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Amacımçeyrek asırı geçen gazetecilik
bilgi, birikim ve deneyimlerimi arkama 
alarak, evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultu-
sunda vicdanlı habercilikten vazgeçmeden
DAMGA’yı daha ileri noktalara taşımak 
olacaktır.

DAMGA eskisinden daha güçlü, 
daha inançlı, daha öz güveni yüksek bir 
performans ile yoluna devam edecek.

Bu yol uzun yol, hep beraber bu 
yolculuğu sürdüreceğiz.

Yarın aramızda yeni ekip arkadaşlarımız
olacak, Türkiye’nin yakından tanıdığı köşe
yazarları aramıza katılacak.

Bu gazete ne yandaştır, ne karşıttır, 
ne sağcıdır, ne solcudur.

Her görüşe eşit mesafede olan, her
inanca saygılı olan, insan olmayı başaran
herkesin yanında olan sadece ve sadece
adil habercilik yapmak isteyen bir gazetedir.

Karanlıkla aydınlık arasında 
aydınlıktan yana.

İyi ile kötü arasında iyiden yana.
Zalim ile zulme uğrayan ara-

sında zulme uğrayandan yana.
Haklı ile haksız arasında

haklıdan yana.
Güçlü ile zayıf arasında 

zayıftan yana tavır alan
gazete yapacağız.

Haberin DAMGA’sı
ile kalın…
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DAMGA’da yeni
dönem…

Siyasi hayatım 
bitirilmek istendi

28 ŞUBAT MESAJI

Yüzyüze eğitimin bir gün erte-
lenmesinin ardından sosyal

medya hesabından bir mesaj yayınla-
yan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
özür diledi. Bakan Selçuk, "Okulların
açılma takviminde yaşanan 1 günlük
erteleme için tüm vatandaşlarımız-
dan özür dilerim. Bazı illerimizde son
birkaç günde tespit edilen hızlı vaka

artışı yeniden de-
ğerlendirme zo-
runluluğunu
doğurmuştur.
Sağlık önceliği-
miz. Sabrınız ve
anlayışınız için
teşekkür ederim”
ifadelerine yer
verdi. I SAYFA 7
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Ziya Selçuk

CHP’den bir istifa
haberi daha geldi

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

30 Ocak’ta Muharrem 
İnce'nin kuracağı partiye

katılacakları ifade edilen İzmir Mil-
letvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük
Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve
Yalova Milletvekili Özcan Özel,
CHP’den istifa etmişti. Üç milletveki-
linin ardından Denizli Milletvekili
Teoman Sancar da partisinden istifa
ettiğini duyurdu. Sancar, "CHP üyeli-
ğinden istifa ettiğimi kamuoyunun
bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

CHP Denizli İl 
Başkanı Nuri
Çavuşoğlu 
milletvekilinin
partiden istifa 
ettiğini doğrular-
ken, "İstifa nede-
nini bilmiyoruz.
Durumu değer-
lendiriyoruz"
diye konuştu.
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Teoman Sancar

Neredeyse 1994 
öncesine döndük!

GERÇEKTEN ÜZÜLÜYORUZ

AK Parti İstanbul Milletve-
kili Mustafa Demir, İstan-

bul'da biriken ve toplanmayan
çöplerle ilgili olarak yaptığı 
değerlendirmede, "1994 öncesine
döndük neredeyse. Aradan 30 yıl
geçmiş ne büyük bir acıdır ki,
unuttuğumuz, Z kuşağı dediği-
miz gençlerimizin asla bilmediği
bir döneme doğru gidiyoruz.
Bu bizi üzüyor gerçekten.
Neden hala çöp dağlarıyla,
tepecikleriyle uğraşalım"
dedi. I SAYFA 5

SENDİKA İLE ANLAşmAYA VARILDI
Maltepe Belediyesi çalı-
şanlarının başlattığı

grevle ilgili açıklama yapan Bele-
diye Başkanı Ali Kılıç, toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinde
Genel İş Sendikası ile anlaşmaya
varıldığını duyurdu. Kılıç, "Bu
süreçte sağduyu ve anlayışını
esirgemeyen halkımıza teşekkür-
lerimizi sunuyoruz" ifadelerini

kullandı. CHP Grup Başkanve-
kili Özgür Özel de "Emekçilerin
sendikanın belediyemizin il 
başkanımızın ve Genel Merkezi-
mizin ellerine emeklerine yürek-
lerine sağlık" açıklamasında
bulundu. DİSK'e bağlı Genel-İş
Sendikası da anlaşmayı sendika-
nın Twitter hesabı üzerinden 
duyurdu. I SAYFA 9
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Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Türk siyaset ta-

rihine ‘postmodern darbe’ olarak
geçen 28 Şubat’la ilgili bir mesaj ya-
yımladı. Erdoğan mesajında, "28
Şubat döneminde İBB başkanıy-
dım. Okuduğum bir şiir sebebiyle,
hukuksuz bir şekilde hapse atıldım
ve siyasi hayatım bitirilmek istendi.
Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk
Türkiye Cumhurbaşkanı olarak
görev yapıyorum.
Her türlü engelle-
melere rağmen
şan ve şerefle aziz
milletime hizmet
ediyorum. Darbe
bir insanlık suçu-
dur. 28 Şubat’ı
yaşadım. 28 Şu-
bat’ın farkında-
yım" dedi. 
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COPLER ARTIK
TOPLANACAK!

Recep Tayyip Erdoğan

Yıllarca laiklikliği
istismar ettiniz

HEPİNİZ ORADAYDINIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun, 28

Şubat’ın yıl dönümünde, hazırla-
nan bir video ile Twitter hesabından
açıklamada bulundu. Videoda
CHP’li siyasetçilerin, başörtüsü ya-
sağı hakkındaki sözlerine yer veren
Altun, "Hepiniz oradaydınız. Şimdi
inkar ediyor, hatta üste çıkmaya ça-
lışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavra-
mını istismar edip
vatandaşımızın
inanç özgürlü-
ğünü kısıtladınız.
Hamdolsun mil-
let iradesi bu
zulme 'dur' dedi.
Fakat siz bir özür
bile dilemediniz.
Milletimizden
özür dileyin" dedi.
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Fahrettin Altun

Annesini öldürdü
sonra intihar etti

SİLİVRİ’DE DEHŞET

Silivri'de bir kişi, annesini ve
bir yakınını silahla ateş ede-

rek öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, gece 01.30 sıralarında Çanta
Balaban Mahallesi'nde 2 katlı bir
evde yaşandı. Murat Berk (33)
henüz belirlenemeyen nedenle öz
annesi Gülsüm Berk ve yakını ol-
duğu belirtilen Güler Kaya'yı silahla
ateş ederek öldürdükten sonra inti-
har etti. Sağlık
ekipleri 3 kişinin
hayatını kaybetti-
ğini belirledi. Nö-
betçi savcının
olay yerinde ince-
lemesinin ardın-
dan 3 kişinin
cenazesi İstanbul
Adli Tıp Kuru-
mu'na kaldırıldı. 
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Murat Berk

İBB Darülaceze Müdür-
lüğü, 2020 yılında bağlı bi-

rimlerinde kullanmak üzere tek
kullanımlık "Non Sterili Eldiven"
ihalesine çıktı. 100 adetlik 30 bin
kutu (3 milyon adet) Non Steril
Eldiven için ihaleye çıkan müdür-
lük, piyasa araştırması yapmadan
eldivenleri perakende fiyatının 3
buçuk katı gibi yüksek bir bedelle
temin etti. İhale şartnamesi, kuru-
mun üç kadın yöneticisi Darüla-

ceze Müdür Yardımcısı Fatma
Mehan, Sağlık Destek Hizmetleri
Birim Sorumlusu Emine Kaya,
Sağlık Hizmetleri Koordinatörü
Hafize Doğan’ın imzalarıyla ha-
zırlandı. İhale, 6 Mart 2020 tari-
hinde Kamu İhale Kurumu
EKAP’ta "Darülaceze Mü-
dürlüğü Non Steril El-
diven Alımı" başlığı,
2019/627862 num-
arası ile duyuruldu.

ç Darülaceze Müdürlüğü
İhale Yaklaşık Maliyetini

457 bin 500 TL olarak duyurdu.
İhale, 1 Nisan 2020 günü İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Bakırköy
Hizmet Binası İhale İşleri Müdür-
lüğü İhale Salonu'nda gerçekleşti.

Darülaceze Müdürlüğü’nün
Açık İhalesi’ne tek firma-

nın teklif vermesi dikkat
çekti. Tek katılımcıya
gerçekleşen ihaleyi

549 bin teklifiyle Bursa Pazarı İn-
şaat Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi kazandı. Perakendecilerde
4 lira 90 kuruşa satılan tek kulla-
nımlık 100’lük eldiven kutuları için
18 lira 30 kuruş teklif veren şir-
ketle sözleşme imzalandı. Pera-
kendecilerden tedarik edilmesi
durumunda Darülaceze Müdür-
lüğü 147 bin liraya temin edilebi-
lecek eldivenler için şirkete 
549 bin TL ödendi. 
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4-5 LİRA ARASI OLAN ELDİVEN 18,3 TL'YE ALINDI

PİYASA FİYATI 5 TL CİVARINDA OLAN ELDİVEN İHALE YOLUYLA 18.30 TL'YE ALINDI
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PERAKENDE FİYATININ 3 BUÇUK KATI ÖDENDİ

İhale şartnamesinde satın alınacak ürünlerin özellikleri sıralandı. "Eldivenler sağ ve sol
elde kullanma farkı olmadan her iki el içinde giyilebilen eldivenler olmalıdır" denilen şart-
namede "Eldivenler giyildiğinde cilde dokunulunca cilt hissedilebilir olacaktır. Pudrasız 
olmalı alerji yapmamalıdır" yükümlülükleri getirildi. Yaklaşık maliyetin 92 bin TL üzerinde
bir bedelle sözleşme imzalanan ihale ile kurum, 402 bin lira zarara uğratılmış oldu. 

İstanbul’da 1895 yılında Sultan 2. Abdülhamid tarafın-
dan kimsesiz çocuk ve bakıma muhtaç yaşlıları himaye
etmek amacıyla kurulan Darülaceze Müdürlüğü, pan-

demi sürecinde çok tartışılacak bir 
ihaleye imza attı. Tek kullanımlık

“Non Steril Eldiven” ihalesine
çıkan müdürlük, eldivenleri 
perakende fiyatının 3 buçuk katı
gibi yüksek bir bedelle temin etti

KURUM 402 BİN TL
ZARARA UĞRATILDI

OĞUZ KARAMANLI

ÖZEL HABER
ç

Mustafa Demir

ACILMA ICIN COK ERKEN!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek

Yavuz, “Son bir haftadır test pozitiflik oranları ve vaka sayısında bir artış
gözlüyoruz. Bu nedenle İstanbul'da tam açılma için henüz erken” dedi

Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim

Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Serap Şimşek Yavuz, illere

göre vaka oranlarının açık-
lanmasının ardından yerinde

yönetim dönemine geçilen Tür-
kiye'de, il pandemi kurullarının

gözeteceği kriterleri anlattı. İstan-
bul'daki oranların bir önceki haf-

taya göre yükselme eğiliminde

olduğuna işaret eden Prof. Dr. Serap
Şimşek Yavuz, bu nedenle tam açılma
için henüz erken olduğunu belirterek,
"Bir önceki haftaya göre artış var.
Azalma trendinin görülmesi ve devam
etmesi gerekiyor. Şu anda henüz bu
durum yok, hatta biraz yukarı doğru
gidiyor test pozitifliği olarak da vaka
sayısı olarak da. Bence İstanbul için
tam açılma konusu şu an biraz erken
gibi duruyor" uyarısını yaptı. 
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KOLON KANSERİ HAKKINDA

DOĞRU BİLİNEN 6 YANLIŞ!KOLON KANSERİ HAKKINDA

DOĞRU BİLİNEN 6 YANLIŞ!KOLON KANSERİ HAKKINDA

DOĞRU BİLİNEN 6 YANLIŞ!KOLON KANSERİ HAKKINDA

DOĞRU BİLİNEN 6 YANLIŞ!KOLON KANSERİ HAKKINDA

DOĞRU BİLİNEN 6 YANLIŞ!KOLON KANSERİ HAKKINDA

DOĞRU BİLİNEN 6 YANLIŞ!KOLON KANSERİ HAKKINDA

DOĞRU BİLİNEN 6 YANLIŞ!KOLON KANSERİ HAKKINDA

DOĞRU BİLİNEN 6 YANLIŞ!

Sayfa 2

Maltepe 
Belediye
Başkanı 
Ali Kılıç

FENERBAHÇE HAYATA DÖNDÜFENERBAHÇE HAYATA DÖNDÜFENERBAHÇE HAYATA DÖNDÜFENERBAHÇE HAYATA DÖNDÜFENERBAHÇE HAYATA DÖNDÜFENERBAHÇE HAYATA DÖNDÜFENERBAHÇE HAYATA DÖNDÜFENERBAHÇE HAYATA DÖNDÜ
Süper Lig'in 27'inci haftasında şampi-
yonluk yarışını yakından ilgilendiren

maçta Fenerbahçe deplasmanda Trabzons-
por'u 1-0 mağlup etti. Pelkas'ın müthiş go-
lüyle 3 puanı alan sarı lacivertliler Trabzon'da
4 maç sonra zaferle tanıştı ve zirve inadını

sürdürdü. Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazan-
dığı haftada puan kaybına tahammülü olma-
yan Fenerbahçe zorlu deplasmanda etkili bir
oyun ortaya koyduğu ilk yarıda Uğurcan Ça-
kır’ı geçemedi. İkinci yarıda net fırsatları har-
cayan Trabzonspor, 48 puanda kaldı. 
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Vergi borcu ödemesi
ve yapılandırmasında

son gün olması nedeniyle
İkitelli 'de sanayi sitesinin
içinde bulunan vergi daire-
sine gelenler, sitenin kapalı
kapısı ile karşılaştılar. Birçok
kişi demir kapının üzerinden
atlarken bazıları da tel örgü-
lerde bulunan küçük delik-
ten geçerek vergi dairesine
ulaştı. Fahri Demir isimli bir
vatandaş, "Yapılandırma
için para ödemeye geldik
ama çile çekiyoruz, bariyer-
lerden atlamak zorunda ka-
lıyoruz" diye dert yandı.

ç

VATANDAŞIN
ZOR ANLARI!

Sayfa 8
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MeMoriaL Ataşehir Hastanesi Genel
Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Ömer Us-
lukaya, paratiroit hastalıklar ve tedavi yön-

temleri hakkında bilgi verdi. Kemik sağlığı
bakımından önemi herkes tarafından bilinen kalsi-
yum aynı zamanda sinir ve kas sistemi için elektrik
enerjisi de sağlıyor. Vücut için bu kadar önemli olan
kalsiyumun dengesi, paratiroit bezi ile düzenleniyor.
Kandaki kalsiyum dengesizliği; osteoporoz, böbrek
taşı oluşumu, mide ülseri, kabızlık, bulantı, tansiyon
yükselmesi, unutkanlık gibi çok farklı belirtilerle or-
taya çıkabiliyor. Paratiroit hastalıkların tedavisinde
ise izsiz paratiroit ameliyatları ön plana çıkıyor. Me-
morial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölü-
mü’nden Doç. Dr. Ömer Uslukaya, paratiroit
hastalıklar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kendisi küçük görevi büyük

Paratiroit bezi boynun ortasında yer alan tiroit bezi-
nin hemen arkasında bulunan 4 adet bezdir. Binde
5-6 dolayında 4’den fazla da olabilir. Yaklaşık olarak
bir mercimek tanesi büyüklüğünde ve her biri 30-50
mg ağırlığında küçük sarı ren-
kli bezlerdir. Bu kadar küçük
olmalarına rağmen paratiroit
bezlerinin üstlendikleri görev-
ler büyüktür. Salgılanan para-
tiroit hormonunu vücutta en
fazla bulunan katyon yani po-
zitif yüklü element/mineral
olan kalsiyum metabolizma-
sını düzenlemektedir. Kalsi-
yum kemik yapısının
sağlamlığını sağlarken, kas ve
sinir sistemi için de elektrik
enerjisi sağlamaktadır.

Kemik ağrılarınızın nedeni 

Kandaki kalsiyum dengesizliği genellikle paratiroit
bezinin çalışmasıyla ilgilidir. Paratiroit bezinin çok
çalıştığı yani hiperparatiroidizm yaşandığı durum-
larda kandaki kalsiyum değeri artabilir. Paratiroit
hormonunun fazla salgılanması kemiklerde olması
gereken kalsiyumun çözülerek kana karışmasına yol
açabilmektedir. Hastalarda, düşük kemik yoğunluğu
olarak da bilinen osteopeni ve kemik erimesi olarak
bilinen osteoporoz görülebilmektedir. Hiperparati-
roidizm bağlı kemik ve eklem ağrıları ile birlikte iler-
leyen durumlarda kemik kistleri hatta patolojik
kemik kırıkları denilen yani kendi kendine kemik kırıl-
malarının olduğu durumlar yaşanabilmektedir. Para-
tiroit bezinin aşırı çalışması nadir de olsa Brown
tümör olarak bilinen iyi huylu kemik tümörlerine
neden olabilmektedir.

Sindirim sistemini de etkiliyor

Paratiroit bezinin aşırı çalışması sadece kemikleri
değil böbrek ve sindirim sistemini de olumsuz etkile-
yebilmektedir. Kan kalsiyum düzeyinin yüksek sey-
retmesi böbrek taşına neden olabilirken pankreas
bezi üzerine etki ederek pankreatit oluşmasına da yol
açabilmektedir. Kandaki kalsiyum düzeyi yüksekliği
aynı zamanda mide salgısını artırarak ülser ve gas-
trite neden olabilir kabızlık, bulantı ve kusma gibi şi-
kayetler görülebilmektedir.

Çarpıntınız varsa kontrol edin

Hiperparatiroidizm damar sistemini de etkileyebil-
mektedir. Çarpıntı, yüksek tansiyon ve EKG kontrol-
lerinde anormal bulguların oluşmasına neden
olabilir. Bazen kan kalsiyum düzeyi o kadar yükselir
ki hiperkalsemik kriz denilen tedavi edilmediği
zaman hastada koma hatta hayatı tehdit eden tablo-
lar oluşabilmektedir. Kandaki kalsiyum seviyesinin
artması beyin dahil bütün sinir sistemini de etkileye-
bilmektedir. Anlama bozukluğu, unutkanlık, disfazi
denilen konuşma bozukluğu, dil atrofisi denilen dil
kaslarının zayıflaması, kulak çınlaması, depresyon ve
kas güçsüzlüğü gibi şikayetler yaşanabilmektedir.
Kalsiyum yüksekliği kadar kalsiyum düşüklüğü de
sorunlara yol açabilmektedir. 

Hu kuk Danýþman larý: 
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KOLON KANSERI HAKKINDA
DOGRU BILINEN 6 YANLIS!
Ü lkemizde hem kadınlarda hem de

erkeklerde kanserden ölümlerde
üçüncü sırada yer alan kolon kan-

seri, kurallara uyulduğunda önlenebilen
ve kolonoskopi sayesinde erken tanı ko-
nulduğunda tedavisi yüz güldürücü olan
bir kanser türü. Zira kanser yüzde 98 ora-
nında polip zemininde gelişiyor ve kolo-
noskopi sayesinde poliplerin alınması
kanseri önlüyor. Buna karşın özellikle de
pandemi sürecinde koronavirüse yaka-
lanma endişesiyle hastanelere gitmeye çe-
kinilmesi ve kolonoskopinin ertelenmesi,
kolon kanserine ileri evrede tanı konulma-
sına yol açabiliyor! Acıbadem Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı Başkanı ve Acıbadem Altuni-
zade Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı
Prof. Dr. Nurdan Tözün, Avrupa’da her
yıl 375 bin kişinin kolon kanseri tanısı al-
dığını ve 170 bin kişinin hastalıktan haya-
tını kaybettiğini belirterek “Kanser
taraması programında yer alması gereken
50 yaş ve üstü sağlıklı kişiler ve kolon kan-
seri tedavisi görüp de kontrol kolonosko-
pisi yaptıracak olanların önemli bir
bölümü, Covid-19 bulaşma korkusu ne-
deniyle son bir yıldır hastaneye başvur-
madılar. Bu da deneyimlerimize ve bazı
yayınlara göre ileri evre kolon kanserine
rastlama olasılığını artırdı. İtalya’da Bo-
logna Üniversitesi’nde yapılan bir araştır-
mada kolon kanseri taramasının 4-6 ay
ötelenmesi ileri evre kolon kanserini
yüzde 3 oranında artırıyor; 12 ayı aşan
bir gecikme ise bu oranı yüzde 7’ ye çıka-
rıyor. Oysa pandeminin bizi ne zaman
terk edeceği meçhul ve koronavirüse karşı
çok iyi önlemler alınarak tarama prog-
ramları kesinlikle aksatılmamalı.” diyor.

Kolon kanseri hakkında doğru 
bilinen 6 yanlış!

Toplumda kolon kanserine yönelik bazı
yanlış inanışlar bulunduğunu söyleyen
Prof. Dr. Nurdan Tözün bu yanlış inanış-
ların erken teşhis imkanını önlediğine ve
hastalığın ileri evreye ulaşmasına neden
olduğunu vurguluyor. Prof. Dr. Nurdan
Tözün toplumdaki bu yanlış inanışları ve
doğrularını şöyle anlattı; Makattan kan
gelmesi hemoroid hastalığına işaret eder,
fazla önemsenmemeli: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Hastaların çoğu kötü bir
hastalık çıkacak korkusu ile “Bende he-
moroid var, kanama nedeni herhalde
odur.” söylemiyle hekime başvurmuyor,
komşunun tavsiyesine uyup alternatif

tıbba yöneliyor. Bazen de hekim özellikle
genç ve kronik kabızlığı olan hastalarda
muayenede hemoroid ya da fissür (çat-
lak) varsa kanamayı bu duruma bağlıyor.
Oysa makattan kan gelmesi bir kanserin
ya da büyükçe bir polipin habercisi olabi-
lir. Mutlaka  ayrıntılı inceleme gerekiyor.
Bu hastalık genetik, benim ailemde 
kanser yok: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Kanserlerin yüzde 15’i ge-
netik zeminde oluşur. Kişinin birinci de-
rece yakınında kolon kanseri olması ya da
ailevi kolon polipozisi bulunması kansere
yakalanma riskini artırır. Ancak ailesinde
hiç kanser olmayan kişilerde de kalın ba-
ğırsak kanseri gelişebilir. Son yayınlarda
ailesel olmayan kolon kanserlerinde de
tümör dokusunda genetik tarama yapıl-
ması öneriliyor.
Uzun süreli kabızlık daha sonra kansere
yol açar: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Kronik kabızlık ya da has-
sas bağırsak sendromunun kolon kanse-
rine yol açtığı konusunda bir bilgi yoktur.
Ancak kolon kanseri ya da büyükçe bir
polip bağırsak boşluğunu daraltacak

kadar büyüdüğünde kabızlık, bağırsak tı-
kanması ya da makattan kanama görüle-
bilir. Bağırsak alışkanlığı bu yönde
değişen kişilerin mutlaka bir gastroente-
roloğa görünmesi gerekir.  
Kolonoskopi çok zor ve sancılı bir işlem,
ölümcül bile olabilir! YANLIŞ!
DOĞRUSU: Kolonoskopi uzman ellerde
riski oldukça düşük bir işlemdir. Kolonos-
kopi esnasında bağırsağın delinmesi ya
da kanama 1000’de 1’den azdır. Kolo-
noskopi öncesi hasta eşlik eden hastalık-
lar açısından değerlendirilir, ilaçları
ayarlanır. (Örneğin; kalp kapağı değiştiril-
miş olanlarda antibiyotikler, kan sulandı-
rıcı ilaçlar, anti-diyabetikler vs.), bilinen
hastalıklarına ya da vücut yapısına göre
bağırsak temizliği yapılır, işlem derin se-
dasyon (uyku) altında yapıldığı için hasta
ağrı duymaz ve işlemde özel durumlar dı-
şında genel anestezi uygulanması gerek-
mez.
Hiçbir şikayetim yokken neden 
kolonoskopi yaptırayım ki! YANLIŞ!
DOĞRUSU: Bir insanın hayatı boyunca
kolon kanserine yakalanma riski yüzde 6

gibi hiç de küçümsenmeyecek bir olasılık-
tır. Yani her 18 kişiden 1’inde kolon kan-
seri gelişebilir. Kolon polipleri ve kolon
kanserine obez kişiler ve sigara içenlerde,
düzenli alkol kullananlar, işlenmiş gıda ile
beslenenler, ailesinde kolon kanseri olan-
lar ve egzersiz yapmayanlarda daha sık
rastlandığı bilinmektedir. Oysa kolonos-
kopi ile kolon kanserinden ölüm riski
yüzde 45 oranında azalmaktadır.
Kolon kanserini önleyen ilaçlar var!
YANLIŞ!
DOĞRUSU: Bu konuda çok çalışılmış
olmasına rağmen net bir sonuç yok. Bazı
çalışmalarda non steroid antiinflamatuar
ilaçlar, kalsiyum, magnezyum, folik asid,
B6 ve B12 vitamini, D-vitamini, statinler
ve aspirinin kanseri önleyici etkisinden
bahsedilse de bu etki geniş serilerde doğ-
rulanmamış. Başka amaçla aspirin kulla-
nanlarda belki marjinal bir iyilik elde
edilebilir deniliyor. Bu konuda alınacak
çok mesafe var. En iyisi sağlıklı ve liften
zengin beslenmek, egzersiz yapmak, 
sigara ve alkolden uzak durmak ve 
kilo almamak.
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın
KazaKistan’ın Almatı ken-
tinde yaşayan 72 yaşında Lyu-
bov Topkina Aralık ayında

meme bölgesinde büyük bir kitle hissetti.
Zaman kaybetmeden tetkiklerini yaptıran
Topkina’nın meme kanseri olduğu belir-
lendi. Ülkesinde ameliyat olmak istemeyen
ve bu konuda iyi bir doktor ile merkez ara-
yışına giren Topkina vakit kaybetmeden
Türkiye’ye geldi. Memorial Antalya Onko-
loji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Özdoğan ile görüşen Topkina böbreğinde
de bir kitle olduğunu öğrenerek büyük bir
şok yaşadı. Memorial Antalya Hastanesi
Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Alihan Gürkan tarafından gerçekleştirilen
ameliyat ile hem memesindeki hem de
böbreğindeki kitlelerden kurtularak sağlı-
ğına kavuştu.

Adeta yeniden doğdum

Kendi kendine muayene yaparken meme-
sinde fark ettiği kitleye ek olarak Türkiye’ye
geldikten sonra böbreğinde de kitle oldu-

ğunu öğrenen Lyubov Topkina üst üste al-
dığı bu iki haber ile oldukça sarsıldı. Teşhis
ve tedavisinin pandemi sürecine denk gel-
mesi nedeni ile ilk başta endişelendiğini be-
lirten Lyubov Topkina, “Hem Mustafa
Özdoğan hem de Alihan Gürkan beni çok
rahatlattı. Hastanede hastaların sağlığı ve
güvenliği için her türlü önlemin alındığını,
tüm tedavilerin titizlikle yürütüldüğünü
görünce de ayrıca mutlu oldum” dedi. Öte
yandan ameliyatının doğum gününden bir

gün önceye denk geldiğini söyleyen Top-
kina, bu yıl çok farklı bir hediye almış ol-
duğunu da şu sözlerle anlattı: “Ameliyat
olmaktan çok korkuyordum ama yaş gü-
nümden bir gün önce ameliyata girdim.
Girerken Alihan Hoca’dan doğum günü
hediyesi olarak böbreğimi korumasını is-
tedim. Tek ameliyatla memeyi ve böbreği
koruyarak sadece kitleleri alan doktorum
sayesinde doğum günümde ben yeniden
doğdum”.

ZEYNEP VURAL

Acıbadem Altunizade Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nurdan Tözün, Mart ayı Kolon Kanseri Farkındalık Ayı ve 3 Mart
Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Günü kapsamında yaptığı açıklamada; kolon kanserinin kolonoskopi ile büyük ölçüde önlenebil-
diğini vurgularken, kolon kanseri hakkında doğru bilinen bazı yanlışların, hastalığın teşhisini ve tedavisini geciktirdiğini söylüyor

Kolon kanserini önlemek mümkün; ama!
Kolon kanseri yüzde 98 oranında polip zemi-
ninde gelişiyor ve çapı 15 mm’nin üzerindeki
poliplerde kanserleşme 15 mm’nin altındakilere
oranla 1.5 misli fazla. Kolonoskopi ile poliplerin
alınmasının kanseri önlediğini belirten Prof. Dr.
Nurdan Tözün; günümüzde Avrupa ülkelerinin
hemen hepsinde çeşitli protokollere dayalı kolon
kanseri tarama programları yürütüldüğünü,
2000-2016 yılları arasında 16 Avrupa ülkesinde
yapılan bir çalışmada özellikle tarama progra-
mını erken başlatan ülkelerde kolorektal kanser
sıklığının anlamlı bir şekilde azaldığının bildiril-
diğini söylüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof.
Dr. Nurdan Tözün kolon kanseri taramalarının

nasıl yapıldığını şöyle anlatıyor: “Genelde bir-
çok ülkede tarama yöntemi olarak her yıl ya da
iki yılda bir dışkıda gizli kan bakılması kullanılı-
yor. Bazı ülkeler daha duyarlı ama daha mali-
yetli bir yöntem olan ve prekanseröz lezyon
olan poliplerin alınmasına da imkan sağlayan
kolonoskopiyi altın standart olarak kabul ediyor.
Günümüz teknolojisi ile erken kolon kanserleri
ve polipler yapay zekaya dayalı görüntüleme
sistemleri ile daha iyi tanınabiliyor. Her ne
kadar kolonoskopi polipleri saptamada altın
standart ise de işlemin başarısını; kolonoskopiyi
yapan kişinin deneyimi ve işlemde kalite stan-
dartlarına uyulmuş olması belirliyor.” 

Covid-19 pandemisinin uzun bir süre daha
devam edebileceğini düşünerek hiçbir tarama
programını ve kontrolleri aksatmamak gerek-
tini vurgulayan Prof. Dr. Nurdan Tözün,
“Bunun için pandemi koşullarında gerekli ön-
lemlere (maske, mesafe, temizlik) uymak ve
Covid-19 aşısını olmak gibi tedbirleri alarak;
dışkıda gizli kan testi ya da tercihen kolonos-
kopi işlemini  yaptırmak kolon kanserinden

korunmada en etkin ve akılcı  yol   olarak gö-
züküyor. Peki kimlere tarama yapılmalı?
Genelde tarama yaşı, ortalama risk grubunda
olan kişiler için 50 yaş olarak kabul ediliyor.
Tarama, hassas yöntemle her 2 yılda bir dış-
kıda gizli kan bakılarak ve testi pozitif çıkan-
lara kolonoskopi uygulanarak yapılıyor.
Bulgulara göre kolonoskopi 1-3-5 ya da her-
şey normalse 10 yıl sonra tekrarlanıyor.Tara-

manın sonlandırma yaşı 75 olarak belirlen-
diyse de bu süre kişiye göre uzatılabiliyor.
Son yıllarda erken yaş kalın bağırsak kanseri-
nin artış göstermesi üzerine taramaya 45
hatta 40 yaşında başlanması öneriliyor. 
Birinci derece yakınında kolon kanseri olan
ya da ailevi polipozis sendromlarından biri
bulunan kişilerin taranmasına daha erken
yaşta başlamak gerekiyor. 

Kimlere tarama yapılmalı?

En güzel doğum günü

Paratiroit nedir?
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SON üç haftadır Zeytinburnu, Bahçelievler,
Güngören, Esenyurt, Bakırköy, Kadıköy ve
Fatih ilçelerinden gelen hırsızlık ihbarları

üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalış-
mada 12 farklı hırsızlık olayını dört şüphelinin ger-
çekleştirdiği öğrenildi. Kamera kayıtlarından yola
çıkan ekipler, şüphelilerin ilk olarak eşkalini sonra-
sında kimliğini tespit etti. Şüphelilerin 12 adresten
toplamda 250 bin liralık elektronik eşya, telefon, lap-
top ve ziynet eşyası belirlendi.

Suç makinesi çıktılar

Polis ekipleri, yaptıkları eş zamanlı operasyon ile şüp-

helileri evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet-
teki işlemleri tamamlanan dört şüpheli sağlık kontro-
lünün ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca
şüphelilerden Uşenk T.'nin (30) farklı suçlardan 26,
Cihan Ç.'nin (21) 22, Fırat Y.'nin (29) 30, Ramazan
T.'nin (18) ise 37 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan şüphelilerin otomobil ile girecekleri evin
önüne park etmeleri, sonrasında bir şüphelinin sır-
tında televizyon ile gelerek otomobilin bagajına yer-
leştirmesi, çevrede bulunan güvenlik kameralarına
saniye saniye yansıdı. DHA

SOSYAL MEDYA
CETESI CEZAEVINDE

YANGIN saat 01.20 sıralarında
henüz belirlenemeyen bir ne-
denle, Kamer Hatun Mahallesi

Santur Sokak'a bulunan 4 katlı binanın 4.
katında çıktı. Bir anda alevlerin yükselmesi
üzerine, komşuları dairede yaşayan kom-
şularına yardım için binaya girdi. Evde tek
yaşadığı öğrenilen Romanya uyruklu bir
kişi vatandaşlar tarafından son anda kur-
tarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sa-
yıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yarım saat süren müdahalesinin
ardından yangın söndürüldü. Komşuları
tarafından son anda kurtarılan Romanya
uyruklu bir kişi hastaneye kaldırılarak te-
davi altına alındı. Yangının kesin çıkış ne-
deni yapılacak olan incelemenin ardından
belli olacak.Mesafe unutuldu Çıkan yangı-
nın ardından sokak sakinleri olay yerine
akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu
yangında, olay yerine toplanan vatandaş-
lar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakın-
dan takip etti. DHA

Şanlıurfa'da yaşayan M.T'nin paraları, sosyal medyadan tanıştığı kadınla buluşmak için geldiği İstanbul'da,
Emine K ve arkadaşları tarafından silah zoruyla gasbedildi. Banka kartları alınan, banka hesabından 93 bin
500 lirası çekilen M.T'nin şikayeti üzerine yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 
4. Katında henüz belirleneme-
yen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören komşular, bi-
naya girerek yabancı uyruklu
bir kişiyi son anda kurtardı

Fatih'te iki katlı depo olarak kullanılan boş metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri
dar sokaklar ve kapalı otomatik dubalar nedeniyle olay yerine girmekte zorlandı. 
Dubalar çevredeki vatandaşların ve zabıta ekiplerinin üzerinde zıplamasıyla indirilebildi

ETTİKLERİNİ
BULDULAR

Fatih alev alev yandı

Olay, 21 Şubat tarihinde Sul-
tanbeyli'de meydana geldi.
İddiaya göre Şanlıurfa'da ya-

şayan M.T.(40), sosyal medya üze-
rinden, tekstil işçisi olduğunu
söyleyen Emine K.(32) ile tanıştı.
Konuşmaların ardından M.T,
Emine K. ile buluşmak üzere İstan-
bul’a gelerek kadının evine gitti.
Gönül ilişkisi yaşamaya başladığı
M.T., Emine K. ile evde bir süre vakit
geçirdikten sonra içeriye giren 3 şüp-
heli silah zoruyla M.T.’nin bin 500 li-
rasını ve banka kartlarını aldı. Emine
K.’nın arkadaşları olduğu öğrenilen
şüpheliler, olay yerinden hızlıca
uzaklaştı. Olaydan sonra banka he-
sabından 93 bin 500 lira çekildiğini
öğrenen M.T., polis karakoluna gide-
rek şikayetçi oldu.

