
Kanal İstanbul’un
temelini atacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum "2021, Kanal

İstanbul'un başladığı ve hızlı bir şe-
kilde yapılacağı bir yıl olacaktır. İlk
yarısında temelleri atılır diye düşü-
nüyorum" dedi. Kurum projeyle il-
gili planların tamamlandığını, ocak
ayı itibarıyla planların askıya çıkarı-
lacağını belirtti. Kurum, "Yüzde
52'sini yeşil alanlara ve sosyal do-
natılara ayırdığımız Kanal İstanbul

Projemizin ÇED
sürecini üniversi-
telerimizin, va-
tandaşlarımızın
görüşlerini ala-
rak tamamladık.
Üç etapta çevre
düzeni planları-
mızı onayladık"
ifadelerini 
kullandı.
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Murat Kurum

BAKAN KURUM, TARİH VERDİ

Kadınlar kendisine
güle güle diyecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
'vitrin mankeni' ifadesinin ar-

dından CHP PM üyesi avukat
Sevgi Kılıç, Erdoğan'ın açıklama-
sını kınarken; CHP İstanbul İl Baş-
kanı Canan Kaftancıoğlu da
"Sembolik diyerek kendi partisin-
deki kadınları aşağılayan Erdoğan
vitrin mankeni diyerek başta PM
üyemiz Sevgi Kılıç ve il yöneticimiz
K. Celayir
olmak üzere
tüm kadınları
aşağılamıştır
Çok yakında
meydanlarda
yuhalattığı ve
aşağıladığı
bütün kadınlar
kendisine güle
güle diyecek"
diye konuştu.
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Canan Kaftancıoğlu

ERDOĞAN’A TEPKİ GÖSTERDİ

Çağrılara Soylu
cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Van'ın Edremit ilçe-

sinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni zi-
yaret edip, burada görev yapan
sağlık çalışanlarının yeni yılını kut-
ladı. Soylu, İpekyolu ilçesine bağlı
Karşıyala Mahallesi'nde kolu kırı-
lan 16 yaşındaki Recep Esenboğa
için 112 Acil Komuta Merkezi'ne
gelen çağrıya cevap verdi. Kendi-
sini tanıtıp, geçmiş olsun dileklerini
ileten Bakan Soylu, aileden hasta-
nın bilgilerini ve adresini alıp, ekip-
leri bölgeye yönlendirdi. I SAYFA 7
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EKİPLERİ YÖNLENDİRDİ

Bu millete ait her 
şeyle kavgası var

Sözcü gazetesini eleştiren
AK Parti Sözcüsü Ömer

Çelik, "Ayasofya Camii'nin açılma-
sından ve milletimizin sevinmesin-
den rahatsız olanların bu millete ait
her şeyle kavgası var" ifadelerini
kullandı. Çelik, "Milletimizin değer-
lerinin güçlenmesi için çalışmaya
devam edeceğiz. Milletimizin sevin-

mesi için gayret
edeceğiz. Ege-
menliğin millete
ait olduğu ilkesi
pusulamız ol-
maya devam
edecek. Milleti-
mizin duasına ve
sevincine katı-
lanlara ne
mutlu" dedi. 
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Ömer Çelik

ÇELİK’TEN AYASOFYA ELEŞTİRİSİ

İşte yeni yılın 
ilk şikayetleri

Şikayetvar, 2020’ye veda etti-
ğimiz yılbaşı gecesinde,

2021'nin ilk şikayetlerini derledi.
Yeni yılın ilk bir saatinde gelen şika-
yetleri mercek altına alan Şikayetvar
verilerine göre, gelen şikayetlerin
geneli bu özel gece üzerinden şekil-
leniyor. Kimi kullanıcılar pişmeyen
bulgurdan, gelmeyen hindi sipari-
şinden, kaçırdığı uçaktan şikayetçi
olurken; bazıları da yılbaşı gecesi

kesilen elek-
trikten, bayat
satılan çiko-
latadan, 
yayından 
kaldırılan 
diziden 
şikayetçiydi. 
I SAYFA 4
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“HİNDİ SİPARİŞİM GELMEDİ”

3 ÇEYREK BİLET SATILMADI

Sayfa 3
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Şükür ki
lanet 2020 bitti
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AK Parti döneminde
İBB'nin Kasım 2016’da

başlatılan 10,10 kilometrelik T5
Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı
Tramvayı’nın 12 istasyon ve 8,8
km’den oluşan Cibali-Alibeyköy
Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı-
nın açılışı gerçekleştirildi. Törene,
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve
İyi Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener de katıldı. Törende konu-

şan, "Biz göreve geldiğimizde ne
acı ki bu metro hatları çalışmaz
durumdaydı. Yüzde 55 oranında
tamamlanmıştı. Biz göreve geldi-
ğimizde çok büyük eksiklikleri gi-
dererek devam ettik" dedi. İYİ
Parti lideri Meral Akşener ise
İmamoğlu'na çağrı yaparak, "İs-
tanbul’un Türkiye’de yaşanabilir
tüm kadınlar için, nefes aldıkları
bir kent olmasını sağlamanızı isti-
yorum" şeklinde konuştu. 

ç Törenin ardından 
gazetecilerin sorularını 

cevaplayan CHP Lideri Kemal
Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin
"Cumhurbaşkanı vitrin mankeni
gibi başı örtülü bazı isimleri yanı-
nıza alarak, halkı kandırdığınızı
söyledi. Bu açıklamasına ne söy-
lersiniz?" şeklindeki sorusuna, "Bir
kadına bundan daha ağır hakaret
edilmez. Ne demek ya vitrin man-
keni?" tepkisini gösterdi. "Kendi

partisinden olursa hiçbir sorun
yok, başka bir partiden olursa vit-
rin mankeni. Hangi akılla hangi
mantıkla bunu söylüyor?" diye
soran Kılıçdaroğlu, "Ben Erdo-
ğan’ın bütün başı örtülü kadınlar-
dan açık ve net özür dilemesini
bekliyorum. Yazıktır günahtır ya.
Toplumu ayrıştırmak, toplumu
kavga eder hale getirmek yetmedi
mi arkadaş. Biraz da sesini kes ya"
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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TOPLUMU BİRBİRİNE DÜŞMAN ETMEK YETMEDİ Mİ?

YENI YIL SURPRIZI!
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçiş ücreti yüzde 26'lık zamla
13.25 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise 117.9 liradan 147.5 liraya çıktı

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE DUDAK UÇUKLATAN ZAM

MILLETI ALDATAMAZSINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsü  konusunda kullandığı ifadelere ilişkin, "Bu zat artık bu çağda yaşamı-
yor" dedi. Kılıçdaroğlu'na da seslenen Erdoğan, "Yanına iki tane başörtülü alıp da bununla milleti aldatma sürecini bıraksın" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
cuma namazı çıkışında ko-

nuştu. Başörtülü hakimler hakkında
yaptığı açıklamalar nedeniyle Kemal
Kılıçdaroğlu'nun bile tepkisini çeken
CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar'ı
eleştiren Erdoğan, "Bu zat, artık bu
çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı.
Bu ne yazık ki CHP zihniyetinin faşi-

zan anlayışının geçmişte olduğu gibi
bugüne yansımasıdır. Bu faşist anla-
yış hala yaşamını sürdürüyor. Nasıl
bir inanç, fikir özgürlüğü bu? Bırakın
artık bu işleri" dedi. Erdoğan, “Öyle
kalkıp da Bay Kemal yanına iki tane
başörtülü alıp, bununla milleti al-
datma sürecini de bir kenara bıraksın.
Geçin o işleri” diye konuştu. 

ç Şartların belli oldu-
ğunu ve şartların içe-

risinde "Başörtülü olan,
hakime, savcı, polis olamaz"
ifadesinin bulunmadığına
dikkati çeken Erdoğan, "Oy
almak için bazı yerlerde gö-
rüyorsunuz başörtülü birkaç
kişiyi yanlarında adeta vitrin

mankeni gibi getirip koymak
kimseyi aldatmıyor. Geçti o
işler. Bugün parlamentoda
başörtülü bayanlarımız var.
Bay Fikri, görüyor musun
bunları? Bak buralara kadar
gelindi. Tabii Bay Kemal bir
şey söyleyemiyor" şeklinde
konuştu. I SAYFA 7
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BU ZAT, ARTIK BU ÇAĞDA YAŞAMIYOR!

Genel tavsiyeler
kaygı oluşturuyor

2021’in ilk günlerinde
kişisel yeni yıl hedefleri

belirlemenin önemine işaret
eden uzmanlar, herkes için
önerilen genel tavsiyelerin
kimi zaman kişide kaygı oluş-
turduğunu vurguluyor. Uz-
manlar uzun listeler yerine,
belirlenecek sloganların kişiyi
daha çok motive edeceğine
dikkat çekiyor. Klinik Psikolog
Özgenur Taşkın, herkes için
önerilen genel listeler yerine
kişinin kendi ihtiyaçlarına

uygun listesini hazırlaması
gerektiğini belirterek,

"Başkalarına uygun
olan yeni yıl listele-
rini kendimize uy-
gunmuşçasına
üstlenmeye çalış-
mak aslında iste-

mediğimiz
hedefleri üzeri-
mizde baskı
olarak hisset-

memize sebebi-
yet verebilir"

dedi. I SAYFA 8
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BAY FİKRİ, GÖRÜYOR MUSUN BUNLARI?

Büyük ikramiye 
Varlık Fonu’na çıktı

Sisal Şans tarafından 31
Aralık Perşembe günü ger-

çekleştirilen Milli Piyango özel yıl-
başı çekilişinde 100 milyon TL’lik
büyük ikramiye bir adet çeyrek bi-
lete isabet etti. Satılan tek çeyrek
biletin sahibi 25 milyon TL’lik ik-
ramiye kazandı. Satılmayan üç
çeyrek biletin ikramiye tutarı olan
75 milyon lira Türkiye Varlık Fo-
nu'na kaldı. Büyük ikramiye Ma-
nisa'nın Akhisar ilçesinden alınan
bilete isabet etti. Amorti çıkan 
sayılar ise 0 ve 5 oldu. 
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Eminönü-Alibeyköy Tram-
vay Hattı'nın ilk etabının
açılış töreninde konuşan
CHP Lideri Kılıçdaroğlu,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
vitrin mankeni ifadesine
tepki gösterdi. "Kendi par-
tisinden olursa sorun yok,
başka bir partiden olursa
vitrin mankeni" diyen Kı-
lıçdaroğlu, "Bütün başı ör-
tülü kadınlardan açık ve
net özür dileme-
sini bekliyorum.
Yazıktır günah-
tır ya" ifadele-
rini kullandı

ERDOGAN
OZUR DILESIN

MERAL AKŞENER, İMAMOĞLU'NA ÇAĞRIDA BULUNDU

Millet İttifakı ortağı Meral Akşener ile birlikte açılışa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ı eleştirerek, "İnsanlara hakaret etmekten vazgeç, senden yana olan herkes çok iyi karşında olan
düşman. Bu ülkede beraber yaşıyoruz. Bırakın 2021’in birinci günü milletin yüzü gülsün bari" ifadelerini kullandı. 

