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Büyükşehir’in ulaşım
atağı devam ediyor 

Ulaşımda konforu ve güvenliği sağlamayı amaçlayan Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım filosu her geçen gün genişliyor

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
ısrarlı mücadelesiyle 
Başkent’e kazandırılacak 
377 otobüsten teslimat 
süreci tamamlanan 15’i 
solo, 20 adedi ise körük-
lü toplam 35 yeni otobüs 
daha yoğun hatlarda se-
ferine başladı.

2013 yılından sonra ilk 
kez Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın 
ısrarlı mücadelesi son-
rası satın alınan toplam 
377 otobüsten 35’i daha 
teslim alındı.

Keçiören halkı 
arkamızda

BBP keçiören İlçe Başkanı Muhammet Kaya:

(BBP) Keçiören İlçe Başkanı Muhammet Kaya, parti ola-
rak Keçiören’de ciddi bir potansiyele sahip olduklarını 
dile getirerek açıklamalarda bulundu.BBP Keçiören İlçe 
Başkanı Muhammet Kaya, parti olarak Keçiören halkının 
kendilerine olan ilgili ve buradaki potansiyelleri hakkında 
gazetemize açıklamalarda bulundu. 

ERKAN YOZGAT
FETHİ ÖZYÖN

ÖZEL 
HABER

TMMOB Makina Mühendisleri Odası:

Hiperenflasyona giderken 
yoksullaşma tırmanıyor

SAYFA S.8

Yüceer: Emekliler ciddi
geçim sıkıntısı yaşıyor

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüce-
er, emeklilerin sorunlarını Meclis gündemi-
ne taşıdı. Dr. Yüceer, “Emekli yurttaşlarımızın 
ülkemize uzun süre verdikleri emekler neti-

cesinde emeklilik dönemlerinde refah için-
de yaşaması gerekirken adeta sefalete mah-
kûm edilmesi ülkemiz açısından utanç verici 
bir tablodur.

Sağlıklı yapılaşma 
atağı devam ediyor

Şizofrenisi olan çocuk olumsuz 
durumlardan uzak tutulmalı

Genç 
ressam 

doğadan 
aldığı
ilhamı 

tablolarına 
yansıtıyor

'Omicron' dalgasının
yükselme

konumundayız
SAYFA S.2

 TMMOB Maki-
na Mühendisle-
ri Odası, her ay 
iktisatçı-yazar 
Mustafa Sön-
mez’in katkısıy-
la hazırladığı 
Sanayinin So-
runları bülteni-
nin 77’incisini, 
hiperenflasyo-
na gidiş riskine 
ve artan yoksul-
laşma temasına 
ayırdı. 

Meral Akşener'den 
Mansur Yavaş'a ziyaret

HABERİ SAYFA S.2

İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral 
Akşener, PKK'lı 
teröristle fotoğ-
rafları ortaya çı-
kan HDP Diyar-
bakır Milletvekili 
Semra Güzel 
hakkında hazır-
lanan fezlekeye 
ilişkin, "Arkadaş-
larımdan bildi-
ğim, o fezlekeye 
'evet' oyu vere-
cek arkadaşları-
mız" dedi.

Sözler, 
insanlarla 

aramızda ya 
duvar ya da 

köprüdür

Anıtkabir komutanı 
görevden alındı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Anıt-
kabir ziyareti sırasında şarkıcı Bü-
lent Ersoy'a üniformalı subayın 
şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgi-
li başlatılan inceleme kapsamında, 
Anıtkabir komutanı ve takım komu-
tanının görevinden alındığı açık-
landı. SAYFA S.3

Gelecek Parti'li Özdağ 
hakkında soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'nca, Gelecek Partisi Genel Baş-
kan Yardımcısı Selçuk Özdağ hak-
kında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 
üyeleri ile ilgili sözleri nedeniyle 
re'sen soruşturma başlatıldığı açık-
landı. SAYFA S.3

Ankara Barosu'ndan 
sokak hayvanları için

 'Pati Yardım Hattı'
Ankara Barosu, sokak hayvanlarına 
yönelik usulsüz toplama, işkence, 
şiddet gibi olaylar karşısında hay-
van sahipleri ve hayvanseverlere 
hukuki destek sağlamak için 'Pati 
Yardım Hattı' kurdu. SAYFA S.2
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Ankara (Haber Merkezi)- 
TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası, her ay iktisatçı-yazar 
Mustafa Sönmez’in katkısıy-
la hazırladığı Sanayinin Sorunları 
bülteninin 77’incisini, hiperenf-
lasyona gidiş riskine ve artan 
yoksullaşma temasına ayırdı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
TÜİK, CB-SBB, BDDK, Merkez 
Bankası, Eurostat, OECD, IMF ve-
rileri kullanılarak yapılan analizde 
2021 sonunda tüketici enflasyo-
nunun yüzde 36’yı, üretici enflas-
yonunun ise yüzde 80’i bulması-
nın ardından 2022’nin özellikle ilk 
çeyreğinde yüzde 70-80’lere ula-
şacak tüketici enflasyonu ris-
kinden söz edildi. Çok sertleşen 
enflasyonun, bölüşümü de ola-
ğanüstü biçimde bozduğuna dik-
kat çekilen analizde, asgari ücret 
ve maaşlara yapılan zamların kısa 
sürede enflasyona yenik düşece-
ğine işaret edildi. Yoksullaşanın 
kent ve kırlardaki orta sınıfı da 
kapsama alanına aldığına işaret 
edilen çalışmada, yakın gelecekte 
ABD ve AB’den gelecek sert rüz-
garların da etkisiyle durgunluk ve 
işsizliğin tırmanabileceğine dik-
kat çekildi. Analizde ortaya çıkan 
başlıklar özetle şöyle: 

2021 yılını yüzde 36 tüketici 
enflasyonu ile kapatan Türkiye’de 

2022’ye de ağır zamlarla girilmesi, 
hiperenflasyona yolculuk, sadece 
alt sınıfları değil, orta sınıfı da sert 
biçimde vurdu. Bu tüketici tale-
binde gözle görülür, hissedilir da-
ralmayla ortaya çıkıyor. Talepteki 
azalmanın yanında Omicron’un 
hızla yayılmasına bağlı olarak pi-
yasalar dikkate değer bir daral-
maya doğru gidiyor.

TÜFE’de ağırlıkları topla-
mı yüzde 12,7 olan 6 kalemde-
ki zamlar sadece Ocak ayının ilk 
haftasında TÜFE’ye 5 puana ya-
kın bir etkide bulundu. Bu ka-
lemlerden, özellikle de elektrik ve 

akaryakıttan kaynaklanacak do-
laylı yansıma ile diğer mal ve hiz-
metlere gelecek zamlar bu he-
saplamada yok. Aralık ayında 
yüzde 38 dolayında otomobile ge-
len zamlarla birlikte ulaştırmaya 
gelecek yeni zamlar, fiyat artış-
ları, Ocak TÜFE’sinin yüzde 15’e, 
yıllık oranının da yüzde 53’e çık-
masına yol açacak gibi. 3 Şubat’ta 
TÜİK’den gelecek veriler ile bu 
görülebilecek. 

2022’nin Şubat ve Mart ay-
larında da iki haneli tüketici enf-
lasyonu mümkün. Bu tahmin-
de özellikle üretici ya da sanayici 

fiyatlarının barındırdığı stok enf-
lasyon etkili. Mart sonrası ay-
larda ayda ortalama 2 puan tü-
ketici enflasyonu artışı yaşansa 
bile yıl, yüzde 66 enflasyonla ta-
mamlanıyor. Oldukça tahripkar 
bir enflasyon 2022 için muhtemel 
görünüyor.

2022 için, hem 2021 reel kay-
bını telafi etmesi hem de 2022’de 
yaşanacak enflasyona karşı koy-
ması için yüzde 50 artırılarak 
4.250 TL yapılan asgari ücretin, 
2022’de yaşanması muhtemel tü-
ketici enflasyonu karşısında hızla 
erimesi kaçınılmaz görünüyor. 

2022 başında yürürlüğe giren 
yeni asgari ücret, TÜFE ile sade-
ce ilk ay başabaş bir noktada ola-
bilecek. Ocak ayında enflasyonun 
yüzde 15 artması halinde, asga-
ri ücret ilk ayda yüzde 2,5 kay-
ba uğrayacak. Takip eden Şubat 
ve Mart aylarında TÜFE’nin yüz-
de 10 olması halinde ise Mart so-
nunda asgari ücretin alım gücü-
nün beşte biri erimiş olacak. Mart 
sonrası aylık tüketici fiyat artış-
ları ortalama yüzde 2’de kalsa, yıl 
sonunda yıllık tüketici fiyat artı-
şı yüzde 65’e yaklaşırken, yılba-
şında yüzde 50 artırılan asgari üc-
ret, bu artışların altında kaldığı 
için 32’ye yakın reel gelir kaybı ile 
yılı bitirecek.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası:

Hiperenflasyona giderken 
yoksullaşma tırmanıyor

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ 
TRABZON, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı 
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Tevfik Özlü, 'Omicron' kaynaklı seyreden 
vakalar olduğunu belirterek, “'Omicron' 
dalgasının yükselme konumundayız. 
Önümüzdeki günlerde daha da yüksele-
cek. Oysa bazıları salgın bitmiş gibi dav-
ranıyorlar. Sanki her şey normale dön-
müş gibi ama hiç öyle değil. Umarım bu 
yaşadığımız, son dalga olur. Beklentimiz 
o” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik 
Özlü, çoğu hastanın evde istirahat ederek 
hastalığı ayakta atlattığını belirtip, ağır 
semptomların da olduğunu söyledi. Prof. 
Dr. Özlü, “Ciddi ağrılar oluyor. Kas ağrı-
ları, sırt ağrıları, göğüs ağrıları, halsizlik, 
takatsiz çok belirgin, boğaz ağrısı olu-
yor, baş ağrısı oluyor. Sıkıntılı bir dönem; 
5-6 gün, 1 hafta sürüyor. Onun için dik-
katli olmakta fayda var. Hayatından 3-5 
gün, 1 hafta çalınmış oluyor. Tabi bazıla-
rı da bu kadar rahat atlatamıyor. Yaşlılar, 
kronik hastalığı olanlar. Bağışıklığı bas-
kılanmış olan kişilerde ağır seyredebilir. 
Hastane yatışı, yoğun bakım desteği ge-
rektirebilir. Halen Türkiye'de neredey-
se her gün 1 uçak dolusu insan kaybe-
diyoruz. Ölümcül seyreden vakalar var. 
'Omicron' dalgasının yükselme konu-
mundayız. Önümüzdeki günlerde daha 

da yükselecek. Oysa bazıları salgın bit-
miş gibi davranıyorlar. Sanki her şey 
normale dönmüş gibi ama hiç öyle değil. 
Umarım bu yaşadığımız, son dalga olur. 
Beklentimiz o" diye konuştu.

'KISA SÜREDE BULAŞTIRICILIĞINI 
KAYBEDİYOR'

Klinik değişikliklere göre de izolas-
yon- karantina sürelerinin değiştiğini 
kaydeden Prof. Dr. Özlü, "'Omicron' var-
yantı ile birlikte bu virüsün davranışı de-
ğişiyor. 'Delta' varyantı daha farklıydı, 
ilk salgın ortaya çıktığında gördüğü-
müz Vuhan’dan yayılan virüs daha fark-
lıydı. Bu klinik değişikliklere göre de bu 
izolasyon- karantina süreleri değişiyor. 
Bu gördüğümüz varyant, çok daha kısa 
süre içinde semptomatik hale geliyor ve 
daha kısa süre içerisinde de bulaştırıcı-
lığını kaybediyor. Dolayısıyla 1 haftalık 
süre aslında çoğu vakanın virüsü temiz-
lenmiş oluyor. Bulaştırıcılık en azından 
büyük oranda ortadan kalkmış oluyor. 
Elbette daha uzun sürenler var. 14 gün, 
20 gün, 1 ay bulaştırıcılık devam eden va-
kalar var ama bunlar çok nadir optimal 
süre şu an itibarıyla bu varyant da 7 gün 
yeterli gibi görünüyor. Tabi insanımızın 
işini, gücünü aksatmamak, hayatı dur-
durmak için bu süreyi ihtiyaca göre opti-
mize etmek gerekiyor. O amaçla yapılmış 
bir çalışma” dedi.  

Bilim Kurulu Üyesi 
Özlü’den kritik uyarı:

'Omicron' dalgasının
yükselme konumundayız

Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, 
(DHA)- ANKARA Barosu, sokak hayvan-
larına yönelik usulsüz toplama, işkence, 
şiddet gibi olaylar karşısında hayvan sa-
hipleri ve hayvanseverlere hukuki des-
tek sağlamak için 'Pati Yardım Hattı' kur-
du. Ankara Barosu Başkanı avukat Kemal 
Koranel, "Gönüllü avukat meslektaşları-
mızdan oluşan bir organizasyon oluştu-
ruldu. Bu hattı arayan vatandaşlarımıza 
böyle durumlarda nasıl davranmaları ge-
rektiği ve yasadan doğan haklarının ne-
ler olduğu anlatılarak bilgilenmeleri sağ-
lanacak" dedi. 

Ankara Barosu, 5199 sayılı 'Hayvanları 
Koruma Kanunu'na aykırı yapılan usul-
süz toplama, işkence ve şiddet vakala-
rına ilişkin harekete geçti. Bu kapsam-
da, hayvan sahipleri ve hayvanseverlere 
hukuki destek sağlamak için 'Ankara 
Barosu Pati Yardım Hattı' kuruldu. 7 gün 
24 saat hizmet verilen hatta yapılan ih-
barlarla ilgili baro bünyesindeki Hayvan 
Hakları Merkezi tarafından hukuki des-
tek sağlanacak. İhtiyaç duyulması halinde 
acil ihbarlara müdahale edilecek. Ankara 
Barosu Başkanı avukat Kemal Koranel, 
"Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 
Gaziantep'te bir barınak açılışında sahip-
siz hayvanların yerinin sokaklar değil ba-
rınaklar olduğu dile getirildi. Bunun üze-
rine durumdan kendilerine görev çıkaran 
bazı yerel yönetimler tarafından sokak-
larda yaşayan hayvanlar hızla toplatılarak 
barınaklara veya insanların olmadığı kır-
sal arazilere bırakılmaya başladı" dedi.

'USULSÜZ TOPLAMALARA 
MÜDAHALE DE EDİLECEK'

Baro Başkanı Koranel, çevre ve hay-
van hakları konusunda duyarlı insan-
ların bu durumda ne yapacaklarını bi-
lemediklerine dikkat çekerek, "Ankara 
Barosu Yönetim Kurulu'muzun 30 Aralık 

tarihli kararı ile bu konuda 7-24 hizmet 
veren '0545 109 50 50' numaralı 'Ankara 
Barosu Pati Yardım Hattı' kurularak, ta-
mamı merkezimizde kayıtlı gönüllü avu-
kat meslektaşlarımızdan oluşan bir or-
ganizasyon oluşturuldu. Bu hattı arayan 
vatandaşlarımıza böyle durumlarda na-
sıl davranmaları gerektiği ve yasadan do-
ğan haklarının neler olduğu anlatılarak 
bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Hatta bu 
değerli meslektaşlarımız tarafından ba-
zen usulsüz toplama yapılan bölgelere fi-
ziken de müdahale edilerek bu vatandaş-
larımızla beraber hak ihlallerinin önüne 
geçilmeye çalışılıyor. Usulsüz toplamalar 
yanında oldukça sık bir şekilde 5199 sa-
yılı yasadaki yeni düzenlemeler sebebiy-
le vatandaşlarımız haklarının neler oldu-
ğu konusunda da bilgi sahibi olmak için 
bu hattımızı arıyor" diye konuştu.