İşkence görüntüleri ortaya çıktı

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği
ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışma

başlattı. Teknik takip sonucunda
hepsinin tekstil işçisi olduğu öğreni-
len Emine K., Ş.M.(17), G.D.(17),
N.O.(17), H.İ.M.(16) ve Mehmet
O.(24) kıskıvrak yakalandı. Şüpheli-
lerin gasp ettikleri paraları aktarmak
için kullandığı kişiler olan Tarık
K.(29) ve Muhammet K.(22) da
gözaltına alındı. Öte yandan, polis
ekipleri şüphelilerin cep telefonla-
rında yaptıkları incelemede farklı 5
mağdura ait işkence ve müstehcen
görüntüler buldu. Diğer mağdurlarla
da iletişime geçen ekipler, olayla ilgili
geniş çaplı soruşturma başlattı.

6'sı tutuklandı 

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi. Adli-
yeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı, çı-
karıldıkları adli makamlarca
tutuklanarak cezaevine gönderilirken,
Tarık K. ve Muhammet K., adli kont-
rol şartı ile serbest bırakıldı. DHA

İstanbul genelinde 12 farklı evden 250 bin liralık eşya, telefon, laptop ve
ziynet eşyası çalan 4 hırsız yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı

Komşuları
kurtardı

OLAY, saat 14.00 sıralarında
Uğur Mumcu Mahallesi 2347
Sokak'ta meydana geldi. Sokak

üzerinde bulunan parka doğru giden 14
yaşındaki Muhammet Baran E., iddiaya
göre karşılaştığı üç kişi ile henüz bilinme-
yen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartış-
manın büyümesi üzerine, şüphelilerden
biri yanında taşıdığı bıçakla Muhammet
Baran E.'yi sağ bacağından bıçakladı. Üç
kişi daha sonra koşarak, olay yerinden
uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların du-
rumu fark edip, ihbarda bulunması üze-
rine olay yerine polis ve ambulans ekipleri
sevk edildi. Yaralı halde yerde oturan Mu-
hammet Baran E., olay yerine gelen sağlık
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam
eden Muhammet Baran E.'nin durumu-
nun iyi olduğu öğrenildi. DHA

Sultangazi'de dün sokağa çıkma
kısıtlaması sırasında 14 yaşındaki
Muhammet Baran E., sokakta tar-
tıştığı kişiler tarafından bacağın-
dan bıçaklandı. Saldırganlar olay
yerinden kaçtı. Yaralanan 
Baran E. hastaneye kaldırıldı

Bacağından
bıçaklandı

YANGIN saat 09.30 sıralarında Şeysuvar Bey
Mahallesi, Çakmaktaşı Sokak'ta bulunan 2
katlı metruk binada çıktı. Üst katta henüz bi-

linmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede bü-
yüyerek depo olarak kullanılan alt kata da sıçradı.
Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye
ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve
polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyeye duba engeli

Olay yerine gitmeye çalışan itfaiye ekipleri kapalı olan
otomatik dubalar ve dar sokaklar nedeniyle zorluk ya-
şadı. Bir görevli dubaları açmak, indirmek için çalıştı

ancak başarılı olamadı.  İtfaiye ekipleri, zabıta ekipleri-
nin gelmesiyle sokağa giriş yapabildi. İndirilemeyen
dubalar çevredeki vatandaşların ve zabıta ekiplerinin
üzerinde zıplamasıyla indirilebildi.  Sokakların dar ve
trafiğe kapalı sokakların olması nedeniyle de itfaiye
araçları yangının bulunduğu sokağa araçlarını soka-
madı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa
sürede kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi bir
yaralananın olmadığı yangında binada ve depo olarak
kullanılan alanda maddi hasar oluştu. Olayı anlatan
bir görgü tanığı,  " Dumanlar yukarıdan çıkmaya baş-
ladı. Depo olarak kullanılıyor kimse yoktu.  Duman 
çıkıyordu büyüdü" diye konuştu. DHA

Hırsızlar yakalandıHırsızlar yakalandıHırsızlar yakalandıHırsızlar yakalandıHırsızlar yakalandıHırsızlar yakalandıHırsızlar yakalandıHırsızlar yakalandıHırsızlar yakalandıHırsızlar yakalandı

Resmen felaket yaşandı
ARNAVUTKÖY'DE hafriyat kamyonu park
halindeki otomobilin üzerine devrildi
Kaza, Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde

meydana geldi. Hafriyat kamyonu, inşaat alanına

hafriyat dökerken park halinde bulunan otomobilin
üzerine devrildi. Hafriyat kamyonu sürücüsü kazayı
yara almadan atlatırken otomobil hasar gördü.
Devrilen kamyon vinçler yardımıyla kaldırıldı.
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H er cumartesi günü olduğu gibi bir
cumartesiyi daha sensiz ve sessiz
geçirmenin hüznü ile ele aldığım

bu cumartesi yazısında gönlümde, kalbimde
oluşan duyguları için için kaynayan ve fış-
kırdı, fışkıracak diye beklenen depremler
öncesi ve sonra yaşanan artçılar misali
gelip giderken, bunun nedeninin  tusinami-

leri yaratan okyanuslar ortasında kalmış bir
gemi gibi limana, sana demir atamadığım-
dan mı bilmem, ama o gemiden farkım yok
şu an.

Ve o geminin pervanesinin bir balıkçı
ağına bilemedin yunus sürüsüne, ya da
köpek balığı sürüsü, belkide dokuz kollu
Ahtapota yakalanmışçasına ulaşmak iste-
diği limana ulaşamamanın gerginliği ile ça-
tırdarken buzlara çarpıp, batan titanike
benzememek için sakin ve karşıdan kendi-
sine yol gösterecek olan senin kadar güzel

kız kulesini bekler, sana gelmek is-
teyip, adım atamayan atakları ile...

Ve her Cumartesi günü gündemden, siya-
setten, son dakika gelişmelerden uzak ken-
dimi ve içimdekilerini aktarmaya çalığım,

ele almaya gayret ettiğim “Cumartesi Yazı-
ları” başlıklı bir yazımın bir kez daha sana
doğru aktığını hisseden ve sana dokundukça
hayat bulan, canlanıp, heyecanlanan par-
maklarımın seni okşarcasına dokunduğu bil-
gisayarımın tuşlarının değerlerken sana,
limana gelmek isteyen ama dizlerinin üze-
rine aldığı bilgisayarın seni, sana olan duy-
guları aktarırken adeta bir piyanodan gelen
güzel sesle beni dinlendirip, panik yok,
ufukta demir atacağım liman görünüyor
dercesine sakinleştirdiğini de hissediyordum.

O güzel hislerin beni sana, gemiyi limana
bağlayan güçlü halatlar olduğunu bir kez
daha bana hissettiren bir cumartesi günü
sensiz geçse de, gemi gibi okyanus dalgaları
arasında kalmış, oluşan tsunamilere rağ-
men direnen ben tüm kalbiyle sana ulaşmak
istediğimi, limana biraz daha yaklaştırdı-
ğını bilmeni, hissetmeni şimdilik, dün,
bugün olmazsa, da her an o sevdiğim li-
mana yanaşıp, demir atacağımı bilmeni is-
terim özlediğim, bir kez daha zevk ve
mutlulukla demir atamadığım limanım...

Limana ulaşamama
stresi...

TAM ACILMA ICIN 
HENUZ COK ERKEN

Kanal İstanbul Projesi son günlerin önemli
tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tartış-
maların büyüyerek devam ettiği konu hakkında

Gelecek Partisi İstanbul Teşkilatının “Kanal İstanbul
Halka Sorulsun” etiketiyle sosyal medyada başlattığı
kampanya ülke gündemine girerek büyük ilgi gördü.
Sosyal medya gündeminden sonra Gelecek Partisi İs-
tanbul İl Başkanlığından bir açıklama geldi. Gelecek
Partisi İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin’in yaptığı
açıklamada “Kanal İstanbul konusunda toplum yete-
rince aydınlatılmadı” eleştirisinde bulundu.

İstanbullu karar vermeli

Şahin açıklamasında “Kanal İstan-
bul Projesinin faydası nedir, olası
zararları nedir, maliyeti nedir, önce-
liği nedir, çevreye olan etkisi nedir?
İstanbul’da oluşturacağı riskler ne-
lerdir? Bu önemli başlıklar altında
bu konu bugüne kadar hiç konu-
şulmadı. Kanal İstanbul konusu,
kamuoyu nezdinde üniversiteler ve
uzmanlar dahil olmak üzere tartı-
şılmalıdır. Bu konuda toplum yete-
rince bilgilendirilmeli ve
aydınlatılmalıdır. Son aşamada ise
Kanal İstanbul Projesinin asıl belirleyicisi toplum olmalı-
dır, bu konu halkoylaması ile toplumun kararına sunul-
malıdır" dedi. "Kanal İstanbul konusunun bilimsel
tartışmalardan uzak, tamamen siyasi inatlaşma üzerin-
den yürütülmesini endişeyle takip ediyoruz" denilen açık-
lamada, "İstanbul bize tarihin emaneti olan büyük bir
mirastır. Tarihin bize emaneti olan, medeniyetlerin baş-
kenti bu güzel şehre siyasi inatlaşma uğruna kıyılmasına
asla müsaade etmeyeceğiz. Kanal İstanbul Projesinin
faydası nedir, olası zararları nedir, maliyeti nedir, önceliği
nedir, çevreye olan etkisi nedir? İstanbul’da oluşturacağı
riskler nelerdir? Bu önemli başlıklar altında bu konu bu-
güne kadar hiç konuşulmadı. Proje ile İstanbul’un şekli
değiştiriliyor. İstanbul yarımada halinden adaya dönüşü-
yor. Bunları konuşup tartışmak yerine, böylesine önemli
bir konunun siyasi karşıtlıklar üzerinden yürütülmesi asla
kabul edilemez" denildi. BARIŞ KIŞ 

Toplum yeterince
aydınlatılmadı

Yıkılacak binalara
kapılı bariyer!

S ağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim
Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniver-
sitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mik-

robiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Serap Şimşek Yavuz, illere göre vaka
oranlarının açıklanmasının ardından ye-
rinde yönetim dönemine geçilen Türki-
ye'de, il pandemi kurullarının gözeteceği
kriterleri anlattı. İl pandemi kurullarının
birtakım eşik değerlere göre açılma ya da
kısıtlama kararlarına gideceğini belirten
Prof. Dr. Yavuz, “100 bin nüfusta son 7
günde görülen enfeksiyon insidansına
(yeni olguların nüfusa oranı) bakılacak.
Bu insidans belli eşik değerlerin altına
düştüğü zaman açılmaya gittiğinizde riski
de düşürmüş oluyorsunuz. Daha güvenli
bir yöntem. Şu an Türkiye'de o eşik de-
ğerlerin altında olan 10-20 kadar il var
mesela. Buralar hem okullar, hem diğer
kapalı olan yerlerin açılması anlamında
daha güvendeler. Yalnız sadece oranlar-
daki düşüş değil, bu düşüşün süreklilik
göstermesi de gerekiyor. Yani il pandemi
kurullarının bakması gereken bir diğer
parametre de tabii ki infeksiyon hızının
haftalar boyunca düşüş trendi içinde git-
mesi, yani artmaması. Düşüş olmuş ama
artışa geçtiği bir ortamda açılmalara gi-
derseniz o da sıkıntı yaratabilir" dedi.

Pozitiflik oranları da önemli

Sadece nüfusa göre oranlar değil test po-
zitiflik oranlarının da önemli bir para-
metre olacağına işaret eden Prof. Dr.
Yavuz, “Test pozitif oranlarının artması
da istenmeyen bir durum. Yani salgının
kontrolü açısından olumsuz bir durum.
Ayrıca açılma olduğunda da (okul, kafe-
ler vb), enfeksiyon kontrol önlemlerinin
sıkı kurallarla belirlenmiş olması gereki-
yor. İl pandemi kurulları bunların hepsini
bir arada değerlendirerek kararlarını vere-
cek" diye konuştu. Yerinde yönetim karar-
larında İstanbul gibi büyük şehirlerin
farklı bir pozisyonda değerlendirilmesi
gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yavuz,
bunun nedenini ise şu şekilde açıkladı:
“İstanbul gerçekten hem iş akışı açısın-
dan hem de nüfus hareketliliği açısından
farklı bir durumda. İlçeler arası hareketli-
liği çok fazla olan bir il. Onun için İstan-
bul'da il bazında kararlar alınmalı. İl
pandemi kurulu burada ilçe ilçe de tespit
edebiliyor enfeksiyon oranlarını ama bu
şekilde çok geçiş olduğu için il bazında
değerlenmek daha sağlıklı olur. Küçük
yerlerde belki il pandemi kurulları diyelim
bir köyde çok düşük bir enfeksiyon ora-
nına göre açılma ya da bir köyde çok

yüksek oralar nedeniyle kapanma kararı
alabilir ama İstanbul'un bu anlamda
diğer illere göre gerçekten daha farklı de-
ğerlendirmesi gerekir."

Bir önceki haftaya göre artış

İstanbul'daki oranların bir önceki haftaya
göre yükselme eğiliminde olduğuna işaret
eden Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bu
nedenle tam açılma için henüz erken ol-
duğunu belirterek sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: “Bir önceki haftaya göre artış var.
Bizim kendi hastanemizde ya da arkadaş-
larımızla konuştuğumuzda, hafif bir kı-
pırdanma olduğunu söyleyebiliriz hem
test pozitifliği oranları hem de vaka sayısı

anlamında. Bu da biraz alarmda olma-
mız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.
Demin söylediğim o azalma trendinin
görülmesi ve devam etmesi gerekiyor. Şu
anda henüz bu durum yok, hatta biraz
yukarı doğru gidiyor test pozitifliği olarak
da vaka sayısı olarak da. Her ne kadar
hastanelerde bir kapasite sıkıntısı, yoğun
bakım kapasitesinde bir doluluk olmasa
da ki açılma kararlarında bunlar da
önemli kriterler arasında yer alıyor, ağır
hasta sayısının çok fazla olmaması iyi bir
şey ama test pozitifliği oranlarında ve
vaka sayısındaki yukarı doğru gidiş dü-
şündürüyor. Bence İstanbul için tam
açılma konusu şu an biraz erken gibi du-

ruyor." İstanbul'daki artış eğiliminin mu-
tant suşa bağlı olma riski olduğuna da
değinen Prof. Dr. Yavuz, “Umarız ki bu
artışın nedeni mutant suş değildir. Çünkü
o zaman bu önlemler altında hız kesme-
miz mümkün olmayacak ve önlemleri
arttırmamız gerekebilecek demektir. Ama
mutant suşun da özellikle V1'in (İngiltere
varyantı) Türkiye'de yayıldığını biliyoruz.
Bu nedenle temkinli olmakta çok fayda
var. Ayrıca aşı sırası gelen herkesin bir da-
kika bile kaybetmeden aşısını olması, bu-
rada kritik önem taşıyor. Mutant suşun
yayılmasını engellemek açısından da bir
an önce aşılanmak çok büyük önem taşı-
yor" ifadelerini kullandı. DHA

Bağcılar'da yaşayan ve özel bir
şirkette çalışan Ayşegül Kızılkaya,
3 Şubat'ta bir internet sitesinde

bulduğu otomobili, ilan sahibi Mahmut B.,
ile iletişime geçtikten sonra kredi çekerek 69
bin liraya satın aldı. Araçtan sürekli beyaz
duman çıkması üzerine Kızılkaya, ekspertiz
firmasına inceleme için götürdüğü otomo-
bilin motorunun satılmadan önce değiştiril-
diğini ve başka birçok hasarının olduğunu
öğrenerek büyük şok yaşadı.

Ekspertizde öğrendim

Ayşegül Kızılkaya, yaşadıklarını şu şekilde
anlattı: "Bir internet sitesinde aracın ilanını
görerek, ilan sahibini aradım. Eşinin kanser

tedavisi gördüğünü söylediği için kendisiyle
Çapa'da buluştuk. Paraya ihtiyacı olduğunu
söyledi. Biz de üzüldük kendisine ve aracı
almaya gittiğimizde aracın başında bir kişi
daha vardı. Muhtemelen işbirliği yaptılar.
Çünkü galerici olduğunu, aracın bize uygun
ve almamız gerektiğini söyledi. Araçta bir
şey olmadığını sağlam olduğunu söyledi.
Birkaç gün önce yapılmış ekspertiz rapo-
runu gösterdiler bana. Bunlar da bizi ger-
çekten etkiledi. Saat 15.00 sıralarıydı, noter
kapanacak diye biraz acele ettik. Ben de
kendim eksperti'e götürmek istedim, satıcı
bana dün yaptırdığını söyledi. Eşi de kanser
tedavisi gördüğü için ve bize göstermiş ol-
dukları ekspertiz raporunu gördükten sonra

güvendik kendilerine. Aracı 3 Şubat'ta
aldım. Ama maalesef araç değil hurda almı-
şım ve dolandırılmışım. Bunu da ekspertiz'e
getirince öğrendim. "

Büyük bir hevesle aldım

Kızılkaya, "Araç beyaz bir duman çıkarı-
yordu. İlk başta satıcı bunun bana normal
olduğunu söyledi. Fakat sürekli beyaz
duman çıkarıyordu. Ekspertize gelince
motor kapağındaki contanın yandığını ve
motorun değiştiğini öğrendik. Ve motoru da
bize satmadan bir gün önce değiştirmiş.
Aracın kapıları değişmiş. Araba bayağı bir
hasar almış. Sağında solunda eklemeler ve
düzeltmeler var. Satıcıya durumu izah ettik.

Kendisi aracı sattığını ve geri alamayaca-
ğını, aracın bu sorunlarının olduğunu ken-
disinin de bilmediğini söyledi. Ben ilk defa
bir araç alıyorum. Büyük bir hevesle aldım.
Çocuklarıma bir yatırım olsun diye aldım"
ifadelerini kullandı.

Mutlaka gösterin

Ekspertiz firması yetkilisi Uğur Çiftçileli,
"Araç bize geldiğinde, araçta sadece yüzey-
sel bir boya olduğunu ve herhangi bir hasar
olmadığını söylediler. Aracı detaylı bir şe-
kilde incelediğimizde aracın sağ arka dire-
ğinde, tavan iç sacında, orta direğinde
işlemlerin olduğunu gördük. Ve sağ ön pod-
yesinde, sağ ön çamurluk bağlantı sacında,
sağ arka şasesinin bağlantı saçlarında iş
lemler olduğunu gördük. Aracın motor test-
lerine baktığımızda conta yanığının oldu-
ğunu tespit ettik. Motor alt yağ kartelinin
kırık ve onarımlı olduğunu fark edip hanım-
efendiye bütün raporlarımızı sunduk. Kim
ekspertiz yaptırırsa yaptırsın bildiğiniz ve
güvendiğiniz firmalara götürerek daha gü-
venli bir araç alabilirsiniz" diye konuştu.
DHA

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs pandemisinde “yerinde karar" dö-
neminin başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, İstanbul'daki son durumu da değerlendirdi ve “İstanbul, ilçeler
arası nüfus geçişinin çok fazla olduğu bir il. Bu nedenle açılmalarla ilgili kararlar, ilçe değil il bazında alınmalı. Son bir haftadır
test pozitiflik oranları ve vaka sayısında bir artış gözlüyoruz. Bu nedenle İstanbul'da tam açılma için henüz erken" dedi

EĞİTİMSİZLİK KOVİD'DEN ÇOK DAHA TEHLİKELİ 
Okulların açılmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan
Prof. Dr. Yavuz, şu uyarılarda bulundu: “Belli eşik değerlerin
altına düşülse bile okullar açıldığında alınması gereken ön-
lemlere dikkat edilmesi gerekiyor. Aileler çocuklarının maske
kullanımına dikkat etmeli. Sınıfla-
rın kalabalık olmaması, öğrencile-
rin belli günler gitmesi, bu tip
önlemlerin alınıp alınmadığını aile-
ler de takip etmeli. Çocukların ger-
çekten artık eğitime dönmesi
gerekiyor. Çok büyük öncelik ha-
line geldi bu. Çünkü eğitimden
eksik kalmaları, Kovid'in yarattığı
tehlikelerden daha büyük bir hale

geldi. Bu nedenle aslında her yerde eğitimi öncelemek gere-
kiyor. Çocukların da aileleri tarafından hem maske kulla-
nımı, hem arkadaşlarıyla mesafelerini korumaları ve el
temizliği ile hijyen konusunda eğitilmelerini tavsiye ediyo-

rum. Ayrıca çocuk hastayken kesinlikle
okula gönderilmemeli. Bu özellikle
önemli. Çünkü çocuklar aslında hasta-
lıktan çok etkilenmese de hastalığın yayı-
lımı açısından risk yaratıyor bu. Ayrıca
evde riskli biri varsa (komorbit hastalığı
olan biri ya da risk grubu bir yaşlı), eğer
mümkünse okula giden çocukla aynı
evde kalmamalı. Ayırma şansı yoksa da
aynı odada ikamet etmemeli."

Maalesef bir hurda almışım
Bağcılar'da, intertnet sitesinden beğenerek aldığı otomobilin hasarlı olduğunu öğrenen
kadın "Bize göstermiş oldukları ekspertiz raporunu gördükten sonra güvendik kendilerine.
Aracı 3 Şubat'ta aldım ama maalesef araç değil hurda almışım, dolandırılmışım" dedi

Kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar'da yıkım
sürecine giren, boşaltılan binalar için genellikle
alınan kapılı bariyerli önlemin benzeri Esenler'de

de uygulanmaya başlandı. Avcılar'da hızlanan kentsel dö-
nüşüm kapsamında boşaltılan binaların yıkımını üstlenen
firmalar yaya ve araç trafiğinin tehlikeye düşmemesi için
yapıdaki tahta kapıları tek tek sökerken, bunları binanın
çevresinde birbirine tutturuyor. Avcılar'da bugüne kadar
çok sayıda binanın çevresinde kapılı bariyer monte edilir-
ken benzer görüntüye Esenler'de de rastlandı. Esenler'deki
Menderes Mahallesi'nde bulunan 4 katlı boşaltılan, bitişik
iki binanın çevresinde birbirine çakılı kapıları görenler şa-
şırdı. Yıkım işini üstlenen firma görevlileri, söküm sırasında
bazı parçaların düştüğünü bu nedenle pratik çözüm olarak
kapılı bariyeri uyguladıklarını söyledi. DHA

Kızılkaya, “Araç beyaz bir duman çıkarı-
yordu. İlk başta satıcı bunun bana normal
olduğunu söyledi. Fakat sürekli beyaz
duman çıkarıyordu. Ekspertize gelince
motor kapağındaki contanın yandığını ve
motorun değiştiğini öğrendik” dedi.
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Sampiyonaya hazirlaniyorlar

1994 ONCESINE 
GERI DONDUK!

AK Parti İstanbul Millet-
vekili Mustafa Demir, 
İstanbul'da biriken ve
toplanmayan çöplerle 
ilgili olarak yaptığı de-
ğerlendirmede, "1994
öncesine döndük nere-
deyse. Aradan 30 yıl 
geçmiş ne büyük bir 
acıdır ki, unuttuğumuz,
Z kuşağı dediğimiz
gençlerimizin asla bil-
mediği bir döneme
doğru gidiyoruz. Bu
bizi üzüyor gerçekten.
Neden hala çöp dağla-
rıyla, tepecikleriyle 
uğraşalım" dedi

M altepe'de belediye işçilerinin
grevi nedeniyle günlerdir
çöpler toplanmıyor. Benzer

bir durum geçtiğimiz günlerde Kadı-
köy'de de yaşanmıştı. Mustafa
Demir, meselenin layıkıyla hizmet et-
memek olduğunu belirterek, "Aynı İs-
tanbul'da yaşıyoruz AK Partili
belediyeler de var, CHP'li belediyeler
de var. Bütçelerine baktığımızda
CHP'li belediyelerin bütçeleri AK
Partililerin bütçelerinde en az 2 misli
fazla, nüfusa oranladığımızda.
Neden fazla? Belediyeler bütçelerini
oluştururken en büyük kalemleri
emlak vergisi gelirleridir. Şimdi Kar-
tal, Maltepe, Kadıköy, Bakırköy, Av-
cılar, Şişli, Sarıyer, Beşiktaş buralarda
emlak değerleri çok yüksek. Bu emlak
değerlerinden temel baz alınarak
vergi alınır. Dolayısıyla bu CHP bele-
diyelerin bütçeleri gerçekten çok
güçlü" değerlendirmesinde bulundu.

Büyük bir problem var

AK Parti İstanbul Milletvekili, Bayın-
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko-
misyonu üyesi Mustafa Demir,
İstanbul'un önemli bir şehir oldu-
ğuna dikkat çekerek, "2010 Avrupa
Kültür Başkenti seçildi burası. Özel-
likle 1994'ten sonra yani Sayın Cum-
hurbaşkanımızla birlikte İstanbul'da
hizmet anlayışı, projeler, vizyonlar,
çok değişiklikler oldu. Sadece bizim
için değil dünya açısından son derece
önemli bir bu şehir. Doğrusunu söy-
lemek gerekirse 21. yüzyılda, 2021'de

İstanbul'un çöp sorununu konuşmak
hakikaten bizi üzüyor. İstanbul ve
çöp aynı yerde olmamalıydı. Şu anda
büyük bir problem var. Sadece Mal-
tepe'de görünüyor aslında ama Kar-
tal'da da vardı, etkileri hala devam
ediyor, Kadıköy'de vardı, bir hafta
kadar önce sanki çözüme ulaştı ama
artçıları devam ediyor. Kadıköy'de de
var, burada Bakırköy'de de var, Av-
rupa Yakası'nda Avcılar'da da. İşçi
temsilcileriyle belediye görüşme ha-
lindeler. Bu sıkıntılar böyle artarak
devam edecek diye endişe ediyorum.
Bir de sadece Maltepe'nin de prob-
lemi değil aslında. Geçmiş aylarda
kendi gözlemlerimle müşahede ettim,
Boğaz'da çöp öbekleri var. Boğaz
akıntısının getirdiği çöpler İstinye sa-
hiline yakın yerde, Bebek sahilinde
çöp öbekleriyle karşılaştık. Belgrad
Ormanları'nda şu anda spor yapan-
lar, yazın piknik yapanların çöpleri
toplanmadı. Orman Bölge Müdürlü-
ğü'nün çalışanları çöpleri bir araya
getirdiler koydular ama oradan çöp-
lerin alınıp taşınması gerekiyor.
Orada da bu iş akamete uğradı.
Doğrusunu söylemek gerekirse bu
konuda endişeliyiz" dedi.

İBB de bu işten sorumlu

Mustafa Demir, çöp toplama işinin
detayları konusunda ise “İlçe beledi-
yeleri çöpleri toplarlar. Mahalleler-
den, sokaklardan, yollardan,
meydanlardan toplarlar ve onu ak-
tarma istasyonuna götürürler.

Ondan sonra asıl iş büyükşehir'in.
Aktarma istasyonundan alınıp depo-
lanması veya geri dönüşüm için de-
ğerlendirilmesi, çevreci projelere
dönüştürülmesi büyükşehirin. Yani
aslında büyükşehir belediyesi bu işin
içerisinde, temelinde. Yapılabilir
miydi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
mız, 'ben isterseniz gelip destek vere-
bilirim' dediğine göre, büyükşehirin
de bu işlerde sorumluluğunun oldu-
ğunu düşünüyorum" ifadelerini kul-
landı.

20 milyon borçla devrettik

Mustafa Demir, "Doğrusu şu; Malte-
pe'yi eğer detaylı incelersek, 2009 yı-
lına kadar AK Parti belediye
yönetimindeydi. Biz Maltepe'yi dev-
rederken 20 milyon lira borçla devret-
tik. Şu anda Maltepe'nin borcu 550
milyon lira. 10 yıl geçmiş aradan
gözle görülür bir proje de bilmiyo-
rum ben. Özellikle gezen, dolaşan,
İstanbul'u adım adım, sokak sokak
dolaşan biri olarak söylüyorum. Son
10 yılda gözle görülür herhangi bir
artı iş yapılmadı, bir proje yapılmadı,
550 milyon da borç var. Bunu izah
etmekte zorlanıyoruz biz. Bu nasıl
açıklanabilir onu bilemiyorum ben
gerçekten. Temelde bence arkadaşla-
rımızın bu CHP'li belediye başkanı
arkadaşlarımız veya bu zihniyet; bu
işi önemsemek lazım, bu işin sevda-
lısı olmak lazım. Çözüm her zaman
bulunur. Gece bulunur, gündüz bulu-
nur, bir şekilde çözülür" dedi. DHA

SORUN HİZMET ANLAYIŞINDA!
Demir, belediyelerin bütçele-
rine dikkat çekerek, "Aynı İs-
tanbul'da yaşıyoruz AK
Partili Belediyeler de var,
CHP'li belediyeler de var.
Bütçelerine baktığımızda
CHP'li belediyelerin bütçeleri
AK Partililerin bütçelerinden
en az 2 misli fazla nüfusa
oranladığımızda. Neden
fazla?" diyerek şöyle konuştu:
"Başka bir gelir kalemi var
belediyelerin, merkezi bütçe-
den, genel vergiden kişi ba-
şına düşen sayıya göre
merkezi hükümet belediyelere
bütçe aktarır. Burada AK
Partili ve CHP'li belediye
ayırt edilmez asla. Zaten
kimse de buna itiraz edemi-
yor, 2001 yılından bu yana
belediyelere partisi gözetil-
meksizin merkezi bütçeden
pay dağıtıldı. Ama gelin
görün ki CHP'nin olduğu bu
yerde özellikle çok kıymetli
yerler, Kadıköy dediğimiz yer
göz ardı edilecek bir yer değil.
Maltepe dediğimiz yer kadın-
larımızın, erkeklerin, İstan-
bulluların şimdi eldiven takıp,
konteynerlere bellerine kadar
eğilip çöp toplanacak yerler
değil. O açıdan problem
bence anlayışta, hizmet anla-
yışında. Bence yüreğini or-
taya koyamamakta. Açıkça

söylüyorum, sözlerim yanlış
anlaşılmasın ama beceriksiz-
likte, kifayetsizlikte, dert ede-
memekte. Hizmet etmek
durumunda olduğumuz şu
güzide İstanbullulara layı-
kıyla hizmet edememekte.
Ben bununla ancak izah ede-
biliyor." Mustafa Demir,
"1994 öncesine döndük nere-
deyse. Aradan 30 yıl geçmiş
ne büyük bir acıdır ki, unut-
tuğumuz, Z kuşağı dediğimiz
gençlerimizin asla bilmediği
bir döneme doğru gidiyoruz.
Bu bizi üzüyor gerçekten.
Neden hala çöp dağlarıyla,
tepecikleriyle uğraşalım. Üs-
telik pandemi döneminde,
kovid döneminde. Nasıl
kovid ile mücadelenin temeli
temizlik ama sokaklarımızda
çöp var, çöplerin üzerinde at-
laya atlaya gidiyoruz. Bu İs-
tanbul'un hiç de hakkettiği bir
durum değil diye düşünüyo-
rum" açıklamasını yaptı. 

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, bu yıl ilk kez çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Paradance
Dünya Şampiyonası için çalışmalara başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Süleyman Seba Kültür
ve Sanat Merkezi’nde prova yapan sporcuların gösterilerini izleyerek sporculara destek ve moral verdi

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sporcuların
oluşturduğu Beşiktaş Belediyesi engelsiz Sanat Top-
luluğu, Mart ayında yapılacak olan Tekerlekli San-

dalye Dans Sporu Dünya Şampiyonası için sıkı bir şekilde
çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez çev-
rimiçi olarak gerçekleştirilecek şampiyona da Beşiktaş Beledi-
yesi engelsiz Sanat Topluluğu’nun sanatsal çalışmalarını
Beşiktaş Belediyesi sportif tarafını ise Beşiktaş Jimnastik ku-
lübü üstleniyor. Beşiktaş Belediyesi engelsiz Sanat Topluluğu,
tekerlekli sandalyede 5 erkek, 3 kadın sporcu ile tekler Fre-
estyle kategorisinde Beşiktaş’ı temsil edecek. Beşiktaş Beledi-
yesi engelsiz Sanat Topluluğu nisan ayında da Antalya’da
düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na 13 sporcu ile 18
ayrı kategoride hazırlanmaya devam ediyor. Türkiye Şampiyo-
nası’nda sporcularımıza ayakta partnerleri de eşlik edecekler
ve birlikte mücadele verecekler.

Hepsine başarılar diliyorum

Beşiktaş Belediyesi engelsiz Sanat Topluluğu’nun çalışmalarını
yakından takip edip destek veren Beşiktaş Belediye Başkanı
rıza Akpolat yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; "Beşiktaş
Belediyesi olarak engelli sporları alanında sürdürülebilir proje-
ler hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş
Belediyesi engelsiz Sanat Topluluğu dünyada ilk kez çevrimiçi
gerçekleştirilecek Paradance Dünya Şampiyonası’na katılıyor.
Süleyman Seba kültür Merkezi’nde sporcularımızın provalarını
izlerken gururlandık. Beşiktaş Belediyesi engelsiz Sanat Toplu-
luğu’muzun Paradance Dünya ve Türkiye Şampiyonası’nda da
bizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve derecelerle dönecek-
lerine inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum." DHA

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat
Topluluğu Koordinatörü Gamze
Birsöz Koç, "Şampiyonadan derece
beklediklerini, Mart ayı sonunda
değerlendirmelerin tamamlana-
cağını sonrasında ise sonuçların
sosyal medya üzerinden canlı 
olarak açıklanacak” dedi

Zulalara baktılar!