İNSANLARA
HAKARET
ETMEKTEN
VAZGEÇ!

Yeni yılla birlikte otoyol ve köprülerin
geçiş ücretlerine de büyük zam geldi.

Fiyatlar araç sınıflarına göre değişirken, zam
oranı ortalamada yaklaşık yüzde 25 oldu. Yap
işlet devret yöntemiyle yapılan ve devletin
dolar üzerinden yüksek geçiş garantisi verdiği
köprülerdeki yüksek ücretler dikkat çekti. İs-
tanbul’da en yoğun olarak kullanılan ve Kara-

yolları Genel Müdürlüğü’ne ait olan 15 Tem-
muz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Meh-
met Köprüsü’nde geçiş ücretlerine yüzde 26
zam geldi. Bu köprülerden bir otomobilin ge-
çişi, 10,50 TL’den 13,25 TL’ye yükseldi. Ücret-
ler minibüsler için 13,50 TL’den 17 TL’ye,
otobüsler için 29,5 TL’den 37 TL’ye, motosik-
letler için 4,25 TL’den 5,25 TL’ye yükseldi.

ç
İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan
yüzde 11'lik zammın ardından taksi-

metre cihazlarını güncellemek isteyen taksi-
ciler, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda
kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu.
Taksi şoförlerinden Ahmet Diker, saatlerdir
beklediğini söyleyerek, "Buradaki yoğunlu-
ğun tek sebebi Anadolu yakası araçlarının,
Avrupa yakasına gelmesi" dedi. I SAYFA 5

Elektriğe yeni yılla birlikte yüzde 6'lık
zam gelirken, Elektrik Mühendisleri

Odası, "Asgari koşullarda dört kişilik bir ailenin
1 Ocak 2020’de 163,4 TL olan elektrik faturası
183,4 TL’ye yükselmiş oldu” dedi. I SAYFA 8
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GÜNCELLEME KUYRUĞU!

GİZLİ ZAM YAPILMASIN

Klinik 
Psikolog 
Özgenur
Taşkın

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
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Z orlu bir yılın ardından yılbaşı sofra-
sında ölçüyü kaçırdınız, bol kalorili yi-
yecek ve içeceklerle ve şüphesiz

tatlılarla stres atmaya çalıştınız. Ancak yine
de yenilenmek elinizde! Yeni yılın ilk günü
bazı kuralları dikkat ederek, fazla kalorilerin
yağa dönüşmesini engelleyebilirsiniz. Peki
ama nasıl? Acıbadem International Hasta-
nesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem
Arıburnu, bunun basit ama etkili bazı püf
noktaları olduğunu, hemen moralinizi boz-
mamanız gerektiğini belirterek “Diyetteyken
veya sağlıklı beslenmeye çalışırken özel gün-
lerde rutinden çıkmak, düzenin bozulması ve
sonucunda aşırı yemek yemek motivasyonu-
nuzu bozabilir, fakat ilerlemenizi yavaşlat-
maz veya kilo vermenizi engellemez. Doğru
araçlar verildiğinde, vücudumuz toksinleri
atma, enfeksiyonlarla savaşma ve sağlığı sür-
dürme konusunda son derece yeteneklidir.
Bu nedenle yılbaşı gecesinin ertesi sabahı bir
telaşla detoks diye herşeyin suyunu sıkıp iç-
menize gerek olmadan, yapmanız gereken
tek şey doğru yiyecekler
yiyerek vücudunuzu
desteklemektir. Basit
ama etkili ipuçları, yolu-
nuza geri dönmenize ve
hedeflerinize doğru
devam etmenize yar-
dımcı olacaktır“ diyor.
Beslenme ve Diyet Uz-
manı Elif Gizem Arı-
burnu, yeni yılın ilk
gününde yenilenmeniz
için 7 altın öneri sıraladı,
önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu.

Güne canlandırıcı
bir kahvaltı ile
başlayın

Yemekleri fazla kaçırdı-
ğınız bir akşamın saba-
hında kahvaltıyı atlamak
size cazip gelse de, yeni
yılın ilk gününe sağlıklı
bir öğün ile başlamak
rutininize geri dönme-
nize ve gün boyunca
daha sağlıklı seçimler
yapmanıza yardımcı
olur. Güzel bir başlangıç
için kahvaltınızda protein içeriği yüksek olan
yumurtayla, lif ve c vitamini açısından zengin
olan kırmızı biber, maydanoz, roka gibi ye-
şiklliklere yer vermelisiniz. Daha hafif bir
kahvaltı etmek isteyenler ise yulaf ezmeli,
sütlü, taze meyveli bir kahvaltı tercih edebilir.

Kendinizi aç bırakmayın, 
öğün atlamayın

Öğün atlamak, açlığı ve iştahı artırarak aşırı
yeme hissinin devam etmesine sebep olur.
Bundan dolayı gün içerisinde muhakkak ara
öğününüzü yapmalısınız. İki üç saatte bir
beslenmeye dikkat etmeli fakat öğünlerinizin
içeriğini hafifletmelisiniz. 100 kaloriden az
olan ara öğün seçenekleri olarak; 2 kuru ka-

yısı + 2 tam ceviz içi, 1 adet wasa + 1 dilim
az yağlı beyaz peynir, 1 fincan leblebi + 1 çay
bardağı ayran, 2 yk yoğurt + 1/2 ufak boy
meyve tüketebilirsiniz.

Su tüketiminizi artırın

Vücudumuzun su dengesi, solunum, ter ve
idrar ile oluşan sıvı kaybının yerine konma-
sıyla sağlanır. Yetişkin bireyler metabolizma
atığı olarak günde yaklaşık 2 – 2,5 litre su
kaybederler. Bundan dolayı da genel öneriler
günlük 2,5 litre su içmeniz yönündedir. Fakat
böyle özel günlerde artan çay, kahve, alkol
tüketimi vücudumuzdaki su atılımını daha
da arttırır. Bu sebeple 1 Ocak günü su tüket-
meyi ihmal etmemek hatta artırmak vücudu-
nuzun ihtiyaç duyduğu suyu yerine
koymanızı sağlarken, kalori alımınızı azalt-
manıza ve dinlenme enerji harcamalarınızı
geçici olarak artırmanıza da yardımcı olur.

Hareketsiz kalmayın, yağları
depolamayın

Bir önceki akşamın vermiş olduğu yorgunluk
hissi ile tüm gününüzü televizyon karşısında

geçirmeyin. Hareketlen-
mek, egzersiz yapmak
motivasyonunuzun art-
masına dolayısıyla da
rutininize dönmenize
olanak sağlar. İmkanı
olanlar muhakkak açık
havada 1 saat yürüyüş
yapmalı, evde olan kişi-
ler ise dans ederek, pila-
tes, yoga yaparak ve
hatta tempolu temizlik
yaparak kalorileri 
yakmalı.

Ana öğünlerinizde
hafif beslenin

Öğle ve akşam yemek-
lerinizde, yılbaşı gecesi
fazlasıyla çalışan sindi-
rim sisteminizi bugün
daha da yormamak
için, kolay sindirilecek
besinler tercih edin. İki
ana öğünde de zeytin-
yağlı sebzeler tüket-
meye, probiyotik içeriği
yüksek olan yoğurt ve
kefir tüketmeye özen
gösterin. Hafif beslenir-

ken karbonhidrat tüketmeyi de ihmal etme-
yin, karbonhidrat kaynağı olarak tam tahılları
tercih edin, porsiyon miktarını küçük tutun.

Mutfağınızı temizleyin

Özel bir akşamın ardından uğraşılması gere-
ken şeylerden bir tanesi de etrafta kalan tüm
yiyeceklerdir. Siz rutininize geri dönmek ve
sağlıklı beslenmek isterken, sizi cezbederler.
Bundan dolayı önceki akşamdan kalan kı-
zartmalardan, yağlı, tuzlu, şekerli yiyecekler-
den ve su haricindeki içeceklerden uzak
durun. Karbonhidrat alımınızı sınırlayın. İlk
gün hatta ilk hafta tatlı kaçamağı yapma-
maya çalışın, tatlı ihtiyacı duyarsanız kuru
meyvelerden destek alın. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, yeni
yılın ilk gününde yenilenmeniz için 7 altın öneri 
sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif
Gizem Arıburnu, “Bu yeni günde,
yılın başında kendinize gerçekçi
hedefler belirleyin ve sağlıklı bes-
lenme sürecinizi kolaylaştırmak

için bir plan yapın.
Örneğin; günde 3
porsiyon yeşil
sebze yemek veya
akşam geç saat-
lerde yemek yeme-
mek gibi basit
hedefler işe yara-
yabilir. Alışverişe
çıkarken liste yap-
mak, sağlıklı bir

yemek kitabı almak veya haftalık
egzersiz hedefleri belirlemek gibi
diğer pratik öneriler de sizi sağlıklı
yaşamınıza bir adım daha yaklaştı-
rabilir.” diyor.

Her gün sağlıklı

bESlEnin

Evde huzur için
ne yapmalı?
Aynı çatı altında huzuru artırmanın, bir arada
sağlıklı bir iletişim sürdürebilmenin yolları neler?
Uzman Klinik Psikolog Deniz Keskin bu yolları
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Günlük yaşam alışkan-
lıklarımızı derinden sar-
san yüzyılın salgın

hastalığı Covid-19 pandemisi şüp-
hesiz zor ve benzerine rastlanmayan
bir süreç. Dışarının tehlikeli ve bazen
yasak olduğu bir dünyada; ofis,
yemek arası, kahve molası, okul,
okul bahçesi, restoran, sinema sa-
lonu, terapi odası, spor salonu ve
diğer her yaşam alanı eve, içeriye sı-
kıştı. Aynı evde yaşayan bireyler bir-
birlerini ilk defa bu kadar sık ve
yakından görüyor, birbirlerinin gün-
lerine, bedensel ve ruhsal olarak her
haline bu denli tanıklık ediyor. Hal
böyle olunca aynı çatı altında çift
ilişkilerinde problemler de giderek
artıyor. Acıbadem International
Hastanesi’nden Uzman Klinik Psi-
kolog Deniz Keskin “Araştırmalar;
dünyanın her yerinde; kültürel ve
sosyoekonomik düzeyden bağımsız
şekilde, boşanma oranlarının arttı-
ğını, ilişki problemlerinin şiddetlen-
diğini, ebeveyn-çocuk ilişkilerindeki
sorunların yoğunlaştığını gösteriyor.
Covid-19 öncesi zamanlarda bera-
berlikleri yolunda ilerleyen çiftlerin
dahi, karantina süreçleri içinde çe-
şitli çatışmalar yaşamaya başladığı,
ilişkisel şikayetlerle psikoterapiye
başvurduğu gözlemlenmekte. Oysa
bu hızlı ve hazırlıksız değişimin, her
çift için zorlayıcı etkileri olması do-
ğaldır ve bu karmaşık zamanlardan
geçerken, bağları güvenli, içeriyi ko-
runaklı tutabilmeye ihtiyacımız var”
diyor. Peki aynı çatı altında huzuru
artırmanın, bir arada sağlıklı bir ileti-
şim sürdürebilmenin yolları neler?
Uzman Klinik Psikolog Deniz Kes-
kin bu yolları anlattı, önemli uyarılar
ve önerilerde bulundu.