Avukat Koranel, fiziki müdahalenin 
gerektiğinde avukatların olay yerine gi-
derek tutanak tutarak gerçekleşeceği-
ni belirtti.

'OLUMLU
 GERİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Baro Başkanı Koranel, sokak hayvan-
larının yanında olacaklarını kaydederek, 
"Burada üzülerek değinmek istediğim 
bir konu var. 5199 sayılı yasanın ilk çık-
tığı günden beri konu ile ilgili hem baro-
muz ve hem de sivil toplum örgütleri be-
lediyelerin kısırlaştırma ve rehabilitasyon 
konusunda yetersiz kalmalarını dile ge-
tirmelerine rağmen, belediyelerimiz ya-
saya aykırı bir şekilde toplama yapmaya 
devam etmektedirler. Kurduğumuz bu ih-
bar hattı ile toplumun birçok kesiminden 
de olumlu geri dönüşler aldık. Baro olarak 
bundan sonra da hak ihlalleri konusunda 
tüm gönüllü meslektaşlarımız ile beraber 
bu insanlarımızın ve canlarımızın yanın-
da olmaya devam edeceğiz" dedi. 

Ankara Barosu'ndan 
sokak hayvanları için

 'Pati Yardım Hattı'
ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) geçen yıl 1 
milyon 292 bin kişinin istihdamına ara-
cılık etti.

İstihdamın korunması ve artırılması, 
işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştiril-
mesi, işsizliğin azaltılması ve özel politi-
ka gerektiren grupların iş gücü piyasa-
sına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, 
istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Aralık ayında 51 bin 425'i erkek, 36 
bin 256'sı kadın olmak üzere 87 bin 681 
kişiyi işle buluşturan İŞKUR, 2021 yılında 
toplam 1 milyon 292 bin kişinin istihda-
mına aracılık yaptı.

- EN FAZLA İSTİHDAM EDİLEN 
MESLEK SATIŞ DANIŞMANLIĞI
En fazla istihdamına aracılık edilen 

meslekler "satış danışmanı", "turizm ve 
otelcilik elemanı" ile "konfeksiyon işçisi" 

oldu.
İşe yerleştirmelerde 251 bin 164 ki-

şiyle İstanbul ilk sırada yer alırken, bu 
kenti 95 bin 890 kişiyle Ankara, 78 bin 
487 kişiyle İzmir, 57 bin 34 kişiyle Bursa 
ve 51 bin 388 kişiyle Kocaeli izledi.

- Aktif İşgücü Programlarından 461 
bin kişi faydalandı

Aktif İşgücü Programları kapsamın-
da geçen yıl 98 bin 867 program düzen-
lendi. 93 bin 840 işbaşı eğitim progra-
mından 360 bin 170 kişi, 5 bin 27 mesleki 
eğitim kursundan 101 bin 501 kişi olmak 
üzere Aktif İşgücü Programlarından top-
lam 461 bin 671 kişi faydalandı.

Geçen yıl mesleki eğitim kursların-
da en fazla kursiyer, sırasıyla "dokuma 
konfeksiyon makinecisi", "kadın giyim 
modelist yardımcısı" ve "düz dikiş maki-
necisi" mesleklerinde oldu.

İŞKUR geçen yıl 
1 milyon 292 bin 

kişinin istihdamına 
aracılık etti

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı 
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
e-Devlet üzerinden "dernek üyelik 

başvurusu" hizmetinin kullanıma açıldı-
ğını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya he-
sabından "Güçlü Sivil 
Toplum Güçlü Türkiye" 
başlığıyla yapılan pay-
laşımda, "Derneklere 
üye olmak artık daha 
kolay. e-Devlet üze-
rinden 'Dernek Üyelik 
Başvurusu' hizmeti kul-
lanıma açılmıştır." bilgi-
sine yer verildi.

Paylaşımda yer alan 
videoda, vatandaşların 
e-Devlet üzerinden der-
neklere nasıl üye olabi-
leceği de anlatıldı.

Dernek üyelik başvurusu
e-Devlet üzerinden 

yapılabilecek

ANKARA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve düşük 
gelirli vatandaşların, ayda 150,12 lira Genel Sağlık 
Sigortası (GSS) primi ödemeleri halinde kendisi ve 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetle-
rinden faydalanabildiklerini bildirdi.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, nüfusun tama-
mına yakınını GSS çatısı altına alan Kurumun, kaliteli, 
sürdürülebilir, güvenli ve kontrol edilebilir sağlık sis-
temiyle hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.

Sosyal güvencesi olmayan ve geliri düşük vatan-
daşların sağlık hizmetlerinden yararlandırıldığı ifa-
de edilen açıklamada, "Herhangi bir kapsamda sosyal 
güvencesi olmayan vatandaşlar, ayda 150,12 lira GSS 
primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü oldu-
ğu kişiler için sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. 
Genel Sağlık Sigortası primini (150,12 lira) ödeyecek 
gücü olmayan vatandaşlar ise ikametlerinin bulundu-
ğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 
başvuru yaparak gelir testi yaptırabilirler. Gelir testi 

sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelir, brüt as-
gari ücretin üçte birinin altında ise bu vatandaşların 
GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor." ifadeleri-
ne yer verildi.

Açıklamada, analık halinde kadınlara, 18 yaşı-
nı doldurmamış çocuklara ve lise mezunu gençle-
re 20 yaşına kadar, üniversite mezunlarına ise 25 ya-
şına kadar GSS kapsamında sağlık hizmeti verildiği 
kaydedildi.

Acil serviste tedavi gören, madde bağımlısı olan, 
trafik ve iş kazası geçiren vatandaşların da hiçbir şart 
aranmaksızın GSS kapsamında sağlığa erişiminin 
sağlandığı aktarılan açıklamada, Bağ-Kur ve GSS sis-
temine prim borcu olan vatandaşlar ile bakmakla yü-
kümlü olduğu kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık 
tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama 
ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerin-
de) 31 Aralık 2022'ye kadar sağlık hizmeti alabilecek-
leri hatırlatıldı.

SGK'den 
Genel Sağlık 
Sigortasına 

ilişkin 
açıklama

"Herhangi bir kapsamda sosyal 
güvencesi olmayan vatandaşlar, 

ayda 150,12 lira Genel Sağlık 
Sigortası primi ödeyerek kendisi 

ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişiler için sağlık hizmetlerinden 

faydalanabiliyor"
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Meşhur Nasreddin Hoca fıkrasıdır 
Memlekette bir sene kıtlık olmuş; arpa, 
buğday kalmamış. Kış da gelip çatmış. 
Nasreddin Hoca, eşeğinin her gün ar-
pasını azaltmaya ve hayvanın günlük 
payından kesmeye mecbur kalmış. Her 
gün birer parmak eksilen arpa, son za-
manlarda iyice azalmış. Hoca hayva-
na yem verirken onunla konuşur; “Aman 
benim emektar eşeğim, sakın açlıktan 
ölme. Senin için on dönüm yonca ektir-
dim. Hele bir bahar gelsin, hepsi de se-
nin olacak, bol bol yonca yiyeceksin. 
Yalnız şimdi biraz açlığa dayanman la-
zım.” deyip, arpayı günden güne azal-
tırmış. 
Buna alışamayan eşek günden güne 
zayıflamış, iskeleti çıkmış ve bir sabah 
Hoca, ahıra girince eşeğin ölüsüyle kar-
şılaşmış, “Vah zavallı eşeğim vah… Tam 
açlığa alışıyordun ki öldün, yemyeşil 
yoncalara hasret gittin.” demiş. 

Şimdi bana durduk yerde bu fıkrayı 
neden anlattın diye soracaksınız, malum 
gözleri dolar yeşili ile pırıl pırıl yanan hazi-
ne ve Maliye Bakanımız Nureddin Neba-
ti Enflasyon ile ilgili olarak derin ve engin 
görüşlerini beyan etti, bu görüşler bana 
Nasrettin Hocanın Anadolu’nun kadim 
kültüründen süzülüp gelen feraset dolu 
bu fıkrasını hatırlattı. 

Nebati, Bloomberg ile yaptığı ve Blo-
ombergHT'de yer alan söyleşisinde enf-

lasyonun Ocak'ta zirve yapacağını, 
2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda 
tek haneyle gireceğini de ifade etti. Ko-
nuşmasının devamında Nurettin Neba-
ti, “Biz şu anda aralık ayının kamburunu 
taşıyoruz. Yazın gerek gıda fiyatlarında-
ki gevşeme ki şu an dünyada bir enflas-
yon da var, bu ikisinin etkisinin azaldığı 
bir döneme giriyoruz. Enerji ihtiyacımızın 
azalması, gıda fiyatlarındaki normalleş-
meler bizim artık yeni bir patikaya girdi-
ğimizi gösteren en önemli aylar olacak.” 
dedi.

Nebatinin bu görüşlerine piyasa ak-
törleri pek de katılmıyor anlaşılan çün-
kü piyasanın enflasyon beklentilerindeki 
yükseliş Ocak ayında da devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
sı’nın reel sektör ve finansal sektör temsil-
cileri ve profesyonelleri ile yaptığı ocak 
ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yılsonu 
enflasyon beklentisi yüzde 29,75 oldu. 12 
ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 
25,37 olarak kaydedildi. Ankette yılsonu 
dolar/TL beklentisi ise 16,13 oldu.

Ben Nurettin Nebati’nin bu iddiasına 
katılmıyorum çünkü:

1- Kur artışları 2 ila 3 ay gecikmeli ola-
rak fiyatlara yansır işte bu yüzden ocak 
ayı fiyatları olsa olsa eylül, ekim, kasım 
kur artışlarını içerir.

2- Ocak ayı başında yapılan asgari 
ücret, enerji vergi ve harç zamları da sa-

dece ocak ayında değil şubat ve mart 
aylarında da enflasyonu yukarı itecektir.

3- Yüksek enerji, gübre ve girdi fiyat-
ları önümüzdeki sezon gıda ürünlerinin fi-
yatlarını yukarı itecektir.

4- Aralık 2021 ortalama dolar kuru 
13,58 civarında üç aşağı beş yukarı kur 
bugünlerde de aynı seviyelerde ve enf-
lasyonist baskıyı azaltacak bir geri çekil-
meden bahsetmek mümkün değil.

5- Fed başta olmak üzere rezerv pa-
raları basan bütün büyük merkez ban-
kaları 2022 yılında ultra geniş para poli-
tikalarını bırakıp varlık alımlarını bitirmek, 
bilanço küçültmek ve faizleri artırmak 
gibi rezerv paralara değer kazandıra-
cak ya da bu paralardaki değer kaybı-
nı azaltacak antienflasyonist politikalara 
geçeceklerini beyan ediyor. Bu gelişme-
ler dış borcu ve ithalata bağımlılığı yük-
sek, kırılgan ekonomiler için büyük bir kur 
artış riski doğuracaktır. Artan kurlar enf-
lasyonu daha da körükleyecektir.

 Sonuç olarak taaa Haziran 2023’e 
ertelenmiş bir tek haneli enflasyon bek-
lentisi en yetkili isimlerden biri tarafından 
dile getirilmiş bulunmaktadır. Sorunları 
çözemeyince çözümü erteleyip, zama-
na bırakmak bilindik bir stratejidir ve tam 
da bu duruma uygun bir fıkram daha 
var:

Padişahın çok sevdiği bir atı varmış, 
bir gün tutturmuş ülkedeki bütün âlimle-

ri toplayın getirin atıma konuşmayı öğ-
reten âlime bin altın vereceğim öğre-
temeyenin ise kellesini alacağım demiş. 
Ülkedeki bütün âlimleri toplayıp getir-
mişler padişah kime sorsa o âlim “padi-
şahım hiç at konuşma öğrenebilir mi?” 
diye itiraz etmiş, itiraz edenin kellesi git-
miş. Sıra Bektaşi babasına gelince baba 
erenler “hay hay padişahım atınıza mü-
kemmel bir şekilde konuşma öğretebi-
lirim” demiş. Hem padişah ve hem de 
erkânı bu cevaba şaşırmış elbette, pa-
dişah baba erenlere peki bunun için ne 
gerekir, ne istersin?” diye sormuş. Baba 
erenler “padişahım duacınızım lakin 
bu zor ve zahmetli bir iştir bana saray-
dan bir oda verin ki ata yakın olayım. 
Bu zor işte iyi beslenmem gerekir yedi-
ğim önümde yemediğim arkamda ol-
sun, üç beş güzel cariyede bana eşlik 
etsin, atada bol meyve, şeker, havuç, 
üzüm verin ben bu işi iki yılda halleder, 
atı bülbül gibi konuştururum beceremez-
sem kellem yolunuza feda” demiş. Çıkış-
ta millet baba erenlerin etrafını kuşatmış 
“yahu sen deli misin hiç at konuşur mu 
sen bunu bilmez misin, kellen gidecek?” 
diye sormuşlar. Baba erenler “elbette bi-
lirim, lakin yapamam desem kelle zaten 
gidecekti iki yıl sarayda mis gibi yaşarım, 
iki yılda kadar kim öle kim kala bilinmez 
bakarsın padişah ölür, bakarsın ben ölü-
rüm ya da at ölür kurtuluruz” demiş…

Ekonomi ve ekoloji dünyası

ÖLME EŞŞEĞİM ÖLME Murat Sururi Özbülbül 
mozbulbul@yahoo.com

Anıtkabir komutanı 
görevden alındı

Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA, (DHA)- MİLLİ 
Savunma Bakanlığı'nca Anıtkabir ziyareti sırasında 
şarkıcı Bülent Ersoy'a üniformalı subayın şemsiye tu-
tarak eşlik etmesiyle ilgili başlatılan inceleme kapsa-
mında, Anıtkabir komutanı ve takım komutanının gö-
revinden alındığı açıklandı.

Bülent Ersoy, salı günü Ankara'da vereceği konser 
öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlek-
li sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağ-
murdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği 
görüldü. Bu sırada çekilen fotoğraflar, sosyal medyada 
tepki topladı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, 
fotoğraflar üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı. 
İnceleme sonucu Anıtkabir komutanı ve takım komu-
tanı, görevinden alındı. 

Gelecek Parti'li Özdağ 
hakkında soruşturma

ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nca, Gelecek Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) üyeleri ile ilgili sözleri nedeniyle re'sen 
soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapı-
lan yazılı açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın Yeniçağ Gazetesine verdi-
ği mülakatta; YSK üyeleri hakkında sarf ettiği bir kı-
sım sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımız ta-
rafından 'heyet halinde çalışan kamu görevlilerini 
alenen tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suç-
larından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş’ı belediyede ziyaret etti. 
Akşener, basına kapalı gerçekleşen ve 
yaklaşık 1 saat süren görüşmenin çıkışın-
da açıklama yaptı. Akşener, dün kendisi-
ni halk otobüsü esnafının ziyaret ettiğini 
ve Yavaş’tan memnuniyetleri ile istekle-
rini dile getirdiğini söyledi. Akşener, bele-
diyeye ilişkin çözülmesi gereken sorunla-
rı Yavaş’a ilettiğini ayrıca Ankara’ya dair 
projeleri, hizmetleri hakkında bilgi aldığı-
nı belirtti.