Çarpışantürk
uğurlandı

Canlarını 
hiçe saydılar

Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapan
teknelere yönelik 83 kişilik dev ekiple
denetim yapıldı. Denetimde gemilerin
zula diye tabir edilen yerlerinde tespit
edilen 10 adet trol kapısı ve 4 adet trol
ağına el konuldu. Denetim sonucunda 
4 kişiye idari para cezası uygulandı

Fatih Yenikapı Mendirek alanında
trolle kaçak avcılık yapanlara yönelik,
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ba-

lıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil
Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komu-
tanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı
Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik
Kuvvet Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire
Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, İBB Çevre
Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri
Müdürlüğüne bağlı toplam 83 personelin katılı-
mıyla denetim yapıldı. Yapılan denetimde gemi-
lerin zula diye tabir edilen yerlerinde tespit
edilen 10 adet trol kapısı ve 4 adet trol ağına el
konuldu. Denetim sonucunda 4 kişiye idari
para cezası uygulandı.  El konulan trol ağı ve
kapıları mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere ye-
diemin limanına teslim edildi. DHA

gökçeada 'nın Laz Koyu açıkla-
rında geçen cuma günü saat 18.30
sıralarında avlanmak üzere denize

açılan içerisinde 5 kişinin bulunduğu fiber
tekne, alabora olarak batmıştı. Türkiye Off
Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk ile Gök-
çeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa
Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli
Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar
Şener Altay ve Mehmet Çelik denizde kaybol-
muştu. Yapılan aramalar sonucu Kenan Çarpı-
şantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı.
Çarpışantürk cenazesi Bursa Adli Tıp Kuru-
mu'nda yapılan incelemelerin ardından defne-
dilmek üzere İstanbul'a getirildi. Türkiye Off
Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk’ün ce-
nazesi, Kozlu Mezarlığı'ndaki camide kılınan
cenaze namazının ardından getirildiği Eyüpsul-
tan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töre-
nine eşi Fatma Çarpışantürk, kızı Doğa,
oğulları Salih Ve Arif Çarpışantürk'ün yanı sıra
çok sayıda seveni de katıldı.

Gurur duyuyorum

Büyük üzüntü yaşayan oğlu Salih Çarpışan-
türk" Sadece bizim değil hepimizin başı sağ
olsun.  Babam sporunu hiçbir zaman şampi-
yonluk için yapmadı.  Her zaman arkadaş or-
tamı için sevildiği için yaptı.  Bugünkü kalabalık
da bu yüzden. Samimiyetinden dolayı çok sevi-
liyordu. Kenan Çarpışantürk'ün oğlu olmaktan
gurur duyuyorum" dedi. Kenan Çarpışan-
türk'ün eşi Fatma Çarpışantürk, "Çok acı. Acı
bunun yanında az kalır çok üzüntülüyüz. Ciğe-
rimiz yandı. Konuşulacak bir şey yok sözün bit-
tiği yer" diye konuştu. Yeğeni yeğeni Harun
Çarpışantürk, "Çok ani bir ölüm oldu. birlikte
çok yarıştık. Çok üzüntülüyüz" dedi. DHA

Sultangazi'de yapımı devam eden
bir inşaatta metrelerce yükseklikte
hiçbir güvenlik önlemi almadan çalı-

şan işçinin görüntüsü yürekleri ağza getirdi.
2347 Sokak'ta yer alan inşaatta çalışan işçi
korku dolu anlar yaşattı. Kalıp halindeki tahta-
ların üzerine çıkan işçi, inşaatın en üst katında
yan duvarda adeta cambaz gibi çalıştı. Hiçbir
güvenlik önlemi almadan çalışan işçi, etkili rüz-
gar karşısında olası bir kazaya davetiye çıkardı.
O anlar cep telefonu kame-
rası ile kaydedildi. Görüntü-
lerde, metrelerce yükseklikte
bulunan yan duvardaki tah-
taların üzerine oturan işçi-
nin buradaki çalışmasının
bitmesinin ardından iki ar-
kadaşının yardımıyla bina-
nın üstüne çıktığı kameraya
yansıyor. DHA



Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı 
Nurettin Özdebir, ASO’nun şubat ayı 
meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını-
nın en ağır etkisinin iş gücü piyasaların-
da görüldüğünü, kısmi kapanma, talep 
düşüşü gibi etkenlerin ekonominin 
istihdam yaratma kapasitesini önemli 
ölçüde düşürdüğünü bildirdi. Kayıt dışı 
istihdam ve gençler arasındaki istih-
dam oranlarının yüksek olduğunu da 
ifade eden Özdebir, “İvedi bir şekilde 
insan kaynağı planlamasına ihtiyacı-
mız vardır. Ülke olarak, insan kaynağı 
planlarımızı hem mevcut ihtiyaçlar hem 
de gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçlara 
göre yapmamız gerekiyor.” değerlen-
dirmesinde bulundu. Makroekonomik 
sorunların kalıcı olarak çözülmesi için 
öncelikle enflasyonun düşürülmesi ge-
rektiğine dikkati çeken Özdebir, şunları 
kaydetti: “Son dönemde enflasyonla 
mücadelede Merkez Bankasının kararlı 
bir şekilde parasal sıkılaştırmaya git-
mesi, beklentilerin yönetimi açısından 
olumlu sonuçlar verecektir. Merkez 
Bankasının son dönemde atmış olduğu 
adımlar önemli ve yerinde olup, piyasa 
güvenini tam olarak sağlayana kadar 
bu tür adımlara devam etmesi daha 
faydalı olacaktır. Eğer bütünleyici bir 
yaklaşımla devam edilmesi düşünülü-
yorsa, özellikle reel sektörü koruyacak 

biçimde ek tedbirler alınması gerek-
mektedir. Merkez Bankasının özellikle 
üretimin devamlılığı açısından reel 
sektörün korunacağı bir para politi-
kasına ağırlık vermesi gereklidir. Bu 
minvalde, cari açık veren ekonomik 
büyüme yaklaşımından vazgeçilmesi, 
kırılganlıkların önlenmesi ve güçlü bir 
Merkez Bankası için döviz rezervlerinin 
yeterli seviyeye çıkartılması ve ülke 
ekonomisinde tasarrufların artırılması 
gerekir.” Ekonomideki canlanma eği-
limlerinin güçlü şekilde devam ettiğini 
vurgulayan Özdebir, sanayi üretimi ve 
perakende satış hacmindeki artışın, 
hem 4. çeyrek büyüme rakamı hem 
de gelecek aylar için olumlu sinyaller 
verdiğini belirtti. Özdebir, dördüncü 
çeyrekte tahminlerden daha güçlü bir 
büyüme performansı beklendiğine işa-
ret ederek şu değerlendirmede bulun-
du: “2020 yılında dünyanın en yüksek 
büyüme oranına ulaşmamız mümkün 
gözüküyor. Tahminlerime göre dördün-
cü çeyreği yüzde 7 seviyesinin üzerinde, 
2020 yılının tamamını ise yüzde 2’nin 
üzerinde pozitif bir büyümeyle kapa-
tacağımızı düşünüyorum. 2021 yılının 
Türkiye ekonomisi için düzeltme ve 
toparlanma yılı olacağını düşünüyorum. 
Bu yıl genelinde yüzde 5 seviyesinde bir 
büyüme performansı ortaya koymamız 
mümkün gözüküyor.”
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TÜBa'nın 2018 yılında Ankara Hacet-
tepe Üniversitesi'nde düzenlenen
TÜBA Nükleer Enerji Paneli'nde ele

alınan konuları içeren Nükleer Enerji Raporu, 2
buçuk yıl sonra yayımlandı. Türkiye'de nükleer
enerji potansiyeli ve yatırımları, ulusal ve uluslar-
arası uygulamalar, yapımı süren Akkuyu ve Si-
nop'ta kurulacak nükleer santraller için
gerçekleştirilen çabalara detaylı olarak yer verilen
raporda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden
fizikçi Prof. Dr. Saleh Sultansoy'un, 'Yeşil Nükleer
Enerji Kaynağı Toryum' sunumu da yer aldı. Son
yıllarda toryumun nükleer yakıt olarak kullanı-
mıyla ilgili çalışmaların hız kazandığı belirtilen ra-
porda, birçok ülkede ulusal programlar
başlatıldığı ve uluslararası işbirliği oluşturulduğu
kaydedildi. Geleneksel reaktörlerde kullanılan
yüzde 95 civarındaki toryumun önümüzdeki 5-10
yılda, daha güvenilir erimiş tuz reaktörlerinin
(Molten Salt Reactor-MSR) 10-15 yılda, asıl yeşil
nükleer enerji temin edecek hızlandırıcı sürümlü
sistemlerin (Accelerator Driven System-ADS) 15-
20 yılda ticarileşeceğinin öngörüldüğüne işaret
edildi.

Bin yıl boyunca yeter

Raporda, ülkemiz toryum rezervlerinin bin yıllar
boyunca enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli ol-
duğu vurgulandı. Bu nedenle toryumla ilgili 2003
yılından itibaren kabul edilen Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu (BTYK) kararlarının acil olarak
uygulanması istendi. Bu çalışmaların ülkemizde
başlatılarak uluslararası işbirliklerine katılımın
elzem olduğu açıklandı.

Yakıt nasıl kullanılabilir?

Toryumun nükleer yakıt olarak kullanılabilmesi
için fisil izotoplar olan Uranyum-235 veya Plü-
tonyum-239 ile beraber kullanılabileceği belirtilen
raporda, günümüzde toryumun nükleer yakıt ola-
rak kullanılması çalışmaları yapıldığı, geleneksel
teknolojilere dayalı toryum yakıtlı reaktörlerin 5-10
yıl içinde ticarileşeceği belirtildi. ABD, AB, Çin ve
Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede özel
olarak toryum kullanımına yönelik MSR teknolo-
jisi geliştiği, bu reaktörlerin 2020'li yıllarda enerji
üretiminde planlandığı açıklandı. DHA

akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçı-
ları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Nejdat Sin, yazılı açıklamasında, geçen

yıl 2,73 milyar dolarlık dış satım yapan sektörün,
2021'e de ihracat artışıyla başladığını belirtti. Sek-
törün ocak ayında 475 bin 714 ton yaş meyve ve
sebzeyi, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 9 artışla
279 milyon dolara ihraç ettiğini kaydeden Sin,
"Ocak ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin ba-
şında 71,8 milyon dolarla mandarin geldi. 35,6
milyon dolarla domates ikinci, 31,4 milyon dolarla
limon üçüncü, 29,4 milyon dolarla nar dördüncü
sırada yer aldı. Bu dört ürün 168,3 milyon dolarla
sektör ihracatımızın yüzde 61'ini oluşturdu." ifade-
sini kullandı. Sin, en çok dış satım artışının soğan,
üzüm ve patateste olduğunu belirterek, “2021 yılı-
nın ilk ayında ihracat hacminde en fazla artış ya-
kaladığımız ürün soğan oldu” dedi.

Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA)
Nükleer Enerji Raporu'nda, Türkiye'nin re-
zerv bakımından dünyada ikinci sırada ol-
duğu toryum, yeşil nükleer enerji kaynağı
olarak gösterildi. Akkuyu ve Sinop'taki
nükleer santrallerde kullanılacak yakıtta
dışa bağımlılığın sözkonusu olduğu belirti-
lerek, Sinop ve yeni kurulacak diğer sant-
rallerde toryum yakıt kullanımı önerildi

Nükleer enerjide
yerli yakıt toryum

M azars Denge Vergi Hizmetleri
Ortağı Yeminli Mali Müşavir
İlyas Emre Yayla, vergi mevzua-

tında son 1 hafta içerisinde yapılan düzen-
lemeler hakkında bilgi verdi. Son dönemde
salgının etkisi ile yapılan harcamaların
bütçe üzerindeki etkisinin azaltılması ile
ekonomik canlanmaya yönelik çok sayıda
vergi düzenlemenin yapıldığını ve yapıl-
maya da devam edeceğini belirten Yayla,
“Son bir hafta içerisinde önce teknoloji ge-
liştirme bölgeleri hakkındaki kanundaki
değişiklikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından onanıp yürürlüğe gir-
miş daha sonra ardı ardına yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle
(CBK) 17 yıl sonra finansman gider kısıt-
laması tekrar gelmiş ve yıllara sâri inşaat
işlerinde vergi oranı artırılarak yüzde 5 ol-
muştur. Ayrıca, hizmet ihracatının destek-
lenmesi için KDV iadesi kolaylaştırılmış ve
serbest bölge teşviklerinden yararlanmak
için zorunlu ihracat oranı yüzde 80’e dü-
şürülmüştür” dedi.

Kanun değişti 

Yayla, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından onaylanarak yürürlüğe
giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanu-
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun
ile 2023 yılında sona erecek olan Kurum-
lar Vergi İstisnasının süresi 2028 yılına
uzatılmış ve bölge desteklerinin kapsamı-
nın genişletilerek ücret istisnası uygulama
yönteminde değişikliğe gidilmiştir” diye
konuştu.

Gider kısıtlaması yapıldı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili mad-
desine eklenen finansman gider kısıtlama-
sına yönelik Yayla, “Finansman gider
kısıtlama oranının Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan tarafından bugüne kadar belirlenme-
mesi nedeniyle uygulama alanı
bulmamıştı. Söz konusu oran 04 Şubat
2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayınlanan 3490 sayılı Cumhur-
başkanı Kararı ile 1 Ocak 2021’den
itibaren başlayan vergilendirme dönemi
kazançlarına uygulanmak üzere yüzde 10
olarak belirlendi. Yayımlanan Cumhur-

başkanlığı Kararı ile artık özkaynak tuta-
rından daha fazla yapılan borçlanmalara
ilişkin faiz ve kur farkı ve diğer finansman
giderlerinin yüzde 10’u kanunen kabul
edilmeyen gider olacak ve mali kar hesap-
lamasında dikkate alınamayacaktır. Bu
durum yüksek borçlu şirketlerin vergi mali-
yetlerini arttıracaktır” ifadelerini kullandı.

Tevfikat oranı yüzde 5 arttı 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde,
bu işleri yapanlara yapılacak hakkediş
ödemelerinde kesilecek vergi tevkifatı ora-
nının yüzde 3’ten yüzde 5’e yükseltildiğini

söyleyen Yayla, “Düzenlemeye göre; artık
yıllara yaygın inşaat işleri yapan mükellef-
lerin hakkedişlerinden yüzde 2 daha fazla
stopaj yapılmasına ve ellerine geçen nakit
tutarının bu kadar azalmasına neden ola-
caktır. Bu durum, müteahhitlerin yüzde 25
kâr etmesinin çok zor olması nedeniyle ile-
ride mükellefe iade etmek pahasına vergi
kesintisi yapması anlamına gelmektedir”
dedi.

KDV iadesi kolaylaştı 

Mal ve hizmet ihracatının KDV’den istisna
olduğunu belirten Yayla, “Bu kapsamda

yurt dışına yapılan yazılım (oyun, reklam
gibi gelirler dahil) satışları ise hizmet ihracatı
kapsamında KDV’den istisna olup düzenle-
dikleri faturada KDV hesaplanmayacağı
gibi tam istisna kapsamında olduğu için bu
hizmetlere ilişkin yüklenilen KDV iade de
alınabilecektir. Yayımlanan KDV iadesi teb-
liği ile KDV iade şartlarından olan Dövizin
Türkiye’ye getirilmesi şartı esnetilmiş ve artık
iade alabilmek için lira olarak da yurda ge-
tirmesi yeterli olacaktır. Düzenleme ile özel-
likle ihracat yapan oyun şirketlerinin sorunu
çözülmüş olup iade alabileceklerdir” 
açıklamalarında bulundu.

VERGI MEVZUATINDA
YENI DUZENLEMELER

Bakan Varank, Türkiye'ye gelen Ma-
caristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı
Peter Szijjarto ile görüştü. Görüşme

sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Varank, Macaristan hükümeti ile geliştirmiş
oldukları yakın işbirliği sayesinde ticaret hacmini 3
milyar dolar seviyesine getirdiklerini belirterek,
"İnanıyorum ki kurmuş olduğumuz işbirliği meka-
nizmaları bundan sonraki süreçte de
meyvelerini vermeye devam edecek.
Atacağımız adımlarla Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Macaristan Başbakanı Sayın
Viktor Orban’ın ülkelerimiz için koy-
muş olduğu 6 milyar dolarlık ticaret
hacmi hedefine mutlaka ulaşacağız.
Geçtiğimiz yıl haziran ayında Sayın
Bakan Szijjarto ile yaptığımız görüş-
mede medikal sanayi sektöründe iş-
birliğimizin artırılması konusunda
mutabık kalmıştık. Pandeminin hız-
landığı ve ülkeler arasında uçuşların

kısıtlandığı kasım ayında Türk-Macar Medikal
Sanayi Stratejik İş Birliği yuvarlak masa toplantı-
sını gerçekleştirdik. Söz konusu toplantıya katılan
ve ülkemizdeki potansiyeli yerinde gören Medicor
Firması bugün yatırım için artık ülkemize gelmiş
durumda. İnşallah 2022 yılında üretimin başladı-
ğını da hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.

Macaristan ile güçlüyüz

Bakan Varank, daha önceki yaptığı çağ-
rıyı tekrarlamak istediğini söyleyerek,
"Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların
beklediğinden çok daha fazlasını kazana-
cağı bir döneme giriyoruz. Bizim için ya-
bancı yatırımcı yoktur; müteşebbis
vardır. 'Gelin Türk misafirperverliği ile siz
de tanışın; gelin Türkiye'ye yatırım yapın'
diyoruz. Avrupa'daki en önemli müttefik-
lerimizden olan Macaristan ile ilişkileri-
miz ekonomik ve ticari işbirliği ile elbette
sınırlı değil. Siyasi düzlemde de dostu-
muz Macaristan ile güçlü bir birlikteliği-

miz var. Barış Pınarı Harekatı'ndan Avrupa Birliği
(AB) üyelik sürecine, Gümrük Birliği’ndeki sorun-
lardan Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere
kadar tüm zorlu süreçlerde Macaristan Türki-
ye'nin yanında yer almıştır. Avrupa Birliği ülkeleri,
Türkiye'nin karşılıklı işbirliği çağrılarını cevapsız bı-
rakırken Macaristan, Avrupa'nın güvenliğinin Tür-
kiye'den başladığını, Türkiye'siz bir Avrupa
Birliği’nin yarım kalacağını her defasında dile ge-
tirmekten çekinmemiştir" diye konuştu.

Önemli bir birliktelik

Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin 2021'de
dha pozitif başladığını kaydeden Varank, şöyle ko-
nuştu: "Koronavirüs salgını ülkelerin birlikte çalış-
ması gerektiğini tekrar ortaya koydu. Türkiye ve
Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin Avrupa'nın da
menfaatine olduğu bir kez daha tescillendi. Bu ne-
denle özellikle aralık ayı AB Liderler Zirvesi’ndeki
yapıcı tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tav-
rın mart ayındaki zirvede de devam edeceğini
umuyoruz.”

Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa

Varank, "Türkiye'ye
güvenip yatırım

yapanların
beklediğinden 

çok daha fazlasını
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Bizim için yabancı yok müteşebbis var

Ticaret Bakanlığı'nda Türk Eximbank ile Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu Mehib arasında
reasürans iş birliği anlaşması imzalandı. Bakan Ruhsar Pekcan, "İnşallah bu imzaladığımız anlaşma her
iki ülke iş dünyasının üçüncü ülkelerde beraber atacakları adımları güçlendirecek ve artıracaktır" dedi

TicareT Bakanı Ruhsar Pekcan,
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret
Bakanı Peter Szijjarto ile Ankara'da

bir araya geldi. Bakanlıkta yapılan heyetler
arası görüşmenin ardından Türk Eximbank ile
Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu
Mehib arasında reasürans iş birliği anlaşması
imza töreni düzenlendi. Türk Eximbank Genel
Müdürü Ali Güney ve Mehib Genel Müdürü
Jákli Gergelyand tarafından imzalanan anlaş-

mayla, Türk ve Macar firmalarının üçüncü ül-
kelerde gerçekleştireceği projelerde sigorta/rea-
sürans desteği sağlanmasına imkan
tanındı.İmza töreni sonrası açıklama yapan
Bakan Pekcan, Macaristan ile olan dostane iliş-
kilerden memnuniyet duyduğunu dile getirerek,
bu ilişkileri ticari ve ekonomik alanda da artır-
mak üzere her iki tarafta el birliğiyle çalışmala-
rını sürdürdüklerini söyledi. Şu anda iki ülke
arasındaki karşılıklı ticaretin 2,7 milyar dolara

ulaştığını belirten Pekcan, "Sayın cumhurbaş-
kanımız ve Macaristan'ın sayın başkanının he-
defledikleri üzere 6 milyar dolar ticaret hedefine
ulaşmak için karşılıklı çalışmalarımız devam
ediyor. İnsanlarımızı gerek Macaristan'da gerek
de Türkiye'de ortak yatırım iş birlikleri alanını
cesaretlendiriyoruz. Sayın Szijjarto'ya da bu
konuda öncü rol oynadığı için Macar firmala-
rına Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik ettikleri
için de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Ticaret için önemli bir anlaşma yapıldı

Son dönemde salgının etkisi ile yapılan harcamaların bütçe üzerindeki etkisinin azaltılması ile
ekonomik canlanmaya yönelik çok sayıda vergi düzenlemesinin yapıldığını söyleyen Eski Hesap
Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, yeni düzenlemelerin de kapıda olduğunu söyledi

Serbest bölge yüzde 80'e düştü
Yeminli Mali Müşavir İlyas
Emre Yayla, “3218 sayılı Serbest
Bölgeler Kanuna göre, serbest
bölgelerde üretilen ürünlerin
FOB bedelinin en az yüzde
85’ini yurt dışına ihraç eden mü-
kelleflerin istihdam ettikleri per-
sonele ödedikleri ücretler
üzerinden hesaplanan gelir ver-
gisi, verilecek muhtasar beyan-
name üzerinden tahakkuk eden
vergiden indirilmek suretiyle ter-

kin edilmektedir. Salgın nedeni
ile gerek tedarik zincirindeki ak-
samalar gerekse şirketlerin geçici
olarak üretimi durdurmaları ne-
deni ile ihracattaki aksamalar
nedeni ile mükelleflerin hak kay-
bına uğramaması adına yayım-
lanan Cumhurbaşkanı Kararı’na
göre, söz konusu yurt dışına
ihraç oranı 2020 yılı için yüzde
80 olarak uygulanacaktır” 
ifadelerini kullandı.

Sebze meyve
ihracatı arttı

Mali Müşavir
İlyas Emre Yayla
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Analistler 21 trilyon dolarlık ABD tahvil piyasasından 
çıkışların küresel çapta bir satış dalgasına dönüştüğüne, 

piyasalar için bir “uyarı sinyali” niteliği taşıdığına işaret ediyor

Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir, “2021 
yılının Türkiye ekonomisi için düzeltme ve 

toparlanma yılı olacağını düşünüyorum.” dedi

T ürkiye’yi mart ayında yoğun 
bir ekonomi gündemi bekliyor. 
Gözler bir yandan büyüme, 

ihracat ve enflasyon gibi rakamlara 
çevrilirken bir yandan da ekonomik 
reform paketine odaklanacak. Yapılan 
derlemeye göre, mart ayıyla birlikte 
ekonomi gündemi daha da hareket-
lenecek. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 1 Mart Pazartesi günü 2020 
yılı ve geçen yılın dördüncü çeyreğine 
ilişkin büyüme rakamlarını açıkla-
yacak. Ekim-Aralık 2020 dönemine 
ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 
verileri pazartesi günü saat 10.00’da 
duyurulacak. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2020 yı-
lını pozitif büyümeyle kapatacak nadir 
ülkelerden biri olacağını belirtmişti 
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyre-
ğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının olumsuz etkilerine rağmen 
yüzde 6,7 büyümüştü.

İhracat ve enflasyon
Gelecek hafta gözlerin çevrileceği 
diğer veriler ise enflasyon ve ihracat 
rakamları olacak. Ticaret Bakanlığı 
tarafından 2 Mart Salı günü şubat 
ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri 
açıklanacak. Verilerin, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan tarafından açıklanması 
bekleniyor. Türkiye, Kovid-19 salgı-
nına rağmen 2020’yi ihracatta rekor-
larla kapatırken, bu yılın ilk ayında da 

15,5 milyar dolarla tüm zamanların 
en yüksek ocak ayı ihracat rakamına 
ulaşılmıştı. TÜİK, 3 Mart Çarşamba 
günü şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. 
TÜFE ocakta yıllık yüzde 14,97, aylık 
yüzde 1,68 artmıştı.

İşsizlik rakamlarında revizyon
Kovid-19 salgınının etkileri bakımından 
gözlerin çevrileceği bir diğer veri ise 
işsizlik rakamları olacak. TÜİK, iş gücü 
istatistiklerinde revizyon yapılacağını ve 
üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık 
olarak yayımlanan iş gücü istatistikleri 
yerine, bağımsız aylık tahminlere ilişkin 
sonuçları yayımlayacağını duyurmuştu. 
Buna göre, 10 Mart’ta “kasım-aralık-o-
cak” aylarını kapsayan Aralık 2020 
dönemi ve 22 Mart’ta ise 2020 yılına 
ilişkin yıllık sonuçlar açıklanacak. 12 
Nisan’da da bu yılın ocak ayına ilişkin 
sonuçlar istatistiksel tablolar aracılığıyla 
ve şubat ayına ilişkin sonuçlar haber 
bülteni aracılığıyla kamuoyuyla paylaşı-

lacak. İşsizlik oranı Kasım 2020’de bir 
önceki yılın aynı ayına göre 0,4 puan 
azalarak yüzde 12,9 seviyesinde gerçek-
leşmişti. Kovid-19’un özel sektör üze-
rindeki etkileri bakımından 12 Mart’ta 
duyurulacak ciro endeksleri, perakende 
satış endeksleri ve sanayi üretim endek-
si de yakından takip edilecek. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı da şubat ayı bütçe 
gerçekleşmelerini 15 Mart’ta açıkla-
yacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Para Politikası Kurulu toplan-
tısı 18 Mart’ta gerçekleştirilecek. Kurul, 
son toplantısında politika faizi olan bir 
hafta vadeli repo ihale faiz oranının 
yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına 
karar vermişti. Merkez Bankası, ekim 
ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini 
de 11 Mart’ta açıklayacak.

Reform gündemi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 
öncülüğünde uzun süredir üzerinde 
çalışılan ekonomik reform çalışmala-
rında da sona gelindi. Makroekono-
mik istikrar politikalarını ve yapısal 
politikaları içeren ekonomik reform 
paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından mart ayının ikinci 
haftasında kamuoyuyla paylaşılacak. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik 
reform paketini kamuoyuna açıklaya-
rak ülkeyi istikrar ve güven temelinde 
büyütme kararlılığını bir kez daha 
ortaya koyacaklarını bildirmişti.

Piyasalar için 
UYARI VAR

Mart ayı neler getirecek?

2021 toparlanma yılı olacak

1 Mart Pazartesi günü, 2020 yılı ve geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları 
açıklanacak, aynı hafta şubat ayına ilişkin hem enflasyon hem de ihracat rakamları belli olacak

RMB Group Vadeli İşlemler Uzma-
nı Barry Potekin de Fed’in sınırsız 
teşvikleri neticesinde ekonominin 
parayla yüzdüğünü ve tarihsel 
olarak bakıldığında ABD ekonomi-
sinde her para arzı artışının ardın-
dan enflasyonda hızlı bir yükseliş 
yaşandığını söyledi. Potekin, 2008 
finansal krizinde M2 para arzında-
ki yükselişin, enflasyonda önemli 
bir artışı beraberinde getirdiğini 
anımsatarak, şunları kaydetti: 
“Tahvil piyasasını en çok korku-
tan şeylerden biri para arzının 
patlaması. ABD’de M2 para arzı, 
2020 sonundan bu yana yüzde 
25’in üzerinde, M1 para arzı ise 
yüzde 70’e yakın artış kaydetti. 
Bu durum Amerikan ekonomisine 
trilyonlarca liranın pompalanma-
sından kaynaklanıyor. Yatırımcı-
lar, daha güçlü bir enflasyonist 
geleceğe, temerrüt ihtimaline 
veya her ikisinin birlikte olduğu 
bir kombinasyonuna inanmadıkça 
tahvil getirileri yükselmez. Temer-
rüdün, en azından şimdilik olası 
olmamasıyla tahvil piyasasından 
gelen sinyal oldukça açık; o da 
enflasyonist beklentiler. Şu anda 
bu durum fiyatlanıyor.” Fed’in, 
kısa vadeli faiz oranlarının yük-
selmesine elindeki araçlarla baskı 
yaratabileceğine değinen Potekin, 
ancak uzun vadeli borçlanma 
araçları üzerinde daha az kontrole 
sahip olduğunu ifade etti.

ABD’de enflasyonist baskıların 
artacağı ve bu paralelde faiz 
artırım sürecinin daha erken 

başlayacağına ilişkin endişeler tahvil 
faizlerinde hızlı bir yükselişi berabe-
rinde getirirken, analistler 21 trilyon 
dolarlık ABD tahvil piyasasından 
çıkışların küresel çapta bir satış dal-
gasına dönüştüğüne, piyasalar için bir 
“uyarı sinyali” niteliği taşıdığına işaret 
ediyor. ABD’de, başta istihdam olmak 
üzere son dönemde açıklanan veriler 
her ne kadar olumsuz sinyaller verse 
de 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin 
hayata geçirilmesi konusunda alınan 
mesafe, ekonomik toparlanmaya ilişkin 
iyimserliği artırdı. Bu durum, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın-
laşmasıyla birleşince, ülkede gelecek 
dönemde enflasyonist baskıların arta-
cağı beklentileri gündemin üst sıraları-
na yerleşti. Enflasyon beklentilerindeki 
bu gelişme, ABD Merkez Bankası’nın 
(Fed) da tarihi düşük seviyelerde tut-
tuğu faiz oranlarına ilişkin politikasını 
daha erken gözden geçireceğine dair 
endişeleri beraberinde getirdi. Tüm bu 
gelişmeler karşısında, ABD Merkez 

Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 
Fed’in enflasyon hedeflerine ulaşması-
nın 3 yıldan fazla sürebileceğini, eko-
nomi normale dönerken enflasyonun 
oynak olabileceğini, ancak bunu geçici 
olarak gördüklerini kaydetti.

Gerekirse Fed’in enflasyondaki 
artışla mücadele edebilecek araçlara 
sahip olduğunu ifade eden Powell’ın 
açıklamaları her ne kadar faizlerin 
artırılmayacağına dair net mesajlar 
verse de tahvil piyasasındaki çıkışları 
durdurmada başarısız kaldı. ABD 10 
yıllık tahvil faizleri, haftaya başladığı 
yüzde 1,34 seviyelerinden yükselişe ge-
çerek dün yüzde 1,6140 ile son 1 yılın 
en yüksek seviyesini gördü. Geçen yılı 
yüzde 0,9170 seviyelerinden tamamla-
yan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, ocakta 
yüzde 1’in üzerine çıkmış ve ayı yüzde 
1,0880’den tamamlamıştı. Böylece 
ABD 10 yıllık tahvil faizleri şubatta 
yarım puanın üzerinde artış kaydetti.

Fed, tahvil faizlerindeki  
artışa göz yumabilir
Analistler, ABD’de destek paketinin 

hayata geçirilmesinin yanı sıra aşıla-
manın yaygınlaşmasının ekonomik 
toparlanma sürecini hızlandıracağını 
belirterek, bu durumun mal ve hizmet 
fiyatlarına yansıyacağını ve enflasyo-
nist baskıların artacağını kaydetti. Bu 
gelişmeler sonucunda Fed’in öngörü-
lenden daha erken bir tarihte faizleri 
artıracağı beklentilerinin tahvil piyasa-
sında fiyatlandığını aktaran analistler, 
bunun küresel çapta bir satış dalgasına 
dönüştüğünü ve hisse senedi piyasaları 
için de “uyarı sinyali” niteliği taşıyarak 
yatırımcıları ihtiyatlı davranmaya sevk 
ettiğini söyledi. Analistler, bu duru-
mun Fed’in söyledikleri ve arzuladıkla-
rıyla çelişen bir durum olduğuna işaret 
ederek, bankanın ekonomik temellerin 
iyileşmesinin bir sinyali olarak uzun va-
deli tahvil faizlerinin yükselmesine göz 
yumabileceğini bildirdi. New York Fed 
Başkanı John Williams da CNBC’ye 
bu doğrultuda bir açıklama yapmış, 
artan tahvil getirilerinin ekonomik 
toparlanmadaki iyimserliği göster-
diğini belirterek, “Fed, bu değişimi 
durdurmaya yönelik adım atmama 
eğiliminde... Yüzde 2’lik uzun vadeli 

hedefimizle tutarlı olduğunu düşün-
düğüm seviyelere geri dönen yükselen 
enflasyon beklentilerinin işaretleri 
ve gelecekte ekonomide daha büyük 
iyimserliği yansıtan bir şekilde daha 
yüksek reel getiri sinyalleri görüyoruz. 
Yani bu (tahvil faizlerindeki artış) 
benim için bir endişe değil. Daha çok, 
piyasanın daha güçlü bir ekonomik 
görünüm algısının bir yansıması.” 
değerlendirmesinde bulunmuştu. 
Columbia Threadneedle Investment 
Kıdemli Faiz ve Kur Analisti Edward 
Al-Hussainy de AA muhabirine yaptığı 
değerlendirmede, geçen yıl küresel 
çapta enflasyonu düşürücü çok önemli 
bir şok yaşandığını anımsatarak, “Bu 
da bu yıl zaten daha yüksek bir enf-
lasyon görüleceği anlamına geliyor. Ta-
rihsel olarak, yüksek enflasyon Fed’in 
faizleri artıracağı anlamına geliyordu 
ancak artık değil. Fed’in yeni paradig-
masında yüksek enflasyon artık yüksek 
oranlara dönüşmüyor, çünkü bunu 
ekonomik iyileşmenin bir kanıtı olarak 
görmek istiyor. Bu nedenle yatırımcılar 
enflasyon konusunda endişelenmeyi 
bırakmalı.” dedi.