Kişisel alanlara saygı duyun

Çift olmak her şeyi birlikte yapmak
ve her deneyimi aynı his-
lerle yaşamak anla-
mına gelmez.
Yakınlık, bazen
aynılık yanıl-
samasını be-
raberinde
getirir. Fakat

birlikteliği sağlıklı yapan en önemli
şeylerden biri iki kişinin arasındaki
alana ve farklılıklara yer açabilmek-
tir. Pandemi döneminin başlama-
sıyla birlikte çok farklı duygular,
bedensel ve ruhsal tepkiler vermeye
başladık. Hem siz hem partnerinizin
kötü hissedebilirsiniz. Bunu ifade et-
meye ve duymaya izin verin. Korku,
panik, takıntılı davranışlar, yadsıma,
öfke, donuklaşma, huzursuzluk, uy-
kusuzluk, iştah artışı ya da kaybı gibi
pek çok duygu ve tepkiyi deneyimli-
yoruz. Dahası, örneğin siz aynı
haber ya da durum karşısında so-
ğukkanlı bir tutum içinde kalırken,
partneriniz yoğun bir panik ya da
kontrol ihtiyacı yaşayabilir. Kendi
duygunuzu söylerken, partnerinizin
iç dünyasına da alan açar şekilde
yaklaşmaya çalışın, ona ne hissetti-
ğini sorun. Koronavirüs salgını baş-
layalı uzun bir zaman olmuş olsa
da, pandemi gibi tekinsiz ve beklen-
medik bir olguyla baş başa kalmak
herkes için hala yeni.

Az yargılayın, bol takdir edin

Yakınlık, dikenli tellerle mümkün de-
ğildir. Pandemi döneminde, artan
stres ve sıkışmışlık hisleri iç dünya-
mızda pek çok farklı duyguyu tetik-
leyebilir ve karşımızdakine yönelen
suçlayıcı tutumları artabilir. Öte yan-
dan benzer kırılganlıkları ve karışık
duyguları partnerimizin de yaşaya-
bileceğini unutmamak önemli. Yar-
gılamadan önce her zamankinden
biraz daha fazla düşünüp takdir edi-
lesi küçüklü büyüklü her şeyi vurgu-
lamak, ilişkide güvende ve değerli
hissetmemize yardımcı olacaktır.
Bunu bir oyuna dönüştürüp her gün
sonunda partnerinizde o gün size iyi
gelen, hoşunuza giden üç şeyi zihni-
nizde canlandırabilir, yatmadan
önce bunları onunla paylaşabilir, bu

“oyununuza” onu da davet
edebilirsiniz.

Pandemi öncesi
dönemde planlar

ve çerçeveler
bize dışarıdan
verilen somut
şeylerdi.

Komşuya
yeşil destek

Türkiye orman varlığının korunması ve geliştiril-
mesi için iki asra yakındır çalışan Orman Genel
Müdürlüğü (OGM), şimdi de Suriye’yi yeşillen-

diriyor. Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUD-
KOM) ve OGM işbirliğindeki ağaçlandırma çalışmalarıyla,
savaştan kurtulan Abyad ve Rasulayn ilçelerinin çehresi de-
ğişiyor. Her iki bölgenin karayollarına, kamu kurum ve kuru-
luşlarının bahçelerine ve 25 köye başta oya ağacı, çınar,
palmiye, yalancı akasya, sedir, fıstık çamı, leylak, lavanta ve
kızılçam olmak üzere pek çok türde fidan dikildi. OGM ta-
rafından 75 bin fidanın ulaştırıldığı bölgedeki ağaçlandırma
çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki ağaçlandırma çalış-
malarının yanında komşu ülkeleri de yeşillendirmeye devam
ediyor. Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan
temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin çeh-
resini değiştirmeye yönelik ağaçlandırma çalışmalarına
OGM teknik eleman, fidan ve iş makineleri ile destek veriyor.

Her köye bir orman

Gelir getirici türlerin de yer aldığı ağaçlandırma çalışmala-
rında oya ağacı, çınar, melia, palmiye, yalancı akasya, çınar
yapraklı dut, zakkum, mavi servi, sedir, pramit mazı, fıstık
çamı, muşmula, ateş dikeni, leylak, lavanta, fenix, süs narı,
taflan ve kızılçam türlerinde toplam 75 bin fidan bölgeye
ulaştırıldı. 

Ece Seçkin fark yarattı
Başarılı sanatçı Ece
Seçkin, PUBG MO-
BILE'ın yılbaşı için

hazırladığı özel etkinlikte sahne
aldı. 2021'e oyunseverlerle bir-
likte giren olan Ece Seçkin,
PUBG MOBILE Yılbaşı Gecesi
YouTube canlı yayınında seven-
leriyle buluştu. Özel hazırladığı
repertuvarla muhteşem bir yeni
yıl konserine imza atan genç yıl-
dız, göz doldurucu güzelliği ile
de herkesi kendine hayran bı-
raktı. Binlerce kişinin takip ettiği
konserde sevenlerine sürprizler
yapmayı ihmal etmeyen Ece
Seçkin, yeni yıl dileklerini hay-
ranlarının huzurunda paylaştı.
Orkestrasıyla renkli görüntüler
veren başarılı sanatçı, takipçile-
rine müzik dolu unutulmaz bir
yeni yıl konseri yaşattı.

YILBAŞI AKŞAMI 
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eSenyurt'ta temizlik görevlisi
bir kişi, sokak ortasında 4 çocuk
annesi kadının cansız bedenini

buldu. Kadının cesedi, ölüm sebebinin be-
lirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Turgut Özal Mahallesi 24 So-
kak'ta sabah saatlerinde sokağı gelen te-
mizlik görevlisi, bir kadının 2 otomobil
arasında hareketsiz bir şekilde yattığını
gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve
sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen
sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini
belirledi. Cansız bedeni bulunan kişinin 4
çocuk annesi Arife Nayır olduğu tespit
edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı,
cesedin bulunduğu noktada incelemeler
yaptı. Nayır'ın cesedi, ölüm nedeninin belir-
lenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı.

İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari
Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu
Zindaşti ve yeğeninin ölümünde

'azmettirici' olmakla suçlanan, koronavirüs
tanısı nedeniyle tutuklu bulunduğu ceza-
evinden izinli çıkan uluslararası uyuştu-
rucu kaçakçısı Orhan Ünğan, İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dı-
şına kaçmaya çalışırken sahte pasaportla

yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İranlı
uyuşturucu kaçakçısı firari Zindaşti'nin kızı
Arzu Zindaşti ve yeğenini geçtiğimiz yıl-
larda öldürttüğü iddia edilen uluslararası
uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, tu-
tuklu bulunduğu cezaevinde koronavirüse
yakalandı. Bunun üzerine cezaevi yöneti-
mince Ünğan hastalık nedeniyle izinli çık-
tıktan sonra yurt dışına kaçmaya planı

yaptı. Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü Ünğan'ı takibe aldı. Ekipler
Ünğan'ın Sabiha Gökçen Hava Lima-
nı'ndan yurt dışına kaçış planı yaptığını be-
lirledi. Ünğan, yeni yıla saatler kala uçuş
için geldiği terminalde yakalanarak gözal-
tına alındı. Orhan Ünğan'ın yapılan kont-
rollerde üzerinde başka bir kişi adına
düzenlenen sahte kimlik ele geçirildi.

4 çocuk 
annesi kadının
cesedi sokak
ortasında!

eSenyurt'ta, polis ekipleri tara-
fından dün akşam bir adrese ya-
pılan baskında bin 400 litre sahte

içki ele geçirildi. Baskın sonucunda 1 kişi
gözaltına alınırken, işyeri mühürlendi. Edi-
nilen bilgiye göre, polis ekipleri Esenyurt
Şehitler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde
bulunan bir işyerinin sahte içki deposu ola-
rak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Bilgileri de-
ğerlendiren polis ekipleri, dün akşam adrese
baskın düzenledi. Yapılan baskında bin 400
litre sahte içki, 540 adet dolu şişe, 800 adet
boş şişe, 300 adet sahte içki yapımında kul-
lanılan kimyasal madde, çok sayıda etiket
ile bandrol, 190 paket kaçak sigara 39 gram
uyuşturucu madde ele geçirildi. İşyeri sahibi
Celil K.' ye yapılan aramanın ardından adli
işlem yapılırken, işyeri zabıta ekiplerince
mühürlendi. İşyeri sahibi işlemlerin ardın-
dan gözaltına alındı.

Fatih'te polis ekipleri, Kumkapı
Balıkçılar Çarşısı'nda yaptıkları
denetimde turistlerin kutlama

yaptığı restorana baskın yaptı. Ekipler, yeni
yıl için kutlama yapan yabancı turistlere
ceza keserken, restoranda mühürlendi.
Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda denetim
yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı Asayiş Büro Ekipleri dün saat 23.50
sıralarında, kısıtlamalara rağmen açık ol-
dukları tespit edilen bir restoran ve nargile
kafeye baskın yaptı. Yapılan baskında, ka-
palı olması gereken restoranın üst katında
eğlenen yabancı turist grubu, polis ekipleri
fark edince alt kata inerek kaçmaya çalıştı.
Rus vatandaşı oldukları belirlenen 5 kişilik
gruba ve işletme sahibine toplamda 18 bin
900 lira cezai işlem uygulanırken mekan da
mühürlendi. Görüntülenen turist grubu
yüzlerini gizlemeye çalıştılar. Öte yandan,
yine sokak üzerinde bulunan bir nargile ka-
feye yapılan baskında, içeride nargile içen
11 kişiye de hıfzısıhha kanununa muhalefet
suçundan toplamda 34 bin 650 lira cezai
işlem uygulandı. Nargile kafede aynı şekilde
mühürlenerek kapatıldı.

