ailesine baş sağlığı ve sabırlar 
diliyorum. Mekanı cennet olsun” 
ifadelerini kullandı.

Kıymetli hizmetleri oldu
Damga’ya konuşan 
DSP Genel Başkan 
Yardımcısı ve eski 
Avcılar Beledi-
ye Başkanı Dr. 
Handan Toprak 
ise “Avcılar’ımızın 
1992 yılında beledi-
ye olmasıyla kuru-
cu diyeceğimiz belediye başkanı 
oldu. Daha önce başka belediye 
başkanları vardı ancak ilk defa 
ilçe belediyesi olduğu için kuru-
cu diyebiliriz. 1992 – 1999 yılları 
arasında çok kıymetli hizmetleri 
oldu. Batı Tarakya’nın acılarını 
Türkiye’ye tanıtanlardan birisi 
olduğu için Atatürk’ün Sela-

nik’teki evinin birebir aynısını 
Avcılar’ımıza kazandırdı. Barış 
Manço Kültür Merkezi’nin 
temelini attı. Bu hizmetleri 
yarım bırakmayarak tamamlayan 
Mustafa Değirmenci başkanı 
da tebrik etmek gerek. Ben de 
huzur evi gibi benden önce baş-
layan birçok projeyi tamamla-
dım. Çünkü o başlayan hizmetle 
kamu malı oluyor. Onları siyasi 
malzeme yapmamak gerek. Tah-
sin Salihoğlu iki kişiye çok önem 
verirdi. Birisi Eşi, diğeri ANAP 
Genel Başkanı Mesut Yılmaz. 
Eşinin erken vefatı onu çok 
üzdü. Şimdi de kendisi yaşama 
veda etti. Mekanı cennet olsun. 
Sevenlerine başsağlığı ve sabır 
diliyorum” dedi. 

Yarım bırakmadım
Eski Avcılar Bele-
diye Başkanı Mus-
tafa Değrimenci 
de Salihoğlu için 
“Avcılar’a taş üs-
tüne taş koyan Av-
cılar’ımızın önceki 
Belediye Başkan-
larından Tahsin 
Salihoğlu’ndan Allah razı olsun 
diyorum. Ben bayrağı ondan 
aldım daha yukarı taşıdım. Uma-
rım bizden sonrakiler daha daha 
yükseklere taşırlar. Barış Manço 
Kültür Merkezi ve Atatürk Ev 
gibi hizmetleri o başlattı ben 
yarım bırakmadım, tamamladım. 
Salihoğlu döneminde başlayan 
bütün projeleri tamamladım. 
İyi bir insandı. Mekanı cennet 
olsun” dedi. AK Parti İstanbul 
Milletvekili Tülay Kaynarca ise 
“İlkeli, idealist, vatansever, çalış-
kan ve dürüst bir insandı. Onun 
zamanında yapılan hizmetler 
Avcılar’ın çehresini değiştirdi. 
Allah mekanını cennet eylesin” 
taziyesini paylaştı. 

Her ay görüşürdük
Damga’ya konuşan 
bir diğer isim, Batı 
Trakya Türkleri 
Dayanışma Der-
neği (BTTDD) 
Genel Başkanı Av. 
Necmi Adaletoğlu, 
“Tahsin Salihoğlu 
başkanımız ile ayda 
bir gün Sarıyer’de kahvaltıda bu-
luşuyorduk. Erol Keşifoğlu (Eski 
Çatalca Devlet Hastanesi Başhe-
kimi), gazeteci Selahattin Yıldı-
rım ile birlikte Tahsin Salihoğlu 
Batı Trakya Türkleri sorunlarını 
savunan en önemli üç kişiden 
birisiydi. Türkiye’de o günlerde 
Batı Trakya Türklerinin sorunla-
rını herkes konuşamazdı. Tahsin 

Salihoğlu kıvılcımı 
başlatan oldu bu 
konuda” dedi. BT-
TDD önceki Genel 
Başkanı Av. Burha-
nettin Hakgüder de 
“Tahsin Salihoğlu 
1946 yılında ku-
rulan Batı Trakya 
Türkleri Dayanışma Derneği 
(BTTDD) eski Genel Başkanı 
olarak çok kıymetli işlere imza 
attı. Batı Trakya Türkleri yılmaz 
bir savunucusunu kaybetti. Türk 
dünyasına müthiş emekleri olan 
birisiydi. Dr. Sadık Ahmet’in 
dava arkadaşıydı. Fener Rum 
Patrikhanesinin önünde ilk defa 
eylem yapanlardandı ve gün-
lerce direnişte bulunarak Batı 
Trakya Türklerinin haksızlığını 
tüm dünyaya duyurdu. Koltuğa 
yapışmayarak en başarılı olduğu 
dönemde siyaseti bırakan ender 
kişilerdendi. Allah rahmet eyle-
sin” ifadelerini kullandı.

Avcılar’ın 1992 yılında kurucu Belediye Başkanı olan Tahsin Salihoğlu, iki yıldır mücadele ettiği 
hastalığa yenik düştü. Sarıyer Merkez Mezarlığı’na defnedilen Salihoğlu’nun ardından her kesimden 
taziye mesajı geldi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Kentimize çalışmalarıyla değer katan, 

Avcılarlıların çok sevdiği Tahsin abisini maalesef kaybettik. Çok üzgünüm” mesajını paylaştı

Sinema ve tiyatronun yaşayan efsaneleri Türkan 
Şoray ve Müjdat Gezen, Esenyurt Edebiyat ve Sanat 

Festivali’ne katıldı. Festivalde 62. sanat yıllarını 
kutlayan iki isim dakikalarca ayakta alkışlandı

ACI KAYBIMIZ  
Değerli büyüğümüz ve ağabeyimiz;
Avcılar’ın Kurucu Belediye Başkanı

dava ve aksiyon adamı
vatan ve millet sevdalısı

siyasetin üreten ve temiz yüzü
Batı Trakya Aşığı, mert ve cesur insan. 

TAHSİN SALİHOĞLU ‘nu 
kaybettik... Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine

başsağlığı dileriz.

Mekanın Cennet olsun ağabey...
Dr. MEHMET MÜEZZİNOĞLU

ve
AVCILAR HOSPİTAL AİLESİ

DOKUZUNCU gü-
nünü geride bırakan 
Esenyurt Edebiyat ve 

Sanat Festivali, sinema ve 
tiyatronun yaşayan efsane-
leri Türkan Şoray ve Müjdat 
Gezen’i ağırladı. Festivalde 
62. sanat yıllarını kutlayan 
yaşayan efsaneler, Esen-
yurtluların yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. Müjdat Gezen ile 
kızı Elif Gezen’in Esenyurt 
Kültür Merkezi’nde sahnele-
diği “Baba Kız” adlı tiyatro 
oyununun ardından Türkan 
Şoray, Esenyurt Beledi-
ye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt tarafından sahneye 
davet edildi. Bozkurt Şoray’ı 
takdim ederken “Bu festivali 
düzenlemeye karar verdiği-
mizde bu toprakların bütün 
renkleri ve seslerinin temsil 
edilmesini istedik. Bu düşün-
celerle çıktığımız festival yol-
culuğunda Türkan Şoray’ın 
olmaması, bu hedefi sekteye 

uğratacaktı. Kendisini davet 
ettik, 2 yıldır hiçbir daveti 
kabul etmemesine rağmen 
bizi kırmadı” dedi.

O kadar güzelsiniz ki!
Uzun süredir bu tür et-
kinliklere katılmadığını 
dile getiren Türkan Şo-
ray, karşılaştığı yoğun ilgi 
nedeniyle duygusal anlar 
yaşadı. Konuşması sıra-
sında gözyaşlarına hakim 
olamayan Şoray, “Umudun 
Şehri sevgili Esenyurtlu-
ları kucaklamaya geldim. 
Değerli Kemal Başkanımızın 
hakkımdaki güzel sözlerini 
duydum biraz önce. Çok 
mahcup oldum, çok teşekkür 
ediyorum. Sevecen ve içten 
alkışları o kadar özlemiştim 
ki, şu an yaşattığınız için ben 
size nasıl teşekkür edeyim? 
Başkanımızın başlattığı 
edebiyat ve sanat festivalinin 
güzelliğini yaşıyoruz şu an. 

İşte bu sanatın güzelliği, 
birleştiriyor, kaynaştırıyor. 
Onun için kutluyorum bu 
festivali, daha nice yıllar sür-
mesini diliyorum. Bu festival 
dolayısıyla, sizlerle beraber 
olduğum için çok mutluyum, 
o kadar güzelsiniz ki. Hepi-
niz bu soğukta gelmişsiniz, 
ne kadar takdir edebilecek 
bir şey?” ifadelerini kullandı.

Bu halk için yine geliriz
Müjdat Gezen ise, “Bir 
kere o dokuz yüz kişilik 
salona bin yüz kişi geldiyse 
bu karda, bu salgında bizim 
onlara yeni bir borcumuz 
var demektir. Başkanı da 
kutluyorum, katılan herkesi 
de kutluyorum. Gelirken 
“Yarım salon dolarsa ne 
mutlu” dedim. İki yüz üç 
yüz kişilik olup da dokuz yüz 
sandalye taşındıktan sonra 
daha da mutlu oldum. ” 
şeklinde konuştu.

DOKUZUNCU 
nünü geride bırakan 
Esenyurt Edebiyat ve 

AVCILAR’IN ABİSİAVCILAR’IN ABİSİ
HAYATAHAYATA
VEDA ETTİVEDA ETTİ



“Quo Vadis’’, dünyanın bütün dillerin-
de kullanılan ‘’Nereye gidiyorsun’’ an-
lamına gelen Latince bir deyiştir. Quo 
Vadis Polonyalı Henryk Sienkiewicz’in 
1895’te yazdığı Nobel ödüllü, filmi de 
çevrilen, tarihi romandır aynı zaman-
da...

Efsaneye göre, Hıristiyanlığı yay-
makla görevli havarilerden Peter, 
İmparator Neron’un zulmünden ve 
muhtemel bir çarmıha gerilmekten 
kurtulmak için Roma’dan kaçar. Yolda 
giderken, sırtında haçını taşıyan Hazre-
ti İsa’ya rastlar. Peter sorar:

“- Quo vadis?.”
İsa cevap verir..
“- Roma’ya tekrar çarmıha gerilme-

ye..”
Ne zaman ‘’Türkiye nereye gidiyor’’ 

diye kendime sorsam, ‘’Quo Vadis?’’ 
deyişi aklıma gelir... Medya olarak da 
pek severiz bu başlığı... Bugünlerde bu 
soruyu daha fazla soruyorum:

‘’Quo Vadis Türkiye?’’
Çevremde en sık duyduğum lafların 

başında, ‘’Bunlar seçim yaptırma-
yacak’’ lafı geliyor... İnanmak bile 
istemiyorum, şiddetle karşı çıkıyorum, 
‘’Kimsenin cesareti yetmez’’ diyorum. 
Gerçekten de inanmıyorum; kesinlikle 
bu ülkede 2023’te seçim olacaktır...

Çünkü henüz ‘’dönülmez akşamın 
ufkunda’’ değiliz. Türkiye’de ‘’seçim 
yaptırmamaya’’ kimsenin gücü yet-
mez...

Neye güçleri yeter? Sedef’i tutuk-
lamaya, Sezen’i hedef göstermeye... 
Çok şükür ki ülkemizde kelimenin tam 
anlamıyla faşizm veya bir diktatörlük 
yok... Peki ne var?

“Faşizmin’’ ya da ‘’otoriterliğin’’ 
diyelim, biçim değiştirmiş, post-mo-
dern hali var... Faşizmin bu yeni biçi-
minin adı ‘’kontrollü faşizm’’dir... Nazi 
faşizminin ve komünizmin yıkılmasının 
ardından geliştirilen, otoriterliğin 
post-modern halidir ‘’kontrollü fa-
şizm’’...

Direkt faşist uygulamalar yoktur 
veya kısmen yoktur... ‘’Mış’’ gibi yapar 
kontrollü faşizm... Arada yüzünü gös-
terir, sonra biraz geri çeker... ‘’Sembo-
lik faşist numaralar’’ yapar ki, tüm halk 
bilsin, aynısı başlarına gelebilir...

Dünyanın söylemi değiştiği için, de-
mokrasi söylemini de dejenere ederek, 
kullanır bu yeni anlayış... Demokrattan 
daha çok ‘’demokrasi’’ sözcüğünü 
kullanır, ‘’faşistliği’’ muhalefete etiket-
lemeye çalışır... Tıpkı, bu ülkeye ama 

öyle ama böyle de olsa, son tahlilde 
demokrasiyi getiren CHP’ye, kendi-
sini çok çok yenilemesine karşın hala 
yapıldığı gibi...

“Kontrollü faşizm’’de değişmeyen, 
bir inancın kullanılmasıdır. Bu inanç, 
milliyetçilik de olabilir, dini inanç da 
olabilir, ideoloji de olabilir... Suudi 
Arabistan’da ‘’dini faşizm’’ vardır, Ku-
zey Kore’de ‘’komunist faşizm’’...

Ama her şeye rağmen ileri giden 
dünyada, Suudi Arabistan örneğinde 
gördüğümüz gibi, ‘’şeriat uygulama-
ları’’ bile yumuşamak zorunda kaldı... 
‘’Kadınlara tek başına araç sürme’’, 
‘’tek başına yolda yürüyebilme’’ gibi 
yeni haklar verilmesinden başlanarak, 
‘’kadınlara oy hakkı verilmesine’’ kadar 
uzanan süreçler yaşanmaya başlandı...

Biz bu süreçleri Mustafa Kemal Ata-
türk sayesinde, 100 yıl önce yaşamaya 
başladık, Allah Atatürk ve arkadaşları-
nın hepsinden razı olsun!

Ama, hep bir ileri bir geri gider de-
mokratik haklar ‘’kontrollü faşizm’’de...

Tıpkı, İstanbul Sözleşmesi’ni imza-
layan iktidarın daha sonra sözleşmeden 
geri çekilmesi gibi...

Sedef Kabaş uzun süre hapiste 
tutulacak; sonra bir başkası cezaevine 
konulurken, Sedef serbest kalacak, ‘’us-
lanıp-uslanmadığına’’ bakılacaktır...

Eski faşist rejimlerde olsa, muhalif 
ölene kadar içerde tutulurdu, şimdi 
‘’muhalifin ipini ellerinde tutmaya’’ ça-
lışıyorlar... Yani ‘’kontrolde’’ tutmaya...

Keza, Sezen Aksu’ya camiden ‘’ 
dilinin kopartılacağı’’ mesajı verilir... 
Üzerinde bir baskı oluşturulur... Dili 
kopartılmaz ama, susup-susmadığına 
bakılır... Susmazsa da hedef olur, Uğur 
Mumcu’nun, Hrant Dink’in hedef 
olduğu gibi...

Bizde suç ve ceza, artık üç ana başlık 
altında toplanmış durumda. Hani yeni-
den ceza yasası çıkarılsa, öldürmek-ya-
ralamak-çalmak içine konulurken, 
‘’duruma göre mübah ya da mübah 
değil’’ denilip, geçilecek.. Ama 3 ana 
suç maddesi değişmeyecek:

Birincisi cumhurbaşkanına hakaret...
İkincisi, dini değerlere saldırı...
Üçüncüsü, milli değerlere hakaret...
Bu üçüne, yasa koyucu ve uygulayı-

cılarının kafasına uyacak şekilde dikkat 
edersen, bu memlekette yaşayabilirsin... 
Sadece, ‘’nefes alıp vermek’’, yaşamak 
sayılırsa tabii...

Cumhurbaşkanının adını bile ağzına 
almayacaksın, ‘’dini veya milli olmayan 
laflar’’ etmeyeceksin... Ondan sonra 
nefes almak bedava...

Ama sorun şu ki, hava bedava da, 
su pek bedava değil. Suyun muadil-

leri, doğalgaz-elektrik vs. hiç ama hiç 
bedava değil...

Hani bizde şarkı sözü bile olmuş, 
‘’Yakarım, Roma’yı da yakarım’’ diye 
bir laf vardır ya... Bu sözler, ‘’aşkı veya 
inancı uğruna herşeyi yapabilmek’’ 
anlamında tüm dünya dillerine olduğu 
gibiTürkçeye de yerleşmiştir...

‘’Roma’yı yakmak’’ deyişinin temeli, 
Quo Vadis filminde, ilk Hristiyan-
lara eziyet eden Roma İmparatoru 
Neron’dan gelir... İmparator Neron 
zaman zaman bilinçli olarak Roma 
şehrinin bazı izbe mahallelerini yaktır-
mıştır.

İktidarı uğruna, halkına gözdağı 
vermek uğruna,  kendi memleketini bile 
yakmayı göze alır Neron, çoğu tarihçi-
ye göre...

“Tarih tekerrürden ibaret’’ derler... 
Ne kadar benziyoruz değil mi?

İktidarda kalmak uğruna, Türkiye 
batsa da sanki kimsenin umrunda 
değil...

İlk Hristiyanlar, ilk Müslümanlar 
gibi, zaman içinde zulümden kurtuldu-
lar...

Quo Vadis romanında atıfta bulunu-
lan ilk Hristiyanlar gibiyiz biz...

“Demokrat’’ olanların ya da mev-
cuda alternatif sunanların hikayesidir 
Quo Vadis! Veya hep sorduğumuz 

sorudur Quo Vadis...
Yine soruyoruz işte, Quo Vadis Tür-

kiye? Nereye gidiyorsun Türkiye?
Ünlü efsanede sorulduğu gibi... Ne-

ron’un zulmünden kaçan Peter, Hazreti 
İsa’ya rastlar ve sorar:

“- Quo vadis?.”
İsa cevap verir..
“- Roma’ya tekrar çarmıha gerilme-

ye..”
Hz. İsa, çarmıha gerilmekten, kork-

mamıştır da, kaçmamıştır da. Tıpkı Hz. 
Muhammed’in de inancı uğruna her 
türlü eziyete katlandığı gibi....

Sonunda kazanan, zulme uğrayan 
Hristiyanlar olmuştur... Ama kazanan 
Hristiyanlar da, asırlar sonra, öncül-
lerinin uğradığı zulmü, başkalarına 
uygulamıştır... Ta ki, medeniyet ve 
demokrasi gelişene kadar...

Müslümanlığın ortaya çıkış öykü-
sü de benzerdir... Zulme direnilmiş, 
sonunda zalim putperest iktidar sahip-
lerine karşı kazanan taraf olmuştur... 
Sonrasında da, hala süren ‘’Müslüma-
nın Müslümana zulmünü’’ yaşıyoruz 
maalesef; taaa mezhep kavgalarından 
başlayarak...