ABD’de ocak ayı itibarıyla 21 
trilyon dolar büyüklüğüne ula-
şan tahvil piyasası, tüm dünyada 
güvenli, düşük riskli ve likit varlıklar 
olarak kabul ediliyor. ABD Hazine’si 
tarafından çıkarılan tahvil, borçlan-
ma senedi ve bono gibi menkul kıy-
metler, ödememe riski taşımaması 
açısından yatırımcılar ve finansal 
piyasaların merkezinde yer alıyor. 
Bu açıdan tahvil getirileri de diğer 
birçok finansal varlık için önemli 
bir ölçüt olarak takip ediliyor. Kısa 
vadeli krediler için de kritik öneme 
sahip menkul kıymetler, “yağmurlu 
gün varlıkları” olarak trilyonlarca 
dolar düzeyinde gecelik kredilerde 
teminat kullanılabiliyor. Bu kapsam-
da söz konusu varlıklar bankaların, 
şirketlerin ve hükümetlerin nakit 
paraya ihtiyaç duymaları durumun-
da hızlı bir şekilde düşük maliyetle 
satılabilecekleri varsayımı üzerine 
biriktirdikleri güvenli ve istikrarlı 
yatırımlar olarak öne çıkıyor. Tüm 
bu özellikler bir arada değerlen-
dirildiğinde, aslında devlet tahvil-
lerindeki aksamalar hızla finansal 
sistemin geri kalanına yayılabilme 
riski taşıyor. Söz konusu riske dik-
kati çeken birçok yorum yapılırken, 
Fed’in 2006-2010 dönemindeki 
başkan yardımcısı Donald Kohn’un 
“Hazine piyasası, ABD ve dünya-
daki diğer birçok menkul kıymet 
piyasasında alım satımın temelidir. 
Eğer bozulursa her piyasanın işleyi-
şi bozulacaktır.” ifadeleri konunun 
ciddiyetini ortaya koyuyor.

ASO Başkanı 
Nurettin Özde-

bir, 2021 yılı için 
umutlu konuştu. 

Özdebir, Tür-
keye’nin insan 
kaynağı planla-
masına ihtiya-
cı olduğunu 

söyledi.

ABD ekonomisi 
BÜYÜYOR

Tahvil piyasası 
neden önemli?

Tahvil piyasası 
KORKU İÇİNDE

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Ara-
lık 2020 dönemine ait Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin 
ikinci tahminleri açıkladı. Buna 
göre, ABD’de GSYH geçen yılın dör-
düncü çeyreğinde yıllıklandırılmış 
olarak yüzde 4,1 arttı. Söz konusu 
dönemde GSYH verisi yukarı yönlü 
revize edilirken, piyasa beklentisi 
ekonominin dördüncü çeyrekte 
yüzde 4,2 büyümesi yönündeydi. 
Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak 
ayında yayımlanan öncü verilerde, 
ekonominin geçen yılın dördüncü 
çeyreğinde yüzde 4 büyüdüğü 
kaydedilmişti. ABD ekonomisi, Ko-
vid-19 salgını ve salgına karşı alınan 
karantina önlemleri nedeniyle ge-
çen yılın ilk çeyreğinde 5 daralmış, 
ikinci çeyreğinde yaşadığı yüzde 
31,4’lük rekor küçülmenin ardın-
dan, salgına karşı alınan önlemlerin 
gevşetilmesiyle üçüncü çeyrekte 
yüzde 33,4 büyümüştü. Ülke eko-
nomisi, 2020 genelinde ise yüzde 
3,5 daralarak 1946’dan bu yana 
kaydedilen en kötü performansı 
gösterdi. ABD ekonomisi 2019’da 
yüzde 2,2 büyümüştü.
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Gazetecileri 
susturmaya
çalışıyorlar

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarka-
daş, gazetecilerin Şubat ayında da baskıya
uğradığını, gözaltına alındıkları ve hapisle

cezalandırıldıklarını açıkladı. Şubat ayında da gaze-
teciler için değişen bir şey olmadı. CHP eski Millet-
vekili - Gazeteci Barış Yarkadaş, medyada Şubat
ayında yaşanan hak ihlallerini rapor haline getirdi.
Yarkadaş, her ay düzenli olarak yayımladığı raporun
Şubat ayına ait dosyasını 1 Mart 2003'te TBMM'ye
gelen savaş tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP'li ve-
killere ithaf etti.

Gazeteciler hedefte

Raporunda Şubat'ta medyada yaşanan ihlalleri ay-
rıntılarıyla ortaya koyan Yarkadaş, "AKP ve MHP ik-
tidarı sorunların altında eziliyor. İktidar, sorunlara
çözüm üretemedikçe, gerçeği yazan gazetecileri he-
defe koyuyor ve susturmaya çalışıyor" ifadesini kul-
landı.  Yarkadaş'ın raporuna göre, medyadaki  hak
ihlalleri şunlar: "2021 yılının Şubat ayında 4 gazeteci
gözaltına alındı. 28 gazeteci hakim karşısına çıktı. 1
gazeteciye ev hapsi cezası verildi. 6 gazeteci 26 yıl 10
ay hapis cezası aldı. 2 televizyon kanalına para ce-
zası verildi. 1 gazeteci saldırıya uğradı. 1 gazeteciye
dava açıldı. 1 gazeteciye 7 bin 80 lira para cezası ve-
rildi. 2 haber sitesine sansür uygulandı. Onlarca
haber sansürlendi."

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut
Tanal, Karayolları Genel Müdürlüğü ve
bağlı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki iş-

çilerin, aynı işi yapmalarına rağmen 3 farklı skala
üzerinden ücretlendirmelerini Meclis gündemine ta-
şıdı. Tanal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM
Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Karayol-
ları Genel Müdürlüğü ve bağlı Bölge Müdürlükle-
rinde aynı işi yapmalarına rağmen işçilerin 3 farklı
ücret cetveli, skala üzerinden ücretlendirilmelerinin
gerekçesini sordu.

Eşit iş için eşit ücret

Tanal devamında, "Karayolları Genel Müdürlüğü ve
bağlı Bölge Müdürlüklerinde işçilere yönelik uygula-
nan farklı yevmiye, ücret tarifeleri; "Herkesin, her-
hangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete
hakkı vardır” vurgusunun yer aldığı İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi’nin 23. maddesine, sosyal
devlet ilkesinin vurgulandığı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın 2. maddesine, eşitlik ilkesinin yer al-
dığı Anayasa’nın 10. maddesine ve “Ücrette Adalet
Sağlanması” başlıklı Anayasa’nın 55. maddesine ay-
kırılık teşkil etmiyor mu? İnsan Hakları Evrensel Be-
yannamesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na
aykırı olan 3 farklı skala, cetvel üzerinden ücretlen-
dirme uygulamasına son verilecek midir? Karayolları
Genel Müdürlüğü ve bağlı Bölge Müdürlükleri bün-
yesindeki işçilere eşit ücret ödenmesi, işçilerin hakla-
rının iyileştirilmesi yönünde gerekli çalışmalar
başlatılacak mıdır?" sorularına cevap istedi. 

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP
ve MHP iktidarı sorunların altında eziliyor.
İktidar, sorunlara çözüm üretemedikçe,
gerçeği yazan gazetecileri hedefe koyuyor
ve susturmaya çalışıyor" dedi

Karayolları Genel Müdür-
lüğü ve bağlı Bölge Müdür-
lüklerinde aynı işi yapan
işçilerin 3 farklı skala üze-
rinden ücretlendirmeleri
Meclis gündemine taşındı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li belediyelerde devam eden grev-
lerle ilgili, "Hak aranacak, aranıyor. Müzakere edilecek, ediliyor. Yerelden 
başlayarak; Bizim iktidarımızda bu meseleler böyle çözülecek, işçiler hak 
arayabilecekler ve haklarını alacaklar diyebilmeliyiz" ifadelerini kullandı
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OZUR DILEDI
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ZIYA SELCUK
OZUR DILEDI
ZIYA SELCUK
OZUR DILEDI
ZIYA SELCUK
OZUR DILEDI
ZIYA SELCUK
OZUR DILEDI
ZIYA SELCUK
OZUR DILEDI
Yüz yüze eğitimin bir gün ertelenmesi-
nin ardından sosyal medya hesabından
bir mesaj yayınlayan Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk özür diledi. Bakan Selçuk
"Yaşanan 1 günlük erteleme için tüm 
vatandaşlarımızdan özür dilerim" dedi

M
illi Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tara-
fından daha önce 1 Mart’ta başla-
yacağı duyurulan yüz yüze eğitim,

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dün yapılan
yazılı açıklamayla 2 Mart’a ertelenmişti.
Konuyla ilgili sessizliğini Twiteter hesabın-
dan bozan Bakan Selçuk bir özür mesajı
yayınladı. Selçuk paylaşımında “Okulların
açılma takviminde yaşanan 1 günlük erte-
leme için tüm vatandaşlarımızdan özür di-

lerim. Bazı illerimizde son birkaç günde
tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değer-
lendirme zorunluluğunu doğurmuştur.
Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız
için teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Koca da özür dilemişti

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası Mu-
hammed Emin Saraç’ın Fatih Camii’nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve

birçok siyasetçinin katıldığı ve salgın ku-
rallarının hiçe sayıldığı cenaze töreni
büyük tepki toplamıştı. Kendisi de cena-
zeye katılan Sağlık Bakını Fahrettin Koca
da “Kusurluyum” direk özür dilemişti.
Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere
yer vermişti: "Özellikle pademide salgının
nasıl seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Kala-
balıklarda ve kapalı ortamlarda bu bula-
şın daha da fazla olduğunu biliyoruz ve

bunu da ifade etmeye çalıştık. Ben cena-
zede o tarz mesafenin ortadan kalkaca-
ğını öngöremedim. Öngörmem gerekiyor
muydu, evet gerekiyordu. Bu benim ku-
surum. Bu nedenle ben vatandaşlarımız-
dan özür diliyorum. Herkes eşit
fedakarlık göstererek pandemi döne-
minde katkı sağlamalı, yani kalabalık ve
kapalı ortamlardan uzak durmaya gayret
göstermeliyiz."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bazı
CHP'li ilçe belediyelerinde işçilerin greve
başlaması ve sonrası yaşanan tartışmalara

ilişkin açıklama yaptı. Özel, işçilerin mücadelelerinin
tamamen haklı olduğunu belirtirken müzakerelerin
sürdüğünü ifade edip "Umuyorum ki; Yarınlara iyi
haberlerle uyanacağız" dedi. Özel, grevler üzerinden
CHP'yi hedef alan AK Partili Betül Sayan Kaya'ya
da "Sizin belediyelerde grev olmaz. Velev ki oldu, rei-
siniz grevi erteler. İşçinin hak arayabilmesi eksikliği-
miz değil gururumuzdur" diyerek yanıt verdi.

Tamamen haklısınız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bazı CHP'li
ilçe belediyelerinde toplu iş sözleşmesi süreçlerinin
tıkanması ve bunun sonrasında işçilerin greve başla-

masının ardından çıkan tartışmalara ilişkin Ekono-
mist Emin Çapa'nın sorusu üzerine açıklama yaptı.
Çapa, grevlere ilişkin Twitter hesabı üzerinden
"Grevci işçilere dönük saldırılardan şaşkınım. Nasıl
yani belediyeler CHP'li oldu diye hak aranmayacak
mı? Biz niye AKP zihniyetine karşı mücadele ediyo-
ruz o halde? İktidarın adı değişsin diye mi? Yoksa
daha özgür, demokratik 1 Türkiye için mi? Grev
haktır, grev kırıcılık utançtır" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel de Çapa'nın paylaşımını hesabından
alıntılayarak, "Tamamen haklısınız. Hak aranacak,
aranıyor. Müzakere edilecek, ediliyor. Yerelden baş-
layarak; Bizim iktidarımızda bu meseleler böyle çö-
zülecek, işçiler hak arayabilecekler ve haklarını
alacaklar diyebilmeliyiz. Umuyorum ki; Yarınlara 
iyi haberlerle uyanacağız" yanıtını verdi.

İsciler hakkını arayacak!
İş aynı ama
ücret farklı
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Y
eni bir dolandırıcılık yöntemi daha
ortaya çıktı. İddiaya göre, kendile-
rini üniversite öğrencisi olarak ta-

nıtan bu kişiler, ikna ettikleri kişilere
form doldurtarak internet üzerinden ve-
rilen İngilizce eğitim seti satıyor ve 14
gün içinde iptal etme hakları olduğunu
belirtiliyor. Ancak form doldurulmasın-
dan ardından 15. gün internet üzerinden
bir ders dahi almayan mağdurlara tele-
fon edilerek borçları olduğu belirtilerek
para isteniyor. Başta İstanbul olmak
üzere farklı şehirlerde dolandırıldığını
belirten mağdurlar da Tüketici Hakem
Heyetleri'ne başvurdu. Aralarında öğ-
rencilerin de olduğu mağdurlar nasıl do-
landırıldıklarını da Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) anlattı. 

Bir form imzalattılar

Mağdurlardan Samet Ülbeği, bu yön-
temle dolandırılan yüzlerce insandan biri
olduğunu belirterek, şunları anlattı: "İş
yerime kendilerini üniversite öğrencisi
olarak tanıtan iki kişi geldi, internet üze-
rinden kullanılabilecek İngilizce eğitim
seti için bize form doldurttular. Ücretsiz
bir şekilde 7 gün bu seti kullanabileceği-
mizi söylediler. Biz de öğrencilere bir
faydamız olsun, iyilik yapalım, diye
formu doldurduk. Bize 14 gün içerisinde
iptal etme hakkımızın olduğunu söyledi-
ler, biz de bu hakkımıza güvenerekten o
formu imzaladık, yoksa imzalamazdık.
Beni 15'inci gün 'Bin 500 TL borcunuz
var' diye aradılar, ben de görmediğim bir
dersin ücretini ödemeyeceğimi, öğrenci-
lere yardımcı olmak istediğim için imza
attığımı söyledim. Bir tek ben değil mil-
yonlarca kişiyi bu şekilde mağdur etmiş-
ler. Benim bu parayı ödeyecek gücüm
yok, avukata bunu ödeyemeyeceğimi ve
maddi durumum yetersiz olduğunu söy-
lüyorum ancak 'Bizi ilgilendirmez bu
borcu ödemek zorundasınız yoksa sizi
cezaevine atarız', şeklinde konuşuluyor.
Karşımızda olan kişi üniversite öğrencisi
olarak kendisini tanıtıyor. 'Zor durumda-
yım, ailem burada değil' dediler, biz de
buna kayıtsız kalamayıp insanlık görevi-
mizi yaptık ama bunun sonucu böyle ol-
maması lazımdı." 

Tehdit ediyorlar

Mağdur Samet Ülbeği, bu kişilerin şaşır-
tıcı bir şekilde yurt dışındaki akrabala-
rına bile ulaştığını söyleyerek "Benim
Türkiye’de dahi olmayan akrabalarımı
arayıp 'Bugün 2 bin TL yatırmazsanız
yeğeninizi cezaevine atacağız' diye tehdit
ediyorlar. Şu an bana gelen kâğıtta 3 bin
800 TL borcum gözüküyor, aileme atı-
lan mesajda 9 bin 10 bin TL borcum ol-
duğu yazıyor. Ancak, 2 bin TL peşin
olarak ödeme yaptığım takdirde bu bor-
cun kapatılacağı söyleniyor" diye ko-
nuştu. Eskişehir'de bu yöntem ile

dolandırıldğını söyleyen Yavuz Selim
Duman ise yaşadığı olayı şöyle anlattı:
"Biz üniversite öğrencisiydik. Eskişe-
hir’de arkadaşımla gezerken biri geldi
yanımıza 'Ağabey biz öğrenciyiz, bu
form doldurma işinden para kazanıyo-
ruz, internet üzerinden İngilizce eğitimi
satıyoruz. Sisteme giriş yaptıktan sonra
14 gün içerisinde iptal edersiniz, bu ip-
talden sonra herhangi bir sıkıntı yaşa-
mazsınız' dedi. Size bir kâğıt imzalatıyor,
bu resmi bir senet, 14 gün dolmadan
önce firmayı aradım ama ulaşamadım.
Formu doldurduktan sonra 15'inci gün
bizi 'Bin 500 TL  borcunuz var' diye ara-
dılar. 'Dilerseniz bunu taksit yapalım,
eğer peşin öderseniz de 800 TL ödeyip
borcunuzu kapatabilirsiniz' dediler. Ben
arkadaşa yardımcı olmak maksadıyla
imza attığımızı söyledim. Daha sonra
Tüketici Hakem Heyeti'ne gittim, dilek-
çemi yazdım. Bahsi geçen firma hak-
kında sadece o gün 800 ila bin arasında
şikâyet başvurusu olduğunu söylediler.
Bize verilen karar, toplu kararla neyse ki
biz bu ücreti ödemedik."

Her yerde mağdur var

Şikayet formlarında yaşadığı durumu
paylaştığını söyleyen Duman, "Beni
Trabzon, Konya, Diyarbakır, İstanbul
ve Türkiye’nin birçok ilinden çok sa-
yıda insan aradı. 'Bizim başımıza
da geldi, nasıl bu işi hallettin'
diye bana onlarca telefon ge-
liyor" dedi. Duman, lehine
karar çıkmasının üstün-
den 6 ay geçmiş ol-
masına rağmen,
firmanın evrak-
larının aslını

göndermediğini de belirtti. Bu yöntemi
kullananların vatandaşları ikna edebil-
mek için özellikle sempatik gençleri seç-
tiğini  ifade eden Tüketici Başvuru
Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağa-
oğlu, "İnanın açıkça dolandırıcılık yapılı-
yor. Özellikle seçilen bu öğrenciler, belirli
bir eğitimden geçiriliyor. Vatandaşları,
'Kampanyamız var, 5 bin TL'lik bir seti
size 2 bin 500 TL'ye vereceğiz. İstemi-
yorsanız bile lütfen imzalayın, ben de
öğrenciyim, öğrenci öğrencinin halinden
anlar. Paraya ihtiyacım var, primimi ala-
yım siz zaten 14 zarfında cayma hak-
kına sahipsiniz" diyerek açıkça
kandırıyorlar" dedi. DHA

IKNA METODUYLA
DOLANDIRICILIK!

vergi borcu ödemesi ve yapı-
landırmasında son tarih 1 Mart
olduğu için vergi dairelerinin

hafta sonu açık olmasına karar verildi.
Bu kapsamda ödemelerini yetiştiremeyen
veya son güne bırakan vatandaşlar vergi
daireleri önünde yoğunluk oluşturdu.
Yoğunluğun oluştuğu noktalardan birisi

de İkitelli’de bulunan vergi dairesi oldu.
Dolapdere Sanayi Sitesi içinde bulunan
vergi dairesine giden yolda bulunan ve
site yönetiminin sorumluluğunda olduğu
öğrenilen sürgülü demir kapı, kapalı idi.
Vatandaşların birçoğu demir kapının
üzerinden atlamayı tercih ederken bazı-
ları da tel örgü kısmında bulunan küçük

delikten geçerek vergi dairesine ulaştı.

Bir çare bulunması lazım

Saatlerdir ödeme yapmak için sıra bekle-
yenlerden Mustafa Çakmak, “Saat
10.00’da geldim daha sıra gelmedi. İki
saatte 80 kişi aldılar. Vergi dairesi açık,
kapı kapalı çitlerin üzerinden atlayıp giri-

yoruz. Güvenliğe söyledik biz bakmıyo-
ruz dediler" dedi. Ödeme yapmak için
çile çektiklerini belirten Fahri Demir
isimli bir vatandaş da “Yapılandırma için
para ödemeye geldik ama çile çekiyoruz,
bariyerlerden atlamak zorunda kalıyo-
ruz. Bir çare bulunması lazım" ifadele-
rine yer verdi. DHA

Hizmetin asla 
partisi olmaz
11 ilçe belediye başkanı ile Şarköy'de
bir araya gelen Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
"Hangi ilçe belediyesinin hangi par-
tiden olduğu hiç önemli değil, önemli
olan Tekirdağ'a hizmet için bir araya
geliyor oluşumuzdur" dedi

TekirdAğ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak tarafından 11 ilçe belediye
başkanı ile birlikte düzenlenen ortak basın

toplantılarının yedincisi Şarköy ilçesinde gerçekleşti.
Toplantıda Şarköy ilçesinde gerçekleştirilen çalışma,
proje ve yatırımlar basın mensupları ile paylaşıldı.
Şarköy Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen
toplantının açılış konuşmasını Şarköy Belediye Baş-
kanı Alpay Var yaptı. Var konuşmasında, "Bugün bu-
rada hem Büyükşehir Belediyesinin hem de Şarköy
Belediyesi'nin ilçemizde gerçekleştirdiği yatırımları
konuşmak için bir araya geldik. Toplantının güzel so-
nuçlara vesile olmasını diliyorum. Geçtiğimiz yıl pan-
demi nedeniyle pek verimli bir yıl olmadı. Bu sürecin
hem dünya hem de ülkemiz açısından bir an önce at-
latılmasını diliyorum. Kadir Başkanımıza Şarköy'e
gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum" dedi.

Ciddi mücadele verdik

Alpay Var'ın ardından konuşmasını yapmak üzere
kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak ise "İlçe belediye başkanları
ile gerçekleştirdiğimiz ortak basın toplantılarının Tür-
kiye'deki diğer büyükşehir belediyelerine de örnek ola-
cağını düşünüyorum. Hangi ilçe belediyesinin hangi
partiden olduğu hiç önemli değil, önemli olan Tekir-
dağ'a hizmet için bir araya geliyor oluşumuzdur.
2020 yılı pandemi mücadelesi ile geçti. Büyükşehir
Belediyesi olarak pandemi ile ciddi mücadele verdik.
Şarköy doğal güzellikleri, tarımsal ürünleri ve turizmi
ile Tekirdağ'da önemli ilçelerimizden bir tanesi. Şar-
köy, dantel gibi işlenmesi gereken bir ilçemiz. İlçe-
mizde yaz aylarında ciddi bir nufüs artışı yaşanıyor.
Bizler de hizmetlerimizi bu doğrultuda yerine getiri-
yoruz. Şarköy söz verdiğimiz tüm yatırımları alacak.
Tüm Şarköylülere sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1316472)

İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI 

İLAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü tarafından 19.01.2021 tarihinde
onaylanan Sarıyer İlçesi kıyı kesimine ait kıyı kenar
çizgisinin işlenmiş olduğu 1/1000 ölçekli F22D07D1D
paftası 01.03.2021 günü Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı, Boğaziçi İmar Müdürlüğü binasında 30 gün
süre ile askıya çıkarılmıştır.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Meslek Kuruluşlarına

duyurulur. 

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son gün olması nedeniyle İkitelli 'de sanayi sitesinin içinde bulunan vergi dairesine gelenler, sitenin kapalı
kapısı ile karşılaştılar. Birçok kişi demir kapının üzerinden atlarken bazıları da tel örgülerde bulunan küçük delikten geçerek vergi dairesine ulaştı

KAPALI KAPI SURPRIZI!

İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde, yolda ikna edilerek İngilizce eğitim seti satın aldıkları kişiler
tarafından dolandırıldığını iddia eden onlarca kişinin, Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurduğu ortaya
çıktı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu yöntemi kullananların vatandaşları ikna
edebilmek için özellikle sempatik gençleri seçtiğini belirterek, "İnanın açıkça dolandırıcılık yapılıyor" dedi

Aydın Ağaoğlu, bu firmaların Türki-
ye'nin her yerinde faaliyet göster-
diklerini belirterek, "Ruhsat için
bir vilayetin Ticaret Müdürlü-
ğü'nden gidip izin alıyorlar o Tica-
ret Müdürlüğü gelen şikayetlerden
ötürü ruhsatını iptal ediyor ancak,
başka bir vilayete gidip oradan da
izin alıyorlar" dedi. Bu konuda yüz
binlerce insanın mağdur olduğunu
söyleyen Aydın Ağaoğlu, çoğun-
lukla öğrencilerin ailelerinden
korktuğunu ve arkadaşlarından
borç alıp talep edilen bu miktarı
ödediğini belirterek, "Avukata gi-
denin avukata verecek parası yok,
zaten talep edilen bedel 2 bin 500
TL, avukatın talep ettiği bedel de
bundan aşağı olmadığından ço-
ğunlukla vatandaşlar bunu öde-
mek zorunda kalıyor" diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN 
HER YERİNDELER

Tüketici Kanunu'na göre bu tür sa-
tışların yapılabilmesi için Ticaret
Bakanlığı'ndan satıcı firmanın
ruhsat alması ve bu ruhsat num-
arasını da sözleşmesinde belirt-
mesi gerektiğini söyleyen
Ağaoğlu, "Tüketici 14 gün dolma-

dan firmayı telefonla arayıp sözleş-
meden caydığını bildiriyor. Karşı
tarafta, 'Tamam işleme alındı' diyor
ancak, 14 gün dolduktan sonra
'Bize yazılı olarak bildirmediğin
için ispat edemezsin' diyerek hak-
kında icra takibi başlatılıyor. Bu-
rada en önemli nokta karşısındaki
kişi 'Sonra cayarsın bir telefon
yeter' dediğinde tüketiciyi kandır-
mış oluyor. Kanan öğrenci de daha
sonra icra tehdidi ile karşı karşıya
kalıyor ama korkmasınlar Tüketici
Kanunu'nda açık hüküm var. Tüke-
tici 'Bana yazılı cayma formu ver-
mediler, doğru bilgilendirilme de
bulunulmadı' derse haklı duruma
geçebilir" dedi. Ağaoğlu, bununla

ilgili olarak iş yeri dışında yapılan sözleşmeler yönetmeliğinin 9'uncu madde
2'inci fıkrasına göre yönetmeliğe aykırı bir durum söz konusuysa, tüketicinin cayma

hakkını kullanmak için 14 gün ile sınırlı olmadığını bu sürenin her halükârda bir yıl
daha uzayacağını belirterek, "Benzer şekilde mağdur olanların, hiç zaman kaybetmeden

firmanın adres, faks ve e-posta adreslerine yazılı olarak cayma hakkını kullandığını bildirip
bir kopyasını saklamaları gerekiyor. Ancak, sözleşme iade edilmediği takdirde Tüketici Hakem

Heyetleri'ne başvurup sözleşme iptaline karar verilmesi istenmeli."

TÜKETİCİ CAYMA 
HAKKINI KULLANSIN

AvcılAr’ın girişindeki Namık Kemal Cadde-
si’nde sabit denetim noktası oluşturuldu. Ekipler,
geçiş yapan araçların plaka bilgilerini ve içindeki-

lerin sokağa çıkma izin belgeleri olup olmadığı tek tek kont-
rol etti. Muayenesi geçmiş veya zorunlu trafik sigortası
bulunmayan araçlar dün çekici ile otoparklara çektirilirken,
sahipleri veya sürücülerine ceza yazıldı. Koronavirüs salgını
nedeniyle hafta sonunda uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma
kısıtlamasını ihlal edenler hakkında ise Umum Hıfzıssıhha

Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 150 TL para cezası
uygulanabilmesi için tutanak tutuldu. Polisin tutanak tuttu-
ğunu gören sürücülerden biri, hamile eşi ile dolaşmak için
Esenyurt’tan geldiğini belirtirken, saat 17.00’ye kadar dışarı
çıkmanın serbest olduğunu bildiğini söyledi. Tutanağı imza-
lamak zorunda kalan adamın eşi dışarıda gezen çok sayıda
kişi bulunduğunu, onlara ceza yazılmadığı için imza atma-
yacağını söyledi. Polis, hazırladığı tutanağı alarak, kadının
imza atmak istemediğine dair altına not düştü. DHA

Avcılar’da sabit denetim noktası
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M altepe Belediye Başkanı
Ali Kılıç, Genel İş Sendi-
kası'yla sürdürülen Toplu

İş Sözleşmesi görüşmelerinin an-
laşmayla sonuçlandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açık-
lama yapan Kılıç, "Genel İş Sendi-
kası ile sürdürdüğümüz Toplu İş
Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma
ile sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağ-
duyu ve anlayışını esirgemeyen
halkımıza teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz" ifadelerini kullandı. Kılıç,
ikinci bir paylaşımda bulunarak,
"Genel Başkan Yardımcımız Veli
Ağbaba, İstanbul İl Başkanımız
Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Ekrem
İmamoğlu'na özverileri için Mal-
tepe halkı ve kurumum adına te-
şekkür ediyorum" dedi.

Çare arayanlara kötü haber

CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel de "Maltepe'de iki gün top-
lanmayan çöpler arasında tükenen
iktidarlarına çare arayanlara kötü
haber" diyerek sendika ile Maltepe
Belediyesi arasında anlaşma sağ-

landığını, imzaların atıldığını du-
yurdu. Özel, "Emekçilerin sendika-
nın belediyemizin il başkanımızın
ve Genel Merkezimizin ellerine
emeklerine yüreklerine sağlık" açık-
lamasında bulundu. CHP Genel
Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da
"KHK ile Maltepe Belediyesi şir-
ketlerine aktarılan işçilerimizin
KHK mağduriyetleri, Belediye
Başkanımız Ali Kılıç, DİSK Genel
İş Sendikası yöneticileri ve işçileri-
mizin duyarlılığıyla büyük ölçüde
giderildi. Grevin sona erdirilmesi
sürecinde katkı sunan herkese 
teşekkür ediyorum" ifadelerini
kullanıldı. 

En düşük ücret 4 bin 700 TL

Belediyede işçiler adına görüşme-
leri sürdüren DİSK'e bağlı Genel-
İş Sendikası da anlaşmayı
sendikanın Twitter hesabı üzerin-
den duyurdu. Duyuruda, "Yapılan
anlaşmaya göre ikramiye dahil en
düşük ücret net 4 bin 700 TL oldu.
Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta
başlayan yasal grevimiz bugün iti-
bariyle sona ermiştir" denildi.

Çocuklarımız önceliğimizdir

çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Çanakça Mahal-
lesi'nde hasarlı olması nede-

niyle yıkılan okulun yerine 22 derslikli
yeni bir okul yapılacağını söyledi. İstan-
bul Valiliği tarafından yapılacak olan oku-
lun her türlü takibini yaptıklarını belirten
Üner, "Bizler için eğitim her şeyin üzerin-
dedir. İlçemizde çocuklarımızı en iyi şe-
kilde yetiştirmek için onların geleceklerini
en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz.
Eğitim konusunda önemli projeler hayata
geçirdik. Öğrencilerimize, konusunda
uzman öğretmenlerimizle kurs verdiğimiz
Sürekli Eğitim Merkezimiz, geçtiğimiz yıl
gençlerimizin hayal ettikleri üniversitelere
kavuşmasında önemli bir köprü görevi
yerine getirdi. Çok sayıda gencimizin ve
ailemizin mutluluğunu paylaştık. Yine il-
çemizde tüm okullarımızın daima yanın-
dayız, ihtiyaçları doğrultusunda
belediyemiz her zaman destek olmaya
devam edecektir" dedi. 

Şimdiden hayırlı olsun

"İstanbul Valiliğimizce depremde hasar
gören binaların yıkılıp yerine yeniden ya-
pılması projesi olan İSMEP kapsamında
Çanakça Mahallesi'ndeki okulumuz yeni-

den yapılıyor" diyen Üner, "Daima 
bizlerden ve Çatalca’mızdan destek ve 
teveccühlerini esirgemeyen Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan başta
olmak üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanı-
mız Murat Kurum’a, Milli Eğitim Baka-
nımız Ziya Selçuk’a, bölgemiz
milletvekillerine, İstanbul Valiliğimize,
okulumuzun yapım aşamasına gelme
sürecinde aynı heyecanla birlikte çalıştı-

ğımız Kaymakamımız Erdoğan Turan
Ermiş’e, AK Parti Çatalca İlçe Başkanı-
mız Yusuf Aslan’a ve sevgili öğrencileri-
miz için her zaman işbirliği içerisinde
olduğumuz İl ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüklerimize sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. Okulumuzun şimdiden 
öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı
olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
BAHADIR SÜGÜR

Silivri Belediyesi ekipleri, İç-
işleri Bakanlığı tarafından ko-
ronavirüs salgınıyla mücadele

için alınan tedbirler kapsamında hafta
sonu için getirilen sokağa çıkma kısıtla-
maları boyunca tüm birimleri ile yine sa-
hadaydı. Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz’ın da bizzat takip ettiği çalışma-
lar kapsamında, ilgili tüm birimler eş za-
manlı olarak faaliyetlerine devam etti.
Başkan Yılmaz, kısıtlamaları fırsata çe-
virdiklerini ifade ederek çalışmalar hak-
kında bilgi verdi. Silivri Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafın-
dan yürütülen çalışmalarda, Sokak İyi-
leştirme Projeleri arasında yer alan Piri
Mehmet Paşa Mahallesi Uğur Böceği ve
Vehbi Duru sokakta asfalt dökümü ya-
pıldı. Proje kapsamında yağmur suyu
hatları revizesi, aydınlatma, kaldırım ve
otopark düzenleme çalışmaları tamam-
lanan iki sokak 650 ton asfaltla buluştu.

Peyzaj çalışması yapılıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İş-
leri Müdürlüğü koordinasyonunda Boğ-
luca Deresi rekreasyon alanında peyzaj
düzenleme çalışmalarına başlandı. Sahil
kesiminden E-5 Karayoluna kadar dere
çevresinde yapılacak çalışmaların baş-
langıç noktasını inceleyen Başkan Yıl-
maz, ekiplerden bilgi aldı. 
MÜGE CESUR ÖZMEN

DAMGA’da yeni dönem…

ZAYİ
Türk Silahlı Kuvvetleri kimlik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. Zoljargal Külahlı 

Mehmet MERT
MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

E linizde tuttuğunuz gazete Türk Basın 
Tarihi’nde önemli atılımlara imza atarak 
bu günlere geldi.

1990’lı yıllarda İstanbul’un 3. Bölgesi belde 
belediyeleri enflasyonu ile anılmaktaydı.

O yıllarda hemen hemen her belde belediyesinin
bir yayın organı vardı.

Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece
ilçelerinin her birinde 10’dan fazla belde belediyesi
ve bir de kendi ilçe belediyelerini sayarsak bölge-
mizde 50’den fazla belediye başkanlığı bulunuyordu.

Bu belediye furyası kendi medyasını yaratmak ve
yaşatmakla meşguldü.

İşte bu medya furyasından 2000’li yıllara sadece
HABERDAR ve GERÇEK gazeteleri kaldı.

Bu iki gazete bir araya gelerek yerelde kalma
özelliğini daha da büyüttü ve İstanbul’un tama-
mında pazar günleri dahil haftanın her günü 
yayınlanan, 10 bin adet basılarak gazete bayilerinde
satışa sunulan, 16 sayfa içeriği ile dolu dolu gazete
olan DAMGA’yı okurlarına sunmayı başardı.

Bu iki gazetenin sahibi Ali Tarakçı ve Mehmet
Mert yanlarına Cengiz Alçayır’ı da alarak
DAMGA’da bir anda tüm Türkiye’nin dikkatini
çeken önemi araştırma haberlerine imza attılar.

2015 yılı ile 2021 yılı arasında bu üçlü birlikte-
likten önce Cengiz Alçayır ayrıldı, sonra Tarakçı ile
Mert dört yıl gazeteyi kaldığı yerden daha da 
büyüterek İstanbul’un Basın İlan Kurumu’ndan
resmi ilan alma yetkisinin kazanımını sağladı.

2021 yılı başında Ali Tarakçı’nın da ayrılması 
ile DAMGA bu satırların yazarı Mehmet Mert’in 
sahipliği ile yoluna devam ediyor.