Sahte alkole
geçit yok

Restoranlara
baskın yapıldı

kaza, Beşiktaş Büyük-
dere Caddesi Gültepe
ayrımlarında saat 08.00

sıralarında meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Fatih Balcı'nın
kullandığı taksi, Büyükdere Cad-
desi üzerinde aracının direksiyon
hakimiyetini kaybederek refüje

çıktı. Yüz metre refüjden ilerleyen
sürücü bir sitenin bahçe çitine vu-
rarak durdu. Hafif yaralanan sü-
rücü kendi imkanları ile arabadan
çıktı. Kazayı gören vatandaşların
ihbarıyla olay yerine polis ekibi
sevk edildi. Sürücü Fatih Balcı'nın
yapılan alkol kontrolünde 2.55

promil alkollü olduğu tespit edildi.
Ticari araçlarda 0.20 olan yasal sı-
nırın yaklaşık 13 katı alkollü olan
sürücünün ehliyetine el konuldu.
Kazayı öğrenerek olay yerine
gelen baba, ekmek teknesi taksinin
ağır hasarlı olduğunu görünce ol-
duğu yere çökerek bekledi. DHA

Beşiktaş'ta alkollü taksi şoförü, yoldan çıkarak bir sitenin bahçe çit-
lerine çarptı. Oğlunun kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen
baba, ekmek teknesinin ağır hasarlı olduğunu görünce şoka girdi

Zeytinburnu'nda yeni yılın ilk dakikalarında yolun karşısına geçmek isteyen Muhammed Nasır, lüks bir cipin çarpması
sonucu metrelerce savrularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Nasır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

KARSIDAN KARSIYA
GECERKEN CAN VERDI

Yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

K aza, saat 00.15 sıralarında O-3 Oto-
yolu Ankara istikametinde meydana
geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Mu-

hammed Nasır, yolun karşısına geçmek is-
terken, Ahmet A.'nın kullandığı 34 MN 937
plakalı cipin çarpması sonucu metrelerce
savruldu. Yaklaşık 30 metre savrulan Nasır,

ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sü-
rede olay yerine gelen polis ekipleri, yolu
trafiğe kapattı. Olay yerine gelen sağlık
ekipleri, yerde yatan Nasır'a ilk müdahaleyi
yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kal-
dırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye

rağmen Muhammed Nasır, kurtarılamadı.
Kazaya karışan araç sürücüsü Ahmet A.,
polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
Kaza sonrası hastanede hayatını kaybeden
Muhammed Nasır'ın cenazesi Adli Tıp Kuru-
mu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma
devam ediyor.DHA

Bu bir dram!

Sancaktepe'de bir grup
genç, binanın teras katında
havai fişek patlatmaya çalıştı.

Gençlerden biri eliyle tuttuğu patlayan
havai fişekleri yere bırakınca korku dolu
anlar yaşandı. Binanın teras katında pat-
layan havai fişekler sonucu facianın eşi-

ğinden dönüldü. Olay, Sancaktepe ilçesi
Sarıgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya
göre, yılbaşı gecesi için hazırlık yapmak
amacıyla binanın teras katında havai
fişek gösterisi yapmak istedi. Teras ka-
tına çıkan gençler havai fişeği patlatmak
istedi. Gençlerden biri havai fişekleri tut-

tuğu sırada, fişekler kayarak sağa sola
sıçramaya başladı. Paniğe kapılarak
havai fişekleri yere bırakan gençler ken-
dilerini can havliyle evine attı. Teras katta
patlayan havai fişekler nedeniyle facia-
nın eşiğinden dönüldü.Öte yandan,
gençlerin havai fişek patlatmak istedik-
leri ancak beceremedikleri anlar ise cep
telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü-
lerde, gençlerin havai fişekleri ateşlemesi
ve gencin havai fişekleri bırakması so-
nucu yaşanan panik anları yer alıyor.
DHA

Az daha öleceklerdi!
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B ugün tarihte 30 Aralık 2020
sabah kalktım güneş o kadar güzel
doğmuş ısıtıyor birde üstüne üstlük

lodos esiyor
Atalarımız 0rta Asya'da Seyhun ve 

Ceyhun nehirleri arasında Mâverâünnehir
nehrin karşı tarafı (Amu Derya) ilk Türk
Devletini kurarlar.

Bu gün bu topraklarda Kazakistan ve
Özbekistan devletleri yer almaktadır. Öz-
bekistan başkenti Taşkent’tir bir zamanlar
bizim atalarımızın terk ettikleri 
topraklardır.

İstanbul’ da taş yapıları Ermeni ustalar
yaptığı bilinmekte ve kendilerini bize öv-
dükleri malumunuzdur, herkes bilmelidir
ki onların Taşkent’i yok bizim var.

Atalarımız burada yaşarlarken henüz
güzel ahlakı efendimiz müjdelememişti.

Atalarımız o dönemde atın ayağının
bastığı yeri kutsal sayarlar güneşe tapar-
larmış. Güneş ısıttığı ve aydınlattığı kızıl
doğduğu için yeni kurdukları devletlerinin
adını Kızılbaşı Türkler koymuşlar.

Her sabah uyandıklarında güneş çok
güzel görünüyor ise hep bir ağızdan güne-
şin hanımları selamlamak için doğduğuna
inanırlar ve hanımları, hanımları, hanım-
ları selamlıyor diyorlarmış.

Akşam ay görününce bayları selamlıyor,
güneş olamazsınız ay olmayı denemelisiniz
güneşten aldığının bir kısmını insanlar
gece karanlığında yolunu bulsunlar diye

ışığınızı cömertçe yansıtanlardan olmalısı-
nız.

Kim bu kızılbaş Türkler:
Doğduğumuzda hangi derenin pınarın

kuyunun suyu ile anamız bizi yıkamışsa öl-
düğümüzde kabir üzerine su dökme gele-
neği ve ilk yıkandığımız suyun dökülmesi.

Doğduğumuzda göbek bağımızın kesilip
ne olmamız isteniyorsa (terzi, berber, nal-
bant, çiftçi, o mesleği ifade eden aletlere
bağlanırmış. Benimkini toprağı süren 
pulluğa bağlamışlar.

Amcam bana dedi ki sen bu çiftçilik iş-
lerini bırak bunlar zor işler bende 50 ya-
şında idim amca kabahat bende değil
doğduğumda göbeğimden kesileni pulluk
sapına bağlamışlar, eyvah be çocuk ben
onu gördüm bana büyü yaptılar diye dü-
şündüm. Amcam bu gerçeği elli sene sonra
öğrenmişti.

Hani bizler hakkın rahmetine erdiği-
mizde mevtanın üzerine bıçak hançer
koyarız ya o gelenekte oradan miras
kalmıştır bize.( metallerin şişmeyi 
önlediğine inanılmaktadır)

Arkadaş sözü atalarımız bir yerden bir
yere giderlerken onlar cennet anaların
ayakları altında demezler ancak hanımla-
rını önde götürürlermiş.

Hanımlar garantide ya arka, arkalarına
yassı taş bağlarlarmış arkadan gelen oklar
saplanamasın diye, arkam taş arkam taş
diyorlarmış arkadaş sözü buradan gel-
mekte olduğu bilinmektedir.

Gidenin ardından su dökme geleneği su

gibi yolu işi gücü akıcı gitsin
diye.

Evden gelin çıkarken gelin olan bakire
ise onun beline kırmızı kurdele bağlama,
gelinin kucağına senin de böyle çocukların
olsun diye.

Şahsen ben hem göbek bağı pulluğa
bağlandığımı hangi suyla yıkandığımı
hangi gelinin kucağına verildiğimi bilen ve
çocuklarıma benim kabrime bu kuyunun
suyunda dökmelerini vasiyet 
edenlerdenim.

Kurşun dökmek, nazar okumak müzik
dinlemek, tahtaya vurmak su içerken ka-
fanın elle desteklenme.

Kurşun dökmek insana musallat olan
kötü ruhların olumsuz etkisini ortadan
kaldırma. Nazar bazı insanların bakışları-
nın rahatsızlık verdiğine inanılır,  göz değ-
mesi Ayetel kürsi okunarak nazar değene
okunarak rahatlaması sağlandığına inanıl-
maktadır. Kapı girişlerimize küçük çocuk-
larımıza mavi boncuklu nazarlıklar
takmak nazarlık mesleği günümüzde de
nerede ise sektör oluşturmuştur genelde
nazarlıklar mavi boncuklardan 
oluşmaktadır.

41 Kere Maşallah deme nedenimiz ilk-
lerimiz ilkelerimiz amaç gaye, uğraşları-

mız aşklarımızın toplamı 41 olduğu 
için 41 kere deriz

Müzikleri genellikle ağıt şeklindedir, şa-
manlar,  davul ve kopuz kullanmışlardır,
Anadolu halkları bazıları Ha. Muhammed
ve Hz. Ali hayatları müzikle okunmakta
iken onlar 3 telli sazı ilave etmişler adına
da telli kuran demişler nedeni 3 telli hiç
kınamamış, küçümsememiş, hor görmemiş
kin nefret ve şiddetle tanışmamış tanıştır-
mamış.

Kötü ruhların duymaması için 3 defa
tahtaya vurulur ve şeytan kulağına kurşun
diye dile getirilir.

Su içerken kesinlikle ayakta içilmemeli
konuşmadan içilmeli elin başa konulması
akıl başta olduğu için akıl kaçmasın diye
elle tutulduğuna inanılmaktadır.

Gelin alınırken gelin başına buğday,
pirinç, kuruyemiş atmak gelenin bereketi
ile gelmesinin ifadesidir.

Baş bağlama günümüzde başa takılan
eşarp yâda günümüzde türban dediler.
Atalarımız çocuklarını nişan yaptıklarında
söz kestiklerinde biz oğlumuzun kızımızın
başını bağladık bundan böyle ne kızımıza
nede oğlumuza görücü gelemez gelmesin.

Nişan yüzükleri neden sol parmağa ta-
kılıyor?

Sağa sağlık ziyneti yeter sağ elin bu
kadar fazileti ve üstünlüğü varken neden
sol parmağa takıyorsun, bilmezimsin’ ki
fazilet sahipleri daima mahrumdurlar.

Türkler 21 Mart ta günle gecenin eşit
olduğu gün Ergenekon'dan çıkarlar, demir
dağı ardıç kömürü ile eritirler her ne

kadar dişi kurt Asena’nın peşine takıldığı
dillendirilse de Türkler eti yenilen gönü gi-
yilen sütünden kılından gübresinden isti-
fade edilen boynuzlarından çakı sapı
yapılan tepeden koparan inatçılığı ile 
meşhur keçinin peşine takılırlar.

Önce Toroslara oradan İde dağlarına,
Çanakkale üzerinden balkanlara geçerler.
Türklüğü insanlığı inancı paylaşmayı üret-
meyi öğretmek için.

2020 geride bıraktığımız son günlerde
inşallah sağlığımız için çağın hastalığını
da yer kırılması depremleri de ekonomik
depremleri de geride bıraktığımız bir yıl
olur.

Çok zor günlerden geçerken sende
amma konu bulmuşsun diye düşünenleri-
miz olabilir, kadınlarımıza yapılan katli-
amları dikkate alarak atalarımızın
hanımlara verdiği önemi hatırlatmak iste-
dim güneş bile hanımları selamlıyorsa
bende hanımları selamlar özgürlüklerinin
kısıtlanmadığı bir yaşam ve yıllar dilerim.