Hani ‘’Quo Vadis?’’ efsanesinden 
yola çıkarak, dedim ya, ‘’Neron’un zul-
müne uğrayan ilk Hristiyanlar gibiyiz 
bizler de’’ diye...

Bu ülkeyi padişahlık rejiminden 
kurtarıp, laik-demokratik devlete geçi-
ren bu ülkenin ‘’ilk demokratları’’nın 
uğradığı zulüm de halihazır bitmek bil-
miyor... ‘’İktidarı uğruna tüm Roma’yı 
yakabilen Neron’un ruhu’’ aramızda 
dolaşıp duruyor... Nereyi yakacağını 
bilemiyor... Ama Türkiye, siyasi yöne-
tim anlayışından kaynaklı ekonomik 
sıkıntılarla yanıp tutuşuyor...

“Quo Vadis Türkiye?’’ sorusuna ya-
nıt bulmaya çalışıyorum... ‘’Bindik bir 
alamete, gidiyoruz kıyamete’’ diyesim 
geliyor, ama hala direniyorum...

Çünkü bu ülkenin demokratları 
olarak, aslında Hazreti İsa’nın yolun-
dan, Hazreti Muhammed’in yolundan 
gidiyoruz...

Zulme karşı çıkarken hepimiz birer 
‘’Hz.Muhammed’’iz...

“Quo Vadis mi?’’ diyorsunuz hâlâ?
Çarnıha gerilmekten korkmadan, 

korkunun ve baskının üstüne üstüne, 
Hz. İsa’nın yolu, Hz. Muhammed’in 
yolu neredeyse, oraya gidiyoruz!
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G ünün ''siyasi haberi'' Kılıçdaroğlu-Akşener-
Davutoğlu buluşmasıydı...

Bu ''buluşma''dan 3-4 gün öncesinden haberdardım...
''Acı kaybımız'' değerli ağabeyim Ömer Göktuğ'u kaybetme
sürecinde haberi verecek ruh halinde değildim...

Bu sefer haberini önden vereyim, Bu üçlü görüşmede
ortaya çıkan tablo ışığında Kılıçdaroğlu, pazartesi günü
de Babacan'la bir araya gelecek... Küçük sıkıntılar, bazı
arayışlar masaya yatırılacak...

Peki neler oluyor?
Filmi başa saralım... Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu, 

Akşener'i tek tek ziyaret ediyor... Akşener-Kılıçdaroğlu bir
araya geliyor.... Arkadan üçü bir araya geliyor...

Verilen tüm fotograflardaki “ortak karakter” Davu-
toğlu olduğuna göre, Davutoğlu'nda “bir sıkıntı” veya ''bir
fikir'' mi var?

Değerli ağabeyim Ömer Göktuğ'u kaybetme sürecinde
ara verdiğim analizlerimi takip edenler bilir, son analizim
“ittifak içinde ittifak mı geliyor, böyle bir arayış mı var”
şeklindeydi...

O analizden bugüne yaptığım değişik temaslarda 
gördüm ki, ''tam 12'den'' vurmuştum...

Şöyle demiştim:
''Farkında mısınız?
-Bir süredir, Davutoğlu tek tek Millet İttifakı tarafında

duran muhalif liderleri ziyaret ediyor. Sonrasında da
genel-geçer açıklamaların dışında çok net bir şeyler
söylenmiyor... Erken seçim vs. vs.. faso fiso...

-Oysa bu görüşmeler 'fasa fiso' olamaz...Bir nevi 'arka
kapı diplomasisi' gibi bir şeyler dönüyor...

-Günlerdir Davutoğlu'nun ''parlak fikri'' ne diye 
düşünüyorum...

-Davutoğlu'na göre, CHP'ye olan alerji yüzünden AKP
ve MHP'den, diğer muhalif partilerine geçişkenlik az olu-
yor... Oysa, sağ eğilimli muhafazakar partiler, kendi arala-
rında ittifak olsalar, AKP ve MHP'den kopuşlar daha
belirgin hale gelecek... Düşüncesi bu!

-Geçenlerde Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ndeki yar-
dımcısının, ''AKP'deki 40 milletvekiliyle görüştükleri, eski
vekillerle bu sayının 60'ı bulduğu'' şeklindeki sözleri pek de
içi boş sözler değil...

-Bu durumda ortaya çıkan 'ittifak içinde ittifak' düşün-
cesi, Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nun yine Mil-
let ittifakı içinde 'birleşmiş' bir güç olarak birlikte seçime
girmeleri.... Aslında buna Akşener'i de dahil etmek istiyor-
lar... Olursa, bir 'üçüncü ittifak' olacak aslında... Ama ayrı
bir ittifak, (ki o zor), ama Millet ittifakı içinde bir 
ittifak....

-Bu durumda, Babacan ve Davutoğlu, ya Akşener'in 

İyi Partisi'nin içinden, ya da CHP'nin içinden seçime 
girmek zorunda... Duruma böyle bakınca, Akeşener'in
Gelecek Partisi'ne daha yakın durabilirler...

-Alın size işte, ittifak içinde ittifak!''
Evet beyler ekrana getirdiğimiz KIlıçdaroğlu-Akşe-

ner-Davutoğlu buluşması fotografındaki sır, ''ittifak
içinde ittifak''...

Nereden biliyorsunuz demeyin, 'birinci el, birinci ağız'
deyip geçeceğim. Rahmetli Uğur Mumcu ağabeyimin
dediği gibi, 'Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz'
deyip geçeceğim. Anlayan anlar!

Başlıkta ''Kemal-Meral-Ahmet buluşmasının sırrı''
dedim, nedeni ön isimleriyle hitap ederek saygısızlık
yapmak değil... Bu başlıkta ön isimleri kullanma nede-
nim, ''üç liderin birbirleri için artık Kemal-Meral-Ahmet
seviyesinde'' samimi olduklarını anlatmak... Samimi in-
sanlar birbirlerine ön adlarıyla hitap ederler, bizm bu üç
liderimiz de artık birbirleriyle ''arkadaşlık seviyesi''ni
aşmış durumdalar...

Millet ittifakı içindeki ''tek sıkıntı'' aslında AKP'den
kopmuş iki lider arasındaki sıkıntı...

Olayların gelişimini anımsayalım... Davutoğlu,
AKP'den koptuktan sonra, bir hareket başlattı. Ardın-
dan Babacan da aynısını yaptı... Bu süreçte, Davutoğlu
''birlikte olalım'' diye Babacan'ın kapısını yokladı... Ama,

Babacan, Davutoğlu'yla birlikte hareket etmeyi iste-
medi... Kuşkusuz kendisine özgü nedenleri vardı... 
Onlara burada girmeyeceğim...

Hani en çok bizim CHP'lilerin beğenmediği Kılıçda-
roğlu var ya Davutoğlu ve Babacan'ı birlikte ''Millet itti-
fakı''na yakınlaştırmayı başardı, ''rakip kardeşleri'' ayrı
ayrı görüşmelerle, aynı çatı altına çekmeyi şimdiye
kadar başarmaya çok ama çok yaklaştı... Hatta 
yaklaşmaktan öteye geçti...

Gelin görün ki, Babacan, Kılıçdaroğlu'yla bir arada
olmayı istiyor ama, Davutoğlu hocamızın da fikirleri,
tasarımları bitmek bilmiyor... Kuşkusuz, ''proje adamı''
Davutoğlu Hocamızın son projesinde de mantıklı bir
taraf var... Hakkını yemeyelim, hakkını teslim edelim....

Daha önceki analizimde belirttiğim gibi, Davutoğlu
Hocamızın ana projesi, ''ittifak içinde ittifak''... Dün de
Kılıçdaroğlu-Akşener-Davutoğlu buluşmasında bu proje
konuşuldu...

Hocamızın fikrinin özüne dönersek, hocam diyor ki,
''biz Millet ittifakı içinde ayrı bir ittifak oluşturalım...
CHP'den ayrı duracak bu ittifak, muhafazakar sağ gö-
rünümüyle AKP ve MHP'den daha fazla oy koparır...
Keza AKP'den kopacak milletvekilleri de bu güçbirliğini
görünce, çok daha rahat kopar... Böylece AKP'deki çö-
küşü hızlandıracağımız gibi, oy potansiyelimiz de çok

daha fazla artar... Hatta belki CHP'nin yüzde 25'inden
daha fazla oy alarak, Millet ittifakı içindeki muhazakar
ittifak olarak CHP'den daha fazla oy alabilir.... İttifakın
içinde birinci olabiliriz...''

Aslında mantığı var. Akşener'in de hoşuna gidebile-
cek bir formül... Amaaa....

''Amaaa'' deyip, şimdi gelelim bu durumlar ışığında,
Davutoğlu Hocamızın projesine kim nasıl bakıyor?

Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi ''poker face'' din-
liyor... ''İttifak içinde ittifak projesi''ne kapıları kapamı-
yor. Kapasa ne olacak, muhazafakar ortaklarına
''yapmayın'' dese ne olacak, yapacaklarsa kim dinler
zaten! İttifak içinde kalacaklarsa, Kılıçdaroğlu açısın-
dan problem hiç ama hiç yok! İttifağın içinde görünen
kimseyi kaçırmak istemiyor Kılıçdaroğlu...

Akşener de ısrarla Kemal Bey'den hiç ayrılmayacak
görüntüsü veriyor... Neredeyse her yere bile beraber
gidip ''anca beraber kanca beraber'' görüntüsü veriyor.
Kemal Bey ve Meral Hanım birbirlerinden çok 
eminler...

Ama gelin görün ki, İyi Parti içinde Akşener
hanıma,''Sadet, Gelecek ve Deva'yla ayrı ittifak olursak,
bir anda birinci partiliğe oynarız... Muhalefette liderliği
ele geçirip, öyle seçimlere gireriz'' havasını basanlar da
var...

Hakan AYGÜN
ANALİZ

hakanaygun333@hotmail.com Kemal-Meral-Ahmet buluşmasının sırrı: 
ittifak içinde muhafazakar ittifak

Kemal Kılıçdaroğlu ''oyun planı''nı zaten baştan çok
iyi kurmuş... Akşener'e fiili başbakanlığı, ister yüzde
1 ister yüzde 50 oy alsın yine de verecek. Kendisi de
tarafsız cumhurbaşkanı olacak, seçilince CHP genel
başkanlığını da bırakıp, Millet ittifakının olası iktida-
rını, mevcut cumhurbaşkanlığı yetkileriyle sevk ve
idare edecek... Teşbihte kusur olmaz, varsa da peşi-
nen özür dilerim ama, ''körün istediği zaten bir göz..!''
Onu da alacak her şekilde alacak Akşener...

Kafasında Akşener'in eski deyimle ''Başbakanlı-
ğıyla'' ilgili en küçük bir şüphe yok Kılıçdaroğlu'nun...
''Kur koruması garantili TL mevduat hesabı''ndan
daha da ileri, ''oy oranına bakılmaksızın, Kılıçdaroğlu
garantili Başbakanlık'' sözü vermiş durumda...

Yani Akşener için her koşulda değişen hiçbir şey
yok... Kafa karıştırmalara da gerek yok... Daha faz-
lası zaten Kılıçdaroğlu'na inanılmaz bir ''ahde vefası''
var Akşener'in....

Ama gelin görün ki Davutoğlu Hocamızın ''AKP
seçmeninden daha fazla geçişkenlik'' sağlayacak ''itti-

fak içinde ittifak'' projesi de, yabana atılacak değil...
Davutoğlu, Millet İttifakı'nı ve Kılıçdaroğlu ile daya-
nışmayı istiyor... ''İttifak içinde ittifak'' olursa daha
memnun olacak... Bu ''ittifak içinde ittifak'' Akşener'le
birlikte de olabilir, diğer muhafazakar partilerle de...

Davutoğlu güzel düşünüyor, güzel oynuyor da,
Kemal Bey de Meral Hanım da ilgiyle dinliyor da ''itti-
fak içinde ittifak''ın her koşulda daimi üyesi olması is-
tenen Babacan, Davutoğlu Hocamızın cin fikirlerine
pek açık değil. Belki AKP içindeki dönemlerinden
gelen bir ilkesel ayrılık, belki de her neyse ne ama Da-
vutoğlu Hocamızla ''aşırı şekilde'' birlikte görünmeyi
pek istemiyor.. ''Millet ittifakı içinde Davutoğlu'yla ya-
şayacağı birliktelik'' Babacan'a fazlasıyla yetiyor da ar-
tıyor....

Bu yüzden üçlü toplantı yapıldı... Bu yüzden ''yan-
lış anlaşılma'' veya ''dışlanma duygusu olmaması'' için
Kılıçdaroğlu, ''Akşener ve Davutoğlu'yla üçlü yemek
yiyeceklerini'' ilk iş olarak Babacan'a haber verdi...
Hatta, ertesi gün yani bugün (cuma) hemen size gele-

yim, bilgilendirme yapayım'' dedi... Babacan şehir dı-
şında olduğundan, analizimin başında da belirttiğim
gibi, hadi yine benden duymuş olun pazartesi günü
için sözleşildi...

Gelelim son tahlile... Önümüzde ''enteresan bir bir-
leştiren Kılıçdaroğlu karakteri'' var... Millet ittifa-
kında içinde de kimseyle sorunu yok, hem seviyor,
hem seviliyor. Güven veriyor. Keza HDP'yi de düşüne-
cek olursak, Millet İttifakı içinde HDP'yle sorunlu
olanlar veya HDP'nin sorun duyacakları var, ama
Kemal Bey'le tüm muhalefeti de kapsayacak şekilde
sorunlu olduğu bir parti de yok, kendisini sevmeyen
bir parti de yok... Herkese güven veriyor.

Adaylığı için bazı CHP'lilerde ve bazı muhalefet
bileşenlerinde ''tereddütler'' var kuşkusuz... Bence za-
manla geçip gidecek tereddütler bunlar...

Çünkü, verdiği güven ve dayanışma duygusuyla,
gelecek için müthiş bir ''olası cumhurbaşkanı profili''
çiziyor Sayın Kılıçdaroğlu....

Hani bir laf vardır ya, ''Her yol Roma''ya çıkar
diye... Ama ittifak içinde ittifak olur,,,, ama olmaz,,,,
2023 seçimlerinde her yol Millet ittifakına ve Kılıç-
daroğlu'nun ''tarafsız cumhurbaşkanlığı''na çıkıyor....

KILIÇDAROĞLU OYUNU ÇOK İYİ KURMUŞ!
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G ünün ''siyasi haberi'' Kılıçdaroğlu-Akşener-
Davutoğlu buluşmasıydı...

Bu ''buluşma''dan 3-4 gün öncesinden haberdardım...
''Acı kaybımız'' değerli ağabeyim Ömer Göktuğ'u kaybetme
sürecinde haberi verecek ruh halinde değildim...

Bu sefer haberini önden vereyim, Bu üçlü görüşmede
ortaya çıkan tablo ışığında Kılıçdaroğlu, pazartesi günü
de Babacan'la bir araya gelecek... Küçük sıkıntılar, bazı
arayışlar masaya yatırılacak...

Peki neler oluyor?
Filmi başa saralım... Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu, 

Akşener'i tek tek ziyaret ediyor... Akşener-Kılıçdaroğlu bir
araya geliyor.... Arkadan üçü bir araya geliyor...

Verilen tüm fotograflardaki “ortak karakter” Davu-
toğlu olduğuna göre, Davutoğlu'nda “bir sıkıntı” veya ''bir
fikir'' mi var?

Değerli ağabeyim Ömer Göktuğ'u kaybetme sürecinde
ara verdiğim analizlerimi takip edenler bilir, son analizim
“ittifak içinde ittifak mı geliyor, böyle bir arayış mı var”
şeklindeydi...

O analizden bugüne yaptığım değişik temaslarda 
gördüm ki, ''tam 12'den'' vurmuştum...

Şöyle demiştim:
''Farkında mısınız?
-Bir süredir, Davutoğlu tek tek Millet İttifakı tarafında

duran muhalif liderleri ziyaret ediyor. Sonrasında da
genel-geçer açıklamaların dışında çok net bir şeyler
söylenmiyor... Erken seçim vs. vs.. faso fiso...

-Oysa bu görüşmeler 'fasa fiso' olamaz...Bir nevi 'arka
kapı diplomasisi' gibi bir şeyler dönüyor...

-Günlerdir Davutoğlu'nun ''parlak fikri'' ne diye 
düşünüyorum...

-Davutoğlu'na göre, CHP'ye olan alerji yüzünden AKP
ve MHP'den, diğer muhalif partilerine geçişkenlik az olu-
yor... Oysa, sağ eğilimli muhafazakar partiler, kendi arala-
rında ittifak olsalar, AKP ve MHP'den kopuşlar daha
belirgin hale gelecek... Düşüncesi bu!

-Geçenlerde Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ndeki yar-
dımcısının, ''AKP'deki 40 milletvekiliyle görüştükleri, eski
vekillerle bu sayının 60'ı bulduğu'' şeklindeki sözleri pek de
içi boş sözler değil...

-Bu durumda ortaya çıkan 'ittifak içinde ittifak' düşün-
cesi, Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nun yine Mil-
let ittifakı içinde 'birleşmiş' bir güç olarak birlikte seçime
girmeleri.... Aslında buna Akşener'i de dahil etmek istiyor-
lar... Olursa, bir 'üçüncü ittifak' olacak aslında... Ama ayrı
bir ittifak, (ki o zor), ama Millet ittifakı içinde bir 
ittifak....

-Bu durumda, Babacan ve Davutoğlu, ya Akşener'in 

İyi Partisi'nin içinden, ya da CHP'nin içinden seçime 
girmek zorunda... Duruma böyle bakınca, Akeşener'in
Gelecek Partisi'ne daha yakın durabilirler...

-Alın size işte, ittifak içinde ittifak!''
Evet beyler ekrana getirdiğimiz KIlıçdaroğlu-Akşe-

ner-Davutoğlu buluşması fotografındaki sır, ''ittifak
içinde ittifak''...

Nereden biliyorsunuz demeyin, 'birinci el, birinci ağız'
deyip geçeceğim. Rahmetli Uğur Mumcu ağabeyimin
dediği gibi, 'Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz'
deyip geçeceğim. Anlayan anlar!

Başlıkta ''Kemal-Meral-Ahmet buluşmasının sırrı''
dedim, nedeni ön isimleriyle hitap ederek saygısızlık
yapmak değil... Bu başlıkta ön isimleri kullanma nede-
nim, ''üç liderin birbirleri için artık Kemal-Meral-Ahmet
seviyesinde'' samimi olduklarını anlatmak... Samimi in-
sanlar birbirlerine ön adlarıyla hitap ederler, bizm bu üç
liderimiz de artık birbirleriyle ''arkadaşlık seviyesi''ni
aşmış durumdalar...