*
Amacım; çeyrek asırı geçen gazetecilik bilgi, biri-

kim ve deneyimlerimi arkama alarak, evrensel gaze-
tecilik ilkeleri doğrultusunda vicdanlı habercilikten
vazgeçmeden DAMGA’yı daha ileri noktalara 
taşımak olacaktır.

Her habere farklı açılardan bakmaya çalışacağız.
Gördüğümüze inanıp haber yapacağız fakat

kendi görüşümüzü de habere ekleyeceğiz.
Yayınladığımız haberin devamını derinlemesine

incelemeyi ve edindiğimiz bilgileri okurlarımızla
paylaşmayı sürdüreceğiz.

Gündemden ve güncel olaylardan her zamanki
gibi uzaklaşmayacağız.

Karanlıkla aydınlık arasında aydınlıktan yana.
İyi ile kötü arasında iyiden yana.
Zalim ile zulme uğrayan arasında zulme 

uğrayandan yana.
Haklı ile haksız arasında haklıdan yana.
Güçlü ile zayıf arasında zayıftan yana tavır 

alan gazete yapacağız.
*

DAMGA’ya emek veren, yazı yazan, destek olan
her bir bireyin benimle aynı düşüncede olduğundan
şüphem yok.

Bu vesile ile DAMGA’nın bu günlere gelmesinde
Ali Tarakçı başta olmak üzere, emeği geçen Cengiz
Alçayır’a çok teşekkür ediyorum.

Haftanın yedi günü büyük özen ve özveri ile bu
gazeteyi yayına hazırlayan ekip arkadaşlarım;
Ekrem Hacıhasanoğlu’na, Anıl Boduç’a, Barış
Kış’a, Türkan Ervan’a, Taylan Daşdöğen’e, Zeynep
Vural’a, Burak Zihni’ye, Bahadır Sugür’e, Yakup
Tezcan’a, İrfan Demir’e, Müge Yücetürk’e, Cem 
Erbaş’a, Zehra Çelik'e, Ufuk Çoban’a, Abdullah 
Aslan’a, Gülşah Kurt’a, Savaş Atak’a, Hıdır Uluğ’a,
Berrin Yeşiltepe’ye, Osman Köse, İlke Duyan, Mert
Köse’ye, çok teşekkür ediyorum.

Dağıtım elemanlarımız olmaz ise bu gazete her
sabah iş yerlerinize, evlerinize ulaşmaz o emekçi 
arkadaşlarım; Ayhan İkiz, Salih Doğan, Ali Burhan
Simser, Şenol Yene, Hasan Eraslan Yıldırım’a çok
teşekkür ediyorum.

Gazetemizin basımını sağlayan Arslan Güney-
doğu Matbaacılık personeline, hukuk danışmanları-
mız; Av. Mustafa Emgin, Av Uğur Sayanar, Av.
Orhan Kılıç’a çok teşekkürler.

Köşe yazıları ile gazetemize renk katan, zenginlik
katan; Hüseyin Şengül, Asker Avşar, Dilek Bozkurt,
Melike Fakı, Berrin Yeşiltepe, Oktay Apaydın, Pınar
Çetinkaya, Muzaffer Muyan, Remzi Tanış, Özlem
Akarken, Utku Kızıltan, Celal Bilgen, Mustafa Dolu,
İlhami Işık, Ayhan Ongun, Bahattin Demir, Murat
Kahriman, Ali İbrahim Önsoy, Onur Karakoç,
Hakan Sönmez, Osman Köse, Emre Yüksel, Kanun
Göçer, Hüsametin Aslan, Tülay Hergünlü, Sevim
Güney, Halit Çelikbudak, Saara Özenç, Mehmet Ali
Çatal, Eser Gülçin Ketenci, Ali Avcu, Nergis Demir-
kaya, Tuğçe Marik başta olmak üzere adını yazama-
dığım DAMGA dostlarına çok teşekkür ediyorum.

DAMGA gibi gazeteciliğin yaşaması için yayınla-
nan basın yayın organlarına destek veren, emek
veren, bedel ödeyen, maddi manevi fedakarlıkları 
ile güç katan tüm özgür basın dostlarına, aboneleri-
mize, reklam verenlerimize çok çok teşekkürler.

Gazetecilik sizler sayesinde yarınlara ulaşacak 
ve sizler sayesinde haksızlıkları yazmayı sürdürecek,
bunu bilesiniz.

*
Son olarak şunu söyleyelim; DAMGA eskisinden

daha güçlü, daha inançlı, daha özgüveni yüksek bir
performans ile yoluna devam edecek.

Bu yol uzun yol, hep beraber bu yolculuğu sürdüreceğiz.
Yarın aramızda yeni ekip arkadaşlarımız olacak,

Türkiye’nin yakından tanıdığı köşe yazarları ara-
mıza katılacak.

Bu gazete ne ocudur, ne bucudur, ne yandaştır, ne
karşıttır, ne sağcıdır, ne solcudur.

Her görüşe eşit mesafede olan, her inanca saygılı olan,
insan olmayı başaran herkesin yanında olan sadece ve s
adece adil habercilik yapmak isteyen bir gazetedir.

Tüm insanlığın iyiliğine faydalı haberlerimizin
daha çok olduğu günlerde görüşmek üzere…

Haberin DAMGA’sı ile kalın…

Maltepe Belediyesi çalışan-
larının başlattığı grevle ilgili
açıklama yapan Belediye
Başkanı Ali Kılıç, toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinde
Genel İş Sendikası ile anlaş-
maya varıldığını duyurdu.
Kılıç, "Bu süreçte sağduyu
ve anlayışını esirgemeyen
halkımıza teşekkürlerimizi
sunuyoruz" diye konuştu

MALTEPE'DE 23 ŞUBAT’TAN BU YANA DEVAM EDEN GREV, VARILAN ANLAŞMAYLA SONA ERDİ

COPLER ARTIK
TOPLANACAK!

Maltepe Belediyesi’nde 23 Şubat’tan bu yana devam eden grev sonuç-
landı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Genel İş Sendikası ile sürdürülen
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Çanakça Mahallesi'nde olası depremde risk taşıdığı
tespit edilerek yıkılan okulun yerine 22 derslikli kapsamlı bir okul yapılacağını açıkladı.
Üner, "Bizler için eğitim her şeyin üzerindedir. Çocuklarımız ve eğitim önceliğimizdir" dedi

Avrupa'da geçen hafta etkili
olan çöl tozu, perşembe gü-

nünden bu yana Türkiye’de de
etkili oluyor. Prof. Dr. Hüseyin
Toros, "Şu anda uydu verile-

rine baktığımız zaman dün ve
bugün ülkemizin tamamında

etkili olduğunu görüyoruz.
Yarın öğleden itibaren etkisini
kaybedecek. Ayrıca insanlara

doğrudan temas etmediği için,
etse bile uzun süre güneş ışı-
ğına maruz kaldığı için virüs

taşıma ihtimali yok” dedi

ÇOK KAPSAMLI OLACAK
Çanakça Mahallesi'nde ilk ve ortaokul olarak hizmet verecek oku-
lun projesi tamamlandı. Çatalca Belediyesi tarafından okul için
tahsis edilen, önceki okulunda yer aldığı alana yapılacak yeni okul
22 derslikli olarak inşa edilecek. Okulda 3 anasınıfı, 3 laboratuvar,
konferans salonu, güreş ve jimnastik salonları, kütüphane, destek
eğitim sınıfı ve 3 adet beceri ve tasarım atölyesi yer alacak.

Tüm ekiplerimiz
sahada çalışıyor

Geçen perşembe gü-
nünden bu yana ülke-
mizde etkili olan ve

endişeye neden olan çöl tozları
hakkında açıklamalar yapan İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Meteo-
roloji Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin
Toros, “Geçtiğimiz hafta Avrupa,
Çöl tozu etkisi altındaydı. Aslında
ayın 18’inde Afrika üzerinde çok
kuvvetli rüzgârlar oluştu ve bu-
rada tonlarca toz atmosfere ka-
rıştı. Daha sonra hava hareketleri
ile Avrupa üzerinde bir haftadır et-
kisini sürdürüyor. Doğuya doğru
hareket ederek perşembe günü
yavaş yavaş ülkemize giriş yap-
maya başladı. Şu anda uydu veri-
lerine baktığımız zaman dün ve

bugün ülkemizin tamamında etkili
olduğunu görüyoruz. Yani atmos-
ferimizin tamamında çöl tozu
etkin. Fakat bu saatler itibari ile
model sonuçlarına göre ülkemizin
kuzey batı bölümünden başlaya-
rak etkisini kaybedeceği ve yok
olacağını söyleyebiliriz. Yarın öğle-
den itibaren de ülkemizin tama-
mında çöl tozu etkisini
kaybedecek” şeklinde konuştu.

Hava kirliliği yüzde 50 arttı

Değerlerin az olmasına rağmen
hava kirliliğinde artış olduğunu
söyleyen Prof. Dr. Toros, “Yarın
öğleden sonra ülkemizde de etki-
sini kaybetmesini bekliyoruz. Mo-
deller bunu gösteriyor. Tabi çöl
tozları yere yakın seviyede çok

yoğun değilse biz gözle göremiyo-
ruz. Bunları sadece hava kalitesi
ölçüm cihazlarından görebiliriz.
Mesela önceki günlere göre dün,
hava kirliliği değerlerinde yüzde 50
hatta daha fazla artış olduğunu
görüyoruz. Dolayısıyla buradaki
değerler az ama çöl tozu etkisi al-
tındayız ve bu etki güneşten gelen
ışınımın azalmasına etki edebilir”
diye konuştu.

Korkmamıza gerek yok

Çöl tozlarının virüs tehdidi taşı-
madığını ifade eden Prof. Dr.
Toros, “Bu toz kaynağına bakacak
olursak Afrika’daki güneş sıca-
ğında yanmış kayaların parçalan
mış hali, toz parçacıkları. Dolayı-
sıyla tamamen sıcak altında yan-
dığı için ve oradan atmosfere
karıştığı için ve atmosferde yukarı
seviyelerde hareket ettiği için yer-
yüzünde bizlerle temas etmediği
için virüs taşıma ihtimali yok. Yani

insanlara doğrudan temas etme-
diği için ayrıca etse bile uzun süre
güneş ışığına maruz kaldığı için
virüs taşıma ihtimali yok. Çünkü
uzmanlar güneş ışığı altında bu vi-
rüsün uzun süre yaşayamadığını
belirtiyor. Dolayısıyla korkmamıza
gerek yok” dedi. DHA

Virüs taşıma ihtimali yok
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2011 yılında üretime 
başladı. Üretimini İstanbul
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Bosna-Hersek yapımı 
“Quo Vadis, Aida?” 9 
Şubat’ta The Academy 

of The Motion Picture Arts 
and Sciences (Sinema Sanat-
ları ve Bilimleri Akademisi) 
tarafından Uluslararası Uzun 
Metrajlı Film kategorisinde 
finale kaldı. “Quo Vadis” 
Srebrenitsa hakkında bir film 
olmakla birlikte daha ziyade 11-
13 Temmuz 1995 tarihlerinde 
Srebrenitsa’da yaşananlara dair 
daha geniş anlatının içindeki 
bir alt senaryo olarak nitele-
nebilir. Film, Hollanda taburu 
(Dutchbat) üyelerinin Birleşmiş 
Milletler (BM) emriyle ko-
nuşlandığı Potočari’deki eski 

pil fabrikasında geçiyor. Film 
Hollandalı askerlerin, kendi 
korumaları altında bulunan 2 
binden fazla erkek ve erkek 
çocuğunun Bosnalı Sırp birlik-
lerinin eline geçmesindeki ve 
sonunda da Doğu Bosna’daki 
Boşnak nüfusa yönelik soykırım 
operasyonu sırasında öldürül-
mesine yol açan olaylardaki 
rolünü inceliyor.

Genel görüntüyü yansıtıyorlar
Filmin odak noktasını, araların-
da BM ve Hollanda taburunun 
Boşnak çalışanlarının ailele-
rinin de olduğu Srebrenitsalı 
binlerce mültecinin sığınmak 
istediği Hollandalı askerlerin 

yerleşkesinin sınırları 
içinde meydana gelen 
olaylar oluşturuyor. 
Hem ihanetin hem 
de vahşetin hikayesi. 
Herhangi birimizin 
başına gelebilirdi. Hikaye, genel 
olarak, bizzat tanıdığım ve 
derin saygı duyduğum Hasan 
Nuhanoviç’in başına gelenlere 
dayanıyor. Fakat film olayla-
rın olgusal çerçevesini hesaba 
katan kurgusal bir hikayeye 
sahip ve her ikisi de soykırım-
dan hapis cezasına çarptırılan 
Radovan Karaciç ve Ratko 
Mladiç’in emriyle gerçekleşti-
rilen büyük, planlı bir soykırım 
operasyonunun genel görüntü-

sünü yansıtıyor.

Yine yeniden anlatıyorlar
Bosna-Hersek’teki ilk gösterimi, 
seyircilerin arasında bulunan on-
larca soykırım mağduruyla birlik-
te Srebrenica Soykırım Anıtı’nda 
düzenlendi. O andan itibaren, 
Sırp milliyetçilerinden oluşan bir 
çevrimiçi ordu, filmin IMDb’deki 
reytingini düşürmeyi amaçlayan 
adeta bir halk operasyonu dahi-
linde seferber oldu. Ellerinden 
geleni artlarına koymamalarına 

rağmen, bu film gelecek nesilleri-
mize Srebrenitsa hakkında öğre-
tilenlerin bir parçası olacaktır. Ne 
tesadüfse “Quo Vadis, Aida?”nın 
finale kalmasıyla neredeyse aynı 
zamanda Hollanda hükümeti, 
Temmuz 1995’te Srebrenitsa’da 
bulunan tüm tabur üyelerine, 
gösterdikleri travmatik fedakar-
lıklardan ötürü bir “takdir jesti” 
olmak üzere beş bin avro para 
vermeye karar verdi. Hollanda 
toplumu barış güçlerini Srebre-
nitsa’daki olaylara ilişkin ulusal 

anlatılarının merkezine yerleş-
tirmiştir. Bu bir dereceye kadar 
anlaşılabilir ancak yine de resmin 
çok daha büyük bir bölümünü 
görmezden geliyor. Anlatılacak 
daha büyük bir hikaye var: Bizim 
hikayemiz. Şimdiye kadar, Sreb-
renica’nın hikayesi mahkemeler, 
(bazısı daha fazla, bazısı daha az 
iyi niyetli) birkaç akademisyen ve 
medya tarafından anlatıldı. Biz 
Bosna soykırımından kurtulanlar, 
hikayemizi daha yeni yeni anlat-
maya başlıyoruz.        n DHA

K uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne
(KKTC) çalışma ziyaretinde bulunan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat

Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la
görüşmesinin ardından düzenlenen ortak
basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı
açıklamada, "Anavatan ve garantör ülke ola-
rak, hak ve hukuk mücadelesinde Kıbrıs Türk

halkını desteklemeyi, üzerimize düşeni yap-
mayı bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da sürdüreceğiz. Maraş konusunda
KKTC hükümetine tam destek verdik. Bun-
dan sonra da desteğimizi her şartta devam et-
tireceğiz. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı ile
hükümetin ortak çalışma kararını memnuni-
yetle karşılıyoruz. Biz Kıbrıs konusunda
çözüm iradesinin yanında, çözümsüzlüğün,
belirsizliğin ve haksızlığın karşısındayız. Türk
tarafı her zaman Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sür-
dürülebilir bir çözümden yana olmuştur" ifa-
delerine yer verdi.

KKTC'yi yalnız bırakmayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lef-
koşa'dan Kıbrıs Rum Yönetimi'ne net mesaj-
lar verdi. Oktay, artık gerçeklerle yüzleşme
vaktinin geldiğine dikkat çekerek "KKTC'yi
yalnız bırakmamızı kimse beklemesin. Ada'da
rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, iki ayrı de-
mokrasi ve iki ayrı devlet vardır" dedi. Artık
zamanın ve toplumun ruhundan uzak bir şe-
kilde, federasyon temelinde müzakere etme-
nin Kıbrıs halkına zaman kaybettirmekten
başka bir şeye yaramayacağının vurgulayan

Oktay, "İki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta
çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. Çözüm
için egemen eşitliğe dayanan, iki devletli
çözüm müzakere edilmelidir." dedi.

Türkiye ile aynı noktadayız

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunan Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüş-
mesinin ardından düzenlenen ortak basın
toplantısında, Kıbrıs konusu bağlamında
cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yoğun
bir dönemin başladığına işaret etti. KKTC li-
deri Tatar, çeşitli yabancı misyon şefleri ve
diğer makamlarla sürekli görüşme içerisinde
olduklarını belirterek, Mart'ın sonuna doğru
5+1 toplantısının düzenleneceği yönünde ha-
berler aldıklarını aktararak, toplantının gayri-
resmi olacağını söyledi. Toplantıda, Kıbrıs
konusu bağlamında düşüncelerini ifade etme
fırsatını bulacaklarını vurgulayan Tatar,
"Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki; biz,
Türkiye Cumhuriyeti'yle bu gelinen aşamada
Kıbrıs meselesi konusunda tamamıyla uyum
içerisinde, yüzde yüz fikir birliğiyle aynı nok-
tadayız."dedi. DHA
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ABD’nin Florida eyaletiyle Küba
arasında bulunan Bahamalar’da
bulunan ıssız bir adada mahsur

kalan iki erkek ve bir kadın, 33 gün sonra ABD
Sahil Güvelik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan kişilerin günler boyunca yakaladık-

ları farelerle beslendikleri öğrenildi. ABD’nin
Florida eyaletiyle Küba arasında yer alan Ba-
hamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur
kalan iki erkek ve bir kadın ABD Sahil Güven-
liği tarafından 33 gün sonra kurtarıldı. ABD
medyası, kurtarılan kişilerin Küba vatandaşı

olduğunu ve 33 gün boyunca yakaladıkları fa-
relerle beslenerek hayatta kaldıklarını du-
yurdu. İsmi açıklanmayan kişilerin, gözaltına
alındıktan sonra verdikleri ifadede, tekneleri-
nin alabora olduğunu ve adada mahsur kal-
dıklarını belirttikleri açıklandı.

Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 
33 gün sonra güçlükle kurtarıldı

KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Oktay, artık
gerçeklerle yüzleşme vaktinin geldiğini belirterek, "KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin.
Ada'da rüştünü kanıtlamış iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet vardır." dedi

KKTC VURGUSU!

Oktay, KKTC lideri Tatar ile gerçek-
leştirdiği ortak basın toplantısı son-
rasında KKTC Cumhuriyet Meclisi
Başkanı Önder Sennaroğlu'nu ziya-

ret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Oktay, hedeflenen yapısal dönüşü-
mün gerçekleştirileceği yerin Mec-
lis olduğunu belirtti.

Önemli bir toplantı 

Hapı yuttun Donald Trump
ABD eski Başkanı Donald Trump’ın azil
davası Senato’da görülmeye devam ediyor.
ABD medyası, Donald Trump’ın savunma
avukatlarından memnun olmadığını duyurdu

abD’De 6 Ocak’ta eski Baş-
kan Donald Trump’ın destek-
çilerinin Kongre Binasına

saldırısının ardından Temsilciler Meclisi,
Trump için tekrar azil soruşturması baş-
lattı. Temsilciler Meclisi’nde ‘isyana teş-
vikten’ suçlanan Donald Trump’ın azil
davası, Senator’da görülmeye devam
ediyor. Azil davasının ikinci gününde sav-
cılık ve savunma makamının, iddialarını
senatörlere iletmek için 16 saate kadar
süresi olduğu ifade edildi. ABD Sena-
tosu, daha önce 56’ya 44 oyla davanın
anayasal olduğunu onaylamıştı.

Biden davaya mesafeli

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, se-

lefi eski Başkan Donald Trump'ın Sena-
to'daki azil davası devam ederken koro-
navirüs salgınının yol açtığı sorunların
çözümüne odaklanacağını ifade etti.
Oval Ofis'te davayı izleyip-izlemediğini
soran gazetecilere "Hayır, izlemiyorum"
şeklinde cevap veren Biden, "Hızla ve ka-
rarlılıkla harekete geçmezsek çok daha
fazlasını kaybedebiliriz. Çok sayıda
çocuk gece yatağa aç giriyor.450 bin insa-
nımızı kaybettik. Çok sayıda aile yeterli
beslenemiyor. Başları dertte. Benim işim
bu. Senato'nun da kendi işi var, bu işe
başlamak üzereler ve iyi bir iş yapacakla-
rından da eminim" dedi. Başkan Biden,
Trump'ın azil davasına ilişkin daha fazla
açıklamada bulunmayacağını kaydetti.

Kravat Krizi
Yeni Zelanda'da kravat takma zorunluluğuna karşı
çıkan Maori parti lideri Rawiri Waititi’nin oturumu
terk etmesi isteği üzerine kriz yaşandı

yeni Zelanda'da 120 san-
dalyeli Temsilciler Mecli-
si'nde kravat krizi yaşandı.

Maori parti lideri Rawiri Waititi (40)

meclisteki kravat takma zorunlulu-
ğuna karşı tepki gösterdi. Waititi dü-
zenlenen oturuma "iş kıyafeti’ olarak
tanımladığı kolye ile katıldı. Yaşanan
kriz sonrası Yeni Zelandalı Waititi’nin
oturumda soru sorma hakkı engelle-
nerek, genel kurulu terk etmesi is-
tendi. Kravat takma zorunluluğunu
eleştiren Waititi kravat için ‘sömürge
iliği’ ifadelerini kullandı."Kravat tak-
mak istediğimde kravat takacağım.
Kravatı takmak zorunda kalmayaca-
ğım" diye konuşan Waititi, " Bu kra-
vat meselesi yerli kültürü bastırma
girişimi. Resmen tasmalık ve sö-
mürge ilmiği.Tekrarlıyorum. Bu bağ-
larla ilgili değil, kültürel kimlikle ilgili,
dostum. Artık şarkımızı söyleyebili-
riz" ifadelerini kullandı. DHA

Twitter
kullanımı coştu

ABD eski Başkanı Trump'a karşı
uyguladığı yasak nedeniyle kullanıcı
sayısının azaldığına ilişkin söylentilere
yanıt veren sosyal paylaşım sitesi
Twitter, günlük kullanıcı sayısının Ocak
ayında son dört yıla kıyasla daha fazla
arttığını belirtti

ABD eski Başkanı Donald
Trump'ın seçim süreci ve 6
Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili

yaptığı paylaşımların Twitter tarafından san-
sürlenmesinin ardından, sosyal medya plat-
formunun takipçi kaybına ilişkin söylentiler
üzerine açıklamada geldi. Twitter CEO’su
Jack Dorsey, “Bir konu ya da hesaptan
açıkça çok daha büyük bir platformuz.
Üçüncü çeyrekte günlük kullanıcı sayısının
187 milyondan 192 milyona yükseldi. Şirke-
timiz son çeyrekte 1 milyar dolardan fazla
gelir elde etti" diye konuştu. ABD eski Baş-
kanı Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak
askıya alan Twitter’ın hisseleri, borsada açı-
lış öncesi işlemlerde yüzde 8’in üzerinde
değer kaybetmişti. New York Borsası’nda
işlem gören Twitter hisseleri, 4-8 ocak ara-
sında yüzde 5,6 değer kaybetmişti. 8 Ocak
itibarıyla piyasa değeri yaklaşık 41 milyar
dolar olan Twitter’ın hisse değerindeki yüzde
8’lik düşüş, piyasa değerinde 3,3 milyar do-
larlık kayıp anlamına gelmişti.  DHA

Biden devreye

gİrİyor
abD Başkanı Joe Biden yönetiminin
eski Başkan Donald Trump tarafın-
dan atanan 56 savcının istifasını iste-
meye hazırlandığı açıklandı. ABD
medyasında çıkan haberlere göre,
hassas siyasi dosyalar üzerinde çalı-
şan iki savcının ise bu karardan muaf
tutulması bekleniyor. Amerikan med-
yası, Adalet Bakanlığı’ndan adını ver-
mediği bir yetkilinin açıklamalarına
dayandırdığı haberinde, istifa taleple-
rinin savcılara bugünden itibaren ile-
tilmesi bekleniyor. Ancak savcıların
görevden ayrılmaları sürecinin hafta-
larca sürebileceği tahmin
ediliyor.Biden yönetiminin bu kap-
samda Delaware eyaleti savcısı David
Weiss’tan görevde kalmasını isteyeceği
belirtiliyor. Savcı Weiss, Başkan Joe
Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ilişkin
vergi soruşturması dosyasıyla ilgileni-
yor. Adalet Bakanlığı yetkilisine göre,
Connecticut savcısı John Dur-
ham’dan görevden ayrılması istene-
cek; ancak savcının eski Başkan
Trump’ın Rusya ile ilişkilerine ilişkin
soruşturmanın kaynağını araştırmak
üzere atandığı özel yetkili savcılık gör-
evine devam edeceği belirtiliyor.

Davalara özel savcı 

Adalet Bakanlığı’ndan bir başka yetki-
liye göre, Biden yönetiminin özel ola-
rak başkent Washington’daki savcı
vekili Michael Sherwin’i de yalnızca 6
Ocak’ta Trump yanlılarının işgal ettiği
ABD Kongresi saldırısıyla ilgili dava-
larla ilgilenmek üzere bağımsız bir gö-
reve getirmesi bekleniyor.

Kolombiyalı uyuş-
turucu kaçakçısı
Pablo Escobar tara-

fından 40 yıl önce ülkeye getiri-
len su aygırları, ülkedeki
nehirlerin ekolojik dengesini boz-
maya başladı. Su aygırlarının sa-
yıları 80'ini geçerken, uzmanlar
su aygırlarının nehirlerde oksijen

seviyesine zarar vermesi ve bu
durumun susuzluğa davetiye çı-
kardığını belirtti. Escobar'ın Me-
dellin yakınlarında, farklı
hayvanlar beslediği özel hayva-
nat bahçesinde su aygırları da
bulunuyordu. Escobar, 1981 yı-
lında ülkeye 4 su aygırı getirdi.
Escobar, imparatorluğunun çök-

mesiyle getirdikleri su aygırları
hayvanat bahçeden firar ederek,
vahşi doğaya uyum sağladı. Sa-
yıları 80'ini geçen su aygırlarının
nehirlerdeki oksijen seviyesine
zarar vermesi yetkilileri harekete
geçirdi. Yetkililer, önlem alına-
maması durumunda susuzluğun
kapıda olduğu uyarısında bulu-
narak, uzmanlar tarafından itlaf
edilmesini tavsiye edildi. Uz-
manlar, Pablo Escobar’ın özel

hayvanat bahçesi için yasadışı
olarak Kolombiya’ya ithal edilen
su aygırlarının yemyeşil tropikal
kırsal kesimde yaşamaya başla-
dığını ve yerli bitki örtüsü ile yerli
vahşi hayvanları yok etmeye baş-
lamadan önce itlaf edilmeleri ge-
rektiğini söyledi. Uzmanlar,
yaklaşık 80'ı aşkın su aygırlarının
sayısının 2035 yılına kadar bin
500’e ulaşacağını ve insanlar için
tehlikeli olabileceğini ifade etti.

Bu aygırlar bir başka!

Fuat Oktay,
KKTC’nin

yalnız
olmadığını

söyledi.
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ABD Başkanı Joe Biden, memleke-
ti Delaware’ye hareketinden önce 
Beyaz Saray’ın bahçesinde basın 
mensuplarının Suudi Arabistan’la il-
gili sorusunu yanıtladı. Cemal Kaşıkçı 
cinayetine ilişkin ABD istihbaratının 
raporunun ardından Suudi Arabis-
tan Veliaht Prensi Muhammed bin 
Selman’ı (MBS) cezalandırıp cezalan-
dırmayacağı yönündeki soruya Biden, 
“Suudi Arabistan’la ilgili genel olarak 
ne yapacağımıza ilişkin pazartesi 

günü bir duyuru yapılacak.” yanıtını 
verdi. ABD Ulusal İstihbarat Direk-
törlüğünün (DNI) cuma günü açık-
ladığı ve Kaşıkçı’nın öldürülmesine 
MBS’nin onay verdiği yönündeki ra-
poru büyük ses getirmiş ancak Biden 
yönetimi MBS’ye yönelik herhangi bir 
yaptırım kararı almamıştı. Amerikan 
kamuoyunda ve medyasında MBS’ye 
yönelik herhangi bir adım atmadığı 
için tepki toplayan Biden yönetimi, 
aralarında cinayete karıştıkları be-

lirtilen kişilerin de olduğu toplam 76 
Suudi vatandaşına yaptırım getirmiş-
ti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi 
Muhammed Bin Selman’a yönelik 
eleştirileriyle bilinen ve Washington 
Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan 
Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de gitti-
ği Suudi Arabistan İstanbul Başkon-
solosluğundan bir daha çıkmamıştı. 
Kaşıkçı’nın daha sonra konsoloslukta 
öldürüldüğü ve cesedinin parçalandı-
ğı ortaya çıkmıştı.

Bizim hikayemiz, onları korumakla 
görevlendirilen Hollandalı asker-
ler öylece durup seyrederken, kısa 
bir süre sonra infaz edilmek üzere 
Sırplara teslim edilen binlerce erkeğin 
hikayesidir. Bu, güvenli bir noktaya 
ulaşmak için yerleşkeden, sadece kısa 
bir süre sonra avlanıp katledilmek 
üzere yaya bir şekilde kaçan binlerce 
erkeğin hikayesidir. Zorla sınır dışı 
edilen on binlerce kadın ve çocuğun 
hikayesi bu. Kuşatma altında yaşanan 
üç yıllık açlık, acı ve korkunun öyküsü 
bu. Bizi korumaya söz veren, ancak 
biz katledilirken sadece gözlerini 
kaçıran uluslararası toplumun ettiği 
ihanetin hikayesi bu. Bu hikayenin 
içinde Hollanda taburu olsa olsa çok 
tatsız, rezil bir dipnottur. Hollanda 
toplumu, ama özellikle de Hollanda 
hükümeti, Hollanda taburu askerleri-
ni Srebrenitsa anlatılarının merkezine 
koymaya devam ettikleri sürece, Sreb-
renitsa soykırımının insani bedelini 
gizlemeye ve hikayemizi Avrupa tari-
hinin en dış marjinlerine hapsetmeye 
çalışan revizyonist güçlerle işbirliği 
içinde demektir. Ayrıca, hikayemi-
zi bizim için anlatacak kimseye de 
ihtiyacımız yok. Onu nasıl, ne zaman 
ve kime anlatacağımızı biz seçeriz. Bir 
soykırım operasyonundan sağ çıkan 
biri olduğunuzda, yaşadıklarınızın 
üstünden geçmek bazen zor olur. Zira 
yaşadıklarınız hakkında konuştuğunuz 
ya da yazdığınız an, artık sadece size 
ait kalmazlar; daha geniş bir genel 
bilgi yığınının parçası haline gelirler. 
Ancak hayatta kalma tecrübelerimizin 
hatırlanmasını sağlamak için bunu 
yapmak gerekir. Bu anlamda, “Quo 
Vadis, Aida?” sırf çekilmiş olmasıyla 
bile tarihe geçen bir film oldu. Srebre-
nitsa hakkında yapılmasını umduğum 
pek çok filmin birincisi olan “Aida”, 
-canlıdan daha çok ölü olan- bizim 
neslimiz adına konuşuyor.

Bu yıl 93’üncüsü düzenlenecek Oscar Ödülleri’nde “En İyi 
Yabancı Film” kategorisinde kısa listede yerini alan “Quo Vadis, 
Aida? sırf çekilmiş olmasıyla bile tarihe geçen bir film oldu

SREBRENiTSA 
HiKAYESi 

B rexit ile ortaya çıkan 
tartışmalara bakıldığında, 
özellikle ekonomik açıdan 

beklentiler, İngiltere’nin çeşitli 
maliyetler yüklenmek zorunda 
kalacağı yönündeydi. Doğrudan 
Avrupa pazarından ve Avrupa 
Birliği (AB) ile üye olmayan dev-
letler arasındaki ticari anlaşma-
lardan mahrum kalma ihtimalleri 
bu söylentileri destekler nitelikte 
göründüğü için İngiltere’nin 
yeni ticaret anlaşmaları yapmaya 
ve var olan ortaklıkları revize 
etmeye yönelmesi en muhtemel 
senaryo olarak sunuluyordu. 
Brexit sonrası İngiltere’nin dış 
politikasında yaşanan gelişmeler 
bu tahminleri doğrular nitelikte 
oldu. Mesela, Körfez ülkelerine 
yönelik atılan adımların yanı 
sıra Türkiye dahil 60 kadar AB 
üyesi olmayan ülkeyle ticaret 
anlaşmaları imzalaması ve hatta 
Asya-Pasifik bölgesine yönelik 
Trans-Pasifik Ortaklığı Ticaret 
Paktı’na (CPTPP) üye olmak 
için başvuru yapması buna örnek 
olarak gösterilebilir.

Körfez ülkeleriyle ilişki 
Diğer bir taraftan askeri olarak 

İngiltere’nin Körfez’deki 
varlığını artırmaya yönelik 
Bahreyn’de daimî deniz üssü, 
Umman’da askeri lojistik ve 
eğitim tesisi açması ve Alman-
ya gibi ülkelerin silah satışını 
sınırladığı Suudi Arabistan’la 48 
adet savaş uçağı satışını içeren 
anlaşmalar yapması göze çarpı-
yor. Soğuk Savaş sonrası artan 
enerji ihtiyacı ve kaynakların 
sınırlılığı sebebiyle İngiltere’nin 
net enerji ithalatçısı konumuna 
gelmesi ve Brexit sonrası yaşa-
nabilecek ekonomik sıkıntılar 
sebebiyle Körfez ülkelerinin 
güvenliğinin sağlanmasının 
Orta Doğu’da sürekli tırma-
nan gerilim ortamında enerji 
güvenliği açısından hayati önem 
taşıdığı ve bu yüzden bahsi ge-
çen adımların atıldığı yorumları 
yapılmaktaydı. Konuyla ilgili bir 
diğer hâkim görüş ise, Barack 
Obama’nın başkanlığı döne-
minde ABD’nin dış politikada 
öncelik alanının Asya-Pasifik 
bölgesine kayması sonucu Orta 
Doğu’da oluşan güç boşluğun-
dan dolayı bölgeye gelen Rusya, 
etkinliği artan İran ve DEAŞ 
gibi terör örgütlerinin yarattığı 

tehdide karşı Körfez ülkelerine 
liderlik yapma misyonunu İngil-
tere’nin üstlenmek istediği şek-
lindeydi. Ancak bu iki yorumun 
da başlangıç noktası yine Brexit 
sonrası İngiltere’nin ekonomik 
olarak kendisine alan açma 
arayışıyla ilişkilendirilmekte. 