'EVET, OYU VERECEKLER'
Meral Akşener, PKK'lı teröristle çe-

kilen fotoğrafları basına yansıyan HDP 
Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel 
hakkında sessizliklerinin eleştirildiği-
nin anımsatılması üzerine, "AKP Genel 
Başkanı Erdoğan’ın da bu konuda ne de-
diğine dair bir bilgim yok benim. Bu sabah 
dediyse bilemem. AKP yöneticilerinin bu 
konuda kimsenin bir laf etmediğini söy-
lemeleri çok ilginç. Burada bulunan arka-
daşlarımın tümü 2013’te ‘açılım-saçılım’ 
denen sürece karşı çıkmış insanlarız. Bize 
o dönemde Sayın Erdoğan, 'Kandan besle-
niyorlar, ölümden besleniyorlar' şeklinde 

tahkir eden bir dil kullanmıştı. Semra 
Güzel isimli milletvekilinin fezlekesi geti-
rilecek muhtemelen Meclis'e; emin deği-
lim çünkü. Ne zaman AKP’liler haldır hal-
dır bağırdılar, hiçbir zaman sonuç olmadı. 
Ben milletvekili değilim; ama arkadaş-
larımdan bildiğim, o fezlekeye 'evet' oyu 
verecek arkadaşlarımız. İYİ Parti'nin tu-
tumu her zaman terör, teröre yataklık, te-
rörle, teröristle iltisak, irtibat gibi konu-
larında açık ve nettir. Burada sorunumuz 

yok, umarım rahatlamışlardır" diye 
konuştu.

'BU DA BİR FEZLEKE KONUSU'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın "Edirne'deki en büyük he-
sabı İmralı'dakine verecek" sözleri so-
rulan Akşener, "Türkiye bir hukuk dev-
letiyse terörden yargılanmış ve terörist 
başı İmralı'da cezasını çeken bir şa-
hıs ve yine terör suçlamasıyla Edirne'de 
bir kısım mahkemesi devam eden bir 

şahıs ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı 
Sayın Erdoğan hukuki olarak ne olup ne 
bittiğini anlatmakla görevli, onu takip et-
mekle görevli, Türkiye'nin güvenliğinden 
sorumlu Sayın Erdoğan, mektup arkada-
şı Abdullah Öcalan'la Selahattin Demirtaş 
arasındaki bir hesaplaşmayı söyleyebi-
liyor. En hafif deyimle ayıptır, ayıp. Bu da 
bir fezleke konusudur" dedi.

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın "2023 seçimlerinde adayla-
rı bile belli değil" açıklamasının sorulması 
üzerine, "Çok merak ediyorlar da kendi-
sinin de adaylığı belli değil. Ben onun ağ-
zından duymadım aday mıdır değil midir. 
Bizim adayımız, 'Millet İttifakı'nın ada-
yı 13’üncü cumhurbaşkanı olacak" diye 
konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin 
Nebati’nin "2023 seçimlerine tek hane-
li enflasyonla gideceğim" açıklaması-
na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan 
Akşener, "Anlıyorum ki TÜİK başkanı de-
ğişecek, Merkez Bankası’nın başkanı da 
değişecek. Yazlık-kışlık bir sistemi var 
oranın. TÜİK’e göre bir enflasyon açıkla-
nacak" dedi. 

Akşener’den 
Yavaş’a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan 
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin, 

"Arkadaşlarımdan bildiğim, o fezlekeye 'evet' oyu verecek arkadaşlarımız" dedi.

FETÖ'nün Emniyet 
yapılanmasına operasyon 

ANKARA, (DHA)- ANKARA 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/
PDY’nin Emniyet mahrem yapılanma-
sına yönelik yürütülen soruşturma 
kapsamında, tamamı ihraç edilip rütbe-
leri sökülen 1'inci sınıf emniyet müdürü 
19 şüpheli hakkında gözaltı kararı veril-
di. Şüphelilerin yakalanması için 12 ilde 
operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca 
yürütülen soruşturma 
kapsamında yapılan HTS 
analiz çalışmalarında 
şüphelilerin, sözde üst 
düzey örgüt mensupları 
ve bağlı oldukları mahrem 
imamlarla çok sayıda ile-
tişim kurduğu tespit edil-
di. Haklarında örgüt üye-
si olduklarına dair ifade 
ve teşhis tutanağı bulu-
nan şüphelilerin, örgütsel 

kodlamaları ile örgüte yüksek derece-
de bağlı oldukları belirlendi. Silahlı te-
rör örgütünün Emniyet mahrem yapı-
lanması içerisinde yer aldıkları tespit 
edilen, tamamı daha önce kamu göre-
vinden çıkarılmış ve rütbeleri sökül-
müş 1'inci sınıf emniyet müdürü 19 şüp-
heli için gözaltı kararı verildi. Ankara 
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere 
yönelik 12 ilde operasyon başlattı.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- 
TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel 
Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz sol bir parti 
değiliz, sağ bir parti değiliz.

 Biz Atatürk milliyetçisi olan, bayrağı-
na, toprağına, ulusal birliğine bağlı bütün 
yurttaşlarımızı saygıyla sevgiyle buluştu-
racak olan bir partiyiz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 
partisinin Yakutiye ilçesi Gürcükapı sem-
tindeki il binasının açılışına katıldı. Genel 
başkan yardımcıları ve çeşitli illerden ge-
len il başkanlarının da yer aldığı açılış-
ta kurdeleyi kesen Sarıgül, "Bereketin, 
varlığın, güzelliğin kapısı olsun inşallah. 
Erzurum’umuzda, cennet vatanımıza gü-
zel hizmetler yapacağımız, hiçbir siyasi 

parti farkı gözetmeden bütün yurttaşla-
rımızı kucaklayacağımız hakkın merkezi 
olsun" diye konuştu.

Açılış sonrası partililerle sohbet et-
tikten sonra basın toplantısı düzenleyen 
Sarıgül, şunları söyledi:

"Bizim, Türkiye Değişim Partisi'nin 
çizgisini soruyorlar. Ben buradan söylü-
yorum; biz sol bir parti değiliz, sağ bir par-
ti değiliz. Biz Atatürk milliyetçisi olan, 
bayrağına, toprağına, ulusal birliğine bağ-
lı bütün yurttaşlarımızı saygıyla sev-
giyle buluşturacak olan bir partiyiz. Biz 
Türkiye'mizde barışı tesis edecek bir par-
tiyiz. Korkmadan, çekinmeden ABD'ye 
'tütünden elini çek' diyen bir partiyiz. 

TDP Genel 
Başkanı Sarıgül: 

Biz, Atatürk 
milliyetçisi bir 

partiyiz
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1. Ut çalan çalgıcı, utçu... Orman du-
rumuna gelmek... 2. Tadı güzel, lezzet-
li... Ardahan ilinden olan kimse... 3. Bir 
suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağış-
lama... Çok küçük boyutlarda işaret, be-
nek... Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısı-
rıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan 
sert, beyaz organlardan her biri... Talyum 
elementinin simgesi... 4. Belli bir ağırlığı ve 
hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, 
şey, obje... Kayak... Şaşma ve korku bildi-
ren bir söz (halk ağzı)... 5. Otlak... Vatanın 
yüksek çıkarlarını hiçe sayarak onun 
aleyhinde iş gören kimse... 6. İlk satırın ilk 
harfinin büyük puntoda ve süslü yazılar-
la dizilme işlemi... İnce, keskin (ses)... 7. 
Hiçbir zaman, asla... Kalın bağırsakta, ge-
nellikle karın boşluğunda aralıklı duyu-
lan güçlü sancı... 8. Değersiz, kötü, sıradan, 
hiçbir özelliği olmayan... Karar verme, dik-
kat, istekli kımıldama vb. zihin veya be-
den etkinliğine ilişkin işleri yapamamak-
tan doğan sinir yorgunluğunda görülen 
bir belirti, irade kaybı, abuli, istenç yitimi... 
9. Kedigillerden, kulakları sivri, dişleri ve 
tırnakları keskin, kürkünden yararlanı-
lan, yırtıcı bir hayvan... Böcekler sınıfının 
çift kanatlılar takımından, insan ve evcil 
hayvanların kanını emen, görünüşü ev si-
neğine benzeyen bir eklem bacaklı türü... 
10. Kolun bilekten parmak uçlarına ka-
dar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan 
bölümü... Kars iline bağlı ilçelerden biri... 
"Daha söze başlanırken ne denmek iste-
nildiğini çabucak anlamak” anlamındaki 

"....demeden leblebiyi anlamak" deyimin-
de geçen bir söz... 11. Ayaklar veya bir des-
tek üzerine oturtulmuş tabladan oluşan 
mobilya... Renk renk, benek benek boya-
mak... 12. Eriği andıran, eriğe benzeyen, 
erik gibi... Buğdaygillerden, bahçelerin, 
yol kenarlarının ve parkların yeşillendi-
rilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki... 
Tırpana... 13. Yaylı bir pensle tutturulmuş 
küpe, iğne vb... Cani olma durumu... 14. 
Çakıl taşı... Geminin, zinciri toplayıp demi-
rini kaldırmaya hazır olması... Köpek diş-
lerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çe-
nenin iki yanında beşer tane bulunan ve 
yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin 
ortak adı, azı dişi, öğütücü diş... 15. Birine 
iş yaptırmak... İlkel toplumlarda toplulu-
ğun ondan türediği sanılan ve kutsal sa-
yılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi 
bir doğal nesne, ongun...

1. Muğla iline bağlı ilçelerden biri... 
Düşman saldırısına boyun eğmeyip her 
çeşit araçla karşı gelen yurtsever kim-
se... 2. Defnegillerden, yaprakları güzel 
kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç, de-
velik... İstanbul iline bağlı ilçelerden biri... 
Yemek... 3. Bir şeyin geçtiği veya önce bu-
lunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, ala-
met, emare... Eritme işi... Madenî para 
(eski)... 4. İnsanca... Adak adanan yer... 5. 
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden 
oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki 

basit element... Güzel bir rastlantı olarak, 
ne mutlu... Tahıl vb. ürünlerin korundu-
ğu, saklandığı veya depolandığı, genellik-
le silindir biçiminde ambar... 6. Cennette 
bulunduğuna inanılan kutsal ırmak, ha-
vuz veya çeşme... Görünmez âlem (eski)... 
7. Satranç oyununda taraflardan biri-
nin yenilgisi... Bisiklette hareketi arka te-
kerleğe ulaştıran dişli takımı... Sam yeli... 
8. Çarşılarda veya alışveriş bölgelerinde 
aynı işi yapan esnafın bir arada bulundu-
ğu bölüm (eski)... Dar... Protaktinyum ele-
mentinin simgesi... 9. Neodim elementinin 
simgesi... Kireç taşı... İnsan veya hayvan 
memesi (halk ağzı)... 10. Çamgillerden, 50-
60 metre yüksekliğinde, düz gövdeli, ko-
zalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve 
reçinesi değerli, çam türüne çok yakın bir 
orman ağacı... Belirli bir süre birinin dik-
kat ve ilgisini başka bir şey üzerine çek-
mek, meşgul etmek... 11. Ahilik ocağından 
olan kimse... Sarmal... Bir şeyi hatırlamak 
için yazılan kısa yazı... 12. Görkem (eski)... 
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sa-
yılan, saymaca, fiktif... 13. Manganez ele-
mentinin simgesi... Gücü tükenmiş olan, 
çok yorgun, argın, aygın, dermansız... Hz. 
İsa'nın doğduğu gün... 14. Altın sarısı... 
Savaş ve taşıma gereçleriyle donatılmış 
(kıta veya birlik)... 15. Bazı hayvanların 
derisinde, insan vücudunun belli yer-
lerinde çıkan, üst deri ürünü olan iplik-
si uzantı... Bursa iline bağlı ilçelerden biri... 
Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kı-
şın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hay-
van, as, ermin...
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SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN 
AŞAĞIYA

HABER MERKEZİ
Keçiören Belediyesi ve Gençlik ve 

Spor Bakanlığı iş birliğinde Keçiören’e 
inşa edilen 35 tesisin açılışı ve Ayvalı 
Gençlik Merkezi Temel Atma Töreni 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’nun katılımlarıy-
la gerçekleşti.

Keçiören Ayvalı Mahallesi’nde ger-
çekleştirilen törene Keçiören Belediye 
Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara 
İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti 
Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız 
Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, 
Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, siyasi 
parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
ile vatandaşlar katıldı.

SAĞLIKLI TOPLUM 
İÇİN SPOR ŞART

Katılımcılara hitaben yaptığı konuş-
mada sağlıklı bir toplum için sporun öne-
mine vurgu yapan Keçiören Belediye 
Başkanı Turgut Altınok, “Sağlıklı bir ne-
sil ve sağlıklı bir toplumun temeli spor-
dur. Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü 
alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu da 
spordur. Uyuşturucu dâhil her türlü alış-
kanlıklardan geleceğimiz olan gençleri-
mizi korumak için sporu teşvik etmeli-
yiz.” dedi.

“YÜRÜYÜŞ YOLLARINI 
YAYGINLAŞTIRDIK”

Ankara’da özellikle yürüyüş yolları-
nın yaygınlaştırılması için önemli çalış-
malar yaptıklarını da söyleyen Altınok 
şunları aktardı:

“Ankara’da yürüyüş yolu dahi yok-
tu. Gerçi iki tane vardı, biri çiftlikte diğe-
ri de Oran şehrindeydi. Onu da vatandaş-
lar yürüye yürüye yapmıştı. Biz 1994’te 
yürüyüş yolu yapmaya başladık, özellik-
le hanım kardeşlerimiz çok teşekkür etti-
ler. ‘Biz artık ne psikoloğa ne de psikiyat-
riste gidiyoruz, spor tüm sıkıntılarımızın 
üstesinden geldi’ dediler. Ayrıca ülkemi-
zin en büyük açığı SGK giderlerimizden 
kaynaklanıyor. 

Paraları topluyoruz, 100 milyar lira ila-
ve ederek ekstradan ödeme yapıyoruz. 
Toplumumuzda hastalık, hastaneye gitme 
ve ilaç kullanma oranı çok yüksek. Spor 
yaparak, sporu alışkanlık haline getirerek 
hastaneye gitme oranımızı düşürebiliriz. 
Bu anlamda sağlıklı bir geleceğin temeli 
de spor yapmaktan geçiyor.”