Bu yazımda ben geçmişteki atalarımı-
zın genel kültürünü hatırlatmağa çalıştım
kültür insan vücudunda dolaşan kan gibi
imiş dışardan bakılınca görülmezmiş
ancak onsuz yaşam olmazmış.

Örf, anane, gelenek, göreneklerimizden
vazgeçemediğimiz üretmekten ve helal ka-
zançtan vazgeçemediğimiz mutlu yıllar
dilerim.

Çift sürüp tarla ekelim meydana sofra
dökelim arıya hizmet edelim işte o zaman
balın tadını ve kıymetini bilenlerden 
olalım.

Bakış açısı

Çalışanlarıyla 
kutlama yaptı

Konteynerler
yenilendi

2021’e saatler kala Maltepe Belediyesi’nde
yeni yıl heyecanı yaşanıyor. Maltepe Bele-
diye Başkanı Ali Kılıç belediye hizmet birim-

lerini ziyaret ederek çalışanların yeni yılını kutladı.
Başkan Kılıç, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Fen İş-
leri, Ulaşım, Veteriner, Sağlık Hizmetleri Müdürlükleri
gibi pandemi koşullarında sokaklarda yoğun bir şe-
kilde çalışmalarını sürdüren birimlerin yanı sıra Tıp
Merkezi ve belediyenin iştiraki olan MATAŞ’ı da ziya-
ret etti. Pandemi nedeniyle zor koşullarda hizmet ettik-
lerini ifade eden Kılıç, “Sizler Maltepe’nin
vizyonusunuz. Zor bir yılı geride bırakıyoruz. Hepiniz
zor koşullarda ama özveri ile çalıştınız. Hepinize çok
teşekkür ediyorum. Yeni yılda ailelerinizle, sevdikleri-
nizle birlikte sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum” dedi.

Sağlıkçılara teşekkür

Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi’ni de ziyaret eden
Başkan Kılıç, burada çalışan doktorların ve sağlık çalı-
şanlarının yeni yılını kutladı. Kılıç, koronavirüs salgı-
nıyla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık
emekçilerini de unutmadı. Pandemi nedeniyle sağlık
çalışanlarının sırtına ağır bir yük yüklendiğini belirten
Kılıç, “Sağlık emekçilerinin fedakar mücadelesi insan-
lığa umut oluyor. Pandeminin en ağır bedelini belki de
sağlıkçılarımız ödüyor. Hayatını kaybeden tüm sağlık
emekçilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sizler de
bu süreçte Maltepe halkına hiç tereddüt etmeden hiz-
met ettiniz. Başta sizlerin ve tüm fedakar sağlık emek-
çilerimizin yeni yılını kutluyorum. 2021 herkes için
sağlık, mutluluk ve huzur getirsin” diye konuştu.  

Silivri Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsa-
mında ana arter ve caddelerde bulunan am-
balaj atıkları biriktirme ekipmanlarını

yeniledi. Silivri Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü ilçe genelinde bulunan ambalaj atıkları bi-
riktirme ekipmanlarının durumunu değerlendirerek ye-
nileme ve değişim çalışması başlattı.  Özellikle
nüfusun yoğun olduğu ilçe merkezi ve ana arterlerdeki
bakıma ihtiyacı olan geri dönüşüm konteynerleri ve
pet şişe kafeslerini tespit eden ekipler, atık toplama
ekipmanlarının onarım ve
montaj işlemlerini gerçek-
leştirdi. Onarılan 19 adet
geri dönüşüm konteyneri
ve 7 adet pet şişe kafesi
Alibey, Fatih, Cumhuriyet
ve Piri Mehmet Paşa Ma-
hallelerinde vatandaşların
kullanımına sunuldu.

ISTE YENI YILIN 
ILK SIKAYETLERI
Ş ikayetvar, 2021’in ilk saatlerinde en

çok şikayet edilen konuları inceledi.
1 Ocak 2021’de 00.00 ve 01.00 sa-

atlerinin baz alındığı çalışmada, Şikayet-
var platformuna 200’e yakın şikayet
ulaştı. E-ticaret, pazaryeri siteleri, kargo
sektörlerinde şikayetler yoğunlaşırken he-
diye siteleri, banka, gıda gibi alanlarda
da tüketiciler yaşadıkları sorunları dile
getirdi.

Yakıştı mı size!

Şikayetvar'dan alınan verilere göre şika-
yetler şu şekilde sıralandı: "Yıllardır eşi-
min çalıştığı firmadan yılda birkaç kez
erzak verilir. Asla pişmediği hatta ziyan
olduğu için? Çünkü suya koyduğumuz
an kabuğundan ayrılıyor ya da ikiye bö-
lünüyor yarısı orada çöpe gidiyor kala-
nını pişirmek isterken bir kısmı eziliyor,
bir kısmı diri kalıyor, 1 kg fasulye den 250
gr kullanılıyor sadece. Şikayetleri oku-
dum 2015 yılına ait şikayette bile aynı
sorun ve ona rağmen hiçbir şey değişme-
miş olması yakışmıyor bu markaya."  Bir
diğer şikayette ise "Harikulade bir diziyi,
yayından kaldırdınız reyting uğruna.
Kaçtır hep aynı şeyi yapıyorsunuz, yakıştı
mı sizin gibi bir kanala?" denildi. 

Uçağımı kaçırdım!

Uçağını kaçıran bir vatandaş ise "An-
kara-Antalya uçağına binmek için saat
20:10 da kapıya gittim ama kapanmıştı
ne bir anons ne de isim okuma yoktu. O
yüzden uçağımı kaçırdım yeni yılımı dı-
şarıda geçirdim. Çalışanlarına söyledi-
ğim halde yardımcı olmadılar. Bilet
parasının tarafıma ödenmesini istiyo-
rum" talebinde bulundu. Başka bir vatan-
daş da "Pandemi dönemi annem babam
evde, dışarı çıkamıyor. Annem normalde
de çıkmaz zaten. Ama kargocular gelince
kimseyi bulamıyor. Üstelik dağıtımı çıktı
mesajı ve bulamadık mesajı aynı anda
geliyor" şikayetinde bulundu. DHA

Şikayetvar, 2020’ye veda ettiğimiz yılbaşı gecesinde, 2021'nin ilk şikayetlerini derledi. Yeni yılın ilk bir saatinde
gelen şikayetleri mercek altına alan Şikayetvar verilerine göre, gelen şikayetlerin geneli bu özel gece üzerinden şe-
killeniyor. Kimi kullanıcılar pişmeyen bulgurdan, gelmeyen hindi siparişinden, kaçırdığı uçaktan şikayetçi olurken;
bazıları da yılbaşı gecesi kesilen elektrikten, bayat satılan çikolatadan, yayından kaldırılan diziden şikayetçiydi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yeni yılı be-
lediye çalışanlarıyla kutladı. Pandemi koşulları
nedeniyle zorlu bir yılı geride bıraktıklarını
vurgulayan Başkan Kılıç, “Pandemi ile müca-
delede Maltepe’ye verdiğiniz hizmeti takdir
ediyorum. Emeğiniz çok büyük” diyerek yeni
yılda sağlık ve mutluluk diledi

Celal BİLGEN
BİLGENCE

Bir vatandaşın ise hindi isyanı dikkat çekti.
"Yılbaşı akşamı için günler öncesinde hindi
siparişi verdim. Dün arayıp tekrar siparişimi
teyit ettim. Fakat bu akşam hindi sizlere
ömür ve gelmedi" diyen Vatandaş, "Başka bir
siparişi getiren firma çalışanına merkezlerini
aratıp sordum saat 19:30'da siparişimin yola
çıktığını yolda olduğunu söylediler tekrar.
Ama maalesef gelmedi. Telefonlarını aradım
kaç sefer. Hatta 1.30 saat dayanıp bana sıra
gelmesini bekledim ama telefon bekleyenler

arasında 1. sıradasınız sonrası kesildi. Yani o
kadar saat boşuna beklemişim. 73 yaşında
annem ve babam ayrıca 16 yaşında oğlumla
güzel bir akşam hayal ederken stres ve si-
nirle geçirmemi sağladıklar. Sinirden ağlaya-
rak bir yeni yıl kutlattılar. Ayrıca aç
kalmamız cabası. Eğer altyapınız kaldırma-
yacaksa bu kadar sipariş almayacaksınız.
Büyük ihtimal mağdur ettikleri tek kişi ben
değilim çünkü telefondaki bekleme sırası
100 küsurla başlıyordu" ifadelerini kullandı.  

SİPARİŞ VERDİĞİM HİNDİ GELMEDİ

Şişli Belediyesi, eğitimde fır-
sat eşitliğine katkı sunmak
amacıyla ilçede ikamet eden

ya da eğitim gören, 5’inci ve 12’inci
sınıf arası öğrencilerin yararlanacağı
uzaktan eğitim platformu; Şişli Dijital
Sınıf’ı hayata geçirdi. Şişli Dijital Sınıf;
eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
amacıyla Şişli ilçesinde ikamet eden ya
da eğitim gören öğrencilerin akademik

başarılarını artırmak, öğrencilerin eği-
tim süreçlerini çağımıza uygun tekno-
lojik hizmetlerle çeşitlendirmek için
uzaktan eğitim programı olarak tasar-
landı. Dijital Sınıf’tan 5. Sınıftan baş-
layarak ve 12. Sınıflar da dâhil olmak
üzere tüm öğrenciler ücretsiz eğitim
hizmeti alabilecek. Eğitimde fırsat eşit-
liği ve adaleti sağlamak, çocukların
eğitime katılımını desteklemek ama

cıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini
vurgulayan Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin, "Temel hedefimiz,
her çocuğun eğitimde yaşayabileceği
sosyal dengesizlikleri telafi edecek
uzaktan eğitim altyapısı sunmak. Biz
hiçbir çocuğumuzun bir diğerinden

geri kalmasını istemiyoruz. Bu proje, 
bilhassa pandemi koşullarında eğitim
alanında çeşitli zorluklar yaşayan öğ-
rencilerimizin ve ailelerinin ihtiyaç
duyduğu ek eğitim desteği sağlayacak"
dedi. “Uygun görülen alanlarda canlı
bağlantıyla eğitim desteği sağlanacak"
diyen Keskin, "Şişli Dijital Sınıf’ta 12.
sınıflara özel, üniversiteye hazırlık

dersleri canlı ve en önemlisi de inte-
raktif olacak. Böylece öğrenciler öğret-
menlerle ders sırasında anlık etkileşim
kuracak ve akıllarına takılan soruları
anında sorabilecek. Üniversiteye ha-
zırlık kapsamında deneme sınavları ve
ek kaynak kitap desteği de sağlanacak"
ifadelerini kullandı. 