Avrupa’dan farklı
Elbette yapılan yorumlar, öne 
sürülen sebepler ve ortaya çıkan 
sonuçlar, derinleşen Körfez-İn-
giltere ilişkilerini bir dereceye 
kadar açıklayabiliyor. Ancak 
konuya yönelik daha geniş bir 
perspektiften alternatif bir 
analiz ortaya koymak da müm-
kün. İngiltere’nin AB’nin ilk 
adımlarından biri olan Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’na (AET) 
üyeliğinden itibaren Brexit’e 
kadarki süreçte diğer üyelerden 
farklı bir tutum içinde hareket 
ettiği gözlemlenebilir. Ortak 
para birimi kullanımına dahil 
olmaması, Schengen bölgesine 
katılmaması, Avrupa Birliği 
Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikası (OGSP) çerçevesinde 
alınacak kararların oybirliğiy-
le alınması konusunda kesin 

olarak aldığı pozisyon veya 
bunların aksine ortak pazara 
dahil olmakta tereddüt etme-
mesi örnek gösterilebilir. Yani 
kontrolü dahilinde olmadan 
gelişebilecek olayların önüne 
geçerek bir yandan egemenli-
ğinden minimum düzeyde taviz 
vermeye çalışırken diğer yan-
dan Birliğin sağladığı ekonomik 
imtiyazlardan faydalanmayı 
amaçladığı anlaşılıyor. Avru-
pa’da tarihsel olarak durduğu 
bu özgün/farklı zemine ek ola-
rak İngiltere, sömürgeci geçmişi 
sebebiyle de Körfez ülkeleriyle 
diğer Avrupa devletlerine göre 
daha farklı bir konuma ve ilişki-
ye sahip. Diğer taraftan İngilte-
re’nin pozisyonundaki bir başka 
belirleyici faktör ise ABD’nin 
bölgeye yönelik yaklaşımıyla 
ilgili. ABD’nin Soğuk Savaş 
sonrası özellikle Yugoslavya’nın 
dağılma sürecinde Avrupa ülke-
lerini krizle baş başa bırakmış 
olması İngiltere’ye, birlik çatısı 
altında bunun gibi yeni bir krize 
karşı hazırlıklı olmayı gerektir-
diğini düşündürerek OGSP’nin 
kurulmasına öncülük etmesine 
sebep oldu.        n DHA

ingiliz siyaseti değişecek
İngiltere’nin AB “yükünden” kurtulması ve ABD’nin yükü paylaşma isteği dolayısıyla genel 

olarak Orta Doğu, özellikle de Körfez ülkeleriyle ilişkilerini daha da güçlendireceği öngörülebilir

ABD Başkanı Biden, 
Cemal Kaşıkçı cina-

yetine ilişkin istihbarat 
raporunun ardından 

pazartesi günü Suudi 
Arabistan’la ilgili bir 
açıklama yapacak-

larını söyledi

ABD’nin bu yaklaşımının getir-
diği sonuçlar aslında Brexit’in 
neden maliyetli bir yol olmak-
tan çıktığını ve İngiltere’nin 
Körfez’le derinleşen ilişkilerinin 
sebeplerinin neler olduğunu 
açıklıyor. Her ne kadar İngiltere 
ile AB’nin yolları resmi olarak 
ayrılsa da bulundukları bölge-
nin jeopolitiğinin değişmediği 
birçokları tarafından dile getiri-
liyor. Tam da bu nedenle hali-
hazırda bölgesel sorunlara karşı 
yalnız ve hareket kabiliyeti epey 
düşük olan Avrupa ülkelerinin 
İngiltere gibi özellikle güvenlik 
konusunda Birliğin en güçlü 

iki devletinden birinin ayrılık 
kararını cezalandırmak gibi 
bir yola gitmeyecekleri tahmin 
edilebilir bir sonuç. Ek olarak 
İngiltere birçok üye ülkeden 
farklı olarak ABD ile olan 
ilişkilerini AB’ye borçlu değil. 
Yani AB’nin elindeki pazar-
lık gücü İngiltere’nin AB’ye 
karşı sahip olduğundan daha 
az. Bu doğrultuda geçtiğimiz 
günlerde AB-İngiltere arasın-
da devam eden pazarlıkların 
sonucunda karşılıklı imtiyazla-
rın sadece uygulanış biçiminde 
yapılan değişikliklerle devam 
edeceği görüldü.

Biden bugün önemli bir açıklama yapacak

Bu bizim 
hikayemiz

Derinleşen Derinleşen Körfez Körfez 
ilişkilerinin ilişkilerinin sebeplerisebepleri
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 AĞIZ SÜTÜ

 AKINCI

 AKSÖĞÜT

 ALATURKA

 ALMAÇ

 ARTIKGÜN

 ASTIM

 AŞMAK

 ÇALKAR

 ÇAMUR

 DÜZELT

 FAYDALI

 KOMOT

 OKKALI

 OTLUK

 RAHAT

 RESİF

 RİNGA

 ROSTO

 SAHAF

 SOYLU

 ŞÜPHESİZLİK

 TAMAH

 TASHİH

 TELLİ

 TOKUZ

 TURUNÇ

 VODVİL

 YARMA

 YORUM

U U R S U Z L U K

3 HARFLİ
 CET
 EBE
 KİL
 PUS

4 HARFLİ
 ADAŞ
 AKÇA
 ATOM
 BİLE
 ENİK
 ETOL
 İNAK
 İNEÇ
 KART

 MOKA
 NOTA
 OKÇU
 ROKA
 SEVİ

 TAKT
 ZEKİ

5 HARFLİ
 BARAN
 EKİCİ

 ESMEK
 İLETİ

 KUŞKU
 KUTSİ

 ÖPMEK

 ÜSTEL

6 HARFLİ
 BERRAK

 KUVVET
 MUARIZ

 PEK ÇOK
 TEFECİ

 VOMBAT
 ZEMZEM

10 HARFLİ
 BASKLARNET

 KALPDEBİSİ
 ÖKÜZKÜMESİ
 ŞUURSUZLUK

Soldan Sağa:
1. Kaba baston. - Uyanık, gözü açık, müteyakkız. 2. Yol-
culuk sırasında bir yerde durup geçici bir süre kalma. 
3. Ant içmiş. - Atın ayağındaki demir. 4. Kiriş yapan 
veya satan kimse. 5. Genellikle yakmak için kullanılan 
iri saman. - Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu. 
6. Duyum ikiliği. 7. Eksiksiz, kesintisiz. - Yolsuz bir işe 
bulunan sudan gerekçe. 8. Kaslı. 9. Hayret, teaccüp. - 
Menfaat, yarar.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Suyun ivinti yeri. - Stadyum. 2. Ege Denizi’nde bu-
lunan bir grup adaya verilen isim. 3. Alıştırma. 4. Sani-
yenin altmışta biri olan zaman birimi. 5. Geçip gitme. 
- Güldürü niteliğinde kısa oyun. 6. Çatısı olan (yapı). 
7. Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren. 8. 
Amma, lakin. - Öğütücü diş. 9. Radyatör.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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E senyurt Belediyesi İYİ Parti meclis
üyesi ve meclis grup başkanvekili
Enver Demir'le hem Esenyurt'a dair

hem de belediye yönetimine ve kendi siyasi
yolculuğuna dair keyifli bir sohbet gerçekleş-
tirdik. Meclis üyesi olmaya nasıl karar verdi-
ğini anlatan Demir, “Bu konu biraz
kendiliğinden gelişti diyebiliriz. Ben 25 yılımı
doldurduğum gün emekli olmak için dilek-
çemi verdim. Ancak milletvekili adaylığım,
sendika başkanlığım vs. memuriyetten istifa
edip, tekrar göreve başlamam gibi sebepler-
den fiilen çalıştığım gün sayısın da bir eksik-
lik oldu ve bir müddet daha Milli Eğitim de
aktif görev yaptım. Emeklilik işlemlerim için,
Ankara - SGK Genel Müdürlüğünde işlem-
leri takip ettim ve işlemlerin bitiminde emekli
oldum. Daha sonraki gün İyi Parti Genel
Merkezi’ne giderek orda tanıdığım arkadaş-
larla ve Genel Başkanımızla vedalaşıp,
emeklilik hayalleriyle İstanbul’a doğru yola
çıkmayı düşünüyordum” dedi.

Akşener bizzat istedi

Emeklilik hayallerini hayata geçirme arife-
sinde olduğunu ve genel başkan ile görüş-
mesinin ardından meclis üyeliğinin bir anda
başladığını dile getiren Grup Başkanvekili
Demir şöyle konuştu, “Yerel seçim arifesi ol-
duğundan genel merkezimiz çok kalabalıktı.
Belediye Başkan Aday adayları-Meclis Üyesi
Aday adayları, teşkilatlardan yüzlerce kişi
Genel Başkanımızla görüşmek için bekli-
yordu. Ben diğer görüşmelerimi bitirdim.
Genel Başkanımızın katına indim. Kalabalık
olduğundan ismimi yazdım. Biraz bekledim 
ama baktım bana sıra gelmeyecek ve yola
çıkmak için geç kalacaktım. Görevli arka-
daşa geç kalacağımı, görüşme isteğimi iptal
etmelerini, bilahare uygun bir zamanda 

Genel Başkanımızı ziyaret edeceğimi söyle-
dim. Görevli arkadaş, 'Çok kısa görüşecek-
seniz sizi alayım ama lütfen uzatmayın'
dedi.  Ben de tabi ki, başarı dileklerimi ilete-
yim ve veda edip çıkarım dedim. Genel Baş-
kanın yanına girince görüşmemiz uzadı.
Genel Başkanımız 'Emekli olduğuna göre
boş durmak yok. Meclis Üyeliği dilekçeni
veriyorsun' dedi. Bu hikâye böyle başlamış
oldu” ifadelerini kullandı.

CHP ile beraber kazandık 

Esenyurt Belediye Meclis Üyesi olarak, se-
çildiği günden bu yana yaptığı veya yapılan
çalışmaları değerlendiren Enver Demir,
“Doğruyu söylemek gerekirse, sürecin ba-
şında biraz tereddüttüm. Devlet memurlu-
ğundan emekli olduktan sonra sakin bir
hayatı yaşasaydım daha mı iyi olurdu diye
sorguladım kendi kendimi. Ama vatandaşla-
rımızla buluşup, aktif seçim propaganda dö-
nemine girildiğinde hemen düşüncelerim
değişti. Gördüm ki Esenyurt’un gerçekten
devasa sorunları var. Esenyurtlu vatandaşla-
rımızın çözüm bekleyen çok büyük sorunları
var. Bu sorunların da büyük oranda, geçmiş
yönetimlerin yönetim anlayışından ortaya
çıktığını gördükten sonra, mutlaka belediye
yönetiminin devralınması gerektiğine inan-
dım. Kemal Deniz Bozkurt başkanımızın Li-
derliğinde CHP ile seçim işbirliği halinde
Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı kazandık.
Seçimi kazandıktan sonra gördük ki, Esen-
yurt’un sorunları bizim tahmin ettiğimizden
daha büyük” şeklinde konuştu.

Belediyenin işi zor

Esenyurt ilçesinin yabancılarla birlikte 1,3
milyonu geçen nüfusuyla, devasa sorunları
olan bir yerleşim alanı olduğunu belirten
Demir sorunları şu şekilde sıraladı, “Böl-
gede madde bağımlılığının tehlikeli boyutta

olması, genel eğitim sorunları, okul ve ders-
lik yetersizliği dolayısıyla kalabalık sınıflar,
sosyal yardım şartlarını taşımayan vatan-
daşlarında sürekli yardım talep etmesi, geri
dönüşüm konusunda vatandaşın bilgi ve ilgi
düzeyinin düşük olması, imar uygulamala-
rından kaynaklanan sorunlar, kentleşme kül-
türünün zayıf olması, ekonomik sorunlar,
işsizlik-yoksulluk, kişi başına düşen yeşil
alanların çok az olması, yabancıların uyum
sorunu ve ekonomik yansımaları, deprem
toplanma alanlarının yetersizliği, kentsel dö-
nüşüm anlamında yetersizlikler, trafik ve
park sorunu olarak saymak mümkündür.
Belirttiğimiz sorunlar, İstanbul’un birçok il-
çesinde de yaşanan ve Esenyurt Belediyesi
dâhil çözümü konusunda çalışmalar yapılan
meselelerdir. Ancak bu bilinen genel sorun-
ların dışında belediyenin yönetimsel sorun-
larıyla da baş başa kaldı. Belediye yönetimi
devralındığında görüldü ki, belediyenin bir
malzeme envanteri tutulmamış. Yani beledi-
yenin demirbaş listesi yok. Malzemeler alın-
mış, kaydı yok.  Bunlar yapıldı. Belediyenin
bütün işi taşeronlar vasıtasıyla yapılmış. Be-
lediye de sokakları süpürmek için süpürge,
ağaçları veya diğer bitkileri budamak için
makas bile yok. Rantın merkezi durumuna
getirilmiş ilçe de deprem olduğunda arama
–kurtarma çalışmalarında kullanılacak ne
araç ne de gereç var. Belediye çok yüksek bir
borç yükü altında. Yeni yönetim birçok eks-
tra sorunla karşı karşıya kalmıştır. Bütün bu
olumsuzluklara rağmen sorunların kısmen
üstesinden gelinmiştir” dedi. 

Belediyede ahenk varz

Vatandaşların ilettiği sorunları meclis üyesi
olarak muhataplarına iletme ve çözmede sı-
kıntı yaşayıp yaşamadığına dair konuşan
Enver Demir, “Türkiye genelinde olduğu
gibi, belki de biraz daha yoğun olarak Esen-

yurt’ta birinci derecede karşılaştığımız so-
runların başında yardım talepleri ve işsizliğe
dayalı olarak, iş talepleri gelmektedir. Bunla-
rın dışında, geçmişte yapılan yanlış imar uy-
gulamaları sonucunda kangren halini alan
yapılaşmaya dayalı sorunlar, konut mağdur-
larının sorunları ve eğitim ve okul sorunu
devamlı gündemde olan meseleler olarak
görülüyor. Bize gelen sorunları belediyedeki
muhataplarına iletmek ve çözüm anlamında
müdahil olacağımız konuları takip ediyoruz.
Yasalar çerçevesinde çözülebilecek konularla
ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamız söz ko-
nusu değildir. Belediye yönetimi ve çalışan-
lar vatandaşımızın sorunlarının çözümü
konusunda azami gayreti sarf etme çabası
içindeler. Bu konuda bir ahenk yakalanmış-
tır” ifadelerini kullandı.

Meclis çalışmaları içinde sınırlıyız

İYİ Parti meclis grubu, belediye yönetimi ve
meclis çalışmalarından bahseden Demir, “
Seçimden sonra, belediye başkanımız kendi
çalışma arkadaşlarını seçmiş ve yöne-
timini oluşturmuştur. İyi Parti olarak
bizim belediye yönetiminde bir gör-
evimiz yoktur. Sorumluluğumuz da
meclis çalışmaları çerçevesinde sınırlı-
dır. Belediye yönetiminin başarılı ol-
ması için, tecrübe ve birikimimizi
ortaya koyuyor. Her türlü desteği su-
nuyoruz. İyi Parti belediye meclis üye-
leri olarak, grubumuz adına meclis
oturumlarının tamamında görüş ve
önerilerimizi, partimizin izlemiş ol-
duğu genel politikalar çerçevesinde,
yerel sorunları da inceleyerek ve irde-
leyerek dile getiriyoruz. Yaptığımız
saptamalar ve çözüm önerileri hak-
kındaki konuşma sunumlarımız
Esenyurt kamuoyu tarafından ilgi ve
takdirle izlenmektedir” dedi.
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Esenyurt Belediyesi'nin İYİ Partili meclis üyesi ve meclis grup başkanvekili Enver Demir, Dam-
ga'ya konuştu. Esenyurt Belediyesi'nin zor şartlar altında olmasına rağmen çok iyi yönetildiğini
ifade eden Demir, “Belediye çok yüksek bir borç yükü altında. Yeni yönetim birçok ekstra sorunla
karşı karşıya kalmıştır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen sorunların üstesinden gelinmiştir” dedi

Enver Demir
kimDir????????
Sinop-Türkeli doğumluyum. İlk ve ortaokulu
Sinop’ta, liseyi Samsun’da, üniversiteyi de
İstanbul’da bitirdim. Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Ana
Bilim Dalı mezunuyum. 1994 yılında Bahçe-
lievler Türkiye Gazetesi Ticaret Meslek Li-
sesinde Öğretmenliğe başladım. Okul
müdür Yrd.-Müdür Bş. Yrd. ve Okul Müd.
görevlerinde bulundum. 2001 Yılında Kamu
Görevlileri Sendikaları Yasasının çıkmasıyla
birlikte, Milli Eğitimdeki görevimden izinli
ayrılarak Türkiye Kamu Sen-Türk Eğitim
Sendikasına Şube Başkanı seçildim ve
2018 yılına kadar bu görevde bulundum.
2019 Şubat ayında emekli oldum. 2007 ve
2011 Yılı genel seçimlerinde MHP İstanbul
3.Bölge Milletvekili adayı oldum. Adaylığım
süresinde ve arada geçen zaman içinde
aynı bölgeden milletvekili olan Genel 
Başkanımız Meral Akşener ile yakın ça-
lışma fırsatım oldu ve Genel Başkanımızın
tecrübesinden ziyadesiyle faydalandım.
2007-2011 yılları arasında, Gerçek TV ve

Bengütürk TV’de
Eğitim programları
modaratörlüğü 
yaptım. Sendikada
aktif görevde bu-
lunduğum süre
içinde çeşitli ulusal
kanallarda Eğitim-
Sosyal ve siyasal
nitelikli yüzlerce
programa katıldım.
Aynı zaman zar-
fında birçok yerel
ve Ulusal Gazete ve
Dergide köşe yazı-
larım –bir çok açık-
lamam yayınlandı.

GOP kardeşini unutmadı
Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Bulgaristan Kırcaali Belediyesi, kardeş
belediyecilik protokolü kapsamında düzenlenen programda bir araya geldi

Gaziosmanpaşa Belediye Baş-
kanı Hasan Tahsin Usta, Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan Azis ile

Gaziosmanpaşa Rumeli Platformu Başkanı
Nurgün Güngören ve beraberindeki heyeti
makamında ağırladı. Usta, görüşmede kar-
deş şehir Kırcaali ile kültürel ve ekonomik di-
yalogların geliştirilmesinin önemine dikkat
çekti. Başkan Usta, “Kırcaali bizim için Bal-
kanlarda önemli bir merkez. 2006 yılında
kardeş şehir olduğumuz Kırcaali ile uzun bir
süre diyaloglarımız oluşmuştu. 2016 yılından
sonra bazı sıkıntılardan ötürü biraz kesintiye
uğramıştı. Bugün Kırcaali belediye başkanı-
mız ve ekibi ile il başkanımızla ve Kırcaa-
li’den gelen hemşehrilerimizle hem hasret
giderdik hem de bu diyalogların, ilişkilerin
devam etmesi noktasında da mutabakat sağ-
ladık. Umarım hem Kırcaali hem de Gazios-
manpaşalı hemşerilerimiz adına bu kültürel
bağları devam ettiririz. İki bölge arasında
önce kültürel anlamda sonra ekonomik an-
lamda sonra siyasi anlamda bu gelişmeyi ve
diyaloğu sürdürmüş oluruz” dedi.

Görüşlerimizi paylaştık 

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis,
“Uzun zamandır kardeş belediyelerimiz ile

görüşme fırsatımız olmadı. Pandemi süre-
cini herkes yaşıyor. Buna rağmen hasretlik
götürmek için gelip, kardeş belediyemiz
özellikle Gaziosmanpaşa Belediyemize ve
Türkiye'de Trakya Bölgesi, İstanbul, Bursa
İzmir'deki tüm kardeş belediyelerimizi bir se-
lamlama programı ayarladık. Hal hatır
sorup, uzun zamandır görüşmediğimiz ko-
nularda görüşlerimizi paylaşıyoruz” diye ko-

nuştu. Gaziosmanpaşa Rumeli Platformu
Başkanı Nurgün Güngören ise, “Bizim hem
burada hem de sınırın öbür tarafında bırak-
tığımız soydaşlarımıza karşı üzerimizde bir
sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz.
Biz bu tür temaslardan manevi olarak da
mutlu oluyoruz. Her iki belediye başkanı-
mıza da bu temastan dolayı teşekkür 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Beykoz’da bulunan 19 yöre
derneği Covid-19 salgınında
özveriyle görev yapan sağlık

çalışanlarına keteden pişiye, su böreğin-
den keşkeğe yöresel yemek ikramlarıyla
destek veriyor. Beykoz Belediyesi’nin her
gün çorba ve çay ikramıyla yanlarında yer
aldığı Beykoz Devlet Hastanesi çalışanları
ilçedeki yöre derneklerinin hazırladığı ik-
ramlarla yoğun çalışma temposu ara-
sında güç topluyor. Salgınla mücadelede
en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına
moral vermek amacıyla hazırlanan yöre-
sel yemekler hastane bahçesinde açılan

Beykoz Belediyesi’ne ait mobil büfede
sağlık personeli ve hasta yakınlarına
ikram ediliyor. Yöre Dernek başkanları
da ikramlarda hazır bulunarak sağlık
çalışanlarına desteklerini gösteriyor. Ar-
dahanlılar Derneği’nin katılımıyla yapı-
lan etkinliğin ilk gününde kete ikram
edilirken, Kars-Ardahan-Iğdır Derneği
ise pişi ve meyve suyu hazırladı. Beykoz
Devlet hastanesinde görevli doktor ve
hemşireler hazırlanan ikramların yaşa-
nan zorlu süreçte kendilerine moral ver-
diğini belirterek Beykoz Belediyesi ve
yöre derneklerine teşekkür etti.

Beykoz’da lezzet varBeykoz’da lezzet varBeykoz’da lezzet varBeykoz’da lezzet varBeykoz’da lezzet varBeykoz’da lezzet varBeykoz’da lezzet var

GaziosmanpaşaBelediyesi hem va-
tandaşın bütçesine katkı sağlamak hem
de yerli tarım üreticisine destek olmak
amacıyla Niğde’den temin ettiği 45 ton
patatesi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Pandemi süreci boyunca vatandaşlara
ekonomik yönden destek olmak için
erzak yardımlarını yoğunlaştıran Gazi-
osmanpaşa Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç
sahibi ailelerin mutfak bütçesine katkı
sağlamak amacıyla patates dağıtımına
başladı. 

Belediye patates dağıttı

Enver
Demir



Amerikan Basketbol 
Ligi’nde (NBA) milli 
basketbolcular Cedi 

Osman ile Furkan Korkmaz’ın 
takımlarını karşı karşıya getiren 
mücadelede Cleveland Cava-
liers, deplasmanda Philadelp-
hia 76ers’ı uzatma sonunda 
112-109 yendi. NBA’e 7 maçla 
devam edildi. Doğu Konferansı 
temsilcilerinin mücadelesinde 
Cleveland Cavaliers, Wells 
Fargo Center’da konuk olduğu 
ve normal süresi 92-92 eşitlikle 
sona eren maçta, konferans 
lideri Philadelphia 76ers’ı 
uzatma sonunda 3 sayı farkla 
yenerek sürprize imza attı. 
Üst üste 3’üncü, toplamda ise 

13’üncü galibiyetini elde eden 
Cavaliers’ta Collin Sexton 28 
sayı, Darius Garland 25 sayı ve 
9 asist, Isaac Okoro 15 sayı ve 
8 ribaunt, Jarrett Allen 14 sayı 
ve 10 ribauntla galibiyette pay 
sahibi oldu. Cedi Osman ise 
sakatlığı nedeniyle maçta forma 
giyemedi. Sezonun 12. mağlubi-
yetini almasına rağmen konfe-
rans liderliğini sürdüren 22 gali-
biyetli Sixers’ta Joel Embiid 42 
sayı, 13 ribaunt ve 6 asist, Ben 
Simmons 24 sayı, 8 asist ve 7 
ribauntla oynadı. Maça ilk 5’te 
başlayarak 19 dakika 34 saniye 
süren alan Furkan Korkmaz 
ise 8 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistlik 
performans sergiledi.

Dallas Mavericks, sezonun 
formda ekiplerinden Brooklyn 
Nets’i deplasmanda 115-98’lik 
skorla mağlup ederek rakibinin 
8 maçlık galibiyet serisine son 
verdi. Galibiyet ve mağlubiyet 
sayıları 16’da eşitlenen Mave-
ricks’te Luka Doncic 27 sayı, 
7 asist ve 6 ribaunt, Kristaps 
Porzingis 18, Jalen Brunson 14, 

Tim Hardaway 13 sayı, Dorian 
Finney-Smith 12 sayı ve 8 riba-
unt üretti. Bu sezon 35. maçın-
da 13. kez kaybeden Nets’te 
yıldız oyuncular Kevin Durant 
ve Kyrie Irving sakatlıkları ne-
deniyle forma giyemedi. James 
Harden ise 29 sayı, 7 ribaunt ve 
6 asistlik performansıyla takımı-
nın en etkili oyuncusu oldu.

Galibiyet serisini Mavericks bozdu

A raştırma şirketi Areda 
Survey, futbolla ilgili 
araştırma yaptı. Şirket, 

2 bin 486 kişinin katıldığı ocak 
ayı Sosyometre araştırma-
da Türk halkının yüzde 36,4 
oranıyla en çok birlikte maç 
izleyip, skor yorumlamayı özle-
diğini, bu oranı ise yüzde 30,5 
ile ‘standyumda maç izlemek’ 
cevabının takip ettiğini belir-
ledi. Öte yandan katılımcıların 
yüzde 31,9’unun kendisini Ga-
latasaraylı olarak tanımladığı, 
en çok beğenilen teknik adamın 
ise yüzde 33,6 oranı ile Fatih 
Terim olduğu görüldü.
2-4 Nisan tarihleri arasında 
yapılan araştırma, kantatif araş-
tırma yöntemlerinden CAWI 
ile gerçekleşti.

Galatasaraylı çok
Türk halkının futbol algısını 
ele alan araştırmada “Hangi 
futbol takımını tutuyorsunuz” 
şeklinde yer alan soruya, yüzde 
31,9 Galatasaray, yüzde 20,7 
ile Beşiktaş, yüzde 5 oranında 
Trabzonspor cevabı verildi.  
Bu üç takımı yüzde 1,2 ile 
Sivasspor, yüzde 0,7 ile Yeni 
Malatya, yüzde 0,5 ile Genç-
lerbirliği, yüzde 0,5 ile Bur-
saspor, yüzde 0,5 ile Çaykur 
Rizespor, yüzde 2,7 ile diğer 
seçeceğiz takip etti. Soruya 
katılımcıların yüzde 12,5’i 

hiçbiri cevabını verdi.

Fatih Terim ilk üçte
Araştırmada, “Futbol süperlig 
ilk yarının en beğendiğiniz/ba-
şarılı bulduğunuz teknik direk-
tör kimdir” sorusuna ise yüzde 
33,6 ile ‘imparator’ lakaplı Fa-
tih Terim cevabı verildi. Terim’i 
yüzde 27 ile Sergen Yalçın, 
yüzde 8,2 ile Erol Bulut, yüzde 
6,8 ile Abdullah Avcı, yüzde 4,7 
ile Ömer Erdoğan, yüzde 1,4 ile 
Çağdaş Atan izledi. İlgili soruya 
diğer yanıtı veren vatandaşların 
oranı ise yüzde 18,2 oldu.

Omuz omuza mücadele
Araştırmada, “İçinde bulun-
duğumuz pandemi dönemini 
düşündüğünüzde futbol ile ilgili 
en çok neyi özlediniz” sorusu-
na katılımcıların yüzde 36,4’ü 
arkadaşlarla bir araya gelip maç 
izlemeyi, sonuçları yorumlama-
yı (ev, vade vb. alanlarda) yanıtı 
verildi. Söz konusu soruya yüz-
de 30,5 stadyumda “maç izle-
meyi özledik” cevabı verilirken, 
“takımımın formasıyla dolaşa-
rak maç galibiyeti kutlamayı” 
yanıtı verenlerin oranı yüzde 
9,4 oldu. İlgili soruya ‘yeniden 
transferleri canlı görmeyi’ 
diyenlerin oranı ise 4.4 olurken 
‘diğer’ cevabı verenlerin oranı 
yüzde 19,2 olarak şekillendi.  
n DHA

Ukrayna’da devam eden 24. 
Outstanding Uluslararası Güreş 
Turnuvası’nda serbest stilde Sü-
leyman Karadeniz altın, Soner 
Demirtaş gümüş, grekoromen-
de ise Kerem Kamal gümüş 
madalya kazandı. Türkiye Gü-
reş Federasyonundan yapılan 
açıklamaya göre, Avrupa şam-
piyonu milli güreşçi Süleyman 
Karadeniz, 97 
kilo finalin-
de ev sahibi 
Ukrayna’dan 
olimpiyat 
ikincisi Vale-
rii Andriitsev 
ile karşılaştı. 
Süleyman, 
1-1 sona eren 

müsabakada rakibine son puan 
avantajıyla üstünlük kurarak 
altın madalya elde etti. Serbest 
stil 74 kiloda Soner Demirtaş, 
finalde karşılaştığı İranlı Moha-
med Firouzpurbaden’e çekiş-
meli geçen mücadele sonunda 
2-1 mağlup olarak gümüş ma-
dalyada kaldı. Grekoromende 
bir üst sıklette mücadele eden 

Kerem Ka-
mal, 63 kilo 
finalinde 
Avrupa 
şampiyonu 
Gürcü Leri 
Abulad-
ze’ye 4-3 
yenilerek 
ikinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Ka-
sapoğlu, köy okullarına kitap 
desteği yapacaklarını açıkladı. 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
sosyal medya hesabı üzerinden 
yaptığı açıklamada, kütüpha-
nelerinde eksikleri bulunan 
okullardaki öğretmenlere ses-
lenerek, “Bakanlığımızın bütün 
imkanları sizindir” dedi. Bakan 
Kasapoğlu’nun açıklaması şu 
şekilde: “Bakanlığımızın yayın-
larından oluşan kitap setlerini 
köy okullarına göndermek 

üzere hazırladık. Sevgili öğ-
retmenlerim, kütüphanenizde 
eksikler, ihtiyaçlar varsa bize 
yazabilirsiniz. Bakanlığımızın 
bütün imkanları sizindir.”

CMYK

Kasapoğlu 
örnek oldu

Güreşçiler tarih yazdı
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TÜBa'nın 2018 yılında Ankara Hacet-
tepe Üniversitesi'nde düzenlenen
TÜBA Nükleer Enerji Paneli'nde ele

alınan konuları içeren Nükleer Enerji Raporu, 2
buçuk yıl sonra yayımlandı. Türkiye'de nükleer
enerji potansiyeli ve yatırımları, ulusal ve uluslar-
arası uygulamalar, yapımı süren Akkuyu ve Si-
nop'ta kurulacak nükleer santraller için
gerçekleştirilen çabalara detaylı olarak yer verilen
raporda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden
fizikçi Prof. Dr. Saleh Sultansoy'un, 'Yeşil Nükleer
Enerji Kaynağı Toryum' sunumu da yer aldı. Son
yıllarda toryumun nükleer yakıt olarak kullanı-
mıyla ilgili çalışmaların hız kazandığı belirtilen ra-
porda, birçok ülkede ulusal programlar
başlatıldığı ve uluslararası işbirliği oluşturulduğu
kaydedildi. Geleneksel reaktörlerde kullanılan
yüzde 95 civarındaki toryumun önümüzdeki 5-10
yılda, daha güvenilir erimiş tuz reaktörlerinin
(Molten Salt Reactor-MSR) 10-15 yılda, asıl yeşil
nükleer enerji temin edecek hızlandırıcı sürümlü
sistemlerin (Accelerator Driven System-ADS) 15-
20 yılda ticarileşeceğinin öngörüldüğüne işaret
edildi.

Bin yıl boyunca yeter

Raporda, ülkemiz toryum rezervlerinin bin yıllar
boyunca enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli ol-
duğu vurgulandı. Bu nedenle toryumla ilgili 2003
yılından itibaren kabul edilen Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu (BTYK) kararlarının acil olarak
uygulanması istendi. Bu çalışmaların ülkemizde
başlatılarak uluslararası işbirliklerine katılımın
elzem olduğu açıklandı.

Yakıt nasıl kullanılabilir?

Toryumun nükleer yakıt olarak kullanılabilmesi
için fisil izotoplar olan Uranyum-235 veya Plü-
tonyum-239 ile beraber kullanılabileceği belirtilen
raporda, günümüzde toryumun nükleer yakıt ola-
rak kullanılması çalışmaları yapıldığı, geleneksel
teknolojilere dayalı toryum yakıtlı reaktörlerin 5-10
yıl içinde ticarileşeceği belirtildi. ABD, AB, Çin ve
Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede özel
olarak toryum kullanımına yönelik MSR teknolo-
jisi geliştiği, bu reaktörlerin 2020'li yıllarda enerji
üretiminde planlandığı açıklandı. DHA

akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçı-
ları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Nejdat Sin, yazılı açıklamasında, geçen

yıl 2,73 milyar dolarlık dış satım yapan sektörün,
2021'e de ihracat artışıyla başladığını belirtti. Sek-
törün ocak ayında 475 bin 714 ton yaş meyve ve
sebzeyi, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 9 artışla
279 milyon dolara ihraç ettiğini kaydeden Sin,
"Ocak ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin ba-
şında 71,8 milyon dolarla mandarin geldi. 35,6
milyon dolarla domates ikinci, 31,4 milyon dolarla
limon üçüncü, 29,4 milyon dolarla nar dördüncü
sırada yer aldı. Bu dört ürün 168,3 milyon dolarla
sektör ihracatımızın yüzde 61'ini oluşturdu." ifade-
sini kullandı. Sin, en çok dış satım artışının soğan,
üzüm ve patateste olduğunu belirterek, “2021 yılı-
nın ilk ayında ihracat hacminde en fazla artış ya-
kaladığımız ürün soğan oldu” dedi.

Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA)
Nükleer Enerji Raporu'nda, Türkiye'nin re-
zerv bakımından dünyada ikinci sırada ol-
duğu toryum, yeşil nükleer enerji kaynağı
olarak gösterildi. Akkuyu ve Sinop'taki
nükleer santrallerde kullanılacak yakıtta
dışa bağımlılığın sözkonusu olduğu belirti-
lerek, Sinop ve yeni kurulacak diğer sant-
rallerde toryum yakıt kullanımı önerildi

Nükleer enerjide
yerli yakıt toryum

M azars Denge Vergi Hizmetleri
Ortağı Yeminli Mali Müşavir
İlyas Emre Yayla, vergi mevzua-

tında son 1 hafta içerisinde yapılan düzen-
lemeler hakkında bilgi verdi. Son dönemde
salgının etkisi ile yapılan harcamaların
bütçe üzerindeki etkisinin azaltılması ile
ekonomik canlanmaya yönelik çok sayıda
vergi düzenlemenin yapıldığını ve yapıl-
maya da devam edeceğini belirten Yayla,
“Son bir hafta içerisinde önce teknoloji ge-
liştirme bölgeleri hakkındaki kanundaki
değişiklikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından onanıp yürürlüğe gir-
miş daha sonra ardı ardına yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle
(CBK) 17 yıl sonra finansman gider kısıt-
laması tekrar gelmiş ve yıllara sâri inşaat
işlerinde vergi oranı artırılarak yüzde 5 ol-
muştur. Ayrıca, hizmet ihracatının destek-
lenmesi için KDV iadesi kolaylaştırılmış ve
serbest bölge teşviklerinden yararlanmak
için zorunlu ihracat oranı yüzde 80’e dü-
şürülmüştür” dedi.

Kanun değişti 

Yayla, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından onaylanarak yürürlüğe
giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanu-
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun
ile 2023 yılında sona erecek olan Kurum-
lar Vergi İstisnasının süresi 2028 yılına
uzatılmış ve bölge desteklerinin kapsamı-
nın genişletilerek ücret istisnası uygulama
yönteminde değişikliğe gidilmiştir” diye
konuştu.

Gider kısıtlaması yapıldı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili mad-
desine eklenen finansman gider kısıtlama-
sına yönelik Yayla, “Finansman gider
kısıtlama oranının Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan tarafından bugüne kadar belirlenme-
mesi nedeniyle uygulama alanı
bulmamıştı. Söz konusu oran 04 Şubat
2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayınlanan 3490 sayılı Cumhur-
başkanı Kararı ile 1 Ocak 2021’den
itibaren başlayan vergilendirme dönemi
kazançlarına uygulanmak üzere yüzde 10
olarak belirlendi. Yayımlanan Cumhur-

başkanlığı Kararı ile artık özkaynak tuta-
rından daha fazla yapılan borçlanmalara
ilişkin faiz ve kur farkı ve diğer finansman
giderlerinin yüzde 10’u kanunen kabul
edilmeyen gider olacak ve mali kar hesap-
lamasında dikkate alınamayacaktır. Bu
durum yüksek borçlu şirketlerin vergi mali-
yetlerini arttıracaktır” ifadelerini kullandı.

Tevfikat oranı yüzde 5 arttı 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde,
bu işleri yapanlara yapılacak hakkediş
ödemelerinde kesilecek vergi tevkifatı ora-
nının yüzde 3’ten yüzde 5’e yükseltildiğini

söyleyen Yayla, “Düzenlemeye göre; artık
yıllara yaygın inşaat işleri yapan mükellef-
lerin hakkedişlerinden yüzde 2 daha fazla
stopaj yapılmasına ve ellerine geçen nakit
tutarının bu kadar azalmasına neden ola-
caktır. Bu durum, müteahhitlerin yüzde 25
kâr etmesinin çok zor olması nedeniyle ile-
ride mükellefe iade etmek pahasına vergi
kesintisi yapması anlamına gelmektedir”
dedi.

KDV iadesi kolaylaştı 

Mal ve hizmet ihracatının KDV’den istisna
olduğunu belirten Yayla, “Bu kapsamda

yurt dışına yapılan yazılım (oyun, reklam
gibi gelirler dahil) satışları ise hizmet ihracatı
kapsamında KDV’den istisna olup düzenle-
dikleri faturada KDV hesaplanmayacağı
gibi tam istisna kapsamında olduğu için bu
hizmetlere ilişkin yüklenilen KDV iade de
alınabilecektir. Yayımlanan KDV iadesi teb-
liği ile KDV iade şartlarından olan Dövizin
Türkiye’ye getirilmesi şartı esnetilmiş ve artık
iade alabilmek için lira olarak da yurda ge-
tirmesi yeterli olacaktır. Düzenleme ile özel-
likle ihracat yapan oyun şirketlerinin sorunu
çözülmüş olup iade alabileceklerdir” 
açıklamalarında bulundu.

VERGI MEVZUATINDA
YENI DUZENLEMELER

Bakan Varank, Türkiye'ye gelen Ma-
caristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı
Peter Szijjarto ile görüştü. Görüşme

sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Varank, Macaristan hükümeti ile geliştirmiş
oldukları yakın işbirliği sayesinde ticaret hacmini 3
milyar dolar seviyesine getirdiklerini belirterek,
"İnanıyorum ki kurmuş olduğumuz işbirliği meka-
nizmaları bundan sonraki süreçte de
meyvelerini vermeye devam edecek.
Atacağımız adımlarla Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Macaristan Başbakanı Sayın
Viktor Orban’ın ülkelerimiz için koy-
muş olduğu 6 milyar dolarlık ticaret
hacmi hedefine mutlaka ulaşacağız.
Geçtiğimiz yıl haziran ayında Sayın
Bakan Szijjarto ile yaptığımız görüş-
mede medikal sanayi sektöründe iş-
birliğimizin artırılması konusunda
mutabık kalmıştık. Pandeminin hız-
landığı ve ülkeler arasında uçuşların

kısıtlandığı kasım ayında Türk-Macar Medikal
Sanayi Stratejik İş Birliği yuvarlak masa toplantı-
sını gerçekleştirdik. Söz konusu toplantıya katılan
ve ülkemizdeki potansiyeli yerinde gören Medicor
Firması bugün yatırım için artık ülkemize gelmiş
durumda. İnşallah 2022 yılında üretimin başladı-
ğını da hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.

Macaristan ile güçlüyüz

Bakan Varank, daha önceki yaptığı çağ-
rıyı tekrarlamak istediğini söyleyerek,
"Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların
beklediğinden çok daha fazlasını kazana-
cağı bir döneme giriyoruz. Bizim için ya-
bancı yatırımcı yoktur; müteşebbis
vardır. 'Gelin Türk misafirperverliği ile siz
de tanışın; gelin Türkiye'ye yatırım yapın'
diyoruz. Avrupa'daki en önemli müttefik-
lerimizden olan Macaristan ile ilişkileri-
miz ekonomik ve ticari işbirliği ile elbette
sınırlı değil. Siyasi düzlemde de dostu-
muz Macaristan ile güçlü bir birlikteliği-

miz var. Barış Pınarı Harekatı'ndan Avrupa Birliği
(AB) üyelik sürecine, Gümrük Birliği’ndeki sorun-
lardan Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere
kadar tüm zorlu süreçlerde Macaristan Türki-
ye'nin yanında yer almıştır. Avrupa Birliği ülkeleri,
Türkiye'nin karşılıklı işbirliği çağrılarını cevapsız bı-
rakırken Macaristan, Avrupa'nın güvenliğinin Tür-
kiye'den başladığını, Türkiye'siz bir Avrupa
Birliği’nin yarım kalacağını her defasında dile ge-
tirmekten çekinmemiştir" diye konuştu.

Önemli bir birliktelik

Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin 2021'de
dha pozitif başladığını kaydeden Varank, şöyle ko-
nuştu: "Koronavirüs salgını ülkelerin birlikte çalış-
ması gerektiğini tekrar ortaya koydu. Türkiye ve
Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin Avrupa'nın da
menfaatine olduğu bir kez daha tescillendi. Bu ne-
denle özellikle aralık ayı AB Liderler Zirvesi’ndeki
yapıcı tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tav-
rın mart ayındaki zirvede de devam edeceğini
umuyoruz.”

Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa

Varank, "Türkiye'ye
güvenip yatırım

yapanların
beklediğinden 

çok daha fazlasını
kazanacağı bir

döneme giriyoruz.
Bizim için yabancı

yatırımcı yoktur;
müteşebbis vardır"

diye konuştu

Bizim için yabancı yok müteşebbis var

Ticaret Bakanlığı'nda Türk Eximbank ile Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu Mehib arasında
reasürans iş birliği anlaşması imzalandı. Bakan Ruhsar Pekcan, "İnşallah bu imzaladığımız anlaşma her
iki ülke iş dünyasının üçüncü ülkelerde beraber atacakları adımları güçlendirecek ve artıracaktır" dedi

TicareT Bakanı Ruhsar Pekcan,
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret
Bakanı Peter Szijjarto ile Ankara'da

bir araya geldi. Bakanlıkta yapılan heyetler
arası görüşmenin ardından Türk Eximbank ile
Macaristan'ın resmi ihracat destek kuruluşu
Mehib arasında reasürans iş birliği anlaşması
imza töreni düzenlendi. Türk Eximbank Genel
Müdürü Ali Güney ve Mehib Genel Müdürü
Jákli Gergelyand tarafından imzalanan anlaş-

mayla, Türk ve Macar firmalarının üçüncü ül-
kelerde gerçekleştireceği projelerde sigorta/rea-
sürans desteği sağlanmasına imkan
tanındı.İmza töreni sonrası açıklama yapan
Bakan Pekcan, Macaristan ile olan dostane iliş-
kilerden memnuniyet duyduğunu dile getirerek,
bu ilişkileri ticari ve ekonomik alanda da artır-
mak üzere her iki tarafta el birliğiyle çalışmala-
rını sürdürdüklerini söyledi. Şu anda iki ülke
arasındaki karşılıklı ticaretin 2,7 milyar dolara

ulaştığını belirten Pekcan, "Sayın cumhurbaş-
kanımız ve Macaristan'ın sayın başkanının he-
defledikleri üzere 6 milyar dolar ticaret hedefine
ulaşmak için karşılıklı çalışmalarımız devam
ediyor. İnsanlarımızı gerek Macaristan'da gerek
de Türkiye'de ortak yatırım iş birlikleri alanını
cesaretlendiriyoruz. Sayın Szijjarto'ya da bu
konuda öncü rol oynadığı için Macar firmala-
rına Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik ettikleri
için de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Ticaret için önemli bir anlaşma yapıldı

Son dönemde salgının etkisi ile yapılan harcamaların bütçe üzerindeki etkisinin azaltılması ile
ekonomik canlanmaya yönelik çok sayıda vergi düzenlemesinin yapıldığını söyleyen Eski Hesap
Uzmanı, Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, yeni düzenlemelerin de kapıda olduğunu söyledi

Serbest bölge yüzde 80'e düştü
Yeminli Mali Müşavir İlyas
Emre Yayla, “3218 sayılı Serbest
Bölgeler Kanuna göre, serbest
bölgelerde üretilen ürünlerin
FOB bedelinin en az yüzde
85’ini yurt dışına ihraç eden mü-
kelleflerin istihdam ettikleri per-
sonele ödedikleri ücretler
üzerinden hesaplanan gelir ver-
gisi, verilecek muhtasar beyan-
name üzerinden tahakkuk eden
vergiden indirilmek suretiyle ter-

kin edilmektedir. Salgın nedeni
ile gerek tedarik zincirindeki ak-
samalar gerekse şirketlerin geçici
olarak üretimi durdurmaları ne-
deni ile ihracattaki aksamalar
nedeni ile mükelleflerin hak kay-
bına uğramaması adına yayım-
lanan Cumhurbaşkanı Kararı’na
göre, söz konusu yurt dışına
ihraç oranı 2020 yılı için yüzde
80 olarak uygulanacaktır” 
ifadelerini kullandı.

Sebze meyve
ihracatı arttı

Mali Müşavir
İlyas Emre Yayla
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CIKMAK ISTIYOR
Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takımın adının büyüklüğünün bilincinde olduklarını belirte-
rek, “Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz alt sıralardan ayrılıp bir an önce yukarıdaki makası daraltmak istiyoruz” dedi

M ehmet Ali Yılmaz Tesisle-
ri'nde Demir Grup Sivass-
por ile oynayacağı maçın

hazırlıklarını sürdüren Trabzons-
por’da antrenman öncesinde sa-
vunma oyuncusu Vitor Hugo basın
mensuplarının sorularını yanıtladı.
Brezilyalı oyuncu, özellikle takım
savunması konusunda çalıştıkla-
rını belirterek, “Buna odaklandık,
adapte olduk. İlk maçlar istediği-
miz gibi gitmedi. Özellikle son 3
maçtır iyi kapanmaya başladık. İyi
savunma yapmaya başladık. Takım
biraz daha sorumluluk almaya ve
kompakt oynamaya başladı. Son
maçlarda savunma üzerine yaptı-
ğımız çalışmalarla daha iyi sonuç-
lar almaya başladık. Buna
ihtiyacımız vardı. Bu serinin olabil-
diğince devam etmesini istiyorum”
diye konuştu.

Türkiye'den çok istediler

Türkiye'den önceki yıllarda teklif-
ler aldığını ifade eden Vitor Hugo,
şöyle devam etti: “O zamanki gö-
rüşmelerde İtalya'ya gitme kararı
almıştık. Bu kararımı orada oyna-
yarak, tecrübele kazanarak iyi bir
karar aldığımı düşünüyorum. Daha
önce de söylediğim gibi bir çok
kulüpten teklif aldığım için Türkiye
hakkında analizlerim ve araştır-
malarım vardı. Nelerle karşılaşa-
cağımı, hangi takımda
oynayacağımı gelmeden önce bili-
yordum. Trabzonspor gibi kulüpten
teklif almak onur verici. Tarihini
bir kenara bırakırsak, geçen sene
bu takım son anda ligi ikincilikle
bitirdi. Ligi kazanabilirdi, kupayı
kazandı. Hala Süper Kupa'yı ka-
zanma şansı devam ediyor. Doğ-
rusu ne kadar büyük takıma
geldiğimi, ne kadar önemli yerde
olduğumun farkındayım. Kulübün
beni buraya getirirken yaptığı fe-
dakarlıkların bilincindeyim. Ben de
saha içinde gösterdiğim perfor-
mansla kulübün bana yaptığı fe-
dakarlığın karşılığını vermek
istiyorum. Buraya geldiğim ilk
andan itibaren taraftarların bizden
beklediklerinin farkındayım. Aldı-
ğım mesajlar üzerinden bunun bi-
lincinde olduğumuzu onlara
göstermeye çalışıyoruz. Bizden is-
tediklerini biliyoruz. Biz de neler
yapabileceğimizi biliyoruz. Umuyo-
rum bu birliktelik, başarı göstere-
cektir." Vitor Hugo, geldiği ilk
andan itibaren takıma yüzde yü-
zünü vermeye çalıştığını vurgula-
yarak, “Kulübün beni buraya
getirirkenki fedakarlıkların farkın-
dayım. Ben de bu fedakarlıklara
cevap vermek istiyorum. Alışmak
ve adapte olmak benim adıma da
kolay olmadı. Ben de bu zamanı iyi
kullandığımı düşünüyorum. Şu an
kendimi adapte hissediyorum. Şu

an yüzde yüzümüz verebileceğimi
düşünüyorum. Şu anda çok mutlu-
yum. Her maç kendimi daha iyi
hissediyorum. Özgüven kazanarak
devam ediyoruz” ifadelerini kul-
landı.

Hocamızın katkısı çok büyük 

Vitor Hugo, "Öncelikle savunma
üzerine çalışıyoruz. Sonrasında bu
takımın öne gitmesi gerekiyor.
Nasıl öne gideceğimizi, nasıl
hücum yapmamız gerektiğini ken-
disi bize anlatıyor. Bunlara yavaş
yavaş başladık. Ama dediğim gibi
ilk dokunuşu hocamız savunma
üzerine yaptı ve sonrasında yavaş
yavaş hücuma doğru geçmeye de
başladı. İtalya'da taktik anlayış
çok öne çıkıyor. İtalyan futbolunda
savunma oyuncularından takımın
olabildiğince geri gitmeme ve
önde kalmasına yönelik beklenti
var. Adamdan ziyade alanların
doğru paylaşımı ve bu alanların
doğru savunmasıyla alakalı. Türk
futbolunda da bunu görüyoruz.
Şanslıyız ki hocamız Türkiye'de
bunun nasıl yapılacağının far-
kında. Bunu bize çok net anlatıyor.
Geldiği andan itibaren topun
önünde baskı yoksa geri kaçma-
mız gerektiğini, alanları nasıl dol-
durabileceğimizi, kimlerin hangi
pozisyona gelmesi gerektiğini de-
taylı ve net şekilde bizlere ifade
ediyor. Bu açıdan takımın savun-
masının düzelmesinde çok büyük
faydası olduğunu düşünüyorum"
dedi.

Savunma aynı dili konuşuyor

Hugo, takımdaki savunma oyuncu-
larının birbiriyle uyumu konusuna
ilişkin de şunları söyledi:“Edgar,
harika bir oyuncu. Edgar ile bera-
ber oynamak benim için büyük
şans. Kendisi diğer bütün stoper-
lerimiz gibi çok iyi bir oyuncu.
Saha içinde kendimize yardımımız
dokunuyor. Bizim için en büyük
yardım, şu an savunmada oynayan
4 arkadaşımızın aynı dili konuşa-
bilmesi. Ben bunun saha içinde
avantaj getirdiğini düşünüyorum.
Daha rahat iletişim kuruyoruz. Ta-
kımın savunmadaki başarısının sa-
dece savunma oyuncularının
başarısı olduğunu düşünmüyorum.
Nwakaeme ve Ekuban’ın hocamı-
zın istediği gibi bir çok pozisyonda
gelip yardım ettiğini, hiç olmadık
pozisyonlarda savunmaya yardım
ederek yiyeceğimiz potansiyel golü
engellediklerini görüyorum. Sa-
vunma başarısı varsa, bu sadece
savunma oyuncularının değil
bütün takımın başarısıdır.”

Başarılı olacağız
İlk hedeflerinin kazanmaya devam
edebilmek olduğunu kaydeden

Hugo, şunları dedi: “Bir tek buna
odaklanmış durumdayız, sadece
bunu düşünüyoruz. Puan duru-
munu açık incelediğimizde ligin
başları olduğunu görebiliyorsunuz.
Alınabilecek galibiyetin sizi çok
fazla yukarı çektiğini, aynı şekilde
kaybettiğiniz maçın sizi aşağılara
itebildiğini görüyorsunuz. Şu an
yanılmıyorsam Alanyaspor maç
eksiği ile lider konumda. Alanyas-
por maç kaybederek biz de aynı
şekilde maç kazanarak onlara
yaklaşabiliriz. Şu an biz maç ka-
zanmaya ve bu şekilde ilerlemeye
konsantre olmuş durumdayız.
Trabzonspor’un hedefi her zaman
en üstte en tepede olmak. Takımın
adının büyüklüğünün bilincindeyiz.
Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz
alt sıralardan ayrılıp bir an önce
yukarıdaki makası daraltmak."
DHA

Hugo, Türkiye'de önemli, iyi forvet
oyuncuları bulunduğunu kaydede-
rek, "Burada oynadığımız hazırlık
maçında ve beğendiğim, iyi forvet
olduğunu düşündüğüm oyuncular
var. Erzurumspor'da oynayan Ri-
cardo. Hem oynadığımız maçta
hem de hazırlık maçında iyi per-
formans gösterdi. Sorduğunuzda
ilk aklıma gelen isim o. Tabii ki
çok yetenekli rakibimiz var. Ben de
29 yaşında olduğumu düşününce
yavaş yavaş tecrübe kazandım. Bu
ligde ve kendi takımımızda çok ye-
tenekli stoperler olduğunu düşü-
nüyorum. Ligde çok beğendiğim
forvet oyuncuları da var.  Lider ola-
rak değerlendirdiğim isimler var.
Thiago Silva, Mirando, Sergio
Ramos. Bunlar idol olarak baktı-
ğım ve çok beğendiğim stoper
oyuncuları” ifadelerini kullandı. 

Kaliteli
bir lig
var

Kadın futbolu için lig lazım
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, “Şu anda rakiplerimiz Rusya ve Hollanda’nın ligleri devam
ediyor. Bir tek bizim ligimiz yok, Bizse ligi olmayan bir takım olarak yine de iyi mücadele etmeye çalışıyoruz” dedi

AAnnttaallyyaa’’nnıınn  Manavgat ilçesinde Arslan Zeki
Demirci Emirhan Spor Kompleksi’nde, Porte-
kiz Futbol Federasyonu’ndan Sandra Braz
Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves
Santos hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma
ay yıldızlı sporcuların vuruşuyla başladı. İlk
yarısında oldukça tutuk oynayan Türkiye A
Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları
29'uncu dakikada Anna Belomyttseva ve
45'inci dakikada Marina Fedorova'nın golle-
rine engel olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı
Rusya’nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın
ikinci yarısında 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya
çıkan A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları
55’inci dakikada Derya Arhan’ın golüyle
skoru 2-1’e getirdi. Golün ardından beraber-
liği sağlamak için rakip kaleye sürekli atak
yapan kadın milliler, kazandıkları pozisyonları
gole çeviremeyince sahadan 2-1'lik mağlubi-
yetle ayrıldı. Bu sonuçla ay yıldızlı ekip, oyna-
dığı 10 maçta topladığı 5 puanla A Grubu'nu
5'inci sırada tamamladı. Maçın ardından
açıklama yapan A Milli Kadın Futbol Takımı

Teknik Direktörü Necla Güngör, karşılaşma-
nın çok yüksek tempoda oynandığını belirte-
rek, “Grup 2'ncisiyle oynadığımız ve gerçekten
kızlarımızın çok iyi mücadele ettiğini düşün-
düğüm bir maç oldu. Yenildiğimiz için mutsu-
zuz tabii. Çok daha iyi bir oyun
sergileyebilirdik” dedi.

Hedef dünya kupası

Hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak oldu-
ğunu söyleyen Türkiye A Milli Kadın Futbol
Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Dünya Kupası'nın ön
elemeleri oynanacak. Bundan sonraki en
büyük hedefimiz, o elemelerde elimizden gele-
nin en iyisini yapmak. Bu maçlar zaten bizim
için aslında bir prova niteliğindeydi. Bizim he-
defimiz çok iyi kurulmuş bir kadroyla Dünya
Kupası'nda ses getirmek. İlk hedefimiz eleme
grubundan çıkmak. Kızların son derece iyi bir
mücadelesi var. Bu mücadelenin üstüne biraz
daha kondisyon ve ligin başlamasıyla birlikte
artan bir süreç olmasını temenni ediyoruz."

IINNGG  Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe
Beko, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'a
93-91 yenildi ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu hafta
karşılaşmasında Büyükçekmece Basketbol
kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk
etti. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan
müsabakaya hücumda etkili bir başlangıç
yapan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 29-28, ilk
yarıyı ise 49-47 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte
oyunun kontrolünü ele alan Büyükçekmece
Basketbol, 23-18'lik çeyrek skoruyla maçın final
periyoduna 3 sayı farkla önde girdi: 70-67. Son
periyotta Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki
sertliği sonuç getirirken, maçın normal süresi
82-82'lik skorla sona erdi ve uzatmalara geçildi.
Uzatma bölümünde rakibine karşı 11-9'luk üs-
tünlük kuran Büyükçekmece Basketbol, kendi
sahasında Fenerbahçe Beko'yu 93-91 mağlup
ederek rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı.
Büyükçekmece Basketbol ise 3'üncü galibiyetini
aldı. Müsabakanın en skorer ismi 25 sayıyla ev
sahibi ekipten Karvel Markeese Anderson oldu.
Fenerbahçe Beko'da ise Lorenzo Brown 21 sayı
üretse de bu performans takımını galibiyete ta-
şımaya yeterli olmadı.

Büyükçekmece
zoru başardı

TTFFFF 1'inci Lig'in lideri Altınordu, geride kalan
11 haftada 17 kez rakip fileleri sarsarken, 9
farklı futbolcu skora direkt katkı sağlamayı
başardı. Kırmızı-lacivertli takımda deneyimli
sağ kanat Ahmet İlhan Özek attığı 4 golle ta-
kımın en skorer ismi olarak dikkat çekerken,
bu futbolcuyu 3'er golle santrfor Ahmet De-
reli ve sol kanat Metehan takip etti. İzmir
temsilcisinde orta saha oyuncusu Burak İnce
2, ön libero Furkan Çil ve Oğulcan, sol kanat
Oğuzhan, stoper Yusuf Can ve santrfor Enis
ise 1'er gol kaydetti. Ligde pazar güne evinde
takipçisi Ankara Keçiörengücü ile karşılaşa-
cak Altınordu'da geçen hafta
Eskişehirspor  deplasmanında hafif sakatlık
yaşan sağ kanat Alper ile sol bek Ufuk'un du-
rumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. İzmir
temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Ahmet
İlhan, tedavileri süren Yiğit Emre, Emre
Nefiz, Enis, Yiğithan ve Hüseyin Altuğ forma
giyemeyecek. Sarı kart cezası sona Muzaffer
ile idman eksiğini kapatan Muhammed, Me-
tehan ve Ahmet Dereli ise kadroda yer alacak.

MMiissllii..ccoomm  3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta müca-
dele eden Silivrispor, yarın evinde oynayacağı
Muğlaspor maçı öncesinde 17 futbolcu, 1 yö-
netici, 2 teknik heyet, 1 malzemeci ve takım
otobüs şoförü olmak üzere 22 kişinin Covid-
19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten
yapılan açıklamada, "Covid-19 testinde 17
futbolcu, 1 yönetici, 2 teknik heyet, 1 malze-
meci ve takım otobüs şoförü olmak üzere 22
kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli
tedavi süreciyle ilgili tüm protokoller başlatıl-
mıştır'' ifadeleri kullanıldı. 

Bu takımda
herkes golcü

Silivrispor’u
virüs vurdu

NEFES KESiYOR
Milli basketbolcular Cedi Osman ile Furkan Korkmaz’ın takımlarını karşı karşıya 
getiren maç, Cleveland Cavaliers’ın 3 sayılık üstünlüğüyle tamamlandı

Türk boksör Avni Yıldırım, 
WBC-WBA Dünya Süper 
Orta Sıklet Unvan müsa-

bakasında 
‘Canelo’ 
lakaplı Mek-
sikalı Saul 
Alvarez’e 
yenildi. Alva-
rez böylece, 
WBA ve 
WBC süper 
orta sıklet 
kemerlerini 
korudu. 
İki boksör, 

ABD’nin Florida eyaletinde 
bulunan Miami Gardens’ta-
ki Hard Rock Stadyumu’n-
da karşı karşıya geldi. 29 
yaşındaki Avni Yıldırım, 
4’üncü raunda çıkamayınca, 
Alvarez müsabakanın kaza-
nanı oldu. Meksikalı boksör 
bu galibiyetle WBA ve WBC 
süper orta sıklet kemerlerini 
korudu. Birçok ülkede canlı 
yayınlanan organizasyon-
da Avni Yıldırım 1 milyon 
doların üzerinde kazanç 
elde ederken, Canelo ise 35 
milyon dolar kazandı.

Türk boksör Avni YıldırımTürk boksör Avni Yıldırım
gereğini yapamadıgereğini yapamadı

Futbolu cok özledik

çıktığı 26 müsabakanın 
22’sinde gol yedi. Deniz-
lispor, golsüz berabere 
kaldığı Trabzonspor ve 
İttifak Holding Konyaspor 
maçları ile 1-0 üstün ta-
mamladığı Aytemiz Alan-
yaspor ve Gençlerbirliği 
maçlarında kalesinde gol 
görmedi. Dış sahada son 
3 müsabakada gol ata-
mayan yeşil-siyahlı ekip 

toplamda 11 maçta da 
fileleri havalandıramadı. 
Hafta içindeki 28. haftayı 
maç yapmadan geçecek 
Yukatel Denizlispor, 6 
Mart Cumartesi günü 
Yeni Malatyaspor’u konuk 
edecek. Yeşil-siyahlı ekipte 
dünkü maçta sarı kart gö-
rerek cezalı duruma düşen 
Angelo Sagal bu maçta 
forma giyemeyecek.

Beşiktaş karşısında bu sezon 15. 
yenilgisini alan yeşil-siyahlı ekip 
haftayı 21 puanla düşme hattın-
da tamamladı. Rakip filelere 23 
gol bırakan Yukatel Denizlispor, 
yediği 46 golle Gençlerbirliği 
ile ligde kalesinde en fazla gol 
gören takım konumunda bulu-
nuyor. Deplasman karşılaşma-
larında bu sezon Kasımpaşa 
gibi kalesini gole kapatamayan 
Denizli temsilcisi, şimdiye kadar 

26 maçın 22’sinde kalesinde gol gördü26 maçın 22’sinde kalesinde gol gördü

Futbola dair araştırma yapan Areda Survey, ocak ayı Sosyometre araştırma sonuçlarına göre Türk halkının 
yüzde 36,4’ünün salgın döneminde en çok arkadaşlarla bir arada maç izleyip, yorumlamayı özlediğini belirledi

SONUÇLAR:
Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: .... 109-112 (uzatmada)
Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: ..............128-112
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: ..........................117-114
New York Knicks-Indiana Pacers: ............................................110-107
Orlando Magic-Utah Jazz: ..........................................................109-124
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: ..........................96-126
Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: ............................................. 98-115



Süper Lig’in 27. haftasında konuk 
ettiği Başakşehir ile 0-0 berabere 
kalan Antalyaspor, yenilmezlik 
serisini 11 maça yükseltti. Kır-
mızı-beyazlılar, teknik direktör 
Ersun Yanal yönetiminde ligin 
15. haftasında iç sahada Atakaş 
Hatay’a 6-0 yenildikten sonra 
yaptığı 11 karşılaşmada 3 galibi-
yet, 8 beraberlik aldı. Bu yıl 2’si 
Türkiye Kupası’nda olmak üzere 
oynadığı 13 resmi maçta yenilgisi 
bulunmayan Akdeniz ekibi, ligde 
27. hafta sonunda 34 puana ulaştı.

13’üncü beraberliği
Ligde yaptığı son 5 karşılaşmada 

sahadan bir puanla ayrılan kır-
mızı-beyazlılar, dün Medipol 
Başakşehir ile oynadığı mü-
cadelede bu sezonki 13’üncü 
beraberliğini elde etti. Ligin 
26. haftasında da deplasman-
da Gaziantep ile 0-0 berabere 
kalan Antalyaspor, son iki lig 
karşılaşmasında rakip fileleri 
havalandıramazken, kalesini 
gole kapattı. Fraport TAV 
Antalyaspor, Süper Lig’in 28. 
haftasında 4 Mart Perşembe 
günü Fenerbahçe’ye konuk 
olacağı maçı kaybetmeyerek, 
yenilmezlik serisini 12 maça 
çıkarmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takımın teknik 
direktörü, ara transferde kad-
roya katılan yeni transferlerin 
performansından memnun 
olduğunu dile getirdi. Çıktığı 6. 
resmi maçında 6. golünü atan 
Mısırlı santrfor Mustafa Mu-
hammed’in bonservisinin alınıp 
alınmayacağının sorulması 
üzerine Terim, “Muhammed’in 
performansı çok iyi. Yeni 
transferlerimiz Henry Onyeku-
ru, DeAndre Yedlin, Gedson 
Fernandes’in performansı bizi 
sevindiriyor. Zaman içinde 

yönetimle bizim görüşmemiz-
den sonra karara bağlanacak 
bir şey ama herkesin olaya 
sıcak yaklaştığı ortada. Bir 
sorun olacağını zannetmiyorum 
ama bu bir yönetim kararıdır. 
Ona da zaman var. Şu anki 
durumda sadece onun adına 
sevinelim, onun formda olma-
sını ümit edelim, hep atmasını 
isteyelim.” şeklinde görüş be-
lirtti.
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FIRTINA YUKARI 
CIKMAK ISTIYOR
Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, takımın adının büyüklüğünün bilincinde olduklarını belirte-
rek, “Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz alt sıralardan ayrılıp bir an önce yukarıdaki makası daraltmak istiyoruz” dedi

M ehmet Ali Yılmaz Tesisle-
ri'nde Demir Grup Sivass-
por ile oynayacağı maçın

hazırlıklarını sürdüren Trabzons-
por’da antrenman öncesinde sa-
vunma oyuncusu Vitor Hugo basın
mensuplarının sorularını yanıtladı.
Brezilyalı oyuncu, özellikle takım
savunması konusunda çalıştıkla-
rını belirterek, “Buna odaklandık,
adapte olduk. İlk maçlar istediği-
miz gibi gitmedi. Özellikle son 3
maçtır iyi kapanmaya başladık. İyi
savunma yapmaya başladık. Takım
biraz daha sorumluluk almaya ve
kompakt oynamaya başladı. Son
maçlarda savunma üzerine yaptı-
ğımız çalışmalarla daha iyi sonuç-
lar almaya başladık. Buna
ihtiyacımız vardı. Bu serinin olabil-
diğince devam etmesini istiyorum”
diye konuştu.

Türkiye'den çok istediler

Türkiye'den önceki yıllarda teklif-
ler aldığını ifade eden Vitor Hugo,
şöyle devam etti: “O zamanki gö-
rüşmelerde İtalya'ya gitme kararı
almıştık. Bu kararımı orada oyna-
yarak, tecrübele kazanarak iyi bir
karar aldığımı düşünüyorum. Daha
önce de söylediğim gibi bir çok
kulüpten teklif aldığım için Türkiye
hakkında analizlerim ve araştır-
malarım vardı. Nelerle karşılaşa-
cağımı, hangi takımda
oynayacağımı gelmeden önce bili-
yordum. Trabzonspor gibi kulüpten
teklif almak onur verici. Tarihini
bir kenara bırakırsak, geçen sene
bu takım son anda ligi ikincilikle
bitirdi. Ligi kazanabilirdi, kupayı
kazandı. Hala Süper Kupa'yı ka-
zanma şansı devam ediyor. Doğ-
rusu ne kadar büyük takıma
geldiğimi, ne kadar önemli yerde
olduğumun farkındayım. Kulübün
beni buraya getirirken yaptığı fe-
dakarlıkların bilincindeyim. Ben de
saha içinde gösterdiğim perfor-
mansla kulübün bana yaptığı fe-
dakarlığın karşılığını vermek
istiyorum. Buraya geldiğim ilk
andan itibaren taraftarların bizden
beklediklerinin farkındayım. Aldı-
ğım mesajlar üzerinden bunun bi-
lincinde olduğumuzu onlara
göstermeye çalışıyoruz. Bizden is-
tediklerini biliyoruz. Biz de neler
yapabileceğimizi biliyoruz. Umuyo-
rum bu birliktelik, başarı göstere-
cektir." Vitor Hugo, geldiği ilk
andan itibaren takıma yüzde yü-
zünü vermeye çalıştığını vurgula-
yarak, “Kulübün beni buraya
getirirkenki fedakarlıkların farkın-
dayım. Ben de bu fedakarlıklara
cevap vermek istiyorum. Alışmak
ve adapte olmak benim adıma da
kolay olmadı. Ben de bu zamanı iyi
kullandığımı düşünüyorum. Şu an
kendimi adapte hissediyorum. Şu

an yüzde yüzümüz verebileceğimi
düşünüyorum. Şu anda çok mutlu-
yum. Her maç kendimi daha iyi
hissediyorum. Özgüven kazanarak
devam ediyoruz” ifadelerini kul-
landı.