Millet ittifakı içindeki ''tek sıkıntı'' aslında AKP'den
kopmuş iki lider arasındaki sıkıntı...

Olayların gelişimini anımsayalım... Davutoğlu,
AKP'den koptuktan sonra, bir hareket başlattı. Ardın-
dan Babacan da aynısını yaptı... Bu süreçte, Davutoğlu
''birlikte olalım'' diye Babacan'ın kapısını yokladı... Ama,

Babacan, Davutoğlu'yla birlikte hareket etmeyi iste-
medi... Kuşkusuz kendisine özgü nedenleri vardı... 
Onlara burada girmeyeceğim...

Hani en çok bizim CHP'lilerin beğenmediği Kılıçda-
roğlu var ya Davutoğlu ve Babacan'ı birlikte ''Millet itti-
fakı''na yakınlaştırmayı başardı, ''rakip kardeşleri'' ayrı
ayrı görüşmelerle, aynı çatı altına çekmeyi şimdiye
kadar başarmaya çok ama çok yaklaştı... Hatta 
yaklaşmaktan öteye geçti...

Gelin görün ki, Babacan, Kılıçdaroğlu'yla bir arada
olmayı istiyor ama, Davutoğlu hocamızın da fikirleri,
tasarımları bitmek bilmiyor... Kuşkusuz, ''proje adamı''
Davutoğlu Hocamızın son projesinde de mantıklı bir
taraf var... Hakkını yemeyelim, hakkını teslim edelim....

Daha önceki analizimde belirttiğim gibi, Davutoğlu
Hocamızın ana projesi, ''ittifak içinde ittifak''... Dün de
Kılıçdaroğlu-Akşener-Davutoğlu buluşmasında bu proje
konuşuldu...

Hocamızın fikrinin özüne dönersek, hocam diyor ki,
''biz Millet ittifakı içinde ayrı bir ittifak oluşturalım...
CHP'den ayrı duracak bu ittifak, muhafazakar sağ gö-
rünümüyle AKP ve MHP'den daha fazla oy koparır...
Keza AKP'den kopacak milletvekilleri de bu güçbirliğini
görünce, çok daha rahat kopar... Böylece AKP'deki çö-
küşü hızlandıracağımız gibi, oy potansiyelimiz de çok

daha fazla artar... Hatta belki CHP'nin yüzde 25'inden
daha fazla oy alarak, Millet ittifakı içindeki muhazakar
ittifak olarak CHP'den daha fazla oy alabilir.... İttifakın
içinde birinci olabiliriz...''

Aslında mantığı var. Akşener'in de hoşuna gidebile-
cek bir formül... Amaaa....

''Amaaa'' deyip, şimdi gelelim bu durumlar ışığında,
Davutoğlu Hocamızın projesine kim nasıl bakıyor?

Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi ''poker face'' din-
liyor... ''İttifak içinde ittifak projesi''ne kapıları kapamı-
yor. Kapasa ne olacak, muhazafakar ortaklarına
''yapmayın'' dese ne olacak, yapacaklarsa kim dinler
zaten! İttifak içinde kalacaklarsa, Kılıçdaroğlu açısın-
dan problem hiç ama hiç yok! İttifağın içinde görünen
kimseyi kaçırmak istemiyor Kılıçdaroğlu...

Akşener de ısrarla Kemal Bey'den hiç ayrılmayacak
görüntüsü veriyor... Neredeyse her yere bile beraber
gidip ''anca beraber kanca beraber'' görüntüsü veriyor.
Kemal Bey ve Meral Hanım birbirlerinden çok 
eminler...

Ama gelin görün ki, İyi Parti içinde Akşener
hanıma,''Sadet, Gelecek ve Deva'yla ayrı ittifak olursak,
bir anda birinci partiliğe oynarız... Muhalefette liderliği
ele geçirip, öyle seçimlere gireriz'' havasını basanlar da
var...

Hakan AYGÜN
ANALİZ

hakanaygun333@hotmail.com Kemal-Meral-Ahmet buluşmasının sırrı: 
ittifak içinde muhafazakar ittifak

Kemal Kılıçdaroğlu ''oyun planı''nı zaten baştan çok
iyi kurmuş... Akşener'e fiili başbakanlığı, ister yüzde
1 ister yüzde 50 oy alsın yine de verecek. Kendisi de
tarafsız cumhurbaşkanı olacak, seçilince CHP genel
başkanlığını da bırakıp, Millet ittifakının olası iktida-
rını, mevcut cumhurbaşkanlığı yetkileriyle sevk ve
idare edecek... Teşbihte kusur olmaz, varsa da peşi-
nen özür dilerim ama, ''körün istediği zaten bir göz..!''
Onu da alacak her şekilde alacak Akşener...

Kafasında Akşener'in eski deyimle ''Başbakanlı-
ğıyla'' ilgili en küçük bir şüphe yok Kılıçdaroğlu'nun...
''Kur koruması garantili TL mevduat hesabı''ndan
daha da ileri, ''oy oranına bakılmaksızın, Kılıçdaroğlu
garantili Başbakanlık'' sözü vermiş durumda...

Yani Akşener için her koşulda değişen hiçbir şey
yok... Kafa karıştırmalara da gerek yok... Daha faz-
lası zaten Kılıçdaroğlu'na inanılmaz bir ''ahde vefası''
var Akşener'in....

Ama gelin görün ki Davutoğlu Hocamızın ''AKP
seçmeninden daha fazla geçişkenlik'' sağlayacak ''itti-

fak içinde ittifak'' projesi de, yabana atılacak değil...
Davutoğlu, Millet İttifakı'nı ve Kılıçdaroğlu ile daya-
nışmayı istiyor... ''İttifak içinde ittifak'' olursa daha
memnun olacak... Bu ''ittifak içinde ittifak'' Akşener'le
birlikte de olabilir, diğer muhafazakar partilerle de...

Davutoğlu güzel düşünüyor, güzel oynuyor da,
Kemal Bey de Meral Hanım da ilgiyle dinliyor da ''itti-
fak içinde ittifak''ın her koşulda daimi üyesi olması is-
tenen Babacan, Davutoğlu Hocamızın cin fikirlerine
pek açık değil. Belki AKP içindeki dönemlerinden
gelen bir ilkesel ayrılık, belki de her neyse ne ama Da-
vutoğlu Hocamızla ''aşırı şekilde'' birlikte görünmeyi
pek istemiyor.. ''Millet ittifakı içinde Davutoğlu'yla ya-
şayacağı birliktelik'' Babacan'a fazlasıyla yetiyor da ar-
tıyor....

Bu yüzden üçlü toplantı yapıldı... Bu yüzden ''yan-
lış anlaşılma'' veya ''dışlanma duygusu olmaması'' için
Kılıçdaroğlu, ''Akşener ve Davutoğlu'yla üçlü yemek
yiyeceklerini'' ilk iş olarak Babacan'a haber verdi...
Hatta, ertesi gün yani bugün (cuma) hemen size gele-

yim, bilgilendirme yapayım'' dedi... Babacan şehir dı-
şında olduğundan, analizimin başında da belirttiğim
gibi, hadi yine benden duymuş olun pazartesi günü
için sözleşildi...

Gelelim son tahlile... Önümüzde ''enteresan bir bir-
leştiren Kılıçdaroğlu karakteri'' var... Millet ittifa-
kında içinde de kimseyle sorunu yok, hem seviyor,
hem seviliyor. Güven veriyor. Keza HDP'yi de düşüne-
cek olursak, Millet İttifakı içinde HDP'yle sorunlu
olanlar veya HDP'nin sorun duyacakları var, ama
Kemal Bey'le tüm muhalefeti de kapsayacak şekilde
sorunlu olduğu bir parti de yok, kendisini sevmeyen
bir parti de yok... Herkese güven veriyor.

Adaylığı için bazı CHP'lilerde ve bazı muhalefet
bileşenlerinde ''tereddütler'' var kuşkusuz... Bence za-
manla geçip gidecek tereddütler bunlar...

Çünkü, verdiği güven ve dayanışma duygusuyla,
gelecek için müthiş bir ''olası cumhurbaşkanı profili''
çiziyor Sayın Kılıçdaroğlu....

Hani bir laf vardır ya, ''Her yol Roma''ya çıkar
diye... Ama ittifak içinde ittifak olur,,,, ama olmaz,,,,
2023 seçimlerinde her yol Millet ittifakına ve Kılıç-
daroğlu'nun ''tarafsız cumhurbaşkanlığı''na çıkıyor....

KILIÇDAROĞLU OYUNU ÇOK İYİ KURMUŞ!



KUZEY Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti (KKTC) Başbakanı ve 
Ulusal Birlik Partisi (UBP) 

Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 
“Bize yakın, bizim görüşümüzü 
destekleyen ve ekonomik anlamda 
atacağımız adımlarda bize set 
germeyecek bir koalisyon ortağıyla 
protokol de imzalamak suretiyle 
önümüzdeki sürecin haritasını 
çizeceğiz.” dedi. Sucuoğlu, dün 
yapılan erken genel seçimlerin 
ardından ilk özel röportajını verir-
ken ekonomi, Türkiye ile ilişkiler 
ve atmayı planladıkları adımlarla 
ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
KKTC Yüksek Seçim Kurulu’nun 
(YSK) seçimin ardından bu sabah 
açıkladığı kesin olmayan sonuç-
lara göre, UBP oyların yüzde 
39,54’ünü alarak seçimi birinci 
parti olarak tamamladı ve 50 san-
dalyelik Cumhuriyet Meclisi’nde 
24 milletvekili ile temsil edilmeye 
hak kazandı. Sucuoğlu, bu sonu-
cun demokrasinin bir zaferi oldu-
ğunu, Kıbrıs Türkü’ne yakışır bir 
şekilde yaklaşık bir aydır seçimle 
ilgili yoğun toplantılar ve çalışma-
lar yaptıklarını söyledi. “Çok şükür 
hiçbir gerginlik ve sıkıntı yaşanma-
dı. Hep söylüyorum bu da bizim 
zenginliğimiz.” diyen Sucuoğlu, 
seçim sonuçlarının UBP’nin gücü-
nü gösterdiğini kaydetti.

Ekonomik konularda 
gündemde

Sucuoğlu, yaşanan zor süreçte 
ekonomik anlamda daralma 
yaşandığının altını çizerek, pande-
minin yan etkilerinin tüm dünyada 
olduğu gibi KKTC’de de hisse-
dildiğini belirtti. Salgın sürecinde 
ülkedeki hizmet sektörleri olan 
turizm ve yükseköğrenimin büyük 
yaralar aldığına dikkati çeken 
Sucuoğlu, “Bu tarz daralmaları biz 
daha önce de yaşadık. Eminim ki 
önümüzdeki süre içerisinde ku-
racağımız yeni hükümetle birlikte 
bunun da üstesinden geleceğiz.” 
ifadelerini kullandı. Sucuoğlu, 
geçen hafta ziyarette bulunduğu 
Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat 
Oktay, TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca ve diğer yetkililerle görüş-
meler gerçekleştirdiklerini, genel 
olarak ekonomik konuların ele 

alındığını hatırlattı.

Biz belki iki devletiz 
ama tek milletiz

Türkiye ile KKTC ilişkisine deği-
nen Sucuoğlu, “Türkiye, her sıkın-
tılı süreçte KKTC’ye karşılıksız, 
hiçbir beklentisi olmadan yardım 
etmiştir, yardım etmeye de devam 
edecektir. Çünkü küçük bir ülke-
yiz, çok hızlı bir şekilde müspet ve 
menfi yönde etkilenen bir ekono-
mimiz var, hizmet sektörü ağırlıklı 
bir ekonomi. Dolayısıyla biz bu 
süre içerisinde Ankara ile ana 
vatan ile çok daha yoğun mesai 
ayıracağız. Bu problemleri Anka-
ra’nın, ana vatanın yardımı, katkısı 
ve tecrübesiyle kolay bir şekilde çö-
zeceğiz.” şeklinde konuştu. Sucu-
oğlu, Türkiye ile kaderlerinin ve ge-
leceklerinin ortak olduğunun altını 
çizerek, “Biz belki iki devletiz ama 
tek milletiz, hiçbir ayrı gayrımız 
yoktur. Kendimizi hiçbir zaman 
Türk ulusundan farklı bir yere ne 
koyduk ne de öyle bir düşüncemiz 
var. Biz Türk ulusunun güneydeki 
bir parçasıyız, yani Akdeniz’deki 
bekçisiyiz. Mavi Vatan’ın tam 
ortasında hem KKTC’nin hem de 
Türkiye’nin çıkarlarının bekçisiyiz.” 
değerlendirmesinde bulundu. Faiz 
Sucuoğlu, UBP’nin iki olmazsa 
olmazının bulunduğunu vurgu-
layarak, birincisinin KKTC’ye 
inanmak, ikincisinin Türkiye’ye 
olan bağlılık ve sevgi olduğunu dile 
getirdi. Sucuoğlu, bu iki maddenin 
partisinin çatısını oluşturduğunu 
dile getirdi. UBP’nin her zaman 
KKTC’nin en büyük partisi olmayı 
başardığını kaydeden Sucuoğlu, 
“UBP olarak Türkiye ile ilişkiler 
bazında da ana vatan Türkiye ile 
en üst seviyede ve kalitede ilişkileri-
mizi hep sürdürdük ve sürdürmeye 
devam edeceğiz. Biz şuna inanıyo-
ruz, siyasette istikrar yoksa bunu 
ekonomideki istikrara çevirmeniz 
mümkün değildir. Birinci şart 
siyasi istikrardır.” dedi. Sucuoğlu, 
parti olarak tek başına iktidarı 
hedeflediklerini, ülkedeki küçük 
partilerin barajın altında kalmasıy-
la Cumhuriyet Meclisi’nde çoğun-
luğu yakalayabileceklerini ancak bu 
seçimde 3 partinin yüzde 5 barajını 
geçtiği için en fazla 25 milletvekili 
çıkarabileceklerini söyledi.
■ HABER MERKEZİ
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Yol haritası çizeceğiz

Seçim
sonuçları

BAŞBAKAN Olaf Scholz 
Süddeutsche Zeitung’a 
yaptığı açıklamada, Rusya 

ile Ukrayna arasındaki gerilime 
ilişkin, “Çok ciddi bir durumda-
yız. Rusya tarafından Ukrayna 
sınırına yüz bin asker ve çok 
sayıda askeri teçhizatın yığıl-
ması göz ardı edilemez. Bunun 
mantıklı bir açıklaması yok. Bu, 
Avrupa’nın barış ve güvenliği 
için bir tehdittir.” dedi. Sınırla-
rın sorgulanmamasının, “yu-
muşama politikasının” ve 1990 
sonrası yapılan anlaşmaların 
kazanımlarından biri olduğuna 
işaret eden Scholz, “Bunun an-
lamı bazı eski kitaplarda sınırlar 
farklı çizili diye şiddet kullana-
rak sınırları değiştiremeyeceği-

mizdir. Uygulanması gereken 
askeri güç değil bilakis hukuk 
ve kurallar olmalıdır” ifadeleri-
ni kullandı. Kırım’ın ilhakının 
Helsinki Niahi Senedi’nin Rusya 
tarafından ciddi bir ihlali oldu-
ğunu savunan Alman Şansölye, 
“Doğu Ukrayna’daki durum 
tehlikeli olmaya devam ediyor 
ve aynı zamanda bu ilkelerin 
ihlali anlamına geliyor. Willy 
Brandt ve Helmut Schmidt’e 
(eski Almanya Başbakanları) 
atıfta bulunacak olursak toprak 
bütünlüğü ve devletlerin kendi 
kaderini tayin hakkı birbirinden 
ayrılamaz.” diye konuştu.

Diplomatik kanallar aktif
Olaf Scholz Doğu Avrupa’dan 

diğer ülkelerin NATO’ya katılı-
mının hiç gündemde olmadığını 
dile getirdi. Alman Başbakan 
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma-
sı durumunda daha önce yaptığı 
açıklamasına atıfta bulunarak 
Ukrayna’ya karşı askeri bir sal-
dırı olması durumunda bunun 
Rusya için ağır maliyeti olaca-
ğını yineledi. Başbakan Scholz, 
Rus gazını Almanya’ya taşıya-
cak Kuzey Akım 2 boru hattının 
Rusya’ya karşı olası yaptırımlar 
dahilinde olup olmadığının so-
rulması üzerine, şunları belirtti: 
“Yaşanmamasını umduğumuz 
böyle bir durumda akıllıca dav-
ranacağız. Yaptığımız her şey 
daha fazla tırmanmayı önleme 
amacına hizmet ediyor. Bunun 

için 
tüm 
diplo-
matik 
ka-
nalları 
aktif 
hale 
getirdik. 
Üzerinde 
anlaşmaya va-
rılan ilkeleri ihlal eden-
ler üzerinde en büyük etkiye 
sahip olacak önlemleri seçmek 
akıllıca olur. Aynı zamanda, 
bunun bizim için yaratacağı 
sonuçları da düşünmeliyiz. Hiç 
kimse, bizim için hiçbir sonu-
cu olmayan bir önlem olduğu 
yanılsamasına kapılmamalı.”

LİBYAʼNIN başkenti Trablus’ta, 
Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 
Başkanlık Konseyi Başkan Yar-
dımcısı Abdullah el-Lafi, Devlet 
Yüksek Konseyi Başkanı Halid 
el-Mişri, Temsilciler Meclisi 
Başkan Vekili Fevzi en-Nuveyri, 
Trablus Belediye Başkanı İbrahim 
el-Halifi ve başta Türkiye’nin 
Trablus Büyükelçisi Kenan Yıl-
maz’ın katılımıyla Anayasayı Des-
tekleme Konferansı düzenlendi.
Konferansta konuşan Dibeybe, 
“Bugün karşılaştığımız sorun, 
gerçek bir anayasanın olmayışıdır. 
Vatanı, vatandaşı koruyacak ve 
seçimler için zemin oluşturacak bir 
anayasaya çok ihtiyacımız var.” 
dedi. Dibeybe, Libyalı tüm tarafla-
rı, demokratik sürecin temeli olan 
seçimlere destek vermeye çağırdı. 
Başkanlık Konseyi Başkan Yar-
dımcısı Lafi de üzerinde çalıştıkları 
unsurların dikkate alınmaması 
nedeniyle seçimlerin ertelendiğini 
söyledi. Lafi bu unsurların başında 
tüm kanunların genel çerçevesini 
oluşturacak ve yetkileri belirleyecek 
referanduma götürülmüş anayasa-
nın yer aldığını ifade etti.