Dijital hazırlık



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) tarafından açıklanan yüzde
11'lik taksi zammı yeni yıl itibari ile

geçerli olacak. Yeni yılın ilk gününde de
taksiciler, taksimetrelerini ayarlatmak
için İBB tarafından belirlenen Yenikapı
Etkinlik Alanı'na geldi. Sabahın ilk saat-
lerinde araçları ile buraya gelen İstan-
bul'daki yüzlerce şoför, uzun kuyruklar
oluştu. Taksicilerin oluşturduğu uzun
kuyruk havadan görüntülendi. Anadolu
ve Avrupa yakasındaki taksicilerin tek
bir noktada ayarlama yapması ise şo-
förleri mağdur etti. Taksimetre ayarları-
nın ayarlama işlemleri yarın da devam
edecek.

04.00'ten beri buradayım

Taksi şoförlerinden Ahmet Diker, saat-

lerdir beklediğini söyleyerek, "Buradaki
yoğunluğun tek sebebi Anadolu yakası
araçlarının, Avrupa yakasına gelmesi.
Başka hiç bir sebebi yoktur. Bu kalabalı-
ğın tek etkeni o. Orada Maltepe meyda-
nında da bu taksilere böyle bir yer
ayarlasalardı bu yoğunluk asla ol-
mazdı. Daha öncesinde böyle değildi
zaten burası. Gidiyorduk, ofislerinin
orada sıraya giriyorduk. Taksimetre
ayarlarımızı yaptırıp çıkıyorduk biz.
Başka hiç bir şey yok. Ben saat
04.00'ten beri buradayım. Rezil oluyo-
ruz. Su yok, yemek yok, hiç bir şey yok.
Sabaha kadar donduk burada" dedi.

Zaten bir kıymeti olmadı

Bu yıl geçilen uygulamanın kendilerine
kolaylık sağlayacağını anlatan mesajlar-

daki gibi olmadığını söyleyen Süleyman
Toyrak ise, "Biraz önce geldim ama du-
raktaki arkadaşlar geceden geldiler.
Mağdur oldular burada. Su içemedi,
çay içemedi, yemek yiyemedi. İyi bir or-
ganizasyon olmadı. Gelişigüzel, çok
acil, ivedi oldu. Gelen zammın da zaten
bir kıymeti olmadı. İki günümüz bir
ayar ücretine gitmiş oldu. Bize de yazık,
biz de aile geçindiriyoruz. Tamam kötü
bir zam değil ama asgari ücretin yarısı
kadar zam olmuş. Anlatıldığı gibi bize
gelen mesajlar gibi olmadı. Eski düzen
bence daha iyiydi. Anadolu yakasını
buraya niye getirdiler. Bu insanlara
yazık, köprü parası verecekler, yakıt ya-
kacaklar, gelip burada saatlerce günü
ölecek. Bir kıymeti kalmadı artık" ifade-
lerini kullandı. DHA
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Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

Özel eğitim dijital 
düzene hazır mı?

D ünyanın değişim ve dönüşüm hızı en az onun
kendi ekseni etrafındaki dönüşü kadar hızlı-
dır. Ancak bu dönüşümün hızını yakalayabi-

lenler ayakta kalabilecek diğer herşey yok olup
gidecektir. Dünya üzerindeki bu dönüşümü hızlandı-
ran en önemli faktörler savaşlar ve küresel etkiler ol-
muştur. Nitekim Covid-19 Salgını dünya üzerindeki
değişimin belki de en önemli faktörü olarak tarihe ge-
çecektir. Salgın başladığında dünya liderlerinin yap-
tığı en akılda kalıcı cümleyi hatırlayalım;

Hayat normale döndüğünde, Hiçbirşey eskisi gibi
olmayacak.

Eskiye dönmek elbette mümkün olmayacak peki
bizler, özel eğitim camiası olarak bu değişimin bir
parçası mi olacağız yoksa yok olup gidecek miyiz?

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaksa bugün artık ko-
nuşulması gereken şey yeni olan düzene dair ne yapa-
cağımızdır. Süreci ön görebilen ve riski en iyi
yönetenler en başarılı olanlar olacaktır.

Özel Eğitim bazen 10 yıl geriden gelen bir çocuğu
akranına yetiştirme telaşıdır. İğneyle kuyu kazmaya
benzeyen bu özel işin riskleri en iyi bertaraf edebile-
cek, süreci profesyonel bir biçimde ele alabilen akılcı
adımlara ihtiyacı vardır.

2021'e sayılı günler kala bizler yeni dünya düze-
nine ne kadar yakınız, ne kadar hazırlıklıyız. Yoksa
bizi felakete götürebilecek olan eskide ısrarımızı mı
sürdüreceğiz.

Normal gelişim gösteren çocuklar için Eba Tv kıs-
men de olsa bu süreci üstlenebildi oysa özel çocuklar
bu sürecin tamamen dışında kaldı. Şimdiki imkanlar
çerçevesinde bu sürecin böyle devam edeceğini öngö-
rüyorum. Çünkü özel eğitim bireye özgü programlar
çerçevesinde yürütülebilen ve ancak yüz yüze başarılı
sonuçlar doğurabilecek bir süreçtir.

Peki özel eğitim yeni dijital düzene nasıl uyumlu
hale getirilebilir.

Öncelikle eğitimin doğrudan bir parçası haline ge-
tirilemezse de dijitalleşme özel bireylerin ve aileleri-
nin yaşantısını kolaylaştıran alternatif düzenlemelerle
dönüştürülebilir.

1- Randevu alma işlemi dijital görüntülü sistem
üzerinden gerçekleşebilir,

2- Hastane sürecindeki testler, rapor alma süreç-
leri dijital testlerle geliştirilmelidir,

3- Her yıl (Ram) raporu almak için önce randevu
incele kurul ve randevu süreçleri için 3-4 kez Rehber-
lik merkezine gitmesi gerekmektedir.Bu süreçlerin ta-
mamında dijital argümanlar geliştirmek mümkündür.

4- Eğitim alan özel çocuklar eğitim süreleri, prog-
ram takipleri, amaç ve kazanımlar gibi süreçler diji-
tal ortamlarda geliştirilip, ilerlemeler aktif bir şekilde
kayıt altına alınabilir.

5- Pandemi gibi özel durumlarda mücbir sebep
yada memleketine kısa süreli tatile gittiği zaman-
larda dijital ortamda eğitim olmasa bile danışmanlık
hizmeti alabilir. (İsteğe bağlı olarak)Hastanelerde
uzun süren randevu, ilaç raporları yenileme, psiki-
yatri kontrolleri dijital ortamda sağlanabilir.

6- PTT ve banka işlemleri vasisi ile birlikte dijital
ortamda yapılabilir.

7-Özel eğitim öğretmenleri de dijital çağın gereği
olan süreçlerin parçası haline getirilmeli. Bu bağ-
lamda her öğretmenin mobil uygulama geliştirme, di-
jital programlar veya içerikler üretme konusunda
hizmet içi eğitimlere tabi tutulmaları gerekir. Ayrıca
Milli Eğitim Bakanlığınca büyük maliyetleri olan hiz-
met içi eğitimler tamamen dijital platformlar üzerin-
den gerçekleştirilerek, zamansal ve ekonomik
tasarruflar sağlanabilir.

Eğer bir dijital düzen başlıyorsa bizde sahnede ol-
malıyız.Yeni dünya düzenine merhaba demek için bir
yerlerden başlamak lazım...

Selametle.

İstanbul'da taksi 
ücretlerine yapılan yüzde 11'lik 

zammın ardından taksimetre cihazlarını 
güncellemek isteyen taksiciler, Yenikapı Etkinlik

Alanı'nda kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu
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BTK’dan IBB’nin
TALEBiNE ONAY

İstanBul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB), WiFi hizmeti
vermeye devam edebilmek

için, frekans kiralama süresinin 2021
yılı sonuna kadar uzatılması konu-
sunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu’na (BTK), 30 Kasım ve 21 Ara-
lık’taki iki ayrı dilekçe göndermişti.
BTK, bu akşam sosyal medya üzeriden
yaptığı açıklamada, İBB’nin frekans sü-
resinin 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı-
ğını açıklayarak İstanbulluları mutlu
etti.

Ongun, teşekkür etti

Açıklamada, “İBB iştiraki İSTTEL-
KOM AŞ’ye deneme amaçlı verilen fre-
kansların izni 31 Aralık 2021 tarihine
kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar, va-
tandaşlarımızın mağduriyet yaşama-
ması için gereken yatırımların yapılması
istenmiştir” denildi. İBB Sözcüsü
Murat Ongun, bu açıklamaya Twitter
üzerinden teşekkür etti. Ongun,
“BTK’ya metrobüs hattımızda sağladı-
ğımız ücretsiz internet hizmeti için 31
Aralık 2021’e kadar frekans onayı ver-
dikleri için teşekkürler” ifadesini 
kullandı.
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve
İSTTELKOM, 4 milyon abonesi bulu-
nan İBB WiFi başta olmak üzere, İs-
tanbul’da verilen internet hizmetlerin
bundan sonra da asamadan devam et-
mesi için şimdiye kadar olduğu gibi
bundan sonraki sonra da gerekli yatı-
rım ve hizmetleri kesintisiz sürdürecek.

2018'de tahsis edilmişti

WiFi hizmetlerinin aksamadan devam
etmesi için hayati öneme sahip frekans,
BTK tarafından 2018 yılında İBB’ye
tahsis edilmişti. İBB, mevcut frekansı
kullanarak Yenikapı – Hacıosman Met-
rosu’nda 44, metrobüs hattında 41
olmak üzere toplam 85 baz istasyonu
ve 335 el terminali kurdu. Frekans sü-
resinin uzatılmaması durumunda;
4 milyon vatandaşın kullandığı
İBB WiFi hizmeti, metrobüs
gibi toplu ulaşım araçla-
rında kesilecekti. Verilen
onay, metrolarda inter-
net kullanımı için

hazır olan altyapıyla birlikte milyon-
larca liralık kamu yatırımının boşa git-
memesi açsıdan da çok önemliydi.
Bütün dünyayı sarsan Covid -19 salgını
nedeniyle bütün bu yatırımların hızlıca
yapılması mümkün görünmüyordu.
Salgın sürecinde, İBB’nin hizmetle-
rinin aksamaması ve İstanbullu-
ların ücretsiz internet
hizmetinden yararlanmaya
devam etmesi, İBB Yöne-
timi tarafından kamuya
duyulan güveni güç-
lendirecek, güzel
bir gelişme ola-
rak değerlen-
dirildi.