Hocamızın katkısı çok büyük 

Vitor Hugo, "Öncelikle savunma
üzerine çalışıyoruz. Sonrasında bu
takımın öne gitmesi gerekiyor.
Nasıl öne gideceğimizi, nasıl
hücum yapmamız gerektiğini ken-
disi bize anlatıyor. Bunlara yavaş
yavaş başladık. Ama dediğim gibi
ilk dokunuşu hocamız savunma
üzerine yaptı ve sonrasında yavaş
yavaş hücuma doğru geçmeye de
başladı. İtalya'da taktik anlayış
çok öne çıkıyor. İtalyan futbolunda
savunma oyuncularından takımın
olabildiğince geri gitmeme ve
önde kalmasına yönelik beklenti
var. Adamdan ziyade alanların
doğru paylaşımı ve bu alanların
doğru savunmasıyla alakalı. Türk
futbolunda da bunu görüyoruz.
Şanslıyız ki hocamız Türkiye'de
bunun nasıl yapılacağının far-
kında. Bunu bize çok net anlatıyor.
Geldiği andan itibaren topun
önünde baskı yoksa geri kaçma-
mız gerektiğini, alanları nasıl dol-
durabileceğimizi, kimlerin hangi
pozisyona gelmesi gerektiğini de-
taylı ve net şekilde bizlere ifade
ediyor. Bu açıdan takımın savun-
masının düzelmesinde çok büyük
faydası olduğunu düşünüyorum"
dedi.

Savunma aynı dili konuşuyor

Hugo, takımdaki savunma oyuncu-
larının birbiriyle uyumu konusuna
ilişkin de şunları söyledi:“Edgar,
harika bir oyuncu. Edgar ile bera-
ber oynamak benim için büyük
şans. Kendisi diğer bütün stoper-
lerimiz gibi çok iyi bir oyuncu.
Saha içinde kendimize yardımımız
dokunuyor. Bizim için en büyük
yardım, şu an savunmada oynayan
4 arkadaşımızın aynı dili konuşa-
bilmesi. Ben bunun saha içinde
avantaj getirdiğini düşünüyorum.
Daha rahat iletişim kuruyoruz. Ta-
kımın savunmadaki başarısının sa-
dece savunma oyuncularının
başarısı olduğunu düşünmüyorum.
Nwakaeme ve Ekuban’ın hocamı-
zın istediği gibi bir çok pozisyonda
gelip yardım ettiğini, hiç olmadık
pozisyonlarda savunmaya yardım
ederek yiyeceğimiz potansiyel golü
engellediklerini görüyorum. Sa-
vunma başarısı varsa, bu sadece
savunma oyuncularının değil
bütün takımın başarısıdır.”

Başarılı olacağız
İlk hedeflerinin kazanmaya devam
edebilmek olduğunu kaydeden

Hugo, şunları dedi: “Bir tek buna
odaklanmış durumdayız, sadece
bunu düşünüyoruz. Puan duru-
munu açık incelediğimizde ligin
başları olduğunu görebiliyorsunuz.
Alınabilecek galibiyetin sizi çok
fazla yukarı çektiğini, aynı şekilde
kaybettiğiniz maçın sizi aşağılara
itebildiğini görüyorsunuz. Şu an
yanılmıyorsam Alanyaspor maç
eksiği ile lider konumda. Alanyas-
por maç kaybederek biz de aynı
şekilde maç kazanarak onlara
yaklaşabiliriz. Şu an biz maç ka-
zanmaya ve bu şekilde ilerlemeye
konsantre olmuş durumdayız.
Trabzonspor’un hedefi her zaman
en üstte en tepede olmak. Takımın
adının büyüklüğünün bilincindeyiz.
Dolayısıyla şu an hak etmediğimiz
alt sıralardan ayrılıp bir an önce
yukarıdaki makası daraltmak."
DHA

Hugo, Türkiye'de önemli, iyi forvet
oyuncuları bulunduğunu kaydede-
rek, "Burada oynadığımız hazırlık
maçında ve beğendiğim, iyi forvet
olduğunu düşündüğüm oyuncular
var. Erzurumspor'da oynayan Ri-
cardo. Hem oynadığımız maçta
hem de hazırlık maçında iyi per-
formans gösterdi. Sorduğunuzda
ilk aklıma gelen isim o. Tabii ki
çok yetenekli rakibimiz var. Ben de
29 yaşında olduğumu düşününce
yavaş yavaş tecrübe kazandım. Bu
ligde ve kendi takımımızda çok ye-
tenekli stoperler olduğunu düşü-
nüyorum. Ligde çok beğendiğim
forvet oyuncuları da var.  Lider ola-
rak değerlendirdiğim isimler var.
Thiago Silva, Mirando, Sergio
Ramos. Bunlar idol olarak baktı-
ğım ve çok beğendiğim stoper
oyuncuları” ifadelerini kullandı. 

Kaliteli
bir lig
var

Kadın futbolu için lig lazım
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, “Şu anda rakiplerimiz Rusya ve Hollanda’nın ligleri devam
ediyor. Bir tek bizim ligimiz yok, Bizse ligi olmayan bir takım olarak yine de iyi mücadele etmeye çalışıyoruz” dedi

AAnnttaallyyaa’’nnıınn  Manavgat ilçesinde Arslan Zeki
Demirci Emirhan Spor Kompleksi’nde, Porte-
kiz Futbol Federasyonu’ndan Sandra Braz
Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves
Santos hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma
ay yıldızlı sporcuların vuruşuyla başladı. İlk
yarısında oldukça tutuk oynayan Türkiye A
Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları
29'uncu dakikada Anna Belomyttseva ve
45'inci dakikada Marina Fedorova'nın golle-
rine engel olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı
Rusya’nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın
ikinci yarısında 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya
çıkan A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları
55’inci dakikada Derya Arhan’ın golüyle
skoru 2-1’e getirdi. Golün ardından beraber-
liği sağlamak için rakip kaleye sürekli atak
yapan kadın milliler, kazandıkları pozisyonları
gole çeviremeyince sahadan 2-1'lik mağlubi-
yetle ayrıldı. Bu sonuçla ay yıldızlı ekip, oyna-
dığı 10 maçta topladığı 5 puanla A Grubu'nu
5'inci sırada tamamladı. Maçın ardından
açıklama yapan A Milli Kadın Futbol Takımı

Teknik Direktörü Necla Güngör, karşılaşma-
nın çok yüksek tempoda oynandığını belirte-
rek, “Grup 2'ncisiyle oynadığımız ve gerçekten
kızlarımızın çok iyi mücadele ettiğini düşün-
düğüm bir maç oldu. Yenildiğimiz için mutsu-
zuz tabii. Çok daha iyi bir oyun
sergileyebilirdik” dedi.

Hedef dünya kupası

Hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak oldu-
ğunu söyleyen Türkiye A Milli Kadın Futbol
Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, sözle-
rini şöyle sürdürdü: "Dünya Kupası'nın ön
elemeleri oynanacak. Bundan sonraki en
büyük hedefimiz, o elemelerde elimizden gele-
nin en iyisini yapmak. Bu maçlar zaten bizim
için aslında bir prova niteliğindeydi. Bizim he-
defimiz çok iyi kurulmuş bir kadroyla Dünya
Kupası'nda ses getirmek. İlk hedefimiz eleme
grubundan çıkmak. Kızların son derece iyi bir
mücadelesi var. Bu mücadelenin üstüne biraz
daha kondisyon ve ligin başlamasıyla birlikte
artan bir süreç olmasını temenni ediyoruz."

IINNGG  Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe
Beko, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'a
93-91 yenildi ve sezonun ilk mağlubiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu hafta
karşılaşmasında Büyükçekmece Basketbol
kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk
etti. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan
müsabakaya hücumda etkili bir başlangıç
yapan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 29-28, ilk
yarıyı ise 49-47 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte
oyunun kontrolünü ele alan Büyükçekmece
Basketbol, 23-18'lik çeyrek skoruyla maçın final
periyoduna 3 sayı farkla önde girdi: 70-67. Son
periyotta Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki
sertliği sonuç getirirken, maçın normal süresi
82-82'lik skorla sona erdi ve uzatmalara geçildi.
Uzatma bölümünde rakibine karşı 11-9'luk üs-
tünlük kuran Büyükçekmece Basketbol, kendi
sahasında Fenerbahçe Beko'yu 93-91 mağlup
ederek rakibine ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı.
Büyükçekmece Basketbol ise 3'üncü galibiyetini
aldı. Müsabakanın en skorer ismi 25 sayıyla ev
sahibi ekipten Karvel Markeese Anderson oldu.
Fenerbahçe Beko'da ise Lorenzo Brown 21 sayı
üretse de bu performans takımını galibiyete ta-
şımaya yeterli olmadı.

Büyükçekmece
zoru başardı

TTFFFF 1'inci Lig'in lideri Altınordu, geride kalan
11 haftada 17 kez rakip fileleri sarsarken, 9
farklı futbolcu skora direkt katkı sağlamayı
başardı. Kırmızı-lacivertli takımda deneyimli
sağ kanat Ahmet İlhan Özek attığı 4 golle ta-
kımın en skorer ismi olarak dikkat çekerken,
bu futbolcuyu 3'er golle santrfor Ahmet De-
reli ve sol kanat Metehan takip etti. İzmir
temsilcisinde orta saha oyuncusu Burak İnce
2, ön libero Furkan Çil ve Oğulcan, sol kanat
Oğuzhan, stoper Yusuf Can ve santrfor Enis
ise 1'er gol kaydetti. Ligde pazar güne evinde
takipçisi Ankara Keçiörengücü ile karşılaşa-
cak Altınordu'da geçen hafta
Eskişehirspor  deplasmanında hafif sakatlık
yaşan sağ kanat Alper ile sol bek Ufuk'un du-
rumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. İzmir
temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Ahmet
İlhan, tedavileri süren Yiğit Emre, Emre
Nefiz, Enis, Yiğithan ve Hüseyin Altuğ forma
giyemeyecek. Sarı kart cezası sona Muzaffer
ile idman eksiğini kapatan Muhammed, Me-
tehan ve Ahmet Dereli ise kadroda yer alacak.

MMiissllii..ccoomm  3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta müca-
dele eden Silivrispor, yarın evinde oynayacağı
Muğlaspor maçı öncesinde 17 futbolcu, 1 yö-
netici, 2 teknik heyet, 1 malzemeci ve takım
otobüs şoförü olmak üzere 22 kişinin Covid-
19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten
yapılan açıklamada, "Covid-19 testinde 17
futbolcu, 1 yönetici, 2 teknik heyet, 1 malze-
meci ve takım otobüs şoförü olmak üzere 22
kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Gerekli
tedavi süreciyle ilgili tüm protokoller başlatıl-
mıştır'' ifadeleri kullanıldı. 

Bu takımda
herkes golcü

Silivrispor’u
virüs vurdu
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YENİ TRANSFERLER SEVİNDİRDİ

Beşiktaş derbisindeki 
yenilginin ardından 
Yukatel Denizlispor 

maçıyla galibiyet serisine başla-
yan Fatih Terim’in öğrencileri, 
Erzurumspor zaferiyle üst üste 
8’inci 3 puanını aldı. Puanını 
57’ye çıkaran sarı-kırmızılılar, 
diğer maçları beklemeksizin 
haftayı lider kapatmayı başar-
dı. Galatasaray’ın ara transfer 

döneminde Zamalek Kulübü’n-
den kadrosuna kattığı Mostafa 
Mohamed, muhteşem per-
formansını sürdürüyor. Erzu-
rumspor karşısında takımının 
iki golünü de kaydeden Mısırlı 
futbolcu, 6’ncı resmi maçında 
6’ncı golünü kaydetti. Takıma 
çok çabuk uyum sağlayan 23 
yaşındaki futbolcu, taraftarların 
gönlünü de fethetti.

Mostafa Mohamed’in çok hızlı 
şekilde Galatasaray’a adapte 
olmasında kaptan Arda Turan 
önemli rol oynadı. Mısırlı golcü 
Florya’ya adım atar atmaz 
hemen ağabeylik yapmaya 
başlayan Arda, Mostafa ile 
özel olarak ilgilenirken, hem 
Galatasaray’ın hedeflerini hem 

de Süper Lig’deki oyun yapısını 
genç arkadaşına anlattı. Tecrü-
beli futbolcu saha içerisindeki 
performansıyla da alkış alıyor. 
Erzurum karşılaşmasında sa-
hanın birçok noktasında görev 
yapan Arda, galibiyette anahtar 
rol oynayan isimlerden biri 
oldu.

Doğuştan ampute olan Ömer 
Güleryüz, henüz 13 yaşında 
arkadaşlarıyla sokak araların-
da top oynarken dikkati çekti. 
Daha sonra İstanbul’da bir 
takımda futbola başlayan Gü-
leryüz, başarılı performansıyla 
bir süre sonra Ampute Milli 
Takımı kampına çağrıldı. Am-
pute ligde gol krallığı unvanına 
sahip Güleryüz, 2017 Avrupa 
Ampute Futbol Federasyonu 
(EAFF) Avrupa Şampiyona-
sı’nda finalde İngiltere’ye karşı 
ilk golü de attı. Güler-
yüz, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle 2021’e 
ertelenen ve Polon-
ya’nın Krakow ken-
tinde 10-19 Eylül’de 
yapılması planlanan 
2020 Avrupa Ampute 
Futbol Şampiyonası’n-
da yine gollere imza 

atmak için aralıksız çalışıyor.

Hedef önce dünya 
şampiyonluğu

Ömer Güleryüz, 6 yaşınday-
ken futbola merakının başladı-
ğını söyledi.

Futbol oynamayı çok sevdi-
ğini vurgulayan Ömer, koltuk 
değneklerine sahip olduktan 
sonra arkadaşlarıyla mahallede 
ve halı sahada top oynamaya 
başladığını dile getirdi.

Arda önemli rol oynadı

Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor müsaba-
kasıyla Süper Lig’de tek 
bir takımda 300 maç ba-
rajına ulaşan ilk yabancı 
statüsündeki oyuncu 
olma unvanının sahibi 
olan Muslera, ayrıca 
sonradan Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlığı 
almayan yabancı futbol-
cular içerisinde Süper 
Lig’de en çok maça 
çıkan futbolcu olarak da 
kayda geçti. Sakatlığı 
nedeniyle uzun süre sa-
halardan uzak kalan ve 
bu sezonun 20. haftasın-
daki Yukatel Denizlispor 
maçıyla formasına ka-
vuşan Muslera, üst üste 
10 sezon aynı takım 
formasıyla Süper Lig 
maçına çıkan ilk yabancı 
oyuncu unvanını aldı. 
Bu sezon 8 lig müsa-
bakasında forma giyen 
34 yaşındaki kaleci, bu 
karşılaşmaların 5’inde 
kalesini gole kapattı. 
Tecrübeli file bekçisi, 3 
müsabakada ise sade-
ce 3 kez kalesinde gol 
gördü. Muslera, çıktığı 
300. lig karşılaşmasının 
ise 112’sinde kalesinde 
gole izin vermedi.

Galatasaray’da teknik 
heyet ve futbolcular, 
kazanılan her maçın 
ardından galibiyeti unu-
tup yeni hedefe yüzünü 
çeviriyor. Sarı-kırmızılı-
lar, şimdi ise MKE An-
karagücü maçına odak-
lanmaya başladı. Takım, 
kritik deplasmanda da 
kayıp vermek istemiyor.

Ara transfer dönemi-
nin bir başka kahrama-
nı DeAndre Yedlin de 
Erzurumspor karşılaş-
masında teknik heyet-

ten alkış alan diğer 
isim oldu. Sağ çizgiyi 

çok etkili kullanan 
ABD’li futbolcu, teknik 
direktör Fatih Terim’in 
verdiği görevleri yeri-
ne getirerek hocasın-

dan tebrik aldı.

Muslera çok kıymetli

Antalyaspor yenilmiyor
Bir başarı öyküsü

Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor mücadelesiyle 300. 
Süper Lig müsabakasına çıkan 
Muslera’nın 400 maça da çık-
masını istediğini aktaran Terim, 
şöyle konuştu: “Muslera’nın 
alınmasında ben de vardım. 
Kendisini o dönemki yönetimle 
Galatasaray’a alınmasını arzu 
etmiştim. Yönetimimiz de 
almıştı. İyi de bir iş yapmışız. 
Yabancı oyuncunun 300 maçı 
başarıyla oynaması, bunun içine 
şampiyonluklar, başarılar ve 

kupalar sığdırması çok önemli 
bir şey. Bugün kendi ülkemiz-
deki bir oyuncunun bile 10 sene 
üst üste oynamasının çok kolay 
olmadığı bir ortamda Muslera, 
müthiş bir performans sergiliyor. 
Ayrıca onu yabancı olarak da 
adlandırmıyoruz. Saha içi ve dışı 
herkesin takdirini kazanan biri. 
Kendisini tebrik ediyorum. En 
az 400 maç oynamasını düşü-
nüyorum. Bu da 2+1’e denk 
geliyor. Yönetimimiz Muslera 
ile gerekli şekilde görüşüyor. 

Muslera’nın da Galatasaray ile 
ilgili düşünceleri biliniyor. Bir 
sıkıntı olacağını zannetmiyo-
rum. Muslera’nın herhangi bir 
problem olmadan bizimle devam 
edeceğini düşünüyorum. Sadece 
ufak detaylar vardır. Onları da 
konuşurlar. Herhangi bir sıkıntı 
olursa biz de rica ederiz, devreye 
gireriz. Muslera da gereğini 
yapacaktır. Bazı şeyler ve de-
ğerlerin Galatasaray’ın değeri-
nin yanında önemi kalmadı. O 
noktaya gelindi.”

Erzurum temsilcisi karşısın-
da iki farklı devrede farklı görün-

tü çizdiklerini aktaran Fatih Terim, 
“İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İyi 

oynadık. Goller geç gelse de oyunun 
kontrolü bizdeydi. Düşüncelerimizi aşağı 

yukarı sahaya yansıttık. Çok dikkatli 
oynamamız gereken bir saha olmasına 

rağmen golleri de bulduk. İkinci yarı 
oyunun kontrolünü kaybettiği-

miz anda sıkıntılar yaşa-
dık.” diye konuştu.

Terim mutlu
 ASLAN 
KEYiFLENDi

Galatasaray’da Radamel Falcao 
2 Ocak’ta oynanan Antalyaspor 
karşılaşmasının ardından ilk 
kez süre aldı. Bir süredir fiziksel 
eksikliklerini kapatmaya çalışan 
Kolombiyalı futbolcu, yavaş 
yavaş daha çok süre almaya 
başlayacak. Teknik direktör 
Fatih Terim ve ekibi de, yıldız 
oyuncudan ligin kalan bölü-
münde faydalanmak istiyor.

Falcao geri döndü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında evinde Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor’u 2-0 yenerek üst üste 8’inci galibiyetini aldı. Puanını 
57’ye yükselten Sarı-kırmızılılar, 27’nci haftayı da lider tamamladı 8’de 8 yaptık

Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera 
ile yeni kontrat imzalamada sıkıntı yaşanmayacağını söyledi

Akdeniz ekibi, Süper Lig’in 28. haftasında konuk olacağı F.Bahçe’ye de 
kaybetmeyerek seriyi 12 maça çıkarmayı planlıyor

300 kere Muslera

Yedlin’e tebrik

Her maç 
çok değerli

Ligde son 8 maçı kazandıklarını 
hatırlatan Terim, “Sonuç olarak 
zor bir fikstürden çıkarak arka ar-
kaya 8. maçı kazanmak önemli bir 
başarı. Tabii bu 8 maçlık kısmın 
başarısı. Bizim için başarının anla-
mı sezon sonunu en yukarıda bitir-
mektir. Bu kısa periyottaki sonuç 
Galatasaray için ciddi bir ivmedir. 
Bu süreçte yediğimiz 3 golün 1’i 
penaltıdan. Akan oyunda sadece 
2 gol yedik. Bu da bizim açımız-
dan çok iyi.” ifadelerini kullandı. 
Terim, iki sezon önce Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor maçının 
ardından söylediği “8 de kapanır 
18 de” sözünün hatırlatılarak “Bu 
sezonun sloganı ne olur?” şeklin-
deki soru üzerine, “O gün 8 puan 
gerideydik. Allah’a şükür söyledi-
ğimizde mahcup olmadık. Boşa ve 
gereksiz konuşmamak, inanarak 
konuşmak önemli” değerlendir-
mesinde bulundu.

Leipzig, Almanya Birinci 
Futbol Ligi’nin (Bundesli-
ga) 23. haftasında Red Bull 
Arena’da Borussia Mönc-
hengladbach’ı konuk etti. 
Borussia Mönchengladbach, 
6. dakikada penaltıdan Jonas 
Hofmann ve 19. dakikada 
Marcus Thuram’ın attığı 
gollerle ilk yarıyı 2-0 önde 
tamamladı. İkinci yarıda 
daha üstün performans ser-
gileyen Leipzig, 57. dakikada 
Christopher Nkunku ve 66. 
dakikada Yussuf Poulsen’in 

topu filelere 
göndermesiyle 
skoru 2-2’ye 
getirdi. Karşı-
laşmanın 90+3. dakikasında 
Alexander Sörloth ile bir gol 
daha bulan Leipzig, müsaba-
kan 3-2 galip ayrıldı. Leipzig 
ligde üst üste beşinci galibi-
yetini alarak puanını 50’ye çı-
kardı ve lider Bayer Münih’in 
2 puan gerisinde 2. sırada yer 
aldı. Borussia Möncheng-
ladbach ise 33 puan ve maç 
fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.

Sörloth farkı
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KENDIMDEN
BASKA 
RAKIBIM YOK
2006 yılında katıldığı Popstar programıyla adından söz ettiren
Sevcan Dalkıran, Damga'ya konuştu. Müzik kariyerinde kimseyi
rakip olarak görmediğini söyleyen güzel şarkıcı, “Tek rakibim,
kendimim. Kenimden başka rakibim yok. Her geçen gün kendime
ne katabilirim, nasıl daha hızlı koşabilirim derdindeyim” dedi

B aşarılı kariyeri ve diller-
den düşmeyen şarkıla-
rıyla isminden sıkça söz

ettirmeyi başaran Sevcan Dal-
kıran, Damga'ya konuştu. En
büyük hayallerinin gerçekleşti-
ğini anlatan güzel şarkıcı,
“Harbiye Açıkhava Sahne-
si'nde, kendi yazdığım şarkıla-

rımı seslendirmek hep bir ağızdan
söylemek. Hayallerimin çoğu gerçekleşti,
devamı pek yakında. Bunun için canla başla
çalışıyorum, hiç durmadan elimden ne ge-
lirse yapıyorum” ifadelerini kullandı.

nMüzik kariyerinizden biraz bahseder
misiniz?
2006 yılında katıldığım Türkiye popstar yarış-
masıyla başladı hikâyem. İkinci oldum.Aka-
binde eğitim için kolları sıvadım. Haliç
Üniversitesi Türk müziği konservatuarını, Li-
sans- yüksek lisans seste ileri icra mezunu
olarak bitirdim. Sektörde yaklaşık 8 sene,
majör televizyon kanallarında orkestra solisti
olarak yer aldım. 7 sene sevgili Seda Sayan’ın
back vokali olarak devam ettim.

nSon çalışmanızdan biraz bahsedebilir 
misiniz?
Yapımcılığını Noah Entertainment’in üstlen-
diği “ Kalbin Cahil”’in söz ve müziği Zeynep
Akın’a ait. Düzenlemesini eşi Oben Akın üst-
lendi.. Şarkının kompozisyonu beni çok etki-

ledi, tesadüf değil tevafuk misali buluştum bu
güzel şarkıyla. Yönetmenliğini Ecem Gün-
doğdu üstlendi. Şarkının ruhuna yönelik duy-
gusal bir kliple taçlandırdık.

nEn büyük hayaliniz nedir, hayallerinizi 
gerçekleştirebildiniz mi?
Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde, kendi yazdı-
ğım şarkılarımı seslendirmek hep bir ağızdan
söylemek. Hayallerimin çoğu gerçekleşti, de-
vamı pek yakında.

nMüzikle tanışmanız nasıl oldu?
Annenim 7. yaş günümde doğum günü hedi-
yesi olarak aldığı kaset çalarla başladı hika-
yem, sonrası 45 lik kasetlere sesimi kaydedip
dinlememdi.

nSizce sanatçılar son zamanlarda albüm 
çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?
An itibariyle djital bir çağda yaşıyoruz, eski-
den yılda 1 albüm yapılırken, şimdilerde en
çok 3 ay’ da bir single projesi yayınlanıyor.
Çok hızlı tüketiliyor müzik, o sebepten olabi-
lir.

nSiz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı
tercih edersiniz?
Şuan için single, ama ileride mutlaka

bir albüm.

nKendinize rakip olarak gördüğünüz 
bir sanatçı var mı?
Tek rakibim, kendim. Her geçen gün kendime
ne katabilirim, nasıl daha hızlı koşabilirim
derdindeyim. Tabiki severek dinlediğim, feyz
aldığım sanatçılar var.

nSahne hayatınız için vazgeçmek zorunda
olduğunuz şeyler oldu mu?
Benim hayatım sahne, bilmem anlatabildim
mi...

nHiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik 
kariyerinizi nasıl etkiledi?
Çok şükür. Yaşamadım.

nBazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu 
biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?
Elbette herkes gibi olduğu kadar.

nŞimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız
konu neydi?
Tüm insanların ortak davası sevmektir. Fakat
insanlar anlamak istediği kadar yanımda
durdu.

nYoutube izlenmelerinden gelir sağlıyor 
musunuz? Size bir gelir sağlıyor mu?
Şimdillik maddesel bir dönüşü yok. YouTube
kanalım aktifleşecek en yakın zamanda.

nYeni projeniz ne zaman geliyor?
3 ay sonra, temposu yüksek bomba bir 
şarkıyla geliyorum.

nSahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız
arasında bir fark var mı?
Günlük hayatımda çılgın, eğlenceli bir o ka-
darda snoop takılırken, sahnedeki Sevcan’ı
ben bile tanıyamıyorum. Sahne bir illüzyon-
dur. Gizemli, sempatik birazda cüretkâr ol-
mayı seviyorum.

nEvlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?
Evli olmadığım için bilmiyorum.

nPop müziği sizce nereye doğru gidiyor?
Şimdilerde ne kadar hayıflansakta, bir o
kadar dejenere olsa da, pop müzik asla ölme-
yecek biliyorum. Zaman.

nBir albüm ya da single çıkarmanın maliyeti
nedir? Sizce verilen emeklere değiyor mu?
Müzik yapmak pahalı bir iş. Ekip kurmak,
genel bir marka yönetimi tasarlamak mağli-
yetli olabiliyor. Ucuz olduğu vakit kanımca
kötü tınlıyor. Bugün olmazsa bile bir gün de-
ğeceğine eminim.

nPandemi döneminin müzik sektörünü nasıl
etkilediğini biliyoruz. Sizce bu dönemi en az

zararla atlatmak için ne yapılmalı?
Pandemi sürecinde mağduriyet yaşandı elbet.
Pes etmemek lâzım, üretmeye devam etmek
gerek! Yeni şarkılar, yeni melodiler keşfetmek
için duygularımıza asla gem vurmamalıyız.
İnadına daha çok müzikle harmanlayalım
kendimizi. Bu günler geçecek, güzel günler
göreceğiz.

nHayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler
var mı?
Her şey olması gerektiği gibi, yerli yerinde
hallice.

nModa danışmanınız var mı? Giyim 
konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?
Tabiki arada iş birliği yaptığım stlist’lerden
destek alıyorum. Fakat çoğu zaman, kendimi
özgür hissettiğim parçaları vazgeçilmez 
kılıyorum.

nPandemi döneminde sahne alabiliyor 
musunuz?
Üzülerek kocaman bir hayır diyorum.

nHayatında "Seni çok bekledim" dediğiniz
birisi oldu mu ?
İnanın hiç olmadı.

nTürkiye'de müzik sektöründe Sezen Aksu,
Barış Manço, Erkin Koray gibi sanatçılar çık-
mıyor. Çıksa da eski şarkıları yorumlamak 
istiyorlar. Bunun sebebi sizce nedir?
Ah o eskiler. 70-80-90 ‘ lar.. Eskiden yozlaş-
mayan samimi duygular kaleme dökülüyor-
muş. Şimdilerde yaşanan sözde aşkların,
dostlukların, sevmelerin, sevilmelerin esamesi
okunmuyor, işte bu sebepten.

nSon olarak sevenlerinize neler söylemek 
istersiniz?
Ne mutlu bana, melek kalpler sarmış dört bir
yanımı.. Sosyal medya üzerinden gelen tebrik
mesajlarınız, dualarınız, varlığınız çok kıy-
metli.. Öncelikle fan sayfalarım olmak üzere,
tüm güzel niyetlere kocaman sevgilerimi gön-
deriyorum. Biz birlikte güzeliz.

SEDAT
SARIKAYA

SÖYLEŞİ

KISA KISA
Hangi mesleği yapmak

istemezsiniz?
İstanbul’da ’ da taksi

şöförü olmak 
istemezdim.

En nefret ettiğiniz 
şey nedir?

Öyle bir duygu
barındırmıyorum desem..

Hangi takımı 
tutuyorsunuz?

Fenerbahçe.

Uğurlu sayınız nedir ?
Yedi.

En sevdiğiniz renk
nedir?
Sarı.

Burcunuz nedir?
Yengeç.

En son izlediğiniz film?
Platform.

En son gittiğiniz konser ?
Ebru Gündeş.

Sevcan
Dalkıran
kimdir?

Haliç Üniversitesi Türk Müziği Kon-
servatuvar bölümünden mezun
olmuştur. En son Seda Sayan ve
Uğur Arslan'ın birlikte sunduğu
Evleneceksen Gel isimli pro-

gramda şarkılarını seslendirerek
gündeme gelen Sevcan Dalkıran
2017 yılında Azerbaycan’lı sanatçı

Üzeyir Mehdizade ile birlikte Ay
Balam isimli şarkıya düet yapmıştır.

Bir röportaj’da programın
kaldırıldığını bu nedenle

Evleneceksen Gel Programında
olmayacağını açıklamıştır. Sevcan
Dalkıran aslen Mersin’lidir. Ancak

boyu, kilosu, doğum yeri ve
doğum tarihi gibi bilgilere henüz
ulaşılamamıştır. Yaşantısını İstan-

bul’da sürdürmektedir.

HER ŞEY
POPSTAR’LA

BAŞLADI

KoronavirüsBilim Kurulunca belirle-
nen öncelik sırasına göre ücretsiz ya-
pılan aşılama faaliyetini sürdüren
sağlık ekipleri, sistemlerinden ön kont-
rollerini yaptıktan sonra aşıya uygun
olan kişinin onayını da alarak aşılama
sürecini tamamlıyor. Bingöl'de yaşlı-
ları ev ortamında aşılamak için adres-
lerine giden sağlık ekipleri, il ve ilçe
merkezlerinin yanı sıra kırsal ve yük-
sek kesimlerde kar yağışının yoğun ol-
duğu bölgelerde de aşı çalışmalarını
sürdürüyor. Sağlık ekipleri karlı dağ-
ları aşarak, bazen de araçlarını bırakıp
metrelerce yol katederek, yaşlıları
Kovid-19'a karşı korumak için aşı ça-

lışmasını büyük bir öz veriyle yapı-
yor.Kentin karlı dağlarının eteklerin-
deki 2 bin 500 rakımlı Yelesen köyüne
aşılama çalışmasına giden ekiplerin
zorlu yolculuğu drone ile görüntü-
lendi. Sağlık çalışanları, yaşadıkları
zorlukların ardından aşılarını yaptık-
ları yaşlı vatandaşların duası ve güler
yüzüyle tüm yorgunluklarını atıyor.

Vatandaşlara ulaşıyorlar

Ebe Sehergül Tekin, yaptığı açıkla-
mada, Kovid-19 süreci başından bu
yana filyasyon, daha sonra da aşı-
lama ekipleri içerisinde yer aldığını
söyledi. Aşı çalışmalarını 6 ekiple yü-
rüttüklerini dile getiren Tekin, kent ge-
nelinde 12 bin 100 kişiye birinci doz,
yaklaşık 4 bin kişiye de ikinci doz aşı
yaptıklarını aktardı. Tekin, mobil ekip-
lerin de aşı çalışmalarını sürdürdü-
ğünü, köylerde yaşayan yaşlılara aşı

hizmeti götürdüklerini belirtti. Kış
şartları nedeniyle ulaşımda çok fazla
zorluk yaşadıklarına değinen Tekin,
bu zorluklara rağmen vatandaşların
duaları, güler yüzü, güzel sözleri ve
memnuniyetlerinin işlerini kolaylaştır-
dığını anlatarak, "Filyasyona başladı-
ğımız ilk zamanlarda insanların salgın
süreciyle ilgili çok büyük korkuları
vardı fakat onlara götürdüğümüz hiz-
metler güven duygusu sağladı." diye
konuştu. Tekin, Bingöl halkının sağlık
çalışanlarının yaşadıklarını göz
önünde bulunduklarından aşı olmak
istediğini aktararak, insanlara hizmet
götürürken umutlu ve huzurlu olduk-
larını dile getirdi. Bingöl'ün konumu
gereği çok fazla kar yağışı aldığını,
bunun da kendilerini zorladığını anla-
tan Tekin, şöyle devam etti: "Bölgede
kullandığımız araçlar her ne kadar
iklim şartlarına uygun olsa da çoğu

zaman 5-6 metrelik kar tünellerinin
arasında ulaşım sağlıyoruz. Araçların
gitmediği yerlere ulaşmak için saat-
lerce yürüdüğümüz bile oluyor fakat
bunların hiçbiri bizim için bir engel
değil. Bugüne kadar herhangi bir güç-
lükten, ulaşım zorluğu ya da bulun-
duğu konumdan hizmet
vermediğimiz vatandaş yok."

Sağlık çalışanlarına dua ettiler

İkinci doz aşısını olan 87 yaşındaki Ali
Alpkıray da aşı yaptırdığı için çok
memnun olduğunu vurgulayarak,
"Allah razı olsun, hoş geldiler, sefa ge-
tirdiler, ilk aşımı yaptırmıştım, çok
iyiydi, ikincisi de iyi olacak inşallah."
dedi. 73 yaşındaki Lutfiye Alpkıray da
Zazaca yaptığı konuşmada, sağlık ça-
lışanlarına dua ederek, "Allah sizleri
kaza beladan korusun. Allah ve Pey-
gamber sizlerden razı olsun." dedi.
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