Büyükelçi Yılmaz da 
konferansa katıldı

Türkiye’nin Trablus Büyükelçi-
si Yılmaz, yaptığı açıklamada, 
anayasanın hazırlanması ve bazı 
maddelerin tadil edilmesi yönünde 

Libyalılar arasındaki ortak arzu-
nun göstergesi olması bakımından 
konferansın olumlu bir gelişme 
olduğunu söyledi. Yılmaz, Türki-
ye’nin Libya’da seçimler için ge-
rekli yasal altyapının hazırlanması 
başta olmak üzere, lojistik hazır-
lıkların tamamlanması ve halkın 
iradesini yansıtacak özgür ve adil 
seçimlerin düzenlenmesi sürecini 
başından beri desteklediğini vurgu-
ladı. Seçimlerin öngörüldüğü gibi 
24 Aralık’ta yapılamaması nede-
niyle Libya’daki siyasi süreçte yeni 
bir aşamaya gelindiğini ve seçim 
hazırlıklarının devam ettiğini ha-
tırlatan Büyükelçi Yılmaz, şunları 
kaydetti: “Libyalı aktörlerin kendi 
aralarında bu konuyu müzakere 
edebiliyor ve istişare yapabiliyor 
olmaları çok olumlu adımlar 
olarak karşımızı çıkıyor. Biz ülkede 
ilgili kurumlar arasında, ilgili siyasi 
aktörler arasında kesinlikle bir 
uzlaşının gerekliliğine hep işaret 
edegeldik. Bundan sonra da bu 
istişare mekanizmalarıyla, diyalog-
larla Libyalılar kendi süreçlerini 
kendileri belirleyeceklerdir”

BRÜKSEL polisine göre, 
Belçikalıların yanı sıra 
Fransa, Hollanda, Al-

manya ve İtalya’dan gelen 50 
binden fazla kişi, öğle saatle-
rinde Kuzey Tren İstasyonu 
önünde toplandı. Avrupa Birliği 
(AB) kurumlarının bulunduğu 
Schuman Meydanı’na yürüyen 
kalabalık, özgürlük sloganları 
attı, “Aşıya hayır”, “Belçika 
değil, Belgistan: Sahte Demok-
rasi”, “1930’ların Almanyası’nı 
hatırlayın” yazılı pankartlar 
taşıdı. Organizatörlerin 100 
bin civarı olduğunu belirttiği 
katılımcıların çoğunlukla maske 
takmadığı, bir kısmının yüzünü 
gizlediği görüldü. “Europeans 
United” (Birleşik Avrupalılar) 
isimli kuruluş tarafından orga-
nize edilen, 600 kadar Avrupalı 
organizasyonun destek verdiği 
yürüyüş, Parc Cinquantenai-

re’de (50. Yıl Parkı) son buldu.

Polisle arbede yaşandı
Yürüyüş sırasında Schuman 
Meydanı’nda bazı gruplar, 
polise sapanlarla saldırdı, 
caddelerdeki dekoratif saksıları 
yaktı, bazı araçlara ve AB Dış 
İlişkiler Servisi binasına zarar 
verdi. Dev ekranların kurulduğu 
ve konserlerin sürdüğü 50. Yıl 
Parkı’nda da kalabalığın arası-
na karışan aşırıcı grup ile polis 
arasında kovalamaca yaşandı. 
Polis, olay çıkaran protestocu-
lara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli 
suyla karşılık verdi. Taşkınlık 
çıkaranların aşırıcı Antifa gru-
bundan olduğu bildirildi.

3 polis ve 12 gösterici 
yaralandı

Protestoda polisle göstericiler 
arasında çıkan çatışmalarda 3 

polis ile 12 göstericinin yara-
landığı açıklandı. Yaralıların 
hayati tehlikesinin bulunmadığı 
ifade edildi. Brüksel polisi, 
yaralıların hastanelerde tedavi 
altında olduğunu duyurdu. Ay-
rıca polise taşlar ve sopalarla 
saldıran gruplardan 70 kişinin 
gözaltında olduğu, haklarında 
işlem başlatıldığı kaydedildi. 
Göstericiler arasından bir gru-
bun saldırdığı AB Dış İlişkiler 
Servisi (EEAS) binasında da 
ciddi hasar oluştu. Binanın 
camları kırıldı, girişi kullanıla-
maz hale geldi. EEAS’ın ba-
şında bulunan AB Dış İlişkiler 
ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Josep Borrell, olay-
lardan sonra inceleme yaptığı 
binaya yönelik saldırıyı kınadı. 
Sosyal medya hesabından açık-
lama yapan Borrell, “anlam-
sız tahribat ve şiddete” karşı 

görev yapan güvenlik güçlerine 
teşekkür etti. EEAS’tan yapılan 
açıklamada da “Bugün şahit 
olduğumuz şiddet ve binamıza 
yapılan saldırı, AB ve EEAS 
olarak savunduğumuz her 
şeyin utanç verici bir ihlalidir.” 
denildi. Brüksel’de Kovid-19 
tedbirlerine karşı düzenlenen 
gösteride AB kurumlarının 
yakınındaki 50. Yıl Parkı’nda 
toplanan on binlerce kişinin 
protestosu şiddet olaylarına 
sahne oldu. Göstericilerden 
Antifa adlı sol örgüte mensup 
oldukları belirtilen grupla polis 
arasında çatışma çıktı, çevrede-
ki çok sayıda sivil araç ve polis 
aracı tahrip edildi. Polisin göz 
yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla 
müdahale ettiği göstericiler 
bazı binalar, otobüs durakları 
ve bir metro istasyonu gibi 
yerlere zarar verdi.

KKTC koalisyon
ortağını arıyor

KKTC Yüksek Seçim Ku-
rulunun (YSK) açıkladığı 
resmi olmayan sonuçlara 
göre, UBP yüzde 39,54 ile 
seçimi ilk sırada bitir-
di. Cumhuriyetçi Türk 
Partisi (CTP) yüzde 32,4, 
Demokrat Parti (DP) 
yüzde 7,41 Yeniden Do-
ğuş Partisi (YDP) yüzde 
6,39 Halkın Partisi (HP) 
yüzde 6,68 oranında oy 
aldı. Toplumcu Demokra-
si Partisi (TDP), Top-
lumcu Kurtuluş Partisi 
Yeni Güçler (TKP-YG) 
ve Bağımsızlık Yolu (BY) 
yüzde 5 seçim barajını 
aşamadı. Bu sonuçlara 
göre, 50 kişilik Cumhuri-
yet Meclisi’nde UBP 24, 
CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 
2 sandalye elde ediyor. 
En son 7 Ocak 2018’de 
gerçekleştirilen genel se-
çimde, UBP 21, CTP 12, 
HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 
2 milletvekili çıkarmıştı.

Cumhuriyet Mecli-
si’ndeki 50 koltuk için 8 
siyasi parti ve 3’ü bağım-
sız 403 milletvekili adayı 
yarıştı.

ortağını arıyorortağını arıyor
KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, “Bize yakın, bizim görüşümüzü destekleyen ve ekonomik 

anlamda atacağımız adımlarda bize set germeyecek bir koalisyon ortağıyla önümüzdeki sürecin haritasını çizeceğiz.” dedi

BAŞBAKAN Sucuoğlu, hedef-
lerine ilişkin değerlendirmede 
bulunurken “Bize yakın, bizim 
görüşümüzü destekleyen ve 
ekonomik anlamda atacağımız 
adımlarda bize set germeyecek 
bir koalisyon ortağıyla pro-
tokol de imzalamak suretiyle 
önümüzdeki sürecin haritasını 
çizeceğiz. Hedef, ekonomik 
anlamda kendi ayakları üze-
rinde duran bir KKTC’yi ya-
ratmaktır. Ekonomik olarak 

kendi ayaklarınızın üzerinde 
durmayı başardığımız gün, çok 
şeylerin ülke içerisinde müspet 
yönde değişeceğinin bilindeyiz.” 
ifadelerini kullandı. Ankara zi-
yareti sırasında Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay ile de bu 
vizyonunu paylaştığını hatırla-
tan Sucuoğlu, “Fuat Bey’e, ‘se-
çimden ve hükümeti kurduktan 
sonra bir bacağımız Lefkoşa’da 
ama diğer bacağımız da Ankara 
olacak’ dedim. Tabii ki Fuat 

Bey, ‘memnuniyetle’ ifadesini 
kullandı. Önümüzdeki süreçte 
çok daha sıkı ve yoğun temas-
larla şu anda KKTC’nin içinde 
bulunduğu ekonomik krizden 
halkımızı ve ülkemizi çıkaraca-
ğız. Bizim hızlı bir şekilde yasal 
bazı değişikliklerle kendi iç dü-
zenlememizi yaparken dıştan da 
KKTC’ye gelecek olan, özellikle 
yatırım bazında, yeni sektörel 
açılımları yapmamız gerekiyor.” 
diye konuştu.

Belçika karıştı

Rusya tehdit oluşturuyor!
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’nın doğu sınırındaki askeri 
hareketliliğinin Avrupa barışı ve güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu söyledi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Kovid-19 tedbirlerine karşı düzenlenen ve yaklaşık 50 bin kişinin 
katıldığı gösteride çıkan olaylarda 15 kişinin yaralandığı, 70 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

Libya’da gündem Libya’da gündem 
ANAYASAANAYASA
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USTA sanatçı Fatma Gi-
rik’ten kötü haber geldi! 
79 yaşındaki ünlü sanatçı 

hayatını kaybetti. Ezo Gelin, 
Kanlı Nigar, Yılanların Öcü, 
Namus, Toprak Ana gibi kült 
fimlerde başrol oynayan Fatma 
Girik tedavisi için Bodrum’dan 
İstanbul’a gelmişti. Altı aydır 
İstanbul’da tedavi gören ünlü 
oyuncu dün  sabah saatlerinde 
hayatını kaybetti. Hastaneden 
yapılan açıklamada, “Türk 
sinemasının çınarı ve değerli 
oyuncusu Sayın Fatma Girik 
Covid 19’a bağlı viral pnömoni 
tedavisi görmekteyken gelişen 
çoklu organ yetmezliği sonucu 
hayatını kaybetti” denildi.

Cenaze programı belli oldu
Girik için bugün 10.00’da Şişli 
Belediyesi’nde belediye çalışan-
larının katılacağı anma töreni 
düzenlenecek. Girik için ikinci 
tören ise saat 11.00’de Cemal 
Reşit Rey’de yapılacak. Fatma 
Girik’in cenazesi, Teşvikiye 
Camii’nde öğle namazını müte-
akip kılınacak cenaze namazı-
nın ardından toprağa verilmek 
üzere Bodrum’a gönderilecek

180 filmd oynadı
“Ezo Gelin”, “Boş Beşik”, 
“Kanlı Nigar” ve “Yılanların 
Öcü” adlı yapımların da ara-
larında bulunduğu çok sayıda 
film ve dizide rol alan usta 
sanatçı Fatma Girik, ardında 
unutulmaz eserler bıraktı. 
Sinemaya 14 yaşında adım 
atan Fatma Girik, yaşamına 
180 film sığdırdı Usta oyuncu, 
12 Aralık 1942’de İstanbul 
Sultanahmet’te dünyaya geldi. 
Cağaloğlu Kız Lisesine devam 
ederken 14 yaşında figüran 
olarak sinemaya adım attı. 
Henüz 15 yaşında, 1957’de 
Seyfi Havaeri’nin senaryosunu 
yazıp yönettiği “Leke” filminde 
ilk başrolünü oynadı. Girik, 
Memduh Ün’ün yönetmenliğini 
üstlendiği 1960 yapımı “Ölüm 
Peşimizde” filmindeki rolüyle 
dikkatleri üzerine çekti. Figü-
ran olarak oynadığı filmlerden 

birinin setinde tanışan çift, 
Ün’ün 2017’de 95 yaşındayken 
vefatına kadar birbirinden hiç 
ayrılmadı.

Eşini hep özlüyordu
Sanatçı, eşinin vefatının ar-
dından verdiği bir röportajda, 
duyduğu özlemi şu sözlerle 
aktarmıştı:
“Evimin damı, çatısı çöktü. 
Hala inanamıyorum öldüğüne. 
Bazen Bodrum merkeze iniyo-
rum. Bakıyorum saat geç oldu. 
Aklıma Memduh geliyor. Eve 
geç kalmayayım, bekler, ilaçları 
geç kalır diye... Sonra birden 
nereye yetişeceğim, o artık yok 
ki diyorum. Özlemek dünyanın 
en ağır yüküymüş. Her şeyi-
ni özlüyorum. Diş fırçasının 
üzerine macun sıkmasını bile. 
Memduh bana, ‘Ya Fatocuğum 
sen güzel macun sıkıyorsun, 
sen sıksana.’ derdi. Her şeyi-
mizi birlikte yapardık. Bir yere 
gideceğimiz zaman, ‘Memduh 
çok yorgunum gitmeyelim.’ de-
diğimde, ‘Giyin, giyin, İnsanlar 
güzel kadın görsün.’ derdi.”

En iyi kadın 
oyunculardan

Kariyeri boyunca 180’in üzerin-
de filmin yanı sıra birçok dizide 
de oynayan sanatçı, Antalya 
Altın Portakal Film Festiva-
li’nde 1965 ve 1967’de “En İyi 
Kadın Oyuncu Ödülü”, 1998’de 
“Yaşam Boyu Onur Ödülü”, 
1. ve 3. Adana Altın Koza Film 
Festivali’nde de yine “En İyi 
Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. 
Sanatçı, 18. Ankara Uluslara-
rası Film Festivali’nde ise “Aziz 
Nesin Emek Ödülü”ne layık 
görüldü. Fatma Girik, Yeşil-
çam’ın birçok ünlü oyuncusu 
gibi, plak yaptı. Sanatçı, 1965’te 
Öztürk Serengil’le “Aguş / 
Aşka Şepke”, 1975’te ise “Aşk 
Düğümü/Su Sızmazdı Aramız-
dan” adlı 45’liklere imza attı. 
Usta sanatçı en üretken olduğu 
yıllardan, 1957’de “Memiş 
İş Peşinde”, “Leke”, 1958’de 
“İstiklal Uğrunda”, “Çakır 
Eminem”, 1960’ta “Üsküdar 

İskelesi”, “Vatan ve Namus”, 
1961’de “İki Damla Gözyaşı”, 
“Duvaksız Gelin”, 1962’de “Kü-
çük Beyefendi”, “Cengiz Han’ın 
Hazineleri”, 1963’te “Bulunmaz 
Uşak”, “Yaralı Aslan”, 1964’te 
“Köye Giden Gelin”, “Keşanlı 
Ali Destanı”, 1965’te “Kartal-
ların Öcü”, “Hırsız”, 1966’da 
“Karakolda Ayna Var”, “Avare 
Kız”, 1967’de “Yaprak Dökü-
mü”, “Sürtüğün Kızı”, 1968’de 
“Köroğlu”, 1969’da “Menekşe 
Gözler”, “Boş Beşik”, “Şoför 
Nebahat”, 1971’de “Kerem 
ile Aslı”, “Mahşere Kadar”, 
1972’de “Leyla İle Mecnun”, 
“Ekmekçi Kadın”, 1973’te 
“Rabia”, “Ezo Gelin”, “Hz. 
Ömer’in Adaleti”, 1974’te “Ta-
lihsiz Yavrum”, “Önce Vatan”, 
1975’te”Ağrı Dağı Efsanesi” 
ve “Ana Kurban Can Kurban”, 
1976’da “Kadın Hamlet”, 
1977’de “Ana Ocağı”, “Hatasız 
Kul Olmaz”, 1978’de “Gelin-
cik” ve “Yaşam Kavgası” adlı 
unutulmaz filmle birlikte çok 
sayıda yapımda başrol oynadı. 
Girik, 1980’de “Bağrıyanık”, 
1981’de “Kanlı Nigar”, 1982’de 
“Gülsüm Ana”, 1984’te “Posta-
cı”, “1985’te “Yılanların Öcü” 
filmlerinde başrolü üstlendi.
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Türk sinemasının efsane ismi 
Fatma Girik, dün sabah hayatını 

kaybetti. Fatma Girik’in ölüm 
haberini Şişli Belediye Başkanı 
Muammer Keskin duyurdu. Ye-
şilçam’da birçok filmde rol alan 

ve daha önce Şişli’de belediye 
başkanlığı da yapan, Fatma Girik 
79 yaşındaydı. Koronavirüse bağlı 

zatürre tedavisi gören Fatma 
Girik’in çoklu organ yet-
mezliği sonucu hayatını 

kaybettiği açıklandı

Yeşilçam’ın Fatma
ablasını kaybettik!

Siyasete de adım atan 
Girik, Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti’de (SHP) 
1989-1994 yıllarında Şişli 
Belediye Başkanı olarak 
görev üstlendi, bir dönem 
de televizyonda Söz Fa-
to’da adlı programın sunu-
culuğunu yaptı. Sinemada 
1990’lı yıllardan itibaren 
daha az görünmeye baş-
layan usta isim, en son 
2012 yapımı “Babalar 

ve Evlatlar” adlı film-
de rol aldı. DHA

Şişli’de 
belediye 

başkanlığı yaptı

TRTʼDEN yapılan açıklamaya 
göre, geçen yıl festivallerde 
yarışan TRT ortak yapımı 31 
film, ulusal ve uluslararası 
arenada 107 ödül kazandı. 
Türk sinemasının deneyim-
li yönetmenlerinin ve genç 
yeteneklerinin ürettiği nite-
likli filmlere ortak olan TRT, 
uluslararası ve ulusal festival 
ile dağıtım süreçlerinde filmleri 
desteklemeye devam ediyor. 
Dünyanın sayılı film festival-
lerinde festival yolculuklarına 
devam eden TRT ortak yapımı 
filmler, 2021’de uluslararası 
alanda katıldıkları festivaller-
den toplam 44 ödül kazanarak 
başarılarını dünyaya da duyur-
du. “Cannes Film Festivali”, 
“San Sebastian Film Festivali”, 
“Locarno Film Festivali”, 
“Karlovy Vary Film Festivali”, 
“Tokyo Film Festivali” ve “Sa-
raybosna Film Festivali” gibi 
önemli festivallerde yarışan 
filmler uluslararası film festi-
vallerinde de adlarından sıkça 
söz ettirdi.