“TÜRKİYE EN ÇOK SPOR TESİSİ 
YAPILAN DÖNEMİ YAŞIYOR”

Türkiye`nin en çok spor tesisi ya-
pılan dönemi yaşandığının da altını çi-
zen Altınok, “Gerçekleri söylemek la-
zım.  Marifet iltifata tabidir. Türkiye en 

çok spor tesisi yatırımı yapılan döne-
mi yaşıyor. Bunu lafla değil icraatla orta-
ya koyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. 
Sporcu kimliğiyle verdiği destekle ülke-
miz bir baştan bir başa tesislerle örülüyor. 
Keçören’e kazandırdığımız 17 spor tesisini 
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle 
yaptık. Spor tesislerimizle birlikte kültür 
merkezlerimizin de yüzde 80’ini bakan-
lığımızın desteğiyle yapıyoruz. Etlikteki 
olimpik yüzme havuzumuzun Ankara’da 
eşi benzer yok. ODTU, Hacettepe ve 
Bilkent’ten sporcularımız buraya geli-
yor ve spor yapıyorlar. İlçemize kazan-
dırdığımız spor tesisleri için desteklerini 
esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şahsım 
ve bir milyon Keçiörenli adına teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu ise Keçiören her 
zaman millî iradenin, hakkın adaletin 
ve hukukun yanında olduğunu vurgu-
layarak, “Keçiören tıpkı Estergon Kalesi 
gibi dimdik durdu. 35 ayrı hizmetimizin 

açılışının bir milyon Keçiörenli olmak 
üzere tüm Ankaralılara hayırlı olması-
nı diliyorum. Tüm Türkiye’ye olduğu gibi 
Keçiören’imize de tüm mahalle ve so-
kaklarıyla hizmet etme sözümüz vardı. 
Şükürler olsun bu sözümüzü yerine ge-

tirmenin heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. 
Eser siyaseti yapan ve bugünlerde emeği 
olan Keçiören Belediyemize ve başkanı-
mıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“KEÇİÖREN ESER SİYASETİ 
BAKIMINDAN ÇOK ZENGİN”

Keçiören’in eser siyaseti ve spor alt 
yapısı bakımından zengin bir ilçe olduğu-
nu da vurgulayan Bakan Kasapoğlu şöy-
le konuştu:“Keçiören eser siyasetinin en 
güçlü alt yapısına sahip ilçelerimizden bi-
ridir. Spor altyapısı, havuzları sahaları, 
semt sahaları ve spor salonlarıyla ve her 
biri halkımızın sonuna kadar ücretsiz hiz-
metindedir. Bizler halkımızın bu tesisle-
ri dolu dolu değerlendirmesinden yanayız. 
Gece gündüz bu tesislerin kapısının tüm 
imkânlarıyla açık olmasından yanayız.  
Bugün burada açacağımız tesisler de bu 
hizmet politikasıyla tüm Keçiörenlilerin 
hizmetinde olacak. Bundan sonra da tüm 
imkânlarımızla hiçbir şekilde özveriden 
kaçınmadan gençlerimizle olmaya devam 
edeceğiz. Gençlerimizin kendilerini güçlü 
bir şekilde yetiştirmeleri için 400’e yakla-
şan gençlik merkezimizi hizmete soktuk. 

Kültür, sanat, teknoloji, spor ve her alanda 
gençleri destekleyecek bir merkezdir bu-
ralar. Bugün de Keçiören’de bir yenisinin 
temellerini atıyoruz. Bu güzel çalışmanın 
anlamlı eserin kolaylıkla tamamlanması-
nı diliyorum.”

“ZENGİN YURT 
ALTYAPISINA SAHİBİZ”

Son 20 yılda yapılan yatırımlarla 
Türkiye’nin dünyadaki en zengin yurt alt-
yapısına sahip ülkelerden biri haline gel-
diğini de aktaran Kasapoğlu konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Yalanla, iftirayla, algı operasyonla-
rıyla değil milletimizin her bir ferdi için 84 
milyonun refahı ve huzuru için cumhur-
başkanımızın öncülüğünde eser siyaseti-
nin neferleriyiz. Türkiye 84 milyon nüfu-
suyla ve dünyanın en genç nüfuslarından 
birine sahip ülkedir. Bu vasfıyla hem bu-
günler hem de yarınlar için önemli bir ül-
kedir. Son 20 yılda, cumhurbaşkanımı-
zın engin vizyonlarıyla her alanda olduğu 
gibi spor yatırımlarında da çok büyük 
devrimleri gerçekleştirdik. Türkiye’nin 
dört bir yanında var olan yurtlarımız-
la; sadece Türkiye’nin değil dünyanın en 
güçlü yurt altyapısına sahip ülkesiyiz. 
Öğrencilerimizin barınmasından eğitimi-
ne kadar her bir konuda verdiğimiz hiz-
met anlayışımızın ürünüdür bu yurtlar. 
Gençlerimizle aramıza hiçbir şekilde gi-
remeyecekler. Gençlerimizi hiçbir şekil-
de kullanamayacaklar, istismar edeme-
yecekler. Bu ülkenin aydınlık yarını olan 
geçlerimizin umutlarını söndüremeye-
cekler. Doğusu, batısı güneyi ve kuze-
yiyle biz her yere hizmet ediyoruz. Fırsat 
eşitliğinin en büyük taahhüdünü biz ve-
riyoruz, en büyük somut örneklerini biz 
geçekleştiriyoruz.”

CUDİ’DE ULUSLARARASI
 TENİS TURNUVASI

Bakan Kasapoğlu geçtiğimiz aylarda 
Cudi’de düzenlenen ulusal tenis turnuva-
sının 2022’nin Mayıs ayında uluslararası 
bir tenis turnuvasına dönüşeceğini müj-
deleyerek burada artık terörün değil ra-
ket seslerinin çınlayacağını söyledi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan 
Özcan ve AK Parti Ankara Milletvekili 
Zeynep Yıldız da birer konuşma yaparak 
Keçiören’e kazandırılan 35 spor tesisi ve 
Ayvalı Gençlik Merkezinin hayırlı olması 
temennisinde bulundular.

KEÇİÖREN’DE 35 YENİ SPOR TESİS AÇILDI 
GENÇLİK MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI

HABER MERKEZİ
Çankaya Belediyesi planlı ve sağlık-

lı yapılaşma gereği ilçe sınırları içerisin-
de yer alan metruk binaları yıkmaya de-
vam ediyor.  

Hızlı kentleşme, plansız yapılaşma 
nedeniyle nüfus yoğunluğu yüksek olan 
kentlerin en büyük sorunlarından biri-
si olan metruk binaların yıkımına devam 
eden Çankaya Belediyesi, 2021 yılında 719 
tehlike arz eden metruk ve harabe bina-
nın yıkımını gerçekleştirdi. 

Çankaya Belediye Başkanlığı oluru 
ile tehlike arz eden, terk edilerek işgalle-
re açık hale gelen ve harap halde bulunan 
yapıların tespitini yaparak yıkılması için 
karar çıkaran Çankaya Belediyesi şikayet 
konusu olan 736 dosyadan 116’sını işleme 
koyarak yasal süreci tamamladı. 

Encümen kararı ile işleme konu-
lan binalardan 34 tanesinin yıkımını ger-
çekleştiren Çankaya Belediyesi bu sa-
yede planlı ve sağlıklı yapılaşmaya katkı 
sunuyor. 

SAĞLIKLI YAPILAŞMA 
ATAĞI DEVAM EDİYOR

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınf öğ-
rencisi Enes KARA ’nın ölümü tüm Türki-
ye’yi yasa boğduğu gibi yine tarikatla-
rın nasıl bir tehlike oluşturduğunu gözler 
önüne sermiştir.

Üniversite yurtlarının % 80’  inin işlet-
mesi  tarikatların elinde olduğu ,yine 
dershane ,özel okul eğitim sektörünün 
büyük bir çoğunluğunun işletim hakkı ta-
rikatlarda. 

Peki bu tarikatlar gerçekten gençle-
re öğrencilere hayır dualarını almak  için 
dini bilgiler öğretmek mi hedefleri?

Yoksa bir savaşçı mı yetiştiriyorlar?
Benim düşüncem  dinimizi öğretmek 

sevdirmek dışındaki amacını aşan suis-
timal eden tarikatlardaki mensup olan  
bu mürid ’ler  ile dağdaki terörist arasın-
da bir fark göremiyorum.

Çünkü ikisin de de  bu insanlar inanç-
ları umutları  ile sömürülüyorlar  sisteme, 
düzene karşı gelmek, kendi sistemlerini 
dayatmak için kullanılıyorlar.

15 Temmuz’da da öyle olmadı mı?
Din;  Allah tarafından peygamber-

ler aracılığıyla gönderilen, akıl sahiple-
rini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı 
olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bü-
tünüdür.

Kendi istek ve hür irade..
O kadar açık ki ,yani Allah ile kul ara-

sında , kulun tasarrufunda. ..bir aracıya 
gereksinim duymaksızın…

Dinde zorlama yoktur. Sen zorla İba-
det yaptıramazsın gönülden yapma-
yınca da adı ibadet olamaz zaten. 
Korkutarak, şart koşarak, zorlayarak, ce-
hennem ateşinde yanacaksın diyerek 
ibadet olmaz. İslam dini böyle bir din de-
ğil. İslam tevhid dinidir. Esas olan Allah 
inancıdır. 

İslam akla önem verir. İslam kolaylık 
dinidir. İslam barış dinidir. İslam sevgi dini-
dir. İslam sosyal adaleti sağlayan bir din-
dir. İslam ruhbanlığı ( elini eteğini hersey 
den çekip sadece ibadet etmek ) ya-
saklar. İslam güzel ahlak dinidir. İslam te-
mizliği emreder.

Dinimizi bu şekilde anlatmak sevdir-
mek varken gece gündüz ibadete zorla-
mak, korkutmak, cehennemde yanarsın 
demek hiçbir hocanın, alimin, din görev-
lisinin görevi değildir. 

Allah sığınaktır, karşılıksız seven, her 
daim kapısına gidebileceğin suçlu dahi 
olsan huzuruna çıkabileceğin, her isteği-
ni söyleyebileceğin şükrünü affını iletebi-
leceğin en yüce varlıktır.  

Bu yüzdendir ki Kul ile Allah arasına 
girmek kimsenin haddi değildir.

Birkaç gün önce intihar edip haya-
tına son veren Tıp öğrencisi Enes KARA 
zorla istemeyerek gittiği, işletmesini tari-
katın yaptığı bir yurtta daha fazla daya-
namayıp, nasıl bir akla mantığa sığma-
yan bir inancı bir ibadeti dikte edip baskı 
altında tuttularsa hayata olan inancını 
kaybetmesine gencecik bir insanın ölü-
müne neden olmuşlardır.

Aileler bu tür yerleri çocukları için gü-
venli bulmakta  din eğitimi olan bir yer 
olarak görmekteler. Çocuklarınız için en 
güvenilir yer ailelerin fikirleridir bilgileridir 
inançlarıdır ibadetleridir hayata bakışla-
rıdır merhametleridir sevgileridir.

Önce siz kendinizi yetiştirin sonra ço-
cuklarınızı.  

Allah ile kendi aranıza kimsenin gir-
mesine izin vermeyin. 

Funda Özdemir

ARADA SIRADA

TARİ-(B)-KAT

Selahaddin amca artık 
evine rahat girip çıkacak

HABER MERKEZİ
Yenimahalle ilçesinde sağlık so-

runları nedeniyle tekerlekli sandal-
ye ile yaşamını sürdüren Selahaddin 
Dilmen’e(63) Yenimahalle Belediyesi 
yardım eli uzattı. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, Dilmen’in evinin 
önüne engelli rampası yaptı.

Anadolu Mahallesi’nde müstakil 
bir evde oturan Dilmen, sinir uçları ilti-
haplanması, şeker hastalığı ve behçet 
hastalığından dolayı tekerlekli sandal-
yeye mahkum oldu. Tek başına yaşa-
yan Dilmen, yürüme zorluğundan do-
layı evine zor girip çıktığını belirterek, 
Yenimahalle Belediyesi’ne dilekçe ver-
diğini söyledi.
SOSYAL HAYATIM İÇİN BÜYÜK BİR 

ADIM
Başvurusunun olumlu sonuçlan-

masından dolayı duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Dilmen, “1967’den beri 
Yenimahalle’de yaşıyorum. Kronik ra-
hatsızlıklarım var, yıllardırda yürüme 
zorluğu çekiyorum. Tekerlekli sandal-
yemi de Yenimahalle Belediyesi’nden 
almıştım. Tek başıma yaşıyorum. 

Bugün bu rampa benim sosyal hayatım 
için büyük bir adım olacak. Yenimahalle 
Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşek-
kür ediyorum” dedi.

“FETHİ BAŞKAN HALKIN ADAMI”
1967’den bu yana Yenimahalle’de 

ikamet ettiğini dile getiren Dilmen, 
“Fethi Yaşar göreve geldiği günden beri 
Yenimahalle çok değişti. Kendisi çok 
çalışıyor. Fethi Başkan halkın adamı. 
Bugün bunu engelli rampası yaptı diye 
demiyorum. Bir yurttaş olarak söylüyo-
rum. Başkanımızdan çok memnunuz. 
Başarılarının devamını diliyorum” diye 
konuştu.



HABER MERKEZİ- Ulaşımda konforu ve gü-
venliği sağlamayı amaçlayan Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin toplu ulaşım filosu her geçen gün 
genişliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın ısrarlı mücadelesiyle Başkent’e kazandı-
rılacak 377 otobüsten teslimat süreci tamamlanan 
15’i solo, 20 adedi ise körüklü toplam 35 yeni oto-
büs daha yoğun hatlarda seferine başladı.

Başkentlilere ileri teknolojiye sahip daha gü-
venli ve konforlu bir toplu ulaşım hizmeti sağla-
mak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam 
eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu 
her geçen gün genişletiyor.

2013 yılından sonra ilk kez Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ısrarlı mücade-
lesi sonrası satın alınan toplam 377 otobüsten 35’i 
daha teslim alındı.
HAZİRAN AYI SONUNA KADAR OTOBÜSLERİN 

TESLİMATLARI TAMAMLANACAK
Aşama aşama teslimatları gerçekleştiri-

len otobüslerden son olarak 15’i solo, 20 adedi ise 
körüklü olan toplam 35 yeni otobüs EGO Genel 
Müdürlüğü tarafından Başkentlilerin hizmetine 
sunuldu.

Ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler ve 
artan nüfus nedeniyle otobüs alımını hızlandıran 
Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı 
ulaşım atağını sürdürmeye devam ediyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kredi-
si ve Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla alı-
nan 301 otobüsün tamamını haziran ayı sonuna 
kadar envanterine katmayı planlayan EGO Genel 
Müdürlüğü, aralık ayında teslim alınan 85 otobüs 
ve BELKA A.Ş. tarafından elektrikli otobüse dö-
nüştürülecek 22 otobüs de dâhil olmak üzere top-
lamda 377 yeni otobüsü Ankaralıların hizmetine 
sunmuş olacak.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, gelen talep-
ler başta olmak üzere saha denetim elemanlarının 
yaptıkları gözlemler neticesinde yeni otobüsleri 
yoğunluk tespit edilen hatlara verdiklerini açıkladı:

“Kent içi toplu ulaşımı rahatlatmak ve top-
lu ulaşımla ilgili Ankara’mızın sorunlarını çözebil-
mek amacıyla göreve başladığımız andan itibaren 
kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu çalışma neticesin-
de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile bir proje-
ye başladık. Bu proje kapsamında 273 tanesi CNG’li, 
28 tanesi ise dizel olmak üzere toplam 301 adet 
otobüs teslim edilmiş olacak. 2022 yılı haziran so-
nuna kadar bu araçların hepsi Ankara'ya ulaş-
mış ve Ankaralı hemşehrilerimize hizmet verme-
ye başlayacak.”

TOPLU ULAŞIMDA ÖNCELİK 
CAN GÜVENLİĞİ

Toplu ulaşımda can güvenliğini önceleyen EGO 
Genel Müdürlüğü, son teknoloji ürünü otobüsler-
le engelli vatandaşların da rahat seyahat edebilme-
sini sağlıyor.

Alçak tabanlı, klimalı, bisiklet taşımaya uygun, 
yolcu bilgilendirme ekranları, anons sistemi ve çift 
girişli USB girişi bulunan otobüslerde ayrıca yaş-
lı, hamile ve engelli yolcular için geniş koltuk ve te-
kerlekli sandalyelere özel alanlar yer alıyor.