BTK, İBB’nin yıl sonunda süresi dolacak mevcut internet frekansının 2021 sonuna kadar
uzatılmasına onay verdi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan BTK’ya teşekkür etti.
İstanbullular 1 yıl daha ücretsiz İBB WiFi hizmetinden seyahat halindeyken de faydalanacak 

Evlerine yakın
camilerde kıldılar

Koronavirüsle mücadele kapsamında,
sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Evlerine
yakın camilere gitmelerine izin verilen
vatandaşlar Cuma namazını kıldılar

BeYoğlu Kılıç Ali Paşa Cami'ye gelen-
ler de Cuma namazını kıldı. Kısıtlama
nedeniyle camide önceki haftalara göre

daha az kişinin olduğu görüldü. İstanbul'da yeni yılın
ilk Cuma namazında vatandaşlar Büyük Çamlıca
Camii'ne geldi. Camide sosyal mesafeye dikkat edi-
lirken girişte de maske kontrolü yapıldı. Cemaat ca-
minin içi dolunca namazını dışarı kıldı. Cuma
namazı drone ile havadan görüntülendi.

Turist yoğunluğu

2021 yılının ilk cuma namazında Ayasofya-i Kebir
Cami-i Şerifi'ne büyük ilgi vardı. Koronavirüs tedbir-
leri kapsamında getirilen kısıtlamalar kapsamında
evi yakın olan vatandaşlar ve çevre otellerde kalan
turistler namaz saatine doğru camiye gelmeye baş-
ladı. Caminin hem kadın hem de erkek bölümü, ko-
ronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kişi
sayısına ulaştı. Bazı turistler ise namaz kılmadan
önce caminin tabelası önünde hatıra fotoğrafı çek-
tirdi. Öte yandan maskesiz gelen turistlere de polis
ekiplerince maske verildi. İçeri giremeyen turistler
de dışarı namaz kıldı. DHA

İyi bir ekiple
çalışıyorum

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel, belediyeye bağlı hizmet binala-
rını ziyaret ederek belediye personeli

ile bir araya geldi ve yeni yıllarını kutladı. Kutla-
maların ardından bir konuşma gerçekleştiren
Başkan Yüksel, 2021 yılının herkes için daha iyi
bir yıl olmasını diledi. "Belediyenin kahramanla-
rıyla bir arada olmaktan mutluyum. 2020 yılında
zor günlerden geçtik ve komşularımızın ihtiyaç-
larını karşılamada olağanüstü bir çaba gösterdi-
niz" diyen Yüksel, "Kartal Belediyesi ailesi
olarak 2021 yılının hepimiz için daha iyi bir yıl
olmasını diliyorum. 
2021 yılında sizlerden 2020 yılındaki başarılı
performansınızı aynı şekilde göstermenizi bekli-
yorum. 2021 yılında da elimizden geldiğince or-
ganize olmaya devam edip aksayan yönlerimizi
iyileştirip, ekip ve arkadaş olma duygusunu artı-
rıp komşularımıza hizmet etmenin vermiş ol-
duğu o muazzam duyguya erişebilirsek, bizden
yardım isteyenlerin yardımına koşabilirsek, dü-
zeni sağlayabilirsek, bizden mutlusu olmaz.
Böylesine iyi bir ekiple birlikte çalışmak, mutlu-
luk ve gurur verici. İyi ki varsınız, iyi ki birlikte-
yiz. Bu duyguyu kaybetmeyin benim kocaman
ailem. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini
kullandı.  DHA

Türkülü
karşılama

Her yıl coşkulu kutlamalara ev sahipliği yapan Taksim Meydanı 
ve İstiklal Caddesi bu yıl sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte

sessizliğe büründü. Günün erken saatlerinden beri çalışan zabıta
ekipleri yeni yılı ondan geriye sayarak karşıladı ve türküler söyledi

Beyoğlu Zabıta Müdürü
Hasan Yılmaz “Herkese
mutlu yıllar diliyorum. Uma-

rım 2020 bu dakikadan itibaren geride kal-
mış olur. Sabahın erken saatlerinde itibaren

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nın ara so-
kaklarında çalışmalarımıza başladık. Bu saate kadar

bir sıkıntı olmadık. Özellik eğlence yeri olabilecek yer-

leri sürekli denetledik. Vatandaşlarımızda sokağa çıkma
yasağına gayet uydu. Şu ana kadar Beyoğlu'nda herhangi
bir sıkıntıya rastlamadık" dedi. Yeni yıldan mutluluk
huzur beklediğini söyleyen Beyoğlu Zabıta Memuru
Emrah Ceylan, “Bugün bütün ekip olarak hep beraber
görev aldık. 21.00 itibariyle biz yine görevimizi sürdür-
meye devam ettik. Yeni yıla da kısmet burada girmekmiş"
diye konuştu. DHA
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T ürkiye'nin en büyük sa-
nayi kümelenmesi
SAHA İstanbul Yöne-

tim Kurulu Başkanı Haluk Bay-
raktar, Türkiye'nin savunma
sanayisinin 2020'yi nasıl geçir-
diği ve 2021'e dair beklentilerine
ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bu yılın Kovid-19 salgını nede-
niyle Türkiye'de tüm sektörler için
oldukça zor olduğunu dile getiren
Bayraktar, Kovid-19 nedeniyle sa-
vunma ve havacılık sanayisinde
zaman zaman yavaşlamalar yaşansa
da yoğun ve aktif bir yıl geçirildiğini bil-
dirdi. Bayraktar, 2020'de Türkiye açısından
askeri operasyonların yoğun yaşandığını kay-
dederek, "Libya'da, İdlib'de düzenlenen Bahar
Kalkanı harekatında ve Azerbaycan'ın Erme-
nistan tarafından yaklaşık 30 yıldır süren Ka-
rabağ işgalini sonlandırdığı Tek Vatan
Harekatı'nda Türk savunma sanayisinin milli
ve özgün olarak geliştirdiği yüksek teknolojiye
sahip sistemler oyun değiştirici bir etki yaptı."
diye konuştu. Bayraktar TB2'nin İdlib ve Ka-
rabağ'da etkin kullanımının harp doktrinle-
rinde değişimlere sebebiyet veren bir milat
olduğunu vurgulayan Bayraktar, İdlib'de ilk
kez sürü olarak filolar halinde uçan Bayraktar
TB2 SİHA'ların, insansız hava araçlarının ilk
defa harp sahasında birincil unsur olarak kul-
lanılmasına ve konvansiyonel harp stratejile-
rinde köklü bir değişim sürecinin başlamasına
öncülük ettiğini anlattı.

Dünya her şeyi gördü 

Bayraktar, dünyanın bu gelişmeleri çok yakın-
dan takip ettiğini kaydederek, "Özellikle
dünya genelinde etkili olan yayın mecraları
Türkiye'nin bu alandaki gelişmesini yayınla-
dıkları haberler ve detaylı analizlerle anla-
maya çalıştı. Artık muharebe sahasında
geleneksel harp ekipmanlarının sayısal üstün-
lüğünün yerini yüksek teknolojinin aldığını ve
sahada çok daha etkin olarak kullanıldığını
dünya tüm bu operasyonlarda gördü." ifade-
lerini kullandı.

İhracat yüzde 14 arttı

Haluk Bayraktar, savunma ve havacılık sana-
yisinin bir yandan Türkiye'nin ihtiyaçlarını
karşılarken öte yandan her yıl reel olarak
yüzde 14 civarında bir artışla ihracat gerçek-
leştirdiğini söyledi. Bu yıl salgının etkisiyle ih-
racatta bir dönem yavaşlama olsa da özellikle

son
çeyrekte
sektörün performansının ciddi yükseliş gös-
terdiğini dile getiren Bayraktar, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Bunda da en büyük etken olarak
Türk savunma sanayi ürünlerinin son dö-
nemde muharebe sahasında kendisini ispatla-
ması ve bu sayede karar vericilerin odak
noktası haline gelmesini gösterebiliriz. Bu ne-
denle pandemiye rağmen yıl içinde birçok ül-
keden askeri heyetler firmalarımıza adeta akın
etti. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında sektör
olarak yakaladığımız bu ivmenin önümüzdeki
yıl daha da yukarı çıkacağına inanıyoruz."

Mücadele devam edecek 

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı
Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi'nin
2021'de izleyeceği yola değinerek, son yıllarda
meyvelerini vermeye başlayan bu çalışmalara
gelecek yıl da devam edeceklerini vurguladı.
Son 20 yılda Türkiye'nin savunma sanayisin-
deki yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde
70'lere ulaştığı bilgisini veren Bayraktar, şu
açıklamalarda bulundu: "Savunma ve havacı-
lık sanayisi bugün geldiği noktada yurt dışın-
dan ithal edilen pek çok ürün ve sistemi
üretebilecek potansiyele, yeteneğe ve insan
kaynağına sahip olduğunu kanıtladı. Kendi
ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla temin
etmenin yanı sıra teknoloji geliştiren ve ihraç
eden bir konumu hedeflemeliyiz. Dünyada
İHA ve SİHA'larda yakaladığımız öncü ko-
numu farklı ürün ve sistemlerde de yakalama-
nın bir sonraki adımımız olması gerektiğine
inanıyoruz. Türkiye savunma ve havacılık sa-
nayiinde dünyada yaşanan paradigma deği-
şikliklerine eş zamanlı olarak uyum

sağlayabilecek ve hızla bu
değişikliklere entegre olabi-
lecek bir sanayi gücüne
sahip."
"9 Nisan'a kadar sürecek
sanal fuarımız Milli Tekno-
loji Hamlesi'ne katkı sağla-
yacak"
Haluk Bayraktar, SAHA İs-

tanbul'un 2020'yi nasıl geçir-
diğine değinerek, 9-13

Kasım'da İstanbul Fuar Merke-
zi'nde düzenlemeyi planladıkları

SAHA EXPO Savunma, Havacılık
ve Uzay Sanayi Fuarı'nı 10-13 Kasım

2021'e ertelediklerini söyledi. Ancak bu
fuarla koordineli olarak icra etmeyi planla-

dıkları SAHA EXPO Sanal Fuarı'nı yerli bir
uygulamayla hayata geçirdiklerini anımsatan
Bayraktar, etkinliğin 9 Kasım'da 288 firma ve
kurumun katılımıyla başladığını hatırlattı.
Bayraktar, 9 Nisan 2021'e kadar 5 ay süreyle
devam edecek fuara katılımların sürdüğünü
belirterek, 7 gün 24 saat açık olan fuarda 102
katılımcının 528 adet 3 boyutlu modeli ger-
çeğe en yakın haliyle fuarda ziyaretçilerle bu-
luştuğunu bildirdi.