“Kodokushi”
Ulusal film festivallerinden 23 
ödül
Geçen sene başarılı perfor-
manslarıyla “Antalya Altın 
Portakal Film Festivali”, 
“Boğaziçi Film Festivali”, “İs-
tanbul Film Festivali”, “Adana 
Altın Koza Film Festivali”, 
“Malatya Film Festivali” ve 
“Ankara Film Festivali”nde 
yarışan TRT ortak yapımı ve 
TRT destekli filmler 23 ödül 
kazandı.
İlk kez görücüye çıkan 7 film, 
45 festivalde yarışarak 32 ödül 
kazandı. Dünya prömiyerini 
2021’de gerçekleştiren TRT 
ortak yapımları arasında “İki 
Şafak Arasında”, “Kutsal 
Ruh”, “Vahşi Kökler”, “Ko-
dokushi”, “Turna Misali”, 

“Muallim” ve “Koridor” isimli 
filmler yer alıyor.

“Muallim”
Prömiyerini yapmamış, se-
naryo ya da kurgu aşamasın-
daki TRT ortak yapımları da 
Türkiye ve dünyadaki önemli 
platformlarda yer alarak 
çeşitli ödüller kazandı. “İdea”, 
“Klondike”, “Tereddüt Çiz-
gisi”, “11 Yıldız, Güneş ve 
Ay”, “Bars”, “Bir Umut”, “Bir 
Tutam Karanfil”, “Rahmet”, 
“Can Kuşu” ve “Gülizar” 
isimli TRT ortak yapımı 10 
film, dünyanın önemli film 
festivallerinden 13 festivalin 
ortak yapım marketlerine ka-
tılarak 8 ödül aldı. Avrupa’da 
“Saraybosna” ve “Karlovy 
Vary”, Türkiye’de ise “Boğa-
ziçi”, “Antalya” ve “İstanbul” 
film festivalleri ile iş birliklerini 
2021 yılında sürdüren TRT, 
Saraybosna ve Karlovy Vary 
Film Festivallerinin endüstri 
bölümlerindeki 3 projeye “TRT 
Ödülü” verdi.

TRT ortak yapımı filmler önceki 
yıllarda olduğu gibi 2021’de de 

ulusal ve uluslararası film festival-
lerinde yarışarak ödüller kazandı

TRT fi lmleri ödüle doymadı

ERMAN ailesinin 
ortanca kızı olarak 
1944’te, İstanbul’da 

dünyaya gelen Gruda ile 
kardeşleri, tiyatrocu olan 
annelerinin gölge oyunları-
nı izleyerek büyüdü. Erme-
ni komşularının taklidini 
yaparken yeteneği keşfedi-
len sanatçı, makinist ba-
basının vefatının ardından 
eğitimini yarıda bırakarak 
çalışmaya başladı. Sanatçı, 
“Kongre Eğleniyor” isimli 
vodvildeki küçük bir rol 
alarak, hizmetçi karakte-
riyle Tevfik Bilge’nin turne 
tiyatrosunda 1962’de oyunculu-
ğa başladı.
Ankara Meydan Sahnesi’nde 
tanıştığı tiyatro oyuncusu Yılmaz 
Gruda ile 1965’te dünya evine 
giren sanatçı, kızları Elvan dün-
yaya gelince tiyatroya ara verdi.

“Domates Güzeli” 
olarak tanındı

Ayşen Gruda, 1977’de bir te-
levizyon skecinde oynadığı “Do-
mates Güzeli Nahide Şerbet” 
karakterinin ardından “Doma-
tes Güzeli” olarak hafızalarda 
yer edindi. Yeşilçam’ın az 
sayıdaki kadın komedyeninden 
biri olan sanatçı, Ertem Eğilmez 
filmlerinin ana kadrosunda 
yer aldı. Gruda, tiyatro eğitimi 
almadan, henüz 14 yaşındayken 
başladığı oyunculuk kariyerin-
de, Kemal Sunal, Münir Özkul, 
Tarık Akan ve Adile Naşit’in 
de aralarında bulunduğu ünlü 
oyuncularla başrolü paylaştı.
Onlarca filmde farklı karakteri 
başarıyla canlandıran sanat-
çı, 1974’te bilgi yarışmasının 
sunucusunu canlandırdığı 

“Hababam Sınıfı”nın ardından 
1975’te “Bizim Aile”, “Deli-
sin”, “Bitirimler Sınıfı”, “Bir 
Araya Gelemeyiz” ve “Hanzo”, 
1976’da “Öyle Olsun”, “Aile 
Şerefi”, “Güngörmüşler”, “Süt 
Kardeşler” ve “Tosun Paşa”, 
1977’de “Çöpçüler Kralı”, 
“Gülen Gözler”, “Hababam 
Sınıfı Tatilde”, “İbo ile Gül-
şah”, “Şabanoğlu Şaban” ve 
“Sarmaşdolaş”, 1978’de “Ava-
nak Apti” ile “Neşeli Günler”, 
1979’da “Doktor”, “Şark Bül-
bülü”, 1980’de “Renkli Dünya”, 
1981’de “Gırgıriyede Şenlik 
Var”, “Davaro”, “Gırgıriye” ve 
“Hababam Sınıfı Güle Güle” 
adlı yapımlarda rol aldı.

Onlarca sinema 
filminde oynadı

Tiyatro oyunları ve müzikal-
lerde de izleyici karşısına çıkan 
Gruda, ayrıca 1982’de “Çiçek 
Abbas”, “Doktor Civanım”, 
“Dolap Beygiri”, “Görgü-
süzler”, 1983’te “Şekerpare”, 
1984’te “Gırgıriyede Büyük 
Seçim”, 1985’te “Aşık Oldum”, 
“Uyanıklar Dünyası”, “Namus-

lu”, “Fakir Milyoner”, 
“Şendul Şaban”, 1986’da 
“Ağa Bacı”, 1987’de “Aile 
Pansiyonu”, “Seyyar 
Kamil”, 1988’de “Süper 
Baba”, 1993’te “Ru-
muz Sev Beni”, 1994’te 
“Şenlik Var”, 2003’te 
“Hababam Sınıfı Merha-
ba”, 2006’da “Dünyayı 
Kurtaran Adamın Oğlu”, 
“İlk Aşk”, “Hacivat Kara-
göz Neden Öldürüldü?”, 
“Keloğlan Karaprens’e 
Karşı” filmlerinde oynadı. 
“Kaygısızlar”, “İbret-i 
Alem”, “Peri Masalı”, 

“Cennet Mahallesi” ve “İki 
Aile” adlı televizyon dizilerinin 
kadrosunda da yer alan oyun-
cu, 2008-2018 yılları arasında 
“Gece Gündüz”, “Kağıt”, 
“Pazarları Hiç Sevmem”, “Seni 
Seviyorum Adamım”, “Kötü 
Kedi Şerafettin”, “Dedemin 
Fişi”, “Babamın Ceketi” ve 
Cem Yılmaz’ın “Pek Yakında” 
filmlerinde yer aldı.

Yaşam Boyu Onur 
Ödülü aldı

Usta oyuncu, 2006’da Sadri 
Alışık Ödülleri’nde ve 2010’da 
Uluslararası Altın Portakal Film 
Festivali’nde “En İyi Yardımcı 
Kadın Oyuncu”, 2012’de İstan-
bul Film Festivali’nde “Onur 
Ödülü”, 2015’te ise “52. Ulusla-
rarası Antalya Film Festivali”nde 
“Yaşam Boyu Onur Ödülü” aldı. 
Son olarak 2017’de “Kırkından 
Sonra” adlı tiyatro oyununda, 
2018’de ise “Sevgili Komşum” 
filminde rol alan sanatçı, 23 
Ocak 2019’da, 74 yaşındayken 
öldü. Gruda’nın cenazesi Zincir-
likuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Yaşayan İnsan Hazineleri Ulu-
sal Envanteri”ne kaydedilen ve 
ödülünü Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’dan alan ehram 
dokuma ustası Sevim Ataner, 
unutulmaya yüz tutan mesleğini 
gelecek nesillere aktarmak için 
mücadele ediyor.
Yörede kadınların dışarı çı-
karken kullandığı, tüm vücudu 
kaplayan, çeşitli motiflerle süslü 
ehram dokumacılığını 12 yaşın-
da annesinden öğrenen Sevim 
Ataner, geleneğin kaybolmaması 
için çalışıyor. Uzun yıllar evin-
deki tezgahta ehram dokuyan 
Ataner, 2015 yılında kiraladığı 

iki katlı Bayburt evini atölyeye 
dönüştürdü. Ataner, atölyedeki 
üretime istihdamını sağladığı 10 
kadınla birlikte devam ediyor. 
Halk Eğitimi Merkezi Müdür-
lüğü bünyesinde de yıllarca 
usta öğretici olarak görev yapan 
Ataner, son 4 yıldır da Bayburt 

Üniversitesinin Geleneksel El 
Sanatları Atölyesinde usta öğre-
ticiliği sürdürüyor. Mesleğini se-
verek yapan 55 yaşındaki Ataner, 
unutulmaya yüz tutan asırlık ku-
maşı gelecek kuşaklara aktarmak 
istiyor. Ankara’da Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
11 Ocak’ta düzenlenen, “Yaşa-
yan İnsan Hazineleri Geleceğe 
Aktarılan Mirasın Temsilcileri 
Ödül Töreni”nde Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın elinden ödül alan 
Ataner’in çizdiği işleme motifleri 
ve desenlerle süslediği ehram 
kumaşından hazırladığı ürünler 
Türkiye genelinde ilgi görüyor.

“Hababam Sınıfı”, “Neşeli Günler”, “Bizim Aile” ve “Çöpçüler Kralı”nın da aralarında bulundu-
ğu çok sayıda unutulmaz yapımda rol alan usta oyuncu Ayşen Gruda, 3 yıl önce hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 
unutulmuyor

Sanatını gelecek kuşaklara taşıyacak



Ligin ilk 17 haftasında istediği 
performansı sergileyemeyen laci-
vert-beyazlı futbol takımı, teknik 

direktör, kadro ve oyun sisteminde de-
ğişikliğe gidilmesinin ardından önemli 
bir çıkış yakaladı.

Şenol Can (1 maç), Cihat Arslan (9 
müsabaka) ve Hakan Kutlu’nun (7 
karşılaşma) görev yaptığı 17 haftalık 
periyotta sadece 2 galibiyet alabilen 
Kasımpaşa, son 6 maçında ise yenilgi 
yüzü görmeyip, 5 kez sahadan galibi-
yetle ayrıldı. Sami Uğurlu yönetiminde 
çıktığı ilk müsabakada Fraport TAV 
Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan la-
civert-beyazlılar, 19. haftadan itibaren 
ise yükselişe geçti. Bu süreçte oynadığı 
futbolla ön plana çıkan Kasımpaşa, 
sırasıyla Altay, Atakaş Hatayspor, GZT 
Giresunspor, Galatasaray ve Yukatel 
Kayserispor’u mağlup ederek 5 maçlık 
galibiyet serisi yakaladı. Bu süreçte 
kulüp üst yöneticisi (CEO) Serkan 
Reçber’in de kulübede yer alarak tek-
nik ekibe destek vermesi dikkati çekti.

5 maçta kendine geldi
Kasımpaşa, ligdeki son 5 maçında 

sergilediği performansla ilk 18 haftada 
topladığı puanı geçmeyi başardı. Laci-
vert-beyazlı takım, hanesine toplam 12 
puan yazdırabildiği 18. hafta sonunda 
20’nci ve son sırada yer alabilmişti. Son 
5 haftada ise tüm müsabakaları kaza-
nan Kasımpaşa, puanını 27’ye çıkardı 
ve küme düşme hattında uzaklaşarak 
23. hafta sonunda 13. sıraya yükseldi. 

Kasımpaşa’nın sezon başında kadrosu-
na kattığı Umut Bozok, gol yollarında 
sergilediği etkili performansla alkış 
aldı. Fransa Ligue 1 ekibi Lorient’ten 
kiralanan 25 yaşındaki santrfor, laci-
vert-beyazlı formayla ligde çıktığı 23 
karşılaşmada 11 gole imza attı. Ligde 
en skorer oyuncular sıralamasında 
Trabzonsporlu Andreas Cornelius 
ile ikinci sırayı paylaşan Umut, 11 
golün 5’ini son 6 haftada kaydetti.

Eren ve Doğucan,
göz dolduruyor

Lacivert-beyazlı takımın 21 yaşındaki 
oyuncuları Evren Eren Elmalı ile Do-
ğucan Haspolat, son dönemdeki form 
grafikleriyle adlarından söz ettiriyor. 
Sol bekte forma giyen Eren ile orta 
sahada görev yapan Doğucan, son 6 
haftada Kasımpaşa’nın vazgeçilmez 
isimleri arasında yer aldı. İki futbol-
cu, son 6 müsabakada 90’ar dakika 
forma giydi. Ümit Milli Takım’da 
da görev yapan Evren Eren Elmalı 
ile Doğucan Haspolat, başarılı 
mücadeleleri ve performansla-
rıyla Avrupa’da önemli kulüp-
lerin takip listesine girdi. Bazı 
kulüplerin Kasımpaşa’nın 
altyapısından yetişen Eren 
ve 2 yıl önce Hollanda eki-
bi Excelsior’dan trans-
fer olan 
Doğucan’ı 
takip ettiği 
öğrenildi.

KIRMIZI-beyazlılar, Süper 
Lig’in 16. haftasında 11 Aralık 
2021’de konuk ettiği Trab-

zonspor’un 27 maçlık yenilmezlik seri-
sine 2-1’lik skorla son verdiği karşılaş-
madan sonra oynadığı 7 müsabakada 
da rakiplerine üstünlük sağlayamadı. 
Son 7 lig maçında kazanan taraf ola-
mayan Antalyaspor, bu mücadeleler-
de 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. 
Dış sahada 17. haftada İttifak Holding 
Konyaspor’a 1-0, 19. haftada Galata-
saray’a 2-0, 20. haftada Göztepe’ye 
4-0, 22. haftada Çaykur Rizespor’a 
2-1 yenilen Akdeniz ekibi, iç sahada 
ise 18. haftada Kasımpaşa ile 1-1, 21. 
haftada Fenerbahçe ile 1-1, 23. haf-
tada Gaziantep FK ile 0-0 berabere 
kaldı. Ligde geride kalan 23 haftada 6 
galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet 
sonucunda 24 puanla 17. sırada yer 
alan Antalyaspor, 24. haftada 6 Şubat 
Pazar günü Beşiktaş’a konuk olacak.

KARŞILAŞMANIN 13. 
dakikasında sağ kanattan 
hızlı gelişen İttifak Hol-

ding Konyaspor atağında Soner 
Dikmen’in kaleye doğru gönder-
diği top yandan dışarı gitti. 31. 
dakikada sol kanatta ceza sahası 
dışı çapraz pozisyonda topla 
buluşan Bytqi’nin yaptığı vuruşta, 
kaleci Lis tehlikeyi uzaklaştırdı. 
43. dakikada kaleyi karşıdan gören 
pozisyonda kazanılan serbest vu-
ruşu kullanan Pinares’in şutunda 
top, kaleci Sehic’den döndü. Me-
şin yuvarlağı takip eden Ahmed 

Rayan’ın vuruşunda 
meşin yuvarlak, Barış 
Yardımcı’nın müdahale-
siyle kornere gitti. 45+3. 
dakikada ceza sahası 
içinde oluşan karambolde 
topla buluşan Ahmed 
Hassan’ın şutunda kaleci 
Lis, meşin yuvarlağı kor-
nere attı. Karşılaşmanın 
60. dakikasında ceza 
sahası dışında topla bu-

luşan Soner Dikmen’in şutunda, 
meşin yuvarlak kaleci Lis’te kaldı. 
66. dakikada Bytyqi’nin kaleye 
göndermek istediği topa Pina-
res’in elle müdahale ettiğine karar 
veren hakem Abdulkadir Bitigen, 
Pinares’i sarı kartla cezalandır-
dı. İlk sarı kartını 19. dakikada 
gören Pinares, kırmızı kartla oyun 
dışında kaldı. Pozisyonun dışarıda 
olduğuna hükmeden Abdulkadir 
Bitigen, VAR’dan gelen uyarı 
üzerine kararını değiştirdi ve 
penaltı noktasını gösterdi. Penal-

tıyı kullanan Ahmed Hassan, topu 
filelere gönderdi: 0-1 80. dakikada 
ceza sahası içinde topla buluşan 
Bamba’nın şutunda, meşin yuvar-
lak yandan dışarı gitti. 85. dakika-
da sol kanattan Ahmed Hassan’ın 
şutunda top direğe çarpıp yandan 
auta çıktı. İttifak Holding Kon-
yaspor, karşılaşmadan 1-0’lık skor-
la galip ayrıldı. Konya temsilcisi, 
bu galibiyetle puanını 45’e çıkardı.

Altay, 16 maçtır kazanamıyor
Ligde üst üste 8. yenilgisini alan 
Altay, 7. haftadaki Beşiktaş ma-
çından sonra galip gelemediği 16 
karşılaşmada 3 beraberlik ve 13 
yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip 
haftayı maç fazlası ve 18 puanla 
19. sırada tamamladı. Altay’da 
bu sezon 4. kez sarı kart gören 
Ceyhun Gülselam ile kırmızı kart-
la cezalandırılan Cesar Pinares 
cezaları nedeniyle 6 Şubat Pazar 
günkü Göztepe derbisinde forma 
giymeyecek.

S üper Lig'in ikinci devresine Trab-
zonspor yenilgisi ve Antalyaspor
beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta

Teknik Direktör Sergen Yalçn, 5 puan
kaybnn ardndan “Bizim için savaş şimdi
başlyor” demişti. Bu açklamadan sonra
ligde 6 maça çkan Kara Kartal, 6 galibi-
yetle 18 puan toplad; 13 gol atp kale-
sinde 3 gol gördü. Sergen Yalçn'n
öğrencileri bu periyotta Konyaspor'u da
penaltlarla eleyerek Türkiye Kupas'nda
yar finale yükseldi. Siyah-beyazllar halen
2 kupaya aday tek takm. Bu sezon oyna-
dğ 28 maçn 20'sini kazanan Sergen Yal-
çn'n öğrencileri, 2.25 puan ortalamas
yakalad. Beşiktaş, pek çok istatistikte de
ligin en iyisi konumunda.

Geçen sezonu sollad

Beşiktaş, 2019-20 sezonunu 34 maçta 19
galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak
62 puanla üçüncü srada bitiren Beşiktaş,
attğ 59 gole karşlk ağlarnda 40 gol
görmüştü. Kartal, bu sezon 28 maçta 20
galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 63
puana ulaşt; 62 gol atp 29 gol yedi.