Güvenlik donanımı ile dikkat çeken otobüs-
lerde araç takip sistemi, kameralar ve kayıt siste-
minin de bulunduğunu belirten EGO otobüs şoförü 
Murat Karakılıç yeni alınan otobüslerin hem şoför 
hem de yolcular bakımından daha güvenli ve kon-
forlu olduğuna dikkat çekerek, “Yeni CNG’li otobüs-
lerin yakıt tüketimi çok iyi, çevre dostu aynı za-
manda. Araçlarda engelli asansör kapakları eski 
araçlara nazaran çok daha kullanışlı ve trafikte 
daha rahat açıp kapatabiliyoruz. Engelli vatandaş-
larımız otobüse daha rahat binebiliyor artık. 2022 
model araçlarımızın fren sistemi de eski araçla-
ra göre çok daha güvenli duruş sağlıyor ve de daha 
sessiz. Yeni araçlarımızda daha fazla kamera var. 
Bu bize hem içten hem de dıştan yolcu inip biner-
ken güvenlik açısından kolaylık sağlıyor” sözleriyle 
otobüslerin özelliklerini anlattı.

Seferlere başlayan yeni otobüsleri kullanma-
ya başlayan vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu 
sözlerle dile getirdiler:  

-Necip Günay: “Yeni otobüsler çok güzel. Eski 
otobüsler de bu şekilde düzenlenirse çok daha gü-
zel olur.”

-Hüseyin Balyemez: “Otobüsler olması gerek-
tiği gibi çok iyi. Eski bir EGO emekçisi olarak yeni 
araçları tercih ediyorum.”

-Süleyman Karabay: “Ben 27 tane ülke gezdim. 
Şu anda Avrupa’da olmayan otobüs Türkiye’de var. 
Otobüsler çok güzel. Çevreye duyarlı, egzoz kokusu 

yok.”
-Serdar Yüksel: “Servisçi esnafı olarak bu oto-

büslerin çok daha çevreci ve daha iyi teknolojiy-
le donatıldığını görüyorum. Gerçekten daha rahat 

daha güvenli seyahatler yapıyoruz. Yeni otobüsle-
rimizi çok beğendik, çok güzel. Bizleri böyle güzel 
otobüslerle seyahat ettirdiği için Mansur başkana 
çok teşekkür ederiz.”

SONSÖZ 515 OCAK 2022 CUMARTESİ Yerel

Keçiören’de vatandaşa 
çorba ikramı

HABER MERKEZİ- Keçiören 
Belediyesi öğrencilerin ve vatandaş-
ların içini ısıtan çorba dağıtım hiz-
metini yeniden başlattı.

Sabah erken saatlerde okula git-
mek için yola koyulan öğrencilere ve 
işe giden vatandaşlara ücretsiz çor-
ba dağıtım hizmetinin büyük be-
ğeni topladığını söyleyen Keçiören 
Belediye Başkanı Turgut Altınok, 
“Ankara’mızın ayazında sabah erken 
saatlerde ve gün içinde toplam 3 bin 
500 adet ücretsiz çorba dağıtıyoruz. 
Bunlardan 800’ünü Sağlık Bilimleri 
Fakültemizdeki öğrencilerimize ge-
riye kalanları ise ilçemizdeki kütüp-
hane, gençlik merkezleri ve cami ce-
maatimize ikram ediyoruz.” dedi.

Pandemi öncesinde de vatan-
daşların yoğun olarak bulundu-
ğu noktalarda Keçiören Belediyesi 

tarafından sıcak çorba dağıtımı ya-
pıldığını hatırlatan Belediye Başkanı 
Turgut Altınok, “Pandemi öncesin-
de öğrencilerimiz için üniversiteler-
de çorba ikramında bulunduk. Ayrıca 
Ankara genlindeki hastanelerimi-
zin etrafında bekleyen vatandaşla-
rımıza da sıcak çorba hizmeti sun-
duk. Sabah işe gitme telaşında olan 
vatandaşlarımız ve toplu taşıma-
da görevli olan şoförlerimiz de çor-
ba dağıtım hizmetimizden duyduk-
ları memnuniyeti karşılaştığımız her 
yerde dile getiriyorlardı.” ifadeleri-
ni kullandı.  “Sıcak bir çorba, sıcak bir 
gülümseme” sloganıyla yapılan çor-
ba dağıtım hizmetinden faydala-
nan öğrenci ve vatandaşlar Keçiören 
Belediye Başkanı Turgut Altınok’a 
teşekkür ederek memnuniyetlerini 
dile getiriyorlar.

HABER MERKEZİ- Kalecik ilçe-
sinin yıllardır içme suyu sorunu ya-
şayan uzak mahalleleri için hare-
kete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, 
Eşmedere Mahallesi’nde 92 met-
re derinliğinde yeni bir sondaj kuyu-
su açtı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Öztürk, saniyede 20 litre su alına-
bilen kuyu ve “Eşmedere Grup Köy 
Projesi” kapsamında döşenen 29 ki-
lometrelik iletim hattı ile 8 uzak ma-
hallenin içme suyu sorununun çö-
züldüğünü açıkladı. ASKİ ekipleri 
ayrıca Kalecik merkezde halk sağlı-
ğını tehdit eden 26 kilometrelik as-
bestli hattı iptal ederek yeni su boru-
ları döşedi.

Başkent genelinde devam eden 
içme suyu ve altyapı sorunları-
nı çözmek için hizmet atağını sürdüren ASKİ Genel 
Müdürlüğü, Kalecik ilçesinde de yıllardır çözüleme-
yen su sorununu çözüme kavuşturdu.

Eşmedere Mahallesi’nde 92 metrelik sondaj ku-
yusu açarak “Eşmedere Grup Köy Projesi” ile 29 ki-
lometre içme suyu iletim hattı imalatı gerçekleş-
tiren ASKİ ekipleri; Tavşancık, Kuyucak, Yeşilöz, 
Koyunbaba, Şemsettin, Beykavağı, Yüzbey ve 
Eşmedere Mahallesi sakinlerini sağlıklı ve kaliteli 
içme suyu ile buluşturdu.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ASBESTLİ 
BORULAR İPTAL EDİLDİ

Teknik ekibiyle birlikte Eşmedere Mahallesi’ni 
ziyaret eden ve bölge muhtarlarıyla bir araya gelen 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yeni yapılan su 
deposunda incelemelerde bulundu.

Altyapı atağı başlattıkları Ankara’da merkez ve 
ilçelerde toplum sağlığını koruyan çalışmalara da 
öncelik verdiklerini belirten Öztürk, “Kanserojen 
asbestli hatların şehir şebeke sisteminden temiz-
lenmesi çalışmalarımız Ankara genelinde sürüyor. 
Bu çerçevede Kalecik merkezde 26 kilometrelik as-
bestli boruyu iptal ettik ve yeni hat çektik” dedi.
ÖNCEKİ KUYU BARAJ HAVZASINDA KALDI

Eşmedere Grup Köy Projesi’ne ilişkin de bilgi 
veren Öztürk, Eşmedere Mahallesi’ni besleyen son-
daj kuyusunun Koyunbaba Baraj havzasında kal-
ması nedeniyle mahallede yeni bir sondaj kuyusu 
açıldığını söyledi.

92 metre derinliğindeki yeni sondaj kuyusun-
dan saniyede 20 litre verim elde edildiğini ifade 
eden Öztürk, “Bu miktar Eşmedere Mahallesi’nin su 
ihtiyacının üzerinde olduğu için buradan Tavşancık, 
Kuyucak, Yeşilöz, Koyunbaba, Şemsettin, 
Beykavağı ve Yüzbey Mahallelerine de su aktaralım 
istedik. Bu köylerde daha önce yapılan etüt çalış-
malarında su kaynağı elde edilememiş, edildiğinde 
ise suyun kimyasal analiz sonuçları içilebilir nitelik-
te çıkmamıştı” diye konuştu.

MERKEZE UZAK 8 MAHALLENİN İÇME 
SUYU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Açılmış olan sondaj kuyusunun verimi saniye-
de 20 litre iken söz konusu 8 mahallenin toplam su 
ihtiyacının saniyede 6,14 litre olarak hesaplandığı-
nı açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“ASKİ olarak yer altı suyunun daha verimli ve 
ekonomik kullanımını amaçladık. Merkeze uzak 8 
mahalleye toplamda saniyede 8,19 litre su terfi edi-
lirken ayrıca bu mahallelere muhtelif çaplarda top-
lam 29 kilometre iletim hattı döşendi. Eşmedere sı-
nırında bulunan kuyudan önce Eşmedere Mahalesi 
Deposu’na su aktarılmaya oradan da tek pompa 
ile en yüksek kotta bulunan Tavşancık Mahallesi 
Deposu’na su taşınmaya başlandı. Tavşancık 
Deposu’ndan da cazibe ile geri kalan 6 mahalle-
ye su iletilir hâle gelindi. Bölgede hobi bahçeleri-
ne ise abonelik vermiyoruz çünkü önceliğimiz hal-
kın içme suyu.” 

ASKİ Genel Müdürlüğü yaklaşık 2 ay içinde fa-
aliyete geçmesi planlanan Eşmedere Mahallesi’ne 
200 metreküp, Yeşilöz Mahallesi’ne 100 metreküp 
ve Yüzbeyi Mahallesi’ne de 50 metreküp kapasite-
li yeni depolar yaptı.

“30 SENEDİR KADINLARIMIZIN ÇEŞMEDEN SU 
ÇEKMEKTEN CANI ÇIKIYORDU”

Yıllardır yaşadıkları sorunları anlatan böl-
ge muhtarları kadar ilçe sakinleri de ASKİ yatırım-
ları sayesinde rahat bir nefes aldıklarını şu sözler-
le dile getirdi:

-Arif Demir (Eşmedere Mahallesi Muhtarı): 
“Bizlerin ve ASKİ’nin mücadelesiyle burada 23 
Nisan 2020’de başlattığımız çalışma nihayete ulaştı 
ve kısa sürede suyumuzu musluktan akıtmış olduk. 
Aynı zamanda proje grup köy projesi olduğu için sa-
dece bize değil 8 mahalleye birden su verildi.” 

-Murat Tamer (Yüzbey Mahallesi sakini): “Su 
daha önce köyümüze tanker ile getiriliyordu ve ye-
tersiz kalıyordu. Yaşadığımız bu içme suyu sorunu 
deponun bağlanmasıyla çözüme ulaşmış oldu.”

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN 
ASBESTLİ BORULAR İPTAL EDİLDİ

BÜYÜKŞEHİR’İN ULAŞIM ATAĞI DEVAM 
EDİYOR: EGO FİLOSU GENİŞLİYOR

Ahmet Çalık'ın ismi 
Ankara'da yaşatılacak

HABER MERKEZİ- Trafik ka-
zası sonucu genç yaşta hayatını 
kaybeden futbolcu Ahmet Yılmaz 
Çalık'ın ismi Ankara'da Altındağ 
Belediyesi tarafından yapımı ta-
mamlanan bir parkta yaşatılacak.  

Futbola Gençlerbirliği altya-
pısından başlayan Ahmet Yılmaz 
Çalık, başkentin köklü kulübünün 
kaptanlığını da yaptı. Ardından 
Galatasaray'a transfer olan ve 
son olarak da İttifak Holding 
Konyaspor formasını başarıyla 
terleten Çalık, başkent Ankara'da 
geçtiğimiz Salı günü geçirdiği tra-
fik kazası sonucu 28 yaşında ha-
yatını kaybetti. Örnek kişiliği ile 
de öne çıkan Milli Futbolcu Ahmet 
Yılmaz Çalık'ın adı Altındağ 
Belediyesi tarafından Battalgazi 
Mahallesi'ndeki parka verilecek.  

ÖRNEK BİR SPORCUYDU
Ahmet Yılmaz Çalık'ı kaybet-

menin üzüntüsünü yaşadıkları-
nı ifade eden Altındağ Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, 
"Ahmet Yılmaz Çalık kardeşi-
miz örnek bir sporcuydu… Onun 
genç yaşta vefatı hepimizi de-
rinden yaraladı. Hem saha için-
de hem de saha dışında sevilen bi-
riydi. İsmini büyüdüğü şehir olan 
Ankara'da yaşatarak asla unu-
tulmamasını sağlamak istedik. 
Battalgazi Mahallesi'nde yapımını 
tamamladığımız parkımıza Ahnet 
Çalık kardeşimizin ismini vere-
ceğiz. Ahmet kardeşimize yüce 
Allah'tan rahmet, sevenlerine, ai-
lesine ve tüm spor camiasını baş-
sağlığı diliyoruz."dedi.

Kahramankazan Belediyesi 
öğrenci ve okulların yanında

HABER MERKEZİ- 
Kahramankazan Belediyesi’den il-
kokula kütüphane, zeka oyunları ve 
yaşam beceri atölyesi Eğitim ve öğ-
retime verdiği desteklerle dikka-
ti çeken Kahramankazan Belediyesi, 
bu alandaki yatırımlarına bir yeni-
sini daha ekledi. Belediye tarafın-
dan ilçedeki bir ilkokula, Destanın 
Mirasları Kütüphanesi, zeka oyun-
ları atölyesi ve yaşam beceri atöl-
yesi kazandırıldı. Kahramankazan 
Belediyesi’nce ilçedeki İbrahim 
Bitik İlkokulu’na Destanın Mirasları 
Kütüphanesi, zeka oyunları atöl-
yesi ve yaşam beceri atölyesi ka-
zandırıldı. Kütüphane ve atölyelerin 
açılışı düzenlenen törenle gerçek-
leştirildi. Törene Kahramankazan 
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 
Kaymakam Abdullah Selim Parlar, 
ilçe protokolü, şehit aileleri ve ga-
ziler ile öğrenciler ve öğretmen-
ler katıldı. İlkokula kazandırılan 
Destanın Mirasları Kütüphanesi’nde, 
15 Temmuz hain darbe girişi-
minin engellenmesinin sembo-
lü haline gelen Kahramankazan’da 
ve tüm Türkiye’de o gece ya-
şananlara ilişkin kitapların da 

aralarında bulunduğu Türk ve Dünya 
Klasiklerinden oluşan çok sayıda 
eser yer alıyor. Kütüphane ve atöl-
yeler sayesinde öğrenciler hem zihin 
dünyalarını hem de kişisel gelişim-
lerini zenginleştirirken, aynı zaman-
da yaşam becerilerini geliştirme fır-
satı bulacak.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ
Öğretmen olan Başkan Oğuz, 

atölyeler ve kütüphane ile öğrenci-
lerin tarih, bilim ve kişisel gelişimi 
yaşayarak, öğreneceklerini belirte-
rek, “Okullarımızın ihtiyaçlarını ya-
kından bilen birisi olarak her zaman 
eğitim camiamızın yanında olduğu-
muzu bir kez daha belirtmek iste-
rim. Geleceğimizin teminatı çocuk-
larımızın en iyi şartlarda yetişmeleri 
için belediye olarak tüm okullarımı-
za ve öğrencilerimize tüm alanlarda 
destek vermeye devam edeceğiz" 
diye konuştu. Okul Müdürü İbrahim 
Divanoğlu ise, “Okullarımızın ihti-
yaçlarının karşılanmasında her za-
man yanımızda olan Başkanımız 
Serhat Oğuz’a ve belediyemize kü-
tüphane ve atölyelerin açılması-
na sundukları katkılardan dolayı te-
şekkür ederiz” dedi.