30 bin kişi izleniyor

Bayraktar, 47 bin 651 ziyaretçinin kayıt yapa-
rak gezdiğini, video konferans yöntemiyle 20
bin 46 B2B iş görüşmesinin gerçekleştirildi-
ğini, bu görüşmelerin Milli Teknoloji Hamle-
si'ne katkı sağlayacağını ve savunma sanayisi
adına ciddi iş birlikteliklerinin doğacağını an-
lattı. Bu yıl 700'e yakın etkinlik, faaliyet ve
toplantı gerçekleştirdiklerini, projeleri hayata
geçirdiklerini ve konsorsiyumlar kurduklarını
aktaran Bayraktar, şu bilgileri verdi: "Bu kon-
sorsiyumların yeni firmalar kurmasına öncü-
lük ettik. Pandemi sürecine rağmen günde iki
faaliyet ortalamasıyla çalıştık. Yine kısıtlama-
ların uygulandığı dönemlerde firmalarımızın
sosyal medya üzerinden canlı yayınlarda fir-
malarını ve yeteneklerini tanıttıkları webinar
serileri düzenledik. 24 oturumda 174 firma 40
saat canlı yayında sunum yaptı. Bu sunumlar
firma firma ayrılarak ve sektörlere bölünerek
SAHA İstanbul'un YouTube kanalında yayın-
landı. Şu ana kadar 30 bine kişi tarafından iz-
lendi hala da izlenmeye devam ediyor."

Somun üretimi de sağlanacak

Bayraktar, kurdukları SAHA Akademi'nin ça-
lışmalarından ve akademi bünyesinde TÜBİ-

TAK TÜSSİDE iş birliğiyle gerçekleştirilen
SAHA MBA programından bahsetti. Kuru-
lan komitelerle stratejik ürünler üretilecek
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı
Bayraktar, kurdukları komitelerde önemli ça-
lışmalar yürüttüklerini belirterek, çelik, alü-
minyum ve titanyum malzemeler başta olmak
üzere savunma sanayisinde kullanılan strate-
jik malzemelerin geliştirilmesi için kurulan
Malzeme ve Malzeme Şekillendirme Komite-
si'ni anlattı. Makine ve Diğer İmalat Ekip-
manları Komitesi'nde 5 Eksen hassas CNC
Kontrol Ünitesi için 11 firmanın müşterek gi-
rişimiyle MİLTEKSAN AŞ'nin kurulduğunu
dile getiren Bayraktar, bu firmayla 2022'de 3
eksen, 2023'te 4 eksen, 2024'te 5 eksen yeni
nesil CNC kontrol ünitesi üretiminin gerçek-
leştirileceğini söyledi. Bayraktar, savunma sa-
nayisinin ihtiyaçlarına uygun vidalı mil ve
somun üretilmesinin amaçlandığını kaydede-
rek, Yazılım Otomasyon ve Dijital Dönüşüm
Komitesi'nin üretim tesislerinin ve akıllı üre-
tim ekipmanlarının siber saldırılardan korun-
ması için çalışmalar yürüttüğünü, yapay zeka
yazılımları ve bunların savunma ve havacı-
lıkta kullanılması konusunda çalışmaların
devam ettiğini bildirdi.

Elektrikle temas halindeyiz

Elektrik ve Elektronik Komitesi'yle savunma
sanayisinin konektör ihtiyaçları ve uygun uz-
manlık kolları için çalışmalar başlatıldığını
dile getiren Bayraktar, "MİHENK Turkisch
yapımızla Türkiye'yi Dünya Havacılık Kalite
mutfağına soktuk. MİHENK ile Türkiye,
Uluslararası Havacılık Kalite Grubu'na
(IAQG-International Aerospace Quality
Group) entegre olan 13. ülke olmuştur. Mİ-
HENK çalışmaları kapsamında Türk Akredi-
tasyon Kurumu TÜRKAK'ın Uluslararası
Havacılık Kalite Grubu'ndan yerli firmaları
akredite edebilme yetkisini alması üzerine ça-
lışılıyor. Test ve Sertifikasyon Komitesi de in-
sansız sistemler için test, geliştirme ve eğitim
merkezi kurulması çalışmalarına destek veri-
yor" yorumunu yaptı.

Sanal fuar oluşturacağız

Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul olarak
2021'de yoğun bir çalışma takvimlerinin ola-
cağını belirterek, en önemli gündem maddele-
rimizden birisinin 9 Kasım'da açılışını
gerçekleştirdikleri dünyanın ilk 3 Boyutlu
Sanal Savunma Sanayi Fuarı SAHA Ex-
po'nun olacağını söyledi.

Salgın nedeniyle ertelenen SAHA Expo'yu 10-
13 Kasım 2021'de İstanbul Fuar Merkezi'nde
fiziki olarak gerçekleştirmeyi hedeflediklerini
dile getiren Bayraktar, şu bilgileri verdi:
"Gelecek yıl genel kurulumuzu da icra ediyor
olacağız. Yine 2021'de Ur-Ge kapsamında
B2B faaliyetlerimiz olacak. Salgın koşulları
izin verirse yine yurt dışı alım heyetleri ve tica-
ret heyetleri ile görüşme faaliyetlerimizi ger-
çekleştireceğiz. Her bir komite bünyesinde
oluşturduğumuz Ur-Ge'lerle firmaların ihra-
catlarını geliştirmelerine yönelik çalışmaları-
mız devam edecek. Bahar döneminde yeni
MBA programlarımızı başlatmış olacağız.
Yine meslek içi eğitim ve kurs faaliyetlerine
devam edeceğiz. Bunların dışında bu yıl Milli
Havacılık Endüstrisi Platformu (MİHENK)
kapsamında Avrupa Havacılık Kalite Grubu
(EAQG) denetimleri de olacak."
"ABD'nin yaptırım kararı sonrası millileştirme
çalışmaları hız kazanacak" 

S-400 meselesi

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı
Bayraktar, 2021'de yerli savunma ve havacılık
konusunda ne gibi sürprizlerle karşılaşılaca-
ğına ilişkin soru üzerine şu yorumu yaptı:
"Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma
sistemi nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yap-
tırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA)
yaptırımları kapsamında yaptırım uygulama
kararı sonrası 2021'de savunma sanayi proje-
lerinde millileştirme çalışmaları hız kazana-
caktır. Geçtiğimiz seneye oranla bu
yaptırımların, başta SAHA İstanbul olmak
üzere tüm Türk savunma sanayi paydaşları-
mızı teşvik edeceğini öngörüyoruz. Kurumlar
ve firmalarımız yaptırım ve ambargo kararla-
rına milli ve özgün yüksek teknolojiye sahip
sistem ve bileşenler geliştirmek suretiyle cevap
verecektir. Geçtiğimiz senelerde yakalanan ih-
racat artışı başarısı ve toplam ciro artışı da
katlanarak büyümeye devam edecektir."
Bayraktar, özgün ve milli ürünlerde artış sağ-
lanırken, yerlilik oranındaki yüzdelik payın hız
kazanarak artacağına kesin gözle baktıklarını
vurguladı. Bununla birlikte, "Yönlendirilmiş
Enerji Silahları (Lazer silahları)", "Elektro-
manyetik Top", "Roket Tahrik Sistemleri",
"İDA, İnsansız Savaş Uçağı" ve "Uzay" konu-
larında önemli gelişmeler beklediklerini vur-
gulayan Bayraktar, halihazırda devam eden
savunma sanayi projelerinin tamamlanma-
sına yönelik çalışmaların da sürdüğünü 
anlattı. DHA
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SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar,

savunma sanayisindeki yerlilik oranının son 20 yılda

Milli Teknoloji Hamlesi'nin de katkısıyla yüzde 20'lerden

yüzde 70'lere ulaştığını söyledi

Devam eden
projeler?

Bayraktar, çalışmaları süren projelere ilişkin şu örn-
ekleri verdi. "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları
doğrultusunda projelendirilen LHD Çok Maksatlı Amfibi

Hücum Gemisi, Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) ve Yeni Tip Denizaltı
Projesi (YTDP), TUSAŞ Hürkuş-C (Silahlı Hürkuş), Milli Muharip

Uçak projesi TF-X, Türkiye'nin ilk milli turbojet helikopter motoru
TEI TS1400 ile güçlendirilmiş ATAK T129 ve Gökbey çok maksatlı

helikopter, Azerbaycan-Ermenistan savaşında üstün başarı
göstermiş BAYKAR TB2'den elde edilen tecrübelerle geliştirilecek

olan TB3 SİHA, ülkemizin taarruzi sınıftaki ilk İHA'sı Bayraktar
AKINCI, Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek (ED), Elekt-

ronik Taarruz (ET) kabiliyeti kazandırılmış elektronik harp
ve hava savunma sistemleri, TSK Siber Savunma

Merkezi, SSB yönetimi ve kontrolündeki Türk
Savunma Sanayii projeleri olarak öne

çıkıyor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla
Borsa İstanbul'da küresel piyasalara paralel
dalgalı bir izlense de, Borsa İstanbul'da BIST
100 endeksi yıllık yüzde 29 getiriyle tüm
dünyada en iyi getiriyi sağlayan piyasalar-
dan biri olmayı başardı. Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgının neredeyse bütün varlık
fiyatlarını etkilediği ve merkez bankalarının
trilyonlarca dolar parasal genişlemeyle fi-
nansal çöküşü engellemeye çalıştığı bir yıl
geride kaldı.  Ocakta 1.245 puanla tüm za-
manların en yüksek seviyesine ulaşan BIST
100 endeksi, Kovid-19 salgınının şubatta
tüm dünyaya yayılmaya başlamasının ardın-
dan küresel pay piyasalarına paralel sert

düştü. ABD borsalarında martta yüzde
10'ları aşan düşüşlerin yaşanmasıyla başta
ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere ne-
redeyse bütün merkez bankaları politika fai-
zini rekor düşük seviyelere indirirken, dünya
genelinde hükümetler salgının etkilerini
azaltmak için trilyonlarca dolarlık teşvik pa-
ketlerini uygulamaya aldı. Küresel merkez
bankalarının trilyonlarca dolarlık parasal
genişleme sözü, Fed'in dolar likiditesini sağ-
lamak için küresel merkez bankalarıyla kur-
duğu swap hatları ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası'nın (TCMB) bütün önlemle-
rine karşın ne küresel pay piyasalarında ne
de Borsa İstanbul'da sert düşüş önlenemedi.

Kovid-19'un İtalya'dan başlayarak Avrupa'ya
hızla yayılmasıyla ayı piyasasına giren Borsa
İstanbul'da BIST 100 endeksi 18 Mart'ta 22
Ocak'taki rekor seviyenin yüzde 52 altına,
819 puana kadar geriledi. Bu tarihten itiba-
ren parasal ve mali genişleme adımlarının
etkisiyle sınai ve teknoloji
endekslerinin öncülü-
ğünde yükseliş eğilimine
giren BIST 100 endeksi
1.200 seviyesini yukarı
yönlü kırmayı temmuzda
tekrar denemesine rağ-
men başarılı olamadı.
Yılın ilk 11 ayında Borsa

İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı 679 bin
163 yükselerek 1 milyon 867 bin 221 ulaşır-
ken, bu durum yerli yatırımcı sayısında
yüzde 57'lik artışa işaret etti. Halka arzlar
konusunda oldukça başarılı bir yıl geçiren
Borsa İstanbul'da halka arz endeksi yıllık
197 yükselişle hisse senedi piyasalarına il-
giyi artıran önemli