YAŞADIĞI uzun süreli sakatlğn ar-
dndan Sivasspor maçyla ilk 11'e
giren ve 2 gol atan Falcao, Kayseris-
por ağlarn da boş geçmedi. Son 2
maçta 3 kez fileleri havalandran Ko-
lombiyal forvet, kalan haftalarda Ga-
latasaray'n en önemli hücum
silahlarndan biri olacağn ispatlad.
Fatih Terim'in, Kayserispor karşsnda
bu sezon ilk kez uyguladğ çift forvet
sistemini devam ettireceği öğrenildi.
Mostafa Mohamed-Falcao ikilisinin
uyumu ve çalşkan görüntüsü, Terim'i
gelecek adna ümitlendirdi. Tecrübeli
hocann, hafta içindeki taktik antren-
manlarda bek oyuncularndan daha
fazla orta yapmalarn isteyeceği 
öğrenildi.

Onyekuru moral buldu

Ocak ay transfer döneminde takma
katlan Onyekuru, yedek kalp sonra-
dan oyuna girdiği Kayserispor müca-
delesinde attğ 2 golle hem moral
buldu hem de 6 maçlk suskunluğunu
bozdu. Bu sezon 5'inci kez ağlar sar-
san Nijeryal futbolcu, bu gollerin
4'ünü deplasmanda kaydetti. DHA

GALATASARAY
KRİZDEN ÇIKTI

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu'ndan yaplan açklamaya
göre, Fransa'nn Nantes kentinde ya-
plan şampiyonann son gününde ka-
dnlarda 200 metrede Muhsine Gezer
ve yüksek atlamada Fatma Damla
Altn gümüş madalya, erkeklerde ise 3
bin metrede Oğuz Türker bronz ma-
dalya kazand. Bu sonuçla Türkiye
şampiyonay 6 altn, 5 gümüş ve 2
bronz madalya olmak üzere toplamda
13 madalya ile tamamlarken, 32 puan
toplayan Kadn Milli Takm ise Av-
rupa şampiyonu oldu. Ayrca, VIR-
TUS Avrupa Salon Atletizm
Şampiyonas'nda uzun atlama ve 60
metrede altn madalya kazanan Esra
Bayrak ise en iyi kadn atlet seçildi.

13 madalya kazandlar

Milli takmn kafile başkan Ensar
Kurt, şampiyonada 6 kez İstiklal Mar-
ş'n okutmann gururunu yaşadkla-
rn belirterek, "Ne mutlu bize ki
İstiklal Marşmzn kabul edilişinin
yüzüncü ylnda Fransa'da bunu ba-
şardk. Özel sporcularmz madalyala-
rn kahraman şehitlerimize armağan
ettiler ve şehitlerimizi asker selam ile
andlar. Özel sporcularmz şampiyo-
nada 13 madalya kazanarak da bir re-
kora imza attlar. Bu başarya destek
olan başta Cumhurbaşkanmz Recep
Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor
Bakanmz Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu'na, Spor Genel Müdürü Meh-
met Baylan'a, Spor Toto Teşkilat
Başkan Bünyamin Bozgeyik'e 
teşekkür ediyorum" dedi. DHA

ÖZEL SPORCULARDAN
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

Beşiktaş Teknik Direktör 
Sergen Yalçn, ikinci devrenin
başndaki 5 puanlk kaybn 
ardndan “Savaşmz şimdi
başlyor” demişti. Bu sözler-
den sonra siyah-beyazllar
ligde 6’da 6 yapt. Beşiktaş
ligde 20 galibiyetle ligde 
en fazla kazanan takm 
durumunda. Sadece
5 mağlubiyet alan siyah 
beyazllar 62 gol atarak 
bu alanda da lider durumda

YENİ sezon için motivasyonunun çok
yüksek olduğunu dile getiren Japon
pilot, "Benim için ilk sezon. Franz Tost
da bana sürekli sürüşüme odaklan-
mam ve serinkanl davranmam söy-
lüyor. Ben de elimden gelenin en
iyisini yaparak takmma olabildiğince
fazla puan getirmek istiyorum" ifade-
sini kulland. Yuki Tsunoda yeni sezon
hedefleri için ise şunlar söyledi:
"Sezon öncesinde kendime büyük he-
defler koymay sevmiyorum. Yarş
yarş ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunu
bir hedef olarak görmüyorum ama de-
diğim gibi takmma getirebildiğim

kadar çok puan getirmek istiyorum.
Bununla birlikte bir podyum görürsem
bu inanlmaz olur. 
Fakat şimdilik planm hzlca takma
ve araca adapte olup elimden gelenin
en iyisini yapmak."

Gasly çok hzl

Takm arkadaş Pierre Gasly'nin çok iyi
bir pilot olduğunu vurgulayan Tsu-
noda, "Pierre ile ilk olarak 2018'in so-
nunda Motegi'de karşlaştk. Ben o
dönemde Red Bull Junior programna
dahil olmuştum. Honda'nn bir hoş
geldin partisine Pierre ve Franz Tost

da katlmşt. El skşma ve 'Merhaba'
deme şansna sahip olmuştum. Şimdi
ise ayn takmdayz. Pierre Gasly'nin
çok hzl olduğunu biliyorum. Ben de
bir çaylak olarak aracm ve kendimi
zorlayarak ona yardmc olacağm.
Sonrasnda neler olacağn hep birlikte
göreceğiz" diye konuştu.

Gasly: çok objektifiz

AlphaTauri'nin en iyi özelliğinin, güçlü
ve zayf yönlerini çok iyi bilmek oldu-
ğunu dile getiren Gasly ise "Bu ko-
nuda çok objektifiz. Dolaysyla da
herkes ayn amaç için çaba sarf ediyor.
Bu sebeple takmn her yl çok önemli
gelişmeler gösterdiğini söyleyebilirim.
Takm içindeki ilişkimiz ve iş birlikteli-
ğimiz de çok iyi. Umarm bu bizi bu yl
da iyi sonuçlara taşyacak" dedi. Yuki
Tsunoda'nn takm için de kendisi için
de yeni olduğunu belirten Fransz
pilot, "Henüz onu tam olarak tand-
ğm söyleyemem. Ama bir pilot ola-
rak çok yetenekli olduğunu biliyorum.
Geçen sene onu Formula 2 Dünya
Şampiyonas'nda da izledim. Özellikle
yl sonunda doğru çok etkileyici bir
performans ortaya koydu. Çok tecrü-
besi olmamasna karşn kesinlikle çok
hzl. Tabii ki daha öğreneceği şeyler
var. Ama en önemli konu, birlikte bir
takm olarak çalşabilmemiz, onun
olabildiğince hzl bir şekilde arabaya
adapte olmasn ve takmn ileri git-
mesi için katk vermesini sağlamamz"
diye konuştu.

Arac daha çok sevdim

Gasly yeni araç için şunlar söyledi,
"Yeni aracmz harika gözüküyor.
Geçen ylki arac ve görüntüsünü sev-
miştim ama bu ylkini daha çok sev-
dim. Gelişme anlamnda kurallarn bu
yl çok değişmediğini söyleyebilirim.
Ama takmdan öğrendiğim kadaryla
aracn gelişiminden oldukça memnun-
lar." AlphaTauri'nin ayn zamanda bir
moda markas olduğunu söyleyen Pi-
erre Gasly, "Modaya da yarşmaya da
fazlasyla ilgili biri olarak ikisini bir
araya getiren bir takmda yer almak
büyük mutluluk. Her yl tasarmlarn
gelişmesini görmek ve bu projenin bir
parças olmak beni çok heyecanland-
ryor" ifadesini kulland. DHA

KARTAL HER 
ALANDA LIDER

Formula 1 ekiplerinden Scuderia AlphaTauri, yeni arac ve yeni pilotlaryla 2021 F1 Dünya
Şampiyonas hazrlklarn sürdürüyor. Takmn iki genç pilotu Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda,
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonas'nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarn söyledi
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İŞLER
YOLUNDA

MUHTEŞEM İSTATİSTİK

En çok galibiyet alan takm: 20
En az yenilen takm: 5
İçerde en başarl: 14 maç, 34 puan
En çok gol atan takm: 62

İKİNCİ DEVREDE 
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor 1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE 
ÇİÇEK

ZİRAAT Türkiye Kupas Yar Fina-
li’nde Başakşehir’i konuk edecek
olan Beşiktaş, dün yaplan antren-
man öncesinde sağlk ekibine çiçek
vererek 14 Mart Tp Bayram’n kut-
lad. Takm kaptanlar Necip Uysal
ve Atiba Hutchinson, çiçek vererek
Sağlk Kurulu Koordinatörü Tekin
Kerem Ülkü, Doktor Murat Çevik,
Fizyoterapist Zeki Çetin, Fizyotera-
pist Cumhur Erol, Fizyoterapist Ser-
dar Korkmaz, Fizyoterapist Hakk
Can Bereceli, Diyetisyen Cenk Öz-
ylmaz, Masör Cemil Karataş,
Masör Osman Doğru ve Masör
Erkan Ulusoy’dan oluşan sağlk eki-
binin Tp Bayram’n kutlarken, an-
trenman öncesinde sağlk ekibi ve
futbolcular birlikte fotoğraf çektirdi.

MKE Ankaragücü ile Demir Grup
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn
gönderilişinin şokunu yaşayan 

Galatasaray, deplasmandaki Hes
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz

ortamndan çkmay başard

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli
Takm, VIRTUS Avrupa Salon 

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa
şampiyonluğuna ulaşt

SPOR Toto Süper Lig Ahmet 
Çalık Sezonu 23. hafta maçın-
da Galatasaray, sahasında lider 

Trabzonspor’a 2 - 1 yenildi. Üst üste 
4’üncü mağlubiyetini alan Sarı-kırmızılı-
lar, 27 puanla 15’inci sırada yer alırken, 
düşme hattıyla arasında da sadece 3 puan 
kaldı. Fatih Terim’in 9 maçta 1 galibiyetle 
devrettiği süreci 3 maçta 3 mağlubiyetle 
devam ettiren Domenec Torrent, takımın 
düzeleceğini inanıyor. 14 günlük arada 
gelecek takviyelerle birlikte gerçekleşecek 

hazırlık sürecinden birçok konuyu iyileşti-
receğini düşünen İspanyol hoca, oyuncu-
lara güveniyor. Torrent’e çok büyük tepki 
olmasa da taraftar yönetime çok ciddi 
oranda tepki gösteriyor. Trabzonspor ma-
çının sonunda da başkan Burak Elmas ve 
yönetimi istifaya davet edilirken, Galata-
saraylı idareciler çıkış yolu arıyor.

Transferleri tamamlamak istiyorlar
Galatasaray, geçen sezon da Sarı-kırmı-
zılı takımda kiralık olarak forma giyen 

Gedson Fernandes ile bir buçuk yıllığı-
na anlaştı. Son prosedürlerin ardından 
Portekizli futbolcunun İstanbul’a gelmesi 
bekleniyor. Öte yandan sarı-kırmızılı 
yönetim bir defansif orta saha takviyesi 
daha hedefinde. Galatasaray’ın listesinde 
Ross Barkley, Amadou Diwara, Nampalys 
Mendy, Orel Mangala gibi isimler bulu-
nuyor. Kaleci konusunu da Alanyaspor 
maçına kadar çözmek isteyen sarı-kırmı-
zılılar, Sinan Bolat, Okan Kocuk ve İnaki 
Pena arasında gidip geliyor.

SPOR 
Çalık Sezonu 23. hafta maçın-
da Galatasaray, sahasında lider 

KIRMIZI
Lig’in 16. haftasında 11 Aralık 
2021’de konuk ettiği Trab-

KARŞILAŞMANIN 
dakikasında sağ kanattan 
hızlı gelişen İttifak Hol-

KASIMPASA’NIN
YUKSELİSİ
SURUYOR

ANTALYASPOR
kazanmayı unuttu
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Spor Toto Süper Lig’in son 5 haftasında hanesine 15 puan 
yazdıran Kasımpaşa, yükselen form grafiğiyle dikkati çekiyor

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasın-
da Gaziantep FK ile 0-0 berabere 
kalan Fraport TAV Antalyaspor’da 

galibiyet hasreti sürüyor

SPOR Toto Süper Lig’in 23. 
haftasında Galatasaray’ı dep-
lasmanda 2-1 mağlup ederek 

liderliğini sürdüren Trabzonspor, 
İstanbul takımlarına mağlup olmadı. 
Bordo-mavililer, İstanbul temsilcileri-
ne karşı bu sezon oynadığı 7 karşılaş-
mada, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 
mağlubiyet yüzü görmedi. Karadeniz 
ekibi, “Dört büyükler” diye adlandı-
rılan takımlar içerisindeki rakipleri 
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı 
mağlup etmeyi başardı.

Büyük maçlar
Trabzonspor, ligin ilk yarısında Ga-
latasaray ile sahasında 2-2 berabere 
kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 
galip geldi. Fenerbahçe’yi ilk yarıda 
kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavi-
liler, İstanbul’da Beşiktaş karşısında 
da sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıl-
dı. Trabzonspor, büyük maçlarda 3 
galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 
Bordo-mavili takım, İstanbul’un diğer 
takımları karşısında ise Kasımpaşa’yı 
deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih 
Karagümrük’ü İstanbul’da 2-0 mağlup 
ederken sahasında Medipol Başakşehir 
ile 0-0 berabere kaldı.

Taraftarı sevince boğdu
Bordo-mavili takımın deplasmanda 
oynadığı maçı evlerinde, iş yerlerinde 
ve kafelerde izleyen taraftarların heye-
canı, ilk yarının 1-0 geride tamamlan-
ması sonrası ikinci yarıda zirve yaptı. 
Bakasetas’ın 84. dakikadaki beraberlik 
golünün ardından galibiyet beklen-
tisine giren taraftarlar, 90. dakikada 
Edin Visca’nın skoru 2-1’e taşıyan 
golüyle adeta sevince boğuldu. Sosyal 
medyadan gol sevinçlerini paylaşan 
taraftarlardan bazılarının maçı izledik-
leri televizyonları yerinden çıkarmaya 
çalıştıkları, bazılarının da aileleriyle 
birlikte galibiyeti kutladıkları görüldü.

SPOR 
haftasında Galatasaray’ı dep-
lasmanda 2-1 mağlup ederek 

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen 
2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların bu sonucun ardından düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kaldı

igin ilk 17 haftasında istediği 
performansı sergileyemeyen laci-
vert-beyazlı futbol takımı, teknik 

direktör, kadro ve oyun sisteminde de-
ğişikliğe gidilmesinin ardından önemli 

Şenol Can (1 maç), Cihat Arslan (9 
müsabaka) ve Hakan Kutlu’nun (7 
karşılaşma) görev yaptığı 17 haftalık 
periyotta sadece 2 galibiyet alabilen 
Kasımpaşa, son 6 maçında ise yenilgi 
yüzü görmeyip, 5 kez sahadan galibi-
yetle ayrıldı. Sami Uğurlu yönetiminde 
çıktığı ilk müsabakada Fraport TAV 
Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan la-
civert-beyazlılar, 19. haftadan itibaren 
ise yükselişe geçti. Bu süreçte oynadığı 
futbolla ön plana çıkan Kasımpaşa, 
sırasıyla Altay, Atakaş Hatayspor, GZT 
Giresunspor, Galatasaray ve Yukatel 
Kayserispor’u mağlup ederek 5 maçlık 
galibiyet serisi yakaladı. Bu süreçte 
kulüp üst yöneticisi (CEO) Serkan 
Reçber’in de kulübede yer alarak tek-
nik ekibe destek vermesi dikkati çekti.

Kasımpaşa, ligdeki son 5 maçında 
sergilediği performansla ilk 18 haftada 
topladığı puanı geçmeyi başardı. Laci-
vert-beyazlı takım, hanesine toplam 12 
puan yazdırabildiği 18. hafta sonunda 
20’nci ve son sırada yer alabilmişti. Son 
5 haftada ise tüm müsabakaları kaza-
nan Kasımpaşa, puanını 27’ye çıkardı 
ve küme düşme hattında uzaklaşarak 
23. hafta sonunda 13. sıraya yükseldi. 

Kasımpaşa’nın sezon başında kadrosu-
na kattığı Umut Bozok, gol yollarında 
sergilediği etkili performansla alkış 
aldı. Fransa Ligue 1 ekibi Lorient’ten 
kiralanan 25 yaşındaki santrfor, laci-
vert-beyazlı formayla ligde çıktığı 23 
karşılaşmada 11 gole imza attı. Ligde 
en skorer oyuncular sıralamasında 
Trabzonsporlu Andreas Cornelius 
ile ikinci sırayı paylaşan Umut, 11 
golün 5’ini son 6 haftada kaydetti.

Eren ve Doğucan,
göz dolduruyor

Lacivert-beyazlı takımın 21 yaşındaki 
oyuncuları Evren Eren Elmalı ile Do-
ğucan Haspolat, son dönemdeki form 
grafikleriyle adlarından söz ettiriyor. 
Sol bekte forma giyen Eren ile orta 
sahada görev yapan Doğucan, son 6 
haftada Kasımpaşa’nın vazgeçilmez 
isimleri arasında yer aldı. İki futbol-
cu, son 6 müsabakada 90’ar dakika 
forma giydi. Ümit Milli Takım’da 
da görev yapan Evren Eren Elmalı 
ile Doğucan Haspolat, başarılı 
mücadeleleri ve performansla-
rıyla Avrupa’da önemli kulüp-
lerin takip listesine girdi. Bazı 
kulüplerin Kasımpaşa’nın 
altyapısından yetişen Eren 
ve 2 yıl önce Hollanda eki-
bi Excelsior’dan trans-
fer olan 
Doğucan’ı 
takip ettiği 
öğrenildi.

KASIMPASA’NINKASIMPASA’NINKASIMPASA’NIN
YUKSELİSİYUKSELİSİYUKSELİSİYUKSELİSİYUKSELİSİYUKSELİSİ
SURUYORSURUYOR
Spor Toto Süper Lig’in son 5 haftasında hanesine 15 puan 
yazdıran Kasımpaşa, yükselen form grafiğiyle dikkati çekiyor

FIRTINA GiBi!
Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ı deplasmanda 2-1 yenen 

Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibini de mağlup etmeyi başardı

KONYASPOR
TAKiPTE 

GALATASARAY KOMADAN ÇIKAMIYORGALATASARAY KOMADAN ÇIKAMIYOR

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Altay’ı 
1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, 

lider Trabzonspor’u takibine devam etti



SARI-Lacivertliler, büyük 
umutlarla gittiği Sivas’tan 
ağır yaralı döndü. Fe-

nerbahçe , çok iyi başlayıp 1-0 
öne geçtiği karşılaşmada 1-1 
berabere kaldı. Ancak 2 pu-
andan çok daha fazla kayıplar 
yaşandı. İlk olarak Serdar Aziz, 
sakatlanarak kenara gelmişti. 
Dün kontrolleri yapılan tecrübeli 
stoperin sağ kasık bölgesinde 1. 
derece zorlanma tespit edildi. 
Serdar’ın sahalara dönmesi 2 
haftayı bulacak. Başarılı oyuncu, 
Milli aradan sonraki ilk maç olan 
Başakşehirmücadelesinde zaten 
cezalı olduğu için oynayama-
yacaktı. Sarı-Lacivertliler’e bir 
kötü haber de Filip Novak’tan 
geldi. Çek savunmacı da sakat-
landığı için 55’te kenara gelmişti. 
Novak’ın kontrollerinde duru-

munun Serdar Aziz’den de ciddi 
olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli 
futbolcunun sol uyluk arka üst 
adale tendonunda, tendon içi 
yırtık tespit edildi. Novak’ın 
yaklaşık 1 ay forma giyemeyeceği 
öğrenildi.