Pursaklar'da Kadınlar 
İhtiyaç Sahibi Ailelerin 
Yüzlerini Güldürüyor

HABER MERKEZİ- 
Pursaklar Belediyesi 
Hüma Sultan Hanım Evi 
pastacılık sınıfı kursi-
yerleri, ihtiyaç sahibi 
ailelerin ve yetimlerin 
yüzlerini güldürüyor. 
Her zaman ihtiyaç sa-
hibi vatandaşların ya-
nında yer alan ve sos-
yal sorumluluk projeleriyle de yüreklere dokunan Pursaklar 
Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde eğitim gören kur-
siyerler, örnek bir davranışa daha imza attı. Yardımlaşma, 
paylaşma ve dayanışmayı hayatın merkezine alan Hüma 
Sultan Hanım Evi pastacılık kursunda eğitim gören hanım-
lar, ihtiyaç sahibi aileleri ve yetim çocukları evlerinde tek 
tek ziyaret ederek yalnız olmadıklarını hissettirirken, im-
kânları ölçüsünde de gıda yardımı ve nakdi yardımda bu-
lundu. Kadınların hayata geçirmek istedikleri sosyal so-
rumluluk projelerine her zaman destek verdiklerini belirten 
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Kursiyerlerimizin kişi-
sel gelişimlerine ve yeni meslek edinmeleri amacıyla aç-
mış olduğumuz Hanım Evlerimizin bu derece önemli sosyal 
projelere imza atması bizi mutlu ediyor. İhtiyaç sahibi aile-
lerimizi ve yetim çocuklarımızı unutmayarak göstermiş ol-
dukları hassasiyetten dolayı kursiyerlerimize teşekkür edi-
yorum" dedi.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu eğitmenleri minik öğrencilere, 
hayvan sevgisi aşılamak amacıyla etkinlik düzenledi.

HABER MERKEZİ- 
Eğitici ve öğretici çeşitli 
etkinliklerle çocukları ge-
leceğe hazırlayan Nezaket 
Okulu eğitmenleri minik 
öğrencilere erken yaşta 
hayvan sevgisini aşılamak 
amacıyla çeşitli etkinlikler 
gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda yapılan 
etkinliklerde çocukların 
hayvanları birebir yakın-
dan tanımaları amacıy-
la Nezaket okuluna ge-
tirilen Ankara Kedilerini 
yakından görerek onla-
rı sevme imkânı buldular. 
Eğitmenler tarafından öğ-
rencilere verilen teorik ve pratik dersler-
de hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerekti-
ği öğretiliyor.

‘‘Nezaket Okulumuzda yapılan çe-
şitli etkinliklerle minik öğrencilerimiz 

hayvanları yakından tanı-
ma fırsatı buluyor’’

Hayvan sevgisini aşı-
lamak amacıyla minik ço-
cuklarla sevimli dostları 
bir araya getirdiklerini ifa-
de eden Belediye Başkanı 
Ertuğrul Çetin; ‘‘Nezaket 
Okulumuzda yapılan çe-
şitli etkinliklerle minik öğ-
rencilerimiz hayvanları 
yakından tanıma fırsa-
tı buluyor. Çocuklarımıza 
hayvan sevgisini kü-
çük yaşlarda kazandır-
mak amacıyla kedi evin-
den okulumuza getirilen 
Ankara kedilerimizle bi-

rebir temasta bulunarak keyifli vakit ge-
çirme imkânı buldular. Bu sayede haya-
tı paylaştığımız canlılara, daha şefkatli ve 
hoşgörü ile yaklaşmalarını sağlıyoruz’’ 
dedi.

Pursaklar'da Çocuklara 
Hayvan Sevg�s� Aşılanıyor
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BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1535524)

2021/1873 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, 32 Ada, 7 Parsel, MARAŞAL ÇAKMAK Mahalle/Köy, DEDE-
MEZARI Mevkii, ZEMİN KAT 2 NOLU BAĞ. BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu 
adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmış olup, Açık adresi :Maraşal Çakmak Mahallesi, 
Yiğit Sokak No: 24 Daire: 2 Sincan /Ankara şeklindedir.
Ana Taşınmaz Özellikleri; Bina; 1 bodrum + zemin + 3 kattan oluşmaktadır. Bina 5 katlı, 12 ba-
ğımsız bölüm içermektedir. Bina girişi zemin kat arasında +1,00m kot seviyesinden sağlanmak-
tadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır.Ana giriş kapısı camekanlı alüminyum 
doğramadır. Taşınmazın yer aldığı binanın çekme mesafesinde açık otopark bulunmaktadır. Ta-
şınmazın yer aldığı bina 1990 yılında inşaatına başlanmış olup, 31 yaşındadır. Taşınmazın yer 
aldığı binaya ait dosya içeriğinde enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.
Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapının Zemin Katında yer al-
maktadır. Taşınmaz kuzey ve doğu olmak üzere 2 cephelidir.Taşınmaz projesine ve mahalinde 
göre; 64 m² net, 72 m² brüt kullanım alanına sahiptir.Taşınmaz iç mekan olarak yapılı ve bakım-
lı durumdadır.Taşınmaz projesine göre; bodrum katta 5 m² brüt kullanım alanına sahip kömür-
lük yer almaktadır. Taşınmaz Mimari projeye ve mahalinde göre 2 oda, salon, mutfak, ban-
yo, antre alanlarından oluşmaktadır. Salon ve odalarda zeminler laminant parke, tavan plastik 
boya, duvarlar plastik boya, kapılar ahşap, pencere doğramaları pvc doğrama şeklindedir. Mut-
fak zemini laminat parke duvar plastik boya, tavan plastik boya, pencere pvc doğrama şeklin-
dedir. Banyo ve wc alanlarında; zemin mozaik beton, duvar fayans, tavan plastik boya, kapı ve 
pencere pvc doğrama şeklindedir. Antre alanlarında ise zemin seramik, duvar plastik boya, ta-
van plastik boyalı, giriş kapısı çelik kapı şeklindedir. Bağımsız bölümde ısınma, doğalgaz yakıtı 
kullanılmak suretiyle kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Kalorifer petekleri takılı durumdadır.Ta-
şınmaz keşif anında doludur. Taşınmaz kiracı kiracı tarafından kiracı tarafından kullanılmakta-
dır. Fiili durumu meskendir.
Adresi : Maraşal Çakmak Mahallesi, Yiğit Sokak No: 24 Daire: 2 Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 574 m2
Arsa Payı : 47/574
İmar Durumu :Bilirkişi raporunda'' Sincan Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgi-
lerine göre klasik parsel konut alanında ayrık nizam, Hmax:12,50 m 4 kat olacak şekilde yapı-
laşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.'' şeklindedir.
Kıymeti : 170.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi olup, dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü : 08/03/2022 günü 11:50 - 11:53 arası
2. Satış Günü : 05/04/2022 günü 11:50 - 11:53 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tari-
hinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verile-
bilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadı-
ğı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma günün-
den önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın 
tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderle-
rini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış tale-
bi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde 
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim mas-
rafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 
(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi 
ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim 
ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri la-
zımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sure-
ti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak-
lardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, 
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baş-
kaca bilgi almak isteyenlerin 2021/1873 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze baş-
vurmaları ilan olunur. (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C. ANKARA 21. İCRA DAİRESİ
İFLASA İLİŞKİN İLAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1535517)

2021/35 İFLAS
Müflisin Adı ve Adresi : TASFİYE HALİNDE AKINCIOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TURİZM LTD. ŞTİ. ( 
0280002148 )
Ahmet Taner Kışlalı Mah. Park Cad. Dragos Villaları No : 1 Çayyolu Çankaya / ANKARA
Mülisin Ticaret Sicil No :177293
Yukarıda adres ve sicil numarası yazılı TASFİYE HALİNDE AKINCIOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TURİZM 
LTD. ŞTİ. ( 0280002148 )'nin Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 30/12/2021 tarih ve 2021/184 Esas 
sayılı kararları ile iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 09:58'de açılmasına karar verilmiştir.
İc.İf.K.nun. 166. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

HABER MERKEZİ- Program 
Geliştirme ve Öğretim Uzmanı ve İlişki 
Yönetimi Danışmanı Uzman Çağatay 
Çakır; bebek gelişiminde konuşulma-
yanlara değinerek; annelerin uyku dü-
zeni ve bebekleri ile arasındaki duygu-
sal bağlanma üzerine konuştu. “Anne, bu 
kritik ve zaruri süreçte kendisi için des-
teğe ihtiyaç duyar. Gerek rutin ev sorum-
lulukları gerek bebeğin ilgi ve bakımı için 
babadan paylaşım beklentisi içinde olur” 
açıklamasında bulunan Çakır; babalara 
büyük görev düştüğünü söyledi.

Bebeklerin uyku düzenleri doğum-
dan sonraki ilk 6 aylık süreçte istikrar-
sız ve kararsız bir seyir izler. Bu durum 
özellikle gece uykularında görülür. Uykuya geçmekte zorla-
nan bebek ebeveynini sürekli yanında ister. Gerek kinestetik 
(dokunsal) ihtiyacı gerekse besinsel ihtiyaçları için anneye 
muhtaç olan bebek, bu sebeple anneyi de gece uykusundan 
ve dinlenme zamanından mahrum bırakır. Bu süreç anne için 
oldukça yorucu ve yıpratıcıdır. Bunun sonucunda annede tü-
kenmişlik sendromu ve depresif durumlar çok sık görülmeye 
başlar. Anne, bu kritik ve zaruri süreçte kendisi için deste-
ğe ihtiyaç duyar. Gerek rutin ev sorumlulukları gerek bebeğin 
ilgi ve bakımı için babadan paylaşım beklentisi içinde olur.

BABALARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Toplumsal öğretilerimiz bizlere bebek bakımı için anne-

nin öncül olduğunu kodlamıştır. Bu hatalı öğreti neticesinde 
babalar, evin geçimi için yoğun iş tempolarını gerekçe göste-
rerek annenin ihtiyaç duyduğu destek ve paylaşım hizmetini 
üretmezler. İşte tam da bu noktada eşler arasında uyuşmaz-
lık ve çatışma başlar. Bu süreç, ilerleyen dönemlerde özellik-
le anne üzerinde olumsuz etkiler bırakacak eylem ve söy-
lemleri de kapsayabilir. Annenin bu kritik süreci bedenen ve 
zihnen konforlu geçirmesi, bebeğin fiziksel ve ruhsal gelişimi 
içinde çok önemli bir faktördür.
 AĞIRLIKLI BATTANİYE MUCİZE ETKİ GÖSTERİYOR

Bebekli süreçte annenin en önemli dinlenme ve istirahat 
kaynağı ise uykudur. Bu, hem bebeğin hem de annenin uyku 
düzeninin sağlanmasını ve istikrarlı bir seyirle devam etme-
sini beraberinde getirir. Tam da bu noktada ağırlıklı battani-
yeler gözle görülür bir destek sağlar. Kişinin vücut ağırlığına 
oranlı olarak teknolojik tabanlı üretilen bu battaniyeler gerek 
bebeklerin ihtiyaç duyduğu kinestetik hissi gerekse annenin 
fizyolojik ihtiyacı olan kas ve sinir sistemlerinin rehabilitas-
yonu için oldukça faydalı etkiler gösterir. Bebeklerin; güven, 
bağlanma ve yakınlık hissi için gerekli olan oksitosin hormo-
nunun salgılanmasında ağırlıklı battaniyelerin optimum dü-
zeyde fayda sağladığı bilimsel süreçlerle test edilmiştir.

SARILMA DUYGUSUNU TAKLİT EDİYOR
Sarılma ve kucaklanma duygusunu taklit eden ağırlık-

lı battaniyeler bu sayede bebeklerin uykuda kaygı ve endi-
şe durumlarından uzaklaşarak rahatlama ve sakinleşme 
duygularını perçinler. Bu duygular, bebeğin fiziksel ve zihin-
sel gelişimi için en önemli uyku süreci olan REM uykusu-
nun kesintisiz olarak devamlılığını sağlamaları açısından çok 
önemli bir rol üstlenir. Aynı süreç anneler için de geçerlidir. 
Gün içerisinde gerek bedenen gere ruhen yoğun ve yıpratı-
cı zamanlar geçiren anneler, gece uykusunda ağırlıklı batta-
niyenin yarattığı hafif baskı sayesinde, gece uyanmalarına ve 
huzursuz uyumaya sebep olan sempatik sinir sistemini kıs-
mi olarak elimine ederek, daha kısa sürede daha konforlu 
uykuya geçişi sağlar.

Bebek gelişiminde konuşulmayanlar:

Annenin uyku düzeni ve bebeklerde 
duygusal bağlanma

"Çocuklarda yeme 
bozukluğu cinsel istismarın 

habercisi olabilir"
 İSTANBUL (DHA) – Çocuklarda görülen tıkanır-

casına yemek yeme veya yemek reddi, hiç yeme-
me gibi bozuklukların nedenlerinin mutlaka araş-
tırılması gerektiğine dikkat çeken İstanbul Rumeli 
Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri 
Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Elif Türel, “Çocuklarda gö-
rülen hırçınlık, saldırganlık, alt ıslatma ve dışkı ka-
çırma, yeme bozukları gibi birçok davranış problemi, 
çocuğun yaşadığı istismarın habercisi olabilir” uya-
rısında bulundu.

Çocuklarda birçok davranış probleminin, çocu-
ğun yaşadığı istismarın habercisi olabileceğini söy-
leyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Bakımı ve 
Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Elif Türel, 
çocuklarda görülen tıkanırcasına yemek yeme veya 
yemek reddi, hiç yememe gibi bozuklukların neden-
lerinin mutlaka araştırılması gerektiğine dikkat çek-
ti. İstismar belirtilerin arasında bu davranış bozuk-
lukları da yer aldığını belirten Türel, “Cinsel istismar 
maalesef sadece ülkemize değil tüm dünyada gö-
rülen bir durum. Hemen hemen her gün bir istismar 
haberi ile sarsılıyoruz. Çocuklar özellikle bu tip du-
rumlarda korkularından sessiz kalmayı tercih edebi-
liyorlar” diye konuştu.
ÇOCUKLARDA BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN!

Türel istismara uğramış çocukları fark edebil-
mek için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sı-
raladı: “Eğer çocuk içine kapanıksa ve odasından dı-
şarı çıkmak istemiyor ve sizinle temas kurmuyorsa, 
yeme bozuklukları gösteriyorsa, gelişimi dışında faz-
la cinsel bilgiye sahipse, geceleri uykusunda huzur-
suzsa ve uykuya dalmakta zorluk çekiyorsa, okul ba-
şarısında beklenmeyen bir düşüş yaşandıysa, yaptığı 
aktivitelerden zevk almıyorsa, arkadaşlarıyla ilişki-
lerinde düzensizlik oluşmaya başladıysa, odaklan-
ma ve konsantrasyon sorunu yaşıyorsa, cinsel içe-
rikli oyunlar oynuyorsa, çekingen davranışları varsa 
ve sarılma, dokunma vb. davranışlara tepki gösteri-
yorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınarak çocuk 
gözlemlenmelidir.”

“Erken çocukluk dönemindeki çocukların ha-
yal dünyaları çok geniştir” diyen Türel, “Fakat Cinsel 
Gelişim açısından olgunluğa ulaşmadıkları için cinsel 
içerikli hikâyeleri hayal gücüyle tasarlayamayacak-
ları için bu konuda asla yalan söylemezler. Çocuk cin-
sel içerikli hikâyeler anlatıyorsa mutlaka bir uzma-
na başvurun! Çocuklar bu konuda yalan söylemezler” 
diyerek sözlerini noktaladı.

Şizofrenisi olan çocuk olumsuz 
durumlardan uzak tutulmalı…
HABER MERKEZİ- Üsküdar 

Üniversitesi NPİSTANBUL 
Beyin Hastanesi Çocuk - Ergen 
Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Mert 
Beşenek, çocukluk çağı şizofre-
nisi ile ilgili değerlendirmede bu-
lundu ve tavsiyelerini paylaştı.