Berke yıkıldı
Fenerbahçe’de Berke Özer, Ped-
ro Henrique’nin frikikten attığı 
golde çaresiz kalmıştı. Genç file 

bekçisine karşılaşmanın ardın-
dan taraftarlar büyük tepki gös-
terdi. Moral olarak zaten büyük 
çöküş yaşayan Berke, bu tepkiler 
sonrası sosyal medya hesaplarını 
kapattı. Hem İsmail Kartal hem 
de takım arkadaşları 21 yaşında-
ki kaleciye moral vermeye çalıştı. 
Ancak büyük üzüntü yaşayan 
Berke Özer’in İstanbul’a dönüş 
yolunda ağzını bıçak açmadığı 
öğrenildi.

TÜRK futbolundaki değişim A 
Milli Takım’a da yansıdı. Şenol 
Güneş’in görevinden ayrılmasının 
ardından farklı bir arayışa giren 
Türkiye Futbol Federasyonu Yö-
netim Kurulu, bir dönem Beşiktaş 

forması giyen Stefan 
Kuntz’u takımın ba-
şına getirdi. Alman-
ya’da alt liglerdeki 
takımlarda teknik 
direktörlük yapan, 
zaman zaman spor-
tif direktör ve yöne-
tim kurulu başkan-

lığında bulunan Kuntz, 
teknik adamlıktaki 
en önemli deneyimini 
Almanya 21 Yaş Altı 
Milli Takımı’yla yaşadı. 
A Milli Takım, üst 
düzeyde fazla tecrübesi 
olmayan 59 yaşındaki 
Kuntz yönetiminde 
Dünya Kupa-
sı’na katıl-
mak için 
play-off 
oynaya-
cak.

Cim Bom, Roma’da forma giyen yıldız orta 
saha Diawara için görüşmelerini sürdürü-
yor. 24 yaşındaki futbolcunun, Sarı- Kırmı-
zılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi

Geride kalan yıl-
larda görev alan 
veya Süper Lig’de 

sık sık teknik direktör-
lük yapan isimler son 

dönemde tercih 
edilmezken, 

kulüpler genç 
veya kari-

yerlerinin 
başında 
bulunan 
teknik 
adamlara 
yöneldi. 
Aytemiz 
Alan-

yaspor, 
Fraport TAV 

Antalyaspor ve Göztepe 
genç teknik adamlarla ligde 
başarı kovalarken, Beşiktaş 
ve Galatasaray ise teknik 
direktörlükte fazla deneyimi 
olmayan isimlerle hedef-
lerine ulaşmaya çalışıyor. 

Medipol Başakşehir ve Va-
vaCars Fatih Karagümrük ise 

kariyerlerinin başındaki teknik 
adamlarla ligde mücadelesini 
sürdürüyor. Kariyerli isimler 
Fatih Terim, Mustafa Denizli 
ve Şenol Güneş 18 sezon sonra 
aynı anda herhangi bir takımı 
çalıştırmazken; Abdullah Avcı, 
İsmail Kartal, Rıza Çalımbay, 
Hikmet Karaman ve Hamza 
Hamzaoğlu, ligin en tecrübeli 
isimleri olarak dikkati çekiyor.

Farioli, Nuri Şahin
ve El Maestro
Süper Lig’de Aytemiz Alan-
yaspor’u çalıştıran Franceso 
Farioli, Fraport TAV Antal-
yaspor’da oyuncu-teknik direk-
tör olarak görev yapan Nuri 
Şahin ve Göztepe’nin başında 
bulunan Nestor El Maestro, 
genç yaşlarıyla dikkati çekiyor. 
Futbol hayatını bitirdikten son-
ra ülkesinde ve Aytemiz Alan-
yaspor’da yardımcı antrenör 
veya kaleci antrenörü olarak gö-
rev yapan Farioli, Süper Lig’de 
teknik direktör olarak 2021’de 
Fatih Karagümrük’ün başına 
geçti. Fatih Karagümrük’ün 
ardından 31 Aralık 2021’de 
Aytemiz Alanyaspor’un başına 
getirilen 32 yaşındaki İtalyan 
çalıştırıcı, yeni takımına başarılı 
sonuçlar aldırdı. Fraport TAV 
Antalyaspor da Ersun Yanal 
sonrası farklı bir yapılanmaya 
giderek oyuncusu Nuri Şahin’i 
çalıştırıcı olarak görevlendirme 
kararı aldı. Futbolculuğu döne-
minde önemli takımlarda görev 
yapan 33 yaşındaki Nuri Şahin, 
oyuncu ve teknik direktör ola-
rak farklı bir deneyim içinde yer 
alıyor. Göztepe’nin 38 yaşın-
daki çalıştırıcısı El Maestro da 

Spartak Trnava, CSKA Sofya ve 
Sturm Graz’da yakalayamadığı 
istikrarı Süper Lig’de yakalama-
ya çalışıyor. El Maestro, ligin ilk 
yarısında iyi sonuçlar alamayan 
takımının son 4 maçtaki galibi-
yetleriyle başarı yakaladı.

Emre Belözoğlu ve
Volkan Demirel
Futbolculuk dönemlerinde 
önemli ve uzun bir kariyere 
sahip olan Emre Belözoğlu ile 
Volkan Demirel, teknik direk-
törlükteki ilk deneyimlerinde 
önemli sorumluluklar alarak 
dikkati çekiyor. Fenerbahçe’de 
geçen sezon sportif direktörlük 
yapan ve Erol Bulut’un görevin-
den ayrılmasının ardından kısa 
süreliğine sarı-lacivertli takımın 
teknik direktörlüğüne getirilen 
Belözoğlu, Medipol Başakşe-
hir’de bu deneyimini sürdürü-
yor. Aykut Kocaman’ın yerine 
teknik direktörlüğe getirilen 41 
yaşındaki Belözoğlu yönetimin-
de Medipol Başakşehir, üst üste 
aldığı iyi sonuçlarla çıkışa geçti. 
Fatih Karagümrük de ligde 
farklı bir anlayışı tercih eden 
takımlar arasında yer aldı ve 
Farioli’nin ardından Fenerbah-
çe’de teknik heyette yer alan, 
bu sezon başında da yorumcu-
luk yapan Volkan Demirel ile 
anlaştı. 40 yaşındaki Demirel, 
kariyerinin ilk döneminde son 
dönemde düşüşe geçen takımını 
toparlamaya çalışacak.

Beşiktaş altyapıya döndü
Farklı bir anlayışla ligdeki mü-
cadelesini sürdüren bir başka 
takım Beşiktaş oldu. Geçen 
sezon şampiyonluğu getiren 
teknik direktör Sergen Yalçın 
ile yollarını ayıran Beşiktaş, bu 
kritik göreve 19 yaş altı teknik 
sorumlusu Önder Karaveli’yi 
getirdi. Karaveli yönetiminde 
Turkcell Süper Kupa’yı müze-
sine götüren siyah-beyazlı ekip, 
ligde de bu teknik adam yöneti-
minde 9. sıradan 6. sıraya kadar 
yükseldi.

Galatasaray, Guardiola’nın 
yardımcısını getirdi
Ligde bu sezon tarihinin en 
kötü performanslarından birini 
yaşayan Galatasaray yönetimi 
ise tecrübeli teknik adam Fatih 
Terim’in yerine Manchester 
City Teknik Direktörü Pep Gu-
ardiola’nın yardımcılığını yapan 
İspanyol Domenec Torrent’e 
görev verdi. Bayern Münih ve 
Manchester City dönemlerinde 
Guardiola’nın en yakınındaki 
isim olan 59 yaşındaki Torrent, 
New York City ve Flamen-
go’daki hayal kırıklıklarını Ga-
latasaray’ın başında yaşamamak 

için çalışmalar 
yürütecek. 
Sarı-kırmızılı 
takım, Torrent 
yönetimindeki 
3 maçta ise sahadan mağlup 
ayrıldı.

İlhan Palut, Ömer
Erdoğan istikrarlı
İttifak Holding Konyaspor’un 
teknik direktörü İlhan Palut, 
Atakaş Hatayspor’un başında 
bulunan Ömer Erdoğan ve 
GZT Giresunspor’u çalıştıran 
Hakan Kutlu, yakaladıkları 
istikrarla ligin aranan isimle-
ri arasına girdi. Konyaspor’u 
lider Trabzonspor’un ardından 
ikinci sıraya taşıyan 45 yaşında-
ki Palut, Atakaş Hatayspor ve 
Göztepe’deki deneyimlerinin 
ardından mevcut takımıyla ba-
şarılı bir dönem yakaladı. Fatih 
Karagümrük’te kısa süreli çalı-
şan 44 yaşındaki Ömer Erdoğan 
ise Atakaş Hatayspor’un başın-
da istikrarıyla kariyerini sürdü-
rüyor. Kısa süreliğine Demir 
Grup Sivasspor’u çalıştıran 50 
yaşındaki Hakan Keleş de GZT 
Giresunspor’un başında Süper 
Lig heyecanını sürdürüyor. Ge-
çen sezon takımını Spor Toto 
1. Lig’den Süper Lig’e çıkaran 
Keleş, GZT Giresunspor’u 
ligde tutmak için çalışıyor. 
Aytemiz Alanyaspor’a başarılı 
sonuçlar aldıran ve geçen sezon 
Fenerbahçe Teknik Direktörü 
olarak umduğunu bulamayan 
46 yaşındaki Erol Bulut ise yeni 
bir çıkış için Gaziantep FK’nın 
başına geçti. Fenerbahçe ve 
Beşiktaş’ta forma giyen Brezilya 
asıllı Mert Nobre ise kısa süreli 
Gençlerbirliği Teknik Direktör-
lüğü görevinin ardından yeni bir 
sayfa açmak için Altay’ın başına 
geçti. Ülkesi İtalya ile İspan-
ya’da teknik direktör olarak is-
tikrar yakalayamayan Vincenzo 
Montella, Adana Demirspor’da 
yakaladığı başarıyı sezon sonu-
na kadar sürdürmeye çalışacak.

Kasımpaşa’da
Serkan Reçber
Teknik direktör konusunda 
ligin en istikrarsız takımların-
dan biri olarak dikkati çeken 
Kasımpaşa, Cihat Arslan ve 
Hakan Kutlu’nun ardından 
farklı bir yapılanmaya gitti. Ku-
lüpte üst yönetici (CEO) olarak 
görev yapan Serkan Reçber, 
son dönemde tribünden yedek 
kulübesine inerek takımını 
toparlamaya çalışıyor. Reçber’e 
bu kritik dönemde antrenörler 
Ümit Şengül ile Sami Uğurlu 
destek verirken, Kasımpaşa yeni 
yapılanmayla üst üste 5 maç 
kazandı.

Spor Toto Süper Lig’de teknik direktör anlayışında 
son dönemde önemli değişimler yaşanıyor

SÜPER Lig’de 
23. hafta geçilir-
ken, Trabzonspor 

54 puanla liderliğini 
sürdürüyor. Bordo mavili 
takımın başarısındaki 
mimarlardan birisi de 
kaleci Uğurcan Çakır. 
Fırtına’nın kaptanı 
gösterdiği başarı-
lı performansla, 
takımını yaptığı 
kurtarışlarla ayakta 
tutmasıyla göz önüne 
çıkıyor. Galatasaray 
maçında da yaptığı 
kritik kurtarışlarla 
galibiyetin önemli 
başrollerinden birisi 
olan milli eldiven, 
Avrupa’nın 5 büyük 
liginde de gösterdiği 
başarılı performansla 
zirvede yer alıyor. 

Sehic’le zirvede
Uğurcan Çakır, 
Süper Lig ve 5 büyük 

ligdeki yüksek kurtarış 
yüzdesine sahip kaleci-
ler arasında yüzde 82 ile 
zirvede yer aldı. Bordo 
mavili takımın kalecisi 
zirveyi Konyaspor ‘un 
kalecisi Sehic ile paylaştı.  
İşte Süper Lig ve Avru-

pa’nın 5 büyük liginde 
yüksek kurtarış yüzdesine 
sahip 10 kaleci:
Uğurcan Çakır - Trab-
zonspor: % 82
Ibrahim Sehic - Kon-
yaspor: % 82 
Jose Sa - Wolves: % 81

Mark Flekken - 
Freiburg: % 80
Yassine Bou-
onu - Sevilla: 
% 79
Unai Simon - 
Athletic Bilbao: 
% 78
Aaron Rams-
dale - Arsenal: 
% 78
Pau Lopez - 
Marsilya:
% 78
Samir Handa-
novic - Inter: 
% 78
Walter Benitez 
- Nice:
% 78

Fenerbahçe, Sivas deplasmanından 1 puanla döndü. Ancak yaşanan kayıp 2 puanla sınırlı kal-
madı. Serdar Aziz’in sağ kasık bölgesinde zorlanma, Novak’ın sol arka üst uyluk tendonunda 

yırtık tespit edildi. Berke Özer ise eleştiriler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapattı

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Trabzonspor’da forma giyen milli 
kaleci Uğurcan Çakır, performansıyla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı

S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-
tasnda deplasmanda Aytemiz
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad.

13 maçlk seri bitti

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük,
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor,
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son
buldu.

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn
kazanarak takmn yar finale çkartma
başars yakalad. Teknik direktör Ersun
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal,
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde... 

İlk yar 1-0

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla
sona erdi.

Net skor

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu
att ve topu filelerle buluşturdu.
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi:
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan 
yenilgiyle ayrld.

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir
anda dikkatleri üzerine
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza
konusunda da ilginç gelişme var.
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin
almasn isteriz’ açklamasndan
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya
başlamş, taraftarlar önümüzdeki
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin
oynayacak olmas da bu transferin
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü.

Önemli bir golcü

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü.
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz.
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi. 

Hatayspor açklamşt

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir
şekilde doğrulamş ve ''Açkças
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip.
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik 
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal 
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir
kaleci arayşnda olduğu için 24
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil
etti. Sene başndan beri sürekli
performansn artran Uğurcan,
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve
artk veda zamannn yaklaşmas,
30 yaşn aşan Wojciech
Szczesny’ye alternatif aranmas
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda
liste başna çkt.

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir
skorla mağlup ederek alt sralardan
kurtulma adna önemli bir galibiyet

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti.
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus,
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu,
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA

Milli tenisçinin
ilk şampiyonluğu

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri
boyuncu 612 maçta görev ald.
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet,
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal,
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal,
Denizlispor, MKE Ankaragücü,
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig
şampiyonluğu bulunuyor. DHA

YANAL’IN 
KARİYERİ

*
S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-
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lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
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gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal,
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.
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gücü ile Göztepe Eryaman Sta-
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çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde... 

İlk yar 1-0

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla
sona erdi.

Net skor

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu
att ve topu filelerle buluşturdu.
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi:
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan 
yenilgiyle ayrld.

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir
anda dikkatleri üzerine
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza
konusunda da ilginç gelişme var.
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin
almasn isteriz’ açklamasndan
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya
başlamş, taraftarlar önümüzdeki
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin
oynayacak olmas da bu transferin
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü.

Önemli bir golcü

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü.
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz.
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi. 

Hatayspor açklamşt

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir
şekilde doğrulamş ve ''Açkças
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip.
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi
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25 OCAK 2022 SALI

ARA transfer döneminde ça-
lışmalarını harıl harıl sürdüren 
Galatasaray ‘da orta sahada 

listede yer alan isimlerden bir tanesi de 
Amadou Diawara’ydı. İtalya Serie A 
ekiplerinden Roma’nın formasını giyen 
Ganalı yıldız için Cim Bom’un yanı sıra 
İspanya’nın köklü kulüplerinden Valen-
cia da devredeydi. Gelen son bilgilere 
göre transfer yarışında Aslan’ın bir adım 
önde olduğu bilgisine ulaşıldı. Ancak 

Roma’nın, yaklaşık 8 mil-
yon Euro’luk bir bonser-
vis bedeli talep etmesi 
nedeniyle taraflar arasın-
da bir takım pürüzlerin 
olduğu bildirildi. Sarı- 
Kırmızılılar, bu konu-
da Çizme temsilcisi ile 
orta yol arayışlarını 
sürdürüyor.

ARA 
lışmalarını harıl harıl sürdüren 
Galatasaray ‘da orta sahada 

SARI
umutlarla gittiği Sivas’tan 
ağır yaralı döndü. Fe-

UĞURCAN GİBİSİ YOK

TURK FUTBOLU
DEGİSİYOR!

KANARYA YARALI!FENERBAHCE’DEN 
EVERTON’A

DiAWARA 
TEMASI

futbolundaki değişim A 
Milli Takım’a da yansıdı. Şenol 
Güneş’in görevinden ayrılmasının 
ardından farklı bir arayışa giren 
Türkiye Futbol Federasyonu Yö-
netim Kurulu, bir dönem Beşiktaş 

forması giyen Stefan 
Kuntz’u takımın ba-
şına getirdi. Alman-
ya’da alt liglerdeki 
takımlarda teknik 
direktörlük yapan, 
zaman zaman spor-
tif direktör ve yöne-
tim kurulu başkan-

lığında bulunan Kuntz, 
teknik adamlıktaki 
en önemli deneyimini 
Almanya 21 Yaş Altı 
Milli Takımı’yla yaşadı. 
A Milli Takım, üst 
düzeyde fazla tecrübesi 
olmayan 59 yaşındaki 
Kuntz yönetiminde 
Dünya Kupa-
sı’na katıl-
mak için 
play-off 
oynaya-
cak.