 1980’Lİ YILLARDA 
VURGULANMAYA BAŞLADI

 Şizofreninin gerçeği değer-
lendirme yetisinin bozulduğu 
kronik bir ruhsal bozukluk oldu-
ğunu belirten Psikiyatrist Dr. Ali 
Mert Beşenek, “Eski dönemlerde 
şizofreni daha çok yetişkin yaş 
grubunun bir hastalığı olarak kabul edilirken 1980’li yıllar-
dan itibaren şizofreni ve kapsamındaki rahatsızlıkların ço-
cuk ve ergenlerde de görülebildiği tıp literatüründe sıkça 
vurgulanmaya başladı.” dedi.
 BULGULAR YETİŞKİN DÖNEMDEKİNE BENZİYOR

 Çocuk – Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Mert Beşenek, 
‘Çocuk ve ergenlerde şizofreni bulguları büyük oranda ye-
tişkin yaş dönemindekine benzemekle birlikte, bulgula-
rın içeriği ve niteliği çocuğun gelişimsel dönemlerine göre 
çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir.’ dedi ve sözlerine 
şöyle devam etti: “Şizofreninin temelde algılama ve düşün-
cedeki bozukluklarını kapsadığını söyleyebiliriz. Gerçekte 
var olmayan görüntü, ses, tat ve dokunma gibi duyumla-
rın hissedilmesi (halüsinasyon – varsanı) algılamadaki bo-
zukluklar kapsamında değerlendiriliyor. Düşünce süreçle-
rindeki bozukluklar (sanrılar) ise birinden zarar göreceği, 
takip edildiği, hakkında konuşulduğu, kamera ile izlendi-
ği, aklına düşünce sokulduğu, düşüncelerinin kafasından 
çalındığı, düşüncelerinin bir mecrada yayınlandığı, çevre-
sindeki insanların tanıdıkları kişiler olmadığı gibi çok faz-
la çeşitte karşımıza çıkabiliyor ve zaman zaman oldukça 
mantıksız ve absürt inanışlar görülebiliyor.”

 ERGENLİKTE GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR
 Çocukluk çağı şizofrenisinin daha erken yaş grup-

larında da görülebildiğini vurgulayan Beşenek, “Ancak 

hastalığın daha sık ortaya çık-
tığı ve görülme sıklığının arttı-
ğı yaş dönemi genellikle ergen-
lik çağına denk geliyor. Hastalık 
ortaya çıkmadan ve tanı ko-
nulmadan önce de bir takım 
problemler çoğunlukla öykü-
de mevcuttur. Sosyal etkile-
şim kurmama, içine kapanık-
lık, duygusal ifadede azalma ve 
davranışsal değişiklikler örnek 
gösterilebilir. Bu özgül olmayan 
bulgular çoğunlukla gözden ka-
çabiliyor. Ailenin de psikiyatriye 
başvurusu ve tanı süreçleri ge-

nellikle varsanı ve sanrıların olduğu durumlarda başlıyor.” 
ifadelerini kullandı.

 TEDAVİDE GEÇ KALINMASI ÇOCUĞUN 
İŞLEVSELLİĞİNİ DÜŞÜRÜYOR

 Psikiyatri Uzmanı Ali Mert Beşenek, şizofreninin hem 
biyolojik hem de beyinle ilgili bir zemini olduğu için tanı ve 
tedavisinde geç kalınması durumunda çocuğun ev – okul 
– akran işlevselliğinin gittikçe düştüğünü vurguladı ve 
sözlerini şöyle sürdürdü:  “Hastalığın getirdiği psikolojik ve 
biyolojik yük artmakta, tedavisi zorlaşmakta, tam tedavi 
olma şansı azalmakta ve tedavi olsa bile hastalığın tekrar 
etme riski artmaktadır. Her psikiyatrik hastalık gibi şizof-
reninin de biyolojik, psikolojik ve sosyal yönünün olduğu-
nu söyleyebiliriz. Psikososyal stres faktörleri, aile içi ça-
tışmalar, akran istismarı, travmatik yaşantılar, akademik 
olumsuzluklar hastalığın gidişatını ve tedavisini olumsuz 
etkileyebiliyor. Tanıyı alan çocukların psikososyal çerçe-
vesinde bu olumsuz risk faktörlerinin mümkün olduğunca 
engellenmesi ve azaltılması amaçlanmalı.”

 TEDAVİSİ 5 YIL SÜREBİLİYOR
 Şizofreni tedavisinin temelde ilaç tedavisi ile yapıldı-

ğını ve üç aşamada ele alındığını belirten Beşenek, “Akut 
dönemdeki tedavinin amacı, gerçeği değerlendirmenin 
bozulduğu ani ataklar ile krizlerin söndürülmesi ve kısa 
sürede krizlerin kontrol altına alınmasıdır. 

Sebebi bilinmeyen 
düşüklerin altındaki etken 

araştırılmayan enfeksiyonlar
 İSTANBUL (DHA) – Kadınlarda düşük yapma oranlarını 

etkileyen birçok faktör olduğunu söyleyen Mikrobiyolog Dr. 
İpek Ada Alver, sebebi bilinmeyen düşüklerin altındaki etke-
nin araştırılmayan enfeksiyonlar olduğuna dikkat çekti. İpek 
Ada Alver, “Düşük oluşumuna sebep olan pek çok mikroor-
ganizma var. Bunların kimisi hijyen eksikliğinden, kimisi iyi 
pişmemiş etlerden ve pastörize edilmeyen sütlerden, kimisi 
de hayvan dışkısından geçebilmektedir” diyerek anne aday-
larına uyarı ve önerilerde bulundu.

Son zamanlarda evlilik ve çocuk sahibi olma yaşının 
ilerlemesi, pandemi koşullarının meydana getirdiği stres, 
Kovid sonrası semptomlar ve ekonomik koşulların da yol 
açtığı yetersiz beslenme ile birlikte kadınlarda düşük yap-
ma oranlarının etkilendiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, “Genetik 
faktörlere dayalı embriyo kromozomlarında meydana gelen 
hasarlar, rahimde meydana gelen anomaliler, annede tansi-
yon, kalp-damar, şeker, karaciğer, böbrek, tiroid hastalıkla-
rı ve otoimmün hastalıklar, yetersiz beslenme ve uyku dü-
zeni ile stres faktörleri düşüğe neden olsa da özellikle sebebi 
belirlenemeyen düşüklerin altındaki en önemli etken enfek-
siyonlardır” dedi.
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Bizler artık birer koşu atı gibi-
yiz. Fark ediyorum da sabahla-

rı insanlar toplu taşımalarda, ken-
di şahsi araçlarında sürekli bir yarış 
içindeler. Sürekli bir yere yetişme 
çabasıyla geçiyor ömrümüz. Mono-
ton bir hayat. Oysa ki pandemi sü-
recinde sokağa çıkma yasaklarının 
olduğu vakit hepimiz ne kadar da 
şiirsel anlatıyorduk. Sokaklarda ol-
mak, o� slerimize gitmek ne kadar 
değişik etkinlikler gelmişti hepimize. 
Fakat şimdi insanları izlediğimde as-
lında kimse yasaklardan daha fark-
lı değil. Bu sefer de başka bir mo-
noton şiirin içindeyiz. Resmen bir 
Dostoyevski kitabı gibi karanlık ve iç 
daraltıcı havalarda emek adına ko-
şan mutsuz insanlar. 

Peki ne yapmak lazım? Bizi böy-
lesine bir altılı ganyan fatihi gibi 
yapmaya çalışan hayata biz neler 
yapabiliriz? 

Her şeyi bırakıp bir deniz kena-
rı kasabaya yerleşmek? Köyümüze 
dönüp organik beslenmek?

Karar versek de aslında bunu 
başarmamıza imkan yok. Çünkü 
göbeğimizden bağlanmış durum-
dayız bu monoton şiire. Bu ne ka-
dar zor olsa da bundan vazgeç-
mek mümkün olmadığı için bunu 
sürekli güzellediğimiz bir hayat kur-
duk kendimize. KApitalizmin bizi bu 
şekilde kullanmasını yine ona para 
ödeyerek harcıyoruz. Kahve içiyo-
ruz tüm arkadaşlarımızla paylaşıyo-
ruz bunu ve onlarda bizleri takdir 
ediyorlar. 

Yani kısacası biz koşmaya alışmı-
şız. Vazgeçememek adına yüzler-
ce sebebi var hepimizin öldüğümüz 
güne kadar. Hayat geçiyor lütfen 
vites düşürelim. Hoşça-kalın...

Gültekin Morova
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Gültekin Morova

Düzce'de öğretmenleri tarafından yeteneği keşfedilerek Güzel Sanatlar Lisesine yönlendirilen ve Türkiye çapında 
çeşitli yarışmalarda dereceler elde eden Ebrar Demirezen, çalışmalarını Bolu Dağı manzarasına karşı sürdürüyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de yaşayan 17 yaşındaki 
Ebrar Demirezen'in, doğadan ilham alarak oluşturdu-
ğu tablolar beğeni topluyor.

Düzce'nin Bolu Dağı eteklerinde bulunan Kaynaşlı 
ilçesine bağlı Eskiköy'de ikamet eden Demirezen, 
ortaokul öğretmenleri tarafından resim tutku-
su ve becerisi keşfedilerek Güzel Sanatlar Lisesine 
yönlendirildi.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi 
Demirezen, doğadan aldığı ilhamı yansıttığı çalışma-
larıyla Türkiye çapında çeşitli yarışmalara katılarak 
dereceler elde etti.

Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün "Göç ve Çocuk" temalı resim 
yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan Demirezen, her gün 
boyaları, şövalesi ve fırçasıyla Bolu Dağı manzarası 
karşısında çalışmalarını sürdürüyor.

Kendisini geliştirerek resim alanında ilerlemeyi 
hedefleyen Demirezen, ileride bunu profesyonel ola-
rak yapmak istiyor.

"İSMİMİ RESİM ALANINDA 
DUYURMAK İSTİYORUM"

Ebrar Demirezen, AA muhabirine, resme karşı kü-
çük yaşlardan beri ilgisinin olduğunu, aileden gelen 
bir yeteneğinin bulunduğunu söyledi.
Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle eğitimini Güzel 
Sanatlar Lisesinde sürdürdüğünü anlatan Demirezen, 
resim tutkusunu, Bolu Dağı eteklerinde doğayla iç içe 
bulunan evlerine borçlu olduğunu vurguladı.

Demirezen, doğanın kendisine ilham verdiğini ve 
özgür hissettirdiğini dile getirerek, ileride ismini re-
sim alanında duyurmak istediğini aktardı.

Daha çok pastel boya ve yağlı boya üzerine çalış-
mayı sevdiğini kaydeden Demirezen, "Tabii ki bütün 
farklı teknikleri çalışarak kendimi geliştirmeye çalışı-
yorum. Öğretmenlerimin katkıları çok büyük. Doğada 
olmak gerçekten çok güzel. İstediğim zaman dışa-
rı çıkıp dışarıda da çizebiliyorum. Doğa ilham alma 

fırsatı sunuyor bana." diye konuştu.
Demirezen, ilk hedefinin öğretmenlik olduğunu, 

bununla birlikte ülke çapında tanınan bir ressam ol-
mak istediğini belirterek, "Doğada egzersizler ya-
pıyorum. Gerçekten güzel bir duygu. Elimden geldi-
ği kadar okul dışında da çalışmaya devam edeceğim. 
Sanat tarihinden ilham alarak güncel çalışmalar da 
yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç ressam doğadan aldığı
ilhamı tablolarına yansıtıyor

Hatay'ın müze ve ören yerlerini 
geçen yıl 360 bin kişi gezdi

HATAY (AA) - 
SALİM TAŞ - Tarih 
boyunca çok sa-
yıda medeniye-
te ev sahipliği ya-
pan Hatay'da geçen 
sene müze ve ören 
yerlerini 360 bin 
yerli ve yabancı tu-
rist ziyaret etti.
Geçmişten bugüne 
farklı inanç grupla-
rının bir arada barış 
içerisinde yaşadı-
ğı Hatay, dünya-
nın en büyük mozaik koleksiyonu-
nun sergilendiği müzeler arasında yer 
alan Arkeoloji Müzesine ev sahipli-
ği yapıyor.
Habib-i Neccar Camisi, Hristiyanlar 
için hac yeri olarak kabul edilen ve 
mağara kilise olma özelliği taşıyan St. 
Pierre Kilisesi başta olmak üzere bir-
çok zenginliğe sahip şehir, yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe 
Ersoy, AA muhabirine, kentin tarih 
boyunca büyük medeniyetler görmüş 
kadim bir yer olduğunu söyledi.
Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra 
önemli tarihi mekan ve eserlere sa-
hip olduğunu belirten Ersoy, kentin 
barındırdığı zenginliklerle çok sayıda 
yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığı-
nı aktardı.

ARKEOLOJİ MÜZESİNİ 
113 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kentteki müze ve ören yerleri-
ni ziyaret edenlerin sayısında geçen 
sene artış olduğunu hatırlatan Ersoy, 
şöyle devam etti:
"Hatay Arkeoloji Müzesi 2014'te ziya-
rete açıldı. 10 bin metrekarelik ziyaret 
sahasıyla dünyanın sayılı müzelerin-
den bir tanesi. 3 bin 500 metrekarelik 
mozaik alanıyla da dünyanın en bü-
yük mozaik müzesi. Ziyaretçilerimiz 
Hatay Arkeoloji Müzesi'nde yaptığı bir 
yolculukla kentin geçmişini müzede 

yaşayarak görebilir. 2021'de müze-
mizi 133 bin kişi ziyaret etti, bu bü-
yük bir rakam. Özellikle yaz ayların-
da ve okulların ara tatilinde yurt içi ve 
dışından çok sayıda ziyaretçiyi bura-
da misafir ettik. Misafirlerimiz gerek 
şehrimizden gerekse müzemizden 
çok memnun ayrıldı. Hatay Arkeoloji 
Müzesi, Hristiyanların 'Hristiyan' adı-
nı aldıkları St. Pierre Kilisesi, mü-
hendislik harikası olan Titüs Tüneli, 
Beşikli Mağara, Epiphaneia Antik 
Kenti ve St. Simon Manastırını geçen 
yıl yerli ve yabancı 360 bin kişi ziya-
ret etti."
Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin zi-
yaretçi sayısını daha da artırmak için 
yıl içinde çeşitli sergiler, gösteriler, 
müzikaller ve bale gösterileri düzen-
leyeceklerini söyledi.
Erzin ilçesinde bulunan Epiphaneia ve 
İssos Antik kentlerindeki kazı çalış-
maların devam ettiğini belirten Ersoy, 
buraların da açık hava müzesi haline 
geleceğini aktardı.
Hollanda'da yaşayan ve Hatay'ı gez-
meye gelen Ebru Sürücü ise kentin 
tarihi yerlerini çok beğendiğini söy-
ledi.
Kanada'dan gelen Paul Louis Crouzat 
da dünyada bir çok müzeyi gezdiği-
ni, ancak Hatay'da gördüğü eserlerin 
çok daha güzel ve etkileyici olduğu-
nu kaydetti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ta-
rafından düzenlenen Tayf Uluslararası 
Kısa Film Festivali’ne, kısa zaman içeri-
sinde 3 binin üzerinde başvuru geldi.

Üniversiteden yapılan açıklama-
ya göre, sanatın yapı taşlarından olan 
kısa filmlerin çekilmesine teşvik et-
mek ve kısa filmleri daha görünür kıl-
mayı hedefleyen Tayf Uluslararası Film 
Festivali, 5 Ocak 2022’de son başvurula-
rını aldı. Oldukça kısa bir sürede yoğun 
ilgiyle karşılaşan festivalde toplam 3 bin 
227 film değerlendirilecek. Kısa sürede 
çok fazla şeyi anlatılmasının beklendiği 
festivalde, belgeseller için maksimum 20 

dakika, filmler içinse maksimum 30 da-
kika olma şartı bulunuyor.

Kısa film yaratıcılarını teşvik et-
mek amacıyla düzenlenen film festiva-
li, hem alanında uzman jüri kadrosu hem 
de uluslararası alandan kabul ettiği baş-
vuruları ile dikkati çekiyor. 24-26 Şubat 
2022 tarihleri arasında gösterimlerin 
yapılacağı festivalde, 4 farklı kategoride 
toplam 12 ödül verilecek.

Festivalin ödülleri ise 27 Şubat'ta sa-
hipleri ile buluşacak. Kurmaca, belgesel, 
deneysel ve animasyon kategorilerinde 
değerlendirilecek olan filmlerin dışın-
da ise bir filme ‘’Dijital Film Akademi Özel 
Ödülü’’ verilecek.

Uluslararası Tayf Kısa F�lm Fest�val�’ne 3 b�n�n 
üzer�nde başvuru yapıldı

İş insanı ve koleksiyoner Engin Turhan'ın ticaret hayatında bir dönem sık kullanılan ofis 
malzemelerinin ilk örneklerinden oluşan koleksiyonunda, Çankaya Köşkü'nde kullanıldığı 

tahmin edilen ve üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının kabartması bulunan telefon da yer alıyor
ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - 

İş insanı ve koleksiyoner Engin Turhan, dak-
tilo, telgraf, telefon ve hesap makinesinin ilk 
örnekleri ile Çankaya Köşkü'nde kullanıldığı 
tahmin edilen ve üzerinde Atatürk'ün fotoğra-
fının kabartması bulunan telefonun da yer al-
dığı koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

Yurt içi ve dışında nakliye hizmeti veren 
bir şirketin sahibi Turhan, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, 90 yıldır ticaretle uğraşan ai-
lesinin üçüncü nesil bir üyesi olduğunu söyledi.

Ticari hayatta kullanılan ofis ekipmanları-
na dair merakının, küçük yaşlarda başladığı-
nı ifade eden Turhan, koleksiyondaki mevcut 
malzemeleri son 20 yılda kardeşiyle birlikte 
topladığını dile getirdi.

Turhan, başlarda rastgele, daha sonra 
edindiği bilgiler doğrultusunda daha sistem-
li olarak toplamaya başladığı mekanik malze-
melerle koleksiyonu oluşturduğunu anlattı.
- KOLEKSİYONUNDA "MOUSE" ÖZELLİKLİ 

DAKTİLO DA YER ALIYOR
Koleksiyona yurt içi ve dışından buldukça 

yeni parçalar eklemeye devam ettiğini akta-
ran Turhan, antikalar arasında ilk nesil telefon 
ve daktiloların yer aldığını, bunların bazılarının 
bugün bilgisayarlarda kullanılan mouse (fare) 
özelliğine de sahip olduğunu ifade etti.

Turhan, bu işin sonunun olmadığını, üre-
tilen daktilo ve hesap makinesinin hepsini bir 
araya getirmenin çok zor olduğunu belirte-
rek, "Hesap makinesi ve daktilo olarak hesap 
edersek, burada sergilediklerimiz ve sergile-
mediklerimiz yaklaşık 170-180 civarı ekipma-
na sahibiz." dedi.

Antika eşyalardan birkaçı dışındakile-
ri yurt içi veya dışında müzayedelerden ve es-
naftan satın aldığını kaydeden Turhan, ko-
leksiyonun mali değerinin göreceli olduğun 
söyleyerek, şöyle dedi:

"Mesela, şu daktilo kimine göre 1500 lira, 
kimine göre 4 bin lira. Ama bazıları dünya 

çapındaki koleksiyonlarda aranan daktilo veya 
hesap makineleri olduğu için onlarla ilgili her-
hangi bir şey söyleyebilme imkanı yok. Son 
derece az bulunan malzemeler olduklarından 
fiyatını ancak satıcı koyabiliyor ve ona göre pi-
yasası oluşuyor. 'Dünyada kabul görmüş bir 
rakam var' dersek yanılırız."

Ekonomik koşullar nedeniyle bir süredir 
alışveriş yapamadığını bildiren Turhan, kolek-
siyonuna en son dahil ettiği parça için 8-9 bin 
lira ödediğini söyledi.
EN GÖZDE PARÇA, ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFININ 

KABARTMASI BULUNAN TELEFON
Turhan, bir müzayedede satın alarak ko-

leksiyonuna kattığı, Çankaya Köşkü'nde 

kullanıldığı tahmin edilen ve üzerinde Mustafa 
Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kabartması bu-
lunan telefonun, kendisi için manevi değerinin 
yüksek olduğunu ifade etti.

1890'larda üretilen ve türünün ilk örnekle-
rinden olan daktiloların da koleksiyonunda ol-
duğuna işaret eden Turhan, antika daktilolar-
la ilgili bilgi edindiği, İngilizce yazılmış kaynak 
kitapta yer alan daktilolardan bazılarına da sa-
hip olduğunu söyledi.

Turhan, Almanya'da üretilen, hem telefon 
hem de telgraf özelliği bulunan koleksiyonun-
daki bir cihazın, Çanakkale Savaşı'nda kulla-
nılan cihazlarla aynı olduğunun tahmin edildi-
ğini bildirdi.

Dakt�lo, telefon ve hesap mak�nes�n�n 
�lk örnekler�n� koleks�yonunda topladı
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Keçiören İlçe Başkanı Muhammed 
Kaya, parti olarak Keçiören’de 

ciddi bir potansiyele sahip 
olduklarını dile getirdi.

BBP Keçiören İlçe Başkanı 
Muhammed Kaya, parti olarak 
Keçiören halkının kendilerine olan 
ilgili ve buradaki potansiyelle-
ri hakkında gazetemize açıklama-
larda bulundu. 

Keçiören halkının partiye bü-
yük bir ilgi gösterdiğini ve kısa 
sürede üye sayısında ciddi ar-
tış sağlandığını kaydeden Kaya; 
“Keçiören halkının bize yöne-
lik bakış açısı gayet iyi, olumlu. 
Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu çok 
büyük bir liderdi. Biz de bu lide-
rimizin çizgisinde ilerlemeye ça-
lıştığımız için geçmişten bugüne, 
muhafazakar ailelerin de destek-
leriyle çizgimizi, haddimizi aşma-
dan devam ediyoruz. Halkımız gü-
zel, arkamızda duruyor.” dedi.

“HALKIMIZ ARKAMIZDA 
DURUYOR”

Mazbatasını yeni aldığını ve 
ilçe başkanlığı görevine geleli 45 
gün olduğunu ifade eden Kaya, 
BBP’nin Keçiören’de her zaman 
var olduğunu, şimdiyse daha ak-
tif rol aldığını belirterek Keçiören 
halkının BBP’ye olan bakış açısı-
nı değerlendirdi ve şunları söy-
ledi; “Keçiören halkının bize yö-
nelik bakış açısı gayet iyi, olumlu. 
Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu çok 

büyük bir liderdi. Biz de bu lide-
rimizin çizgisinde ilerlemeye ça-
lıştığımız için geçmişten bugüne, 
muhafazakar ailelerin de destek-
leriyle çizgimizi, haddimizi aşma-
dan devam ediyoruz. Halkımız gü-
zel, arkamızda duruyor.”

Bir buçuk aylık görev süresin-
ce üye sayısında iyi bir artış ya-
kaladıklarını dile getiren Kaya, 
sözlerine şöyle devam etti; “Üye 
sayımızı bir buçuk ayda 3 katına 
çıkardım. Tabi ki de bunda çevre-
mizin çok etkisi var. Çevremiz ile 
sürekli görüştük. Güzel bir ekip de 
kurunca her şey çalışmaya başla-
dı. Yakın bir zamanda seçim geli-
yor, 2023 gibi seçimleri bekliyoruz. 
Şu an 2023 Haziran ayı söyleniyor. 
Bu tarihe kadar katlanarak çalış-
maya devam edeceğiz. Cumhur 
İttifakı olarak kendimizi tamamen 
2023 Haziran seçimlerine hazırla-
dık. Bu tarihe kadar elimizden gel-
diğince çalışacağız, üyelerimizi 
artıracağız.”
“TURGUT BAŞKAN, KEÇİÖREN’İ 

EVLADI GİBİ SEVİYOR”
Hem Keçiören vatandaşı ola-

rak hem de bir siyasetçi olarak 
AK Parti yönetiminde Keçiören 
Belediyesi ve Belediye Başkanı 
Turgut Altınok’un çalışmalarını 

değerlendiren Kaya, şunları aktar-
dı; “Turgut Bey’in çalışmaları ga-
yet güzel ve uyumlu. Kendisi ger-
çekten çok özverili çalışıyor ve 
Keçiören’i avucunun içi gibi bili-
yor. Turgut Bey, Keçiören’i evladı 
gibi görüyor. Turgut Başkan böyle 
çalışınca bizler de tabii çok mutlu 
oluyoruz. Allah yolunu açık etsin, 
daha iyi yerlerde görmek iste-
riz. Ben geldiğim günden beri ken-
disinin herhangi bir eksiğini gör-
medim. Tamamen Keçiören için 
çalışıyor ve Keçiören’e çok özve-
rili davranıyor. Turgut Başkanın 
Keçiören için yaptığı çok fazla şey 
var. Turgut Başkan Keçiören’de 
pek çok şeyi aştı. Pek çok belde-
ye ve belediye başkanlarına bak-
tığınız zaman gerçekten Turgut 
Başkan gibi özverili çalışan yok. 
AK Parti’den seçildi. Daha önce 
BBP’den de çıkmıştı ama seçilme-
mişti. BBP’den çıktığı zaman in-
sanlar Keçiören’de başka biri-
ni görmek istedi. Turgut Başkan 
da çok uzun süre kalmıştı. Ondan 
sonra Mustafa Ak Bey geldi. Bana 
göre bu süreçte BBP’den çıkma-
sa, başka partiden çıksa da ken-
disi yine kaybedecekti. Çünkü in-
sanlar bir başkasını görmek istedi. 
Tabii bir başkasını görünce Turgut 
Başkan Keçiören’in altından kalkı-
yordu deyip tekrardan ona döne-
lim dediler ve öyle bir seçim süreci 
oldu. AK Parti’nin de tabi ki etki-
si var. Cumhur İttifakı olarak AK 
Parti’den çıktı ve seçildi.”
“TARIMDAKİ EN BÜYÜK SIKINTI, 

ÜRETİM YAPILMAMASI”
Ülkenin şu anki tarım politi-

kasına değinen Muhammed Kaya, 
konu ile ilgili şu ifadeleri kullan-
dı; “Aslında çiftçimiz mutlu değil. 
Eski köylü sisteminden şehirli sis-
temine geçişi çiftçimiz beğenmedi. 
Herkes şehirleşti. Köyler bile artık 
şehirleşince üretim yapılmamaya 

başlandı. Yani tamamen tarım-
da sıkıntı var diyemem. Ben de aile 
işimizden dolayı tamamen tarımın 
içinde olan bir insanım. Tarımda 
öyle abartıldığı gibi bir sıkıntı yok. 
Yurtdışından aldığımız ürünler var. 
Yurtdışından aldığımız ürünler de 
ister istemez dolar endeksli oldu-
ğu için sıkıntılar oluşuyor. Keşke 
kendi çiftçimiz üretse. Biz kendi-
miz üretiyoruz. Karşılığında gidip 
dolar, Euro almadık. Israrla hayvan 
sayımızı artırdık, yemimizi artır-
dık. Çünkü üretim uzun süreli ka-
zanılan bir şey. En basit sıkıntımız 
üretim yapılmaması. Üretim yapıl-
ması lazım. Kendi ürettiğiniz yemi 
pahalı bir şekilde de satabiliyorsu-
nuz. Sonuç olarak bunun yurtdı-
şından geliş fiyatı var. Elinizdeki fi-
yata baktığınız zaman kurtarıyor. 
Yeter ki üretelim. Ne kadar dışarı 
az bağlı olursak o kadar iyi olacak-
tır. Çiftçiye destek zaten veriliyor. 
Verilen destekler daha da artırıla-
bilir. Ama şu anki verilen destek-
lerle çiftçi kazanıyor, kazanmıyo-
rum demesin. Çünkü ben de bu 
işin içinde yer alıyorum.”

“HALK İLE İÇ İÇE OLMA, BİZE 
GENEL BAŞKANIMIZDAN 

GELEN BİR ŞEY”
BBP olarak Keçiören’de bü-

yük bir potansiyele sahip oldukla-
rını vurgulayan Kaya, şunları dile 
getirdi; “Keçiören’de ciddi derece-
de bir potansiyelimiz var. O yüzden 
tabi ki gelecek seçimlerde birin-
ci parti olarak çıkmayı çok isteriz. 
Keçiören 57 vilayetten daha büyük 
bir yer. Nüfus olarak da 980 bin-
lerde nüfusu olan bir yer. Oy po-
tansiyeli çok yüksek. Çalıştığımız 

sürece inşallah ola-
cak. Çalışmalarımız, 
uğraşlarımız tama-
men o yönde. İlçe 
başkanlıkları siya-
set boyutunda aslın-
da halkın nabzını tu-
tar. Çünkü halk ile iç 
içeyiz. Halk gelip bize 
meramını söyleyebi-
liyor. Bize anlatabili-
yor, anlıyoruz ve eli-
mizden geldiği kadar 
ilçe başkanlığı göre-
vi ne ise onu ifa etme-
ye çalışıyoruz. Genel Başkanımız 
Mustafa Destici elinden geldi-
ği kadar halk ile iç içe. Geçen gün-
lerde şehitlerimiz oldu. Genel 
Başkanımızın programı olması-
na rağmen şehit ailesinin yanına 
gitti. Bu halk ile iç içe olma Genel 
Başkanımızdan bize gelen bir şey. 
Keçiören’de bir patlama olmuştu. O 
patlamada bile Genel Başkanımız 
gelip halkın içine girip baktı, gördü, 
görüştü. Başsağlığı diledi. Bunlar 
önemli şeyler.”

BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici’nin çalışmalarını değer-
lendiren Kaya; “Biz ödenek alan 

bir parti değiliz. Tamamen her 
şeyi kendi cebimizden ve özveri-
de bulunarak yapıyoruz. Mustafa 
Başkanımız bunu gayet layıkıyla 
yerine getiriyor.

Üyelerden aldığımız aidatlar-
la davamızı yürütmeye çalışıyo-
ruz. Diğer partilere baktığımız za-
man birçok parti holdingleşti. 
Bizde öyle bir şey. Böyle bir şey ol-
madığı için bu davamızı ne kadar 
kendi aramızda kendi şeklimiz-
de yürütebilirsek o kadar iyi. Genel 
Başkanımız da çalışıyor, uğraşıyor. 
İttifak için uğraşıyor ve biz de onun 
arkasındayız.” şeklinde konuştu.

"KEÇİÖREN HALKI 
ARKAMIZDA"

BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya:

FETİ ÖZYÖN
ERKAN 
YOZGAT
ÖZEL 

HABER