Cim Bom, Roma’da forma giyen yıldız orta 
saha Diawara için görüşmelerini sürdürü-
yor. 24 yaşındaki futbolcunun, Sarı- Kırmı-
zılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi

Geride kalan yıl-
larda görev alan 
veya Süper Lig’de 

sık sık teknik direktör-
lük yapan isimler son 

dönemde tercih 
edilmezken, 

kulüpler genç 
veya kari-

yerlerinin 
başında 
bulunan 
teknik 
adamlara 
yöneldi. 
Aytemiz 
Alan-

yaspor, 
Fraport TAV 

Antalyaspor ve Göztepe 
genç teknik adamlarla ligde 
başarı kovalarken, Beşiktaş 
ve Galatasaray ise teknik 
direktörlükte fazla deneyimi 
olmayan isimlerle hedef-
lerine ulaşmaya çalışıyor. 

Medipol Başakşehir ve Va-
vaCars Fatih Karagümrük ise 

kariyerlerinin başındaki teknik 
adamlarla ligde mücadelesini 
sürdürüyor. Kariyerli isimler 
Fatih Terim, Mustafa Denizli 
ve Şenol Güneş 18 sezon sonra 
aynı anda herhangi bir takımı 
çalıştırmazken; Abdullah Avcı, 

Spor Toto Süper Lig’de teknik direktör anlayışında 
son dönemde önemli değişimler yaşanıyor

SPOR www.gazetedamga.com.tr

transfer döneminde ça-
lışmalarını harıl harıl sürdüren 
Galatasaray ‘da orta sahada 

listede yer alan isimlerden bir tanesi de 
Amadou Diawara’ydı. İtalya Serie A 
ekiplerinden Roma’nın formasını giyen 
Ganalı yıldız için Cim Bom’un yanı sıra 
İspanya’nın köklü kulüplerinden Valen-
cia da devredeydi. Gelen son bilgilere 
göre transfer yarışında Aslan’ın bir adım 
önde olduğu bilgisine ulaşıldı. Ancak 

Roma’nın, yaklaşık 8 mil-
yon Euro’luk bir bonser-
vis bedeli talep etmesi 
nedeniyle taraflar arasın-
da bir takım pürüzlerin 
olduğu bildirildi. Sarı- 
Kırmızılılar, bu konu-
da Çizme temsilcisi ile 
orta yol arayışlarını 
sürdürüyor.

TURK FUTBOLU
DEGİSİYOR!

AWARA 
TEMASI

Milli takımda Stefan Kuntz

Kuntz

Emre BelözoğluEmre Belözoğlu

KÖTÜ bir sezon 
geçiren İngiltere 
Premier Lig ekibi 

Everton, önceki hafta 
teknik direktörü Rafa Be-
nitez ile yollarını ayırmış-
tı. Yeni teknik direktör 
için arayışlarını sürdüren 
İngiliz ekibi, Fenerbahçe 
‘nin eski teknik direktörü 
Vitor Pereira’da karar 
kıldı. Vitor Pereira ile ya-
pılan son görüşme olumlu 
geçti. İngiltere basınında 
yer alan haberlere göre 
Everton’ın sahibi Farhad 
Moshiri, ileriye dönük 
ve uzun bir yapılanma 
çerçevesinde takımın 

başında Vitor Pereira’yı 
görmek istiyor. Kariyerin-
de Portekiz şampiyonluğu 
da dahil 9 kupası oldu-
ğundan bahsedilen Vitor 
Pereira’nın geçtiğimiz 
günlerde Everton’la yap-
tığı görüşmede oldukça 
etkilendiği ve göreve 
başlamaya hevesli olduğu 
ifade edildi. Ayrıca Ever-
ton’ın üst düzey isimleri-
nin çoğunun favorisinin 
Pereira olduğu belirtildi. 
Kısa süre içinde Premier 
Lig ekibinin Pereira’yla 
sözleşme imzalayıp, resmi 
açıklamayı yapması bek-
leniyor.

İngiltere Premier Lig’de Rafael Benitez ile yolla-
rını ayıran Everton’da sürpriz bir isim gündeme 
geldi. İngiliz kulübünün Fenerbahçe’den ayrılan 

Vitor Pereira ile anlaştığı iddia edildi
KÖTÜ 
geçiren İngiltere 
Premier Lig ekibi 



HER zaman yeni şeyler keşfet-
meyi sevdiğini anlatan Damla 
Makar, “Yani mezun olmuş biri 
olarak umutsuzluğa alışmadan 
üretmeye ve keşfetmeye devam 
etmek en önemli planım. Uzun 
soluklu dizi projeleri haricinde, 
bağımsız sinema filmlerinde ve 
tiyatro sahnesinde yer almayı 
istiyorum. Aslında bakacak olur-
sak etrafımızda o kadar çok hikâ-
ye var ki, bunları bulunduğum 
ülkenin sınırlarını aşarak anlat-
mak en büyük isteklerimden. Şu 
ana kadar oldukça etkilendiğim 

ve oynamayı 
hayal ettiğim 
3 karakter var. 
Bunun için ma-
teryal toplu-
yor ve benim 
için doğru 
zamanının 
gelmesini 
bekliyorum” 
ifadelerini 
kullandı.

Habertürk’e konuşan Damla Ma-
kar, Üç Kuruş dizisini ve oyun-
culuk kariyerine ilişkin bilinme-

yenleri anlattı. Diziden teklif aldığında 
çok mutlu olduğunu anlatan Makar, “Ay 
Yapım’ın bir projesinde yer alacağım için 
sevinç, heyecan ve gurur duydum. ‘Üç 
Kuruş’un yönetmeni ve ekibiyle tanış-
tıktan sonra kuvvetli bir iletişimimizin 
olacağını anlamıştım, ekip ruhuna önem 
veriyorum bu yüzden kadroya dahil oldu-
ğumu öğrendiğimde onurlandım” dedi.
Usta isimlerle oynamak başka
Dizide oyunculuktaki usta isimlerle oyna-
dığını hatırlatan Makar, bunun büyük bir 
gurur olduğunu söyledi. Makar, “Mes-
leğimin gelişmesi açısından çok önemli, 
sadece kariyerim için değil hayata bakış 
açım için de aynı zamanda, bana göre bu 
bir bütündür. Etrafımdaki insanları tü-
ketmekten ziyade, hangi yaşta ve mevkide 
olursa olsun onlardan bir şeyler öğren-
mek beni hayata bağlar ve geliştirir. Her 
fırsatta onlarla sohbet eder, bazı fikirleri 
paylaşıp tartışırım, bu da bana yeni bakış 
açıları katıyor. Böyle kıymetli sanatçılar 
ile paylaşım içinde olmak inanılmaz bir 
deneyim ve bu da beni motive ediyor. 
Özellikle beraber doğaçlama yaparken, 
bir yapbozun parçalarını birlikte tamam-
lıyormuşuz hazzını hissediyorum” diye 
konuştu.
Sevgi arayışı içindeyiz
Dizideki Halide karakteriyle benzer 
yönlerini de anlatan Makar, “Muhakkak. 
Halide benden birkaç yaş küçük olsa da 
benim parçalarımdan biri. ‘Halide’ kolay 

iletişim kurabiliyor, dışa dönük, muzip bir 
yanı da var. Ayrıca ailesine de çok değer 
veriyor, iyi niyetli, sezgilerine güveniyor, 
ona karşı yapılan herhangi bir haksızlığı 
önce gönlünde yumuşatıyor aynı benim 
gibi. Dünyayı algılama biçimi benim için 
araştırılması eğlenceli olduğu kadar aslın-
da oldukça hüzünlü de çünkü pek yansıt-
masa da sevgi arayışı içinde bence” dedi.
Sen anlatılmaz yaşanır
Dizi setindeki ortam hakkında da bilgiler 
veren Makar, “Size desem ki, anlatıl-
maz yaşanır (Gülüyor). Hele ki bu kış 
günlerinde sobanın başında toplanıp, 
bir yandan ısınırken bir yandan sohbet 
etmek paha biçilmez. Attığımız kahkaha-
lar da cabası. Mesela birimizin cebinden 
muhakkak bir çekirdek çıkar, onu pay-
laşırız veya çalan bir şarkıya hep birlikte 
eşlik ederiz. Setimin olmadığı günlerde 
inanın çok özlüyorum onları” ifadelerini 
kullandı.
Roman havası öğrendim
Dizinin Roman mahallesinde çekildiğini 
ve Romanlardan da çok şey öğrendiğini 
kaydeden güzel oyuncu, “Hepsiyle güzel 
bir uyum içindeyiz. Onlarla çekilen mut-
fak sahnelerimde birlikte oyun kurarken 
çok yardımları dokunuyor bana. Çocuk-
lar ise bir o kadar şeker, set aralarında 
o kadar müthiş sorular soruyorlar ki 
anlatamam! Şu pandemi olmasa hepsine 
sarılmak geliyor içimden. Ama durup 
dururken dans etmeye başladığımız anlar 
en eğlendiğim anlardan biri. “-Kız Hali-
de!” diye sesleniyorlar bana, “-Azcık kıvır 
kız bak bak!” diyerek bana roman havası 

öğrettiler. Onlara parmaklarımı 
şaklatmayı öğreneceğime söz verdim, 
hala üzerinde çalışıyorum” şeklinde 
konuştu.

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR
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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 SultanMehmet 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 veMilli Birlik günü dolayı-
sıyla düzenlediği anma programı
Saraçhane Parkı'da gerçekleşti. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma
programına İstanbulMilletvekilleri
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 İmamHatibi 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 Temmuzmarşlarının 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 müjdesiylemüze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-
lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazetemanşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenenmuhteşemmabedin 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 İlanKurumuYönetimKurulu Baş-
kanı Prof. Dr.M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönümnoktası olmuş ise
FethiyeCamii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlanKurumumuzca hazırlanan bu
kitap, AyasofyaCamii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. NitekimAyasofyaCamii her

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

lar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili
atılanmanşetlerin, 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.
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Ekranların sevilen dizisi ‘Üç Kuruş’ta ‘Halide’ karakterine hayat veren Damla Makar, hem diziyi hem de bilin-
meyenlerini anlattı. Birbirinden usta oyuncularla rol almasının sadece kariyeri değil, hayata bakış açısı için 

de önemli olduğunu vurgulayan Makar, kendisini ise şöyle tanımlıyor: Azimli, hassas ve hayalperest

zaman yeni şeyler keşfet-
meyi sevdiğini anlatan Damla 
Makar, “Yani mezun olmuş biri 
olarak umutsuzluğa alışmadan 
üretmeye ve keşfetmeye devam 
etmek en önemli planım. Uzun 
soluklu dizi projeleri haricinde, 
bağımsız sinema filmlerinde ve 
tiyatro sahnesinde yer almayı 
istiyorum. Aslında bakacak olur-
sak etrafımızda o kadar çok hikâ-
ye var ki, bunları bulunduğum 
ülkenin sınırlarını aşarak anlat-
mak en büyük isteklerimden. Şu 
ana kadar oldukça etkilendiğim 

ve oynamayı 
hayal ettiğim 
3 karakter var. 
Bunun için ma-
teryal toplu-
yor ve benim 
için doğru 
zamanının 
gelmesini 
bekliyorum” 
ifadelerini 
kullandı.

öğrettiler. Onlara parmaklarımı 
şaklatmayı öğreneceğime söz verdim, 
hala üzerinde çalışıyorum” şeklinde 

25 OCAK 2022 SALI

Ekranların sevilen dizisi ‘Üç Kuruş’ta ‘Halide’ karakterine hayat veren Damla Makar, hem diziyi hem de bilin-Ekranların sevilen dizisi ‘Üç Kuruş’ta ‘Halide’ karakterine hayat veren Damla Makar, hem diziyi hem de bilin-
meyenlerini anlattı. Birbirinden usta oyuncularla rol almasının sadece kariyeri değil, hayata bakış açısı için meyenlerini anlattı. Birbirinden usta oyuncularla rol almasının sadece kariyeri değil, hayata bakış açısı için 

de önemli olduğunu vurgulayan Makar, kendisini ise şöyle tanımlıyor: Azimli, hassas ve hayalperestde önemli olduğunu vurgulayan Makar, kendisini ise şöyle tanımlıyor: Azimli, hassas ve hayalperest

HEM HAYALPERESTHEM HAYALPEREST
HEM AZHEM AZiiMLMLii HASSAS HASSAS

Keşfetmeyi
seviyorum

MAKAR bugüne kadar yaptığı en 
büyük çılgığı ise şöyle anlattı; “Buna 
verecek müthiş bir cevabım yok ama 
apandisit ameliyatımın hemen ertesi 
günü dinlenmem gerekirken bir 
tiyatro oyunu seyretmeye gitmiştim 
daha doğrusu kaçmıştım. (Gülüyor) 

Sonrasında ufak komplikasyonlar 
olmasına rağmen hala buna değdi-
ğini düşünüyorum.”

Ameliyat durduramadı

OYUNCULUĞA nasıl başladığını da anla-
tan Makar, “Çocukken oynadığım oyunlar-
da gizli bu sorunun cevabı belki. Giydiğim 
kıyafetin yakasını şekilden şekle sokar, 
değişen yaka biçimlerimle çeşitli tiplemeler 
canlandırırdım kendi kendime. O yaşlarda 
opera ve tiyatro temsillerine çok sık gider 
ve hayran kalırdım. Daima içimde bu ateş 
vardı.19 yaşında Hacettepe Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü’nde okurken bir yarı-
yıl tatilimde annem beni yurt dışında bir 
müzikal oyuna götürdü. Çok etkilendim. O 
geceden sonra kararımı vermiştim, yaşamı-
ma en başta yön veren kişinin ben olduğu-
mu anladığımda cesaretimi topladım. İşte 
o zaman başladı benim serüvenim. Annem 
en büyük destekçim ve en güzel öğretme-
nimdir. Sonrasında Erhan Gökgücü ve 
Funda Gökgücü hocalarım ile tanıştım. 
Onlar sayesinde bazı şeyleri anlamaktan 
ziyade kavramaya başladım. Bambaşka bir 
estetik, bambaşka bir dokunuştu bu hayatı-
ma. Hiçbir zaman unutmayacağım onlarla 
geçirdiğim bu kıymetli ve yeri dolmaz 
zamanı” dedi.
Önemli bir akademide eğitim aldı
“Aleksander Zelwerowicz Sanat Aka-
demisi’nde oyunculuk eğitimi almışın. 
Sana kattıklarından bahsedebilir misin?” 
sorusuna yanıt veren güzel oyuncu şöyle 
konuştu; “Ben Bilkent Üniversitesi 
Tiyatro Bölümü’nden mezun ol-
dum. Okulumun 5 yıllık sürecinde 
farklı ülkelerdeki çeşitli okulların 
atölyelerinden burs alarak henüz 
mezun olmadan mesleğimle 
alakalı yaşayabileceğim tüm tec-
rübeleri deneyimlemeye çalıştım. 
Aleksander Zelwerowicz Sanat 
Akademisi köklü ve bir o kadar da 
yetenekli insanları bünyesinde bulun-
duran bir okul. Ben de okulumun Erasmus 
imkanından faydalandım. Tiyatro bölü-
münden başka bir arkadaşım ile Erasmus’a 
ilk giden iki öğrenci olduk. Ben Varşova’da 
Müzikal bölümünü tercih ettim. Bambaşka 
bir kondisyon ve disiplin gerektiren bu dal-
da neler yapabileceğime deneyimlemem 
gerekiyordu. Öğretmenlerimin arasında 
oyunculuğunu çok beğendiğim Zbigniew 
Zamachowski de vardı. Derslerin tama-
mının Lehçe olduğu bu bölümde 6 müzi-
kal oyun çıkardık, hatta bir tanesini okul 
bittikten sonra bilet de satarak oynamaya 
devam ettik. Varşova’da ara tatillerde de 
durmadım “Varşova Mim Topluluğu” ile 
modern mim çalıştım. Sonrasında durur 
muyum? Durmam (Gülüyor). Her ne 
kadar zorlayıcı olsa da mekân değişmeli, 

şartlar değişmeli, güvendiğimiz alandan 
çıkmalıyız bazen. İngiltere’de LAMDA 
Shakespeare kursuna katıldım. Shakespe-
are ile dopdolu inanılmaz bir dönem geçir-
dim. Sonrasında başka bir yaz mevsiminde 
kendimi Texas güneşinin altında buluver-
dim. Çeşitli sanat dallarından öğrenciler 
ile “Devised Theater” çalıştım. Farklı 
kültürlerdeki insanlarla dostluk kurdum ve 
aslında bir olduğumuzu gördüm.”
Tiyatro eksik olmamalı
Tiyatronun insan hayatında asla eksik 
olmaması gerektiği bilgisini veren Damla 
Makar, “2020’de mezun oldum. Bence 
daha da çok tiyatro oyununda rol alabilirim 
(Gülüyor) İkisinin de bambaşka heye-
canları mevcut yüreğimde. Kamerayla ve 
yeni insanlarla çalışmak yönünden dizi şu 
ana kadar pek güzel bir okul oldu meslek 
hayatımda. Tiyatroya gelecek olursak, 
hayatımda hiç eksik olmaması gereken bir 
yer.  Ardı arkası kesilmeyen provalardaki 
yaratım süreci beni büyülüyor. Bu hissiya-
tım kaç yaşına gelirsem geleyim mevcudiye-
tini koruyacak, eminim” dedi.
Gitar çalmayı deniyorum
Kendine örnek aldığı aktristler konusunda 
ve setten arta kalan zamanlarda neler yap-

tığını da açıklayan Makar, “İsim vermem 
çok güç benim için çünkü hepsi-

nin kendine özgü beni etkileyen 
sanatını icra etme yöntemleri var. 
Tiyatro ve sinema haricinde diğer 
sanat dallarında üreten sanatçılar 
da var listemde. Takip ettiğim 
bazı koreograflar, heykeltıraşlar ve 

ressamlar buna dahil.
Kalan zamanımda İspanyolca öğre-

niyorum, hatta doğum günümde bana 
internet üzerinden ulaşabileceğim bir 

kurs armağan edildi, vakit buldukça keyifle 
oradaki soruları cevaplıyor, alıştırmalarını 
yapıyorum. Tiyatroya gitmek, çeşitli söyleşi-
lere katılmak ve dostlarımla vakit geçirmek 
de çok iyi geliyor bana ve tabii ki okuyo-
rum. Bazen de gitarımı elime alıp, belki bu 
sefer öyle olmaz diyerek, ellerimin klavye 
için küçük olduğu gerçeğini tekrar kavraya-
na kadar kendi kendime çalışıyorum.” dedi.
Pedagog olmak istedim
“Oyuncu olmasaydım pedagog olmayı 
isterdim” de diyen Makar, “Pedagog olmak 
isterdim sanırım. Çocuklarla iletişimim çok 
iyidir, onları ciddiye alır, onlarla sohbet et-
meyi çok severim. Onlar da benim içimdeki 
çocukla oynamayı severler” dedi.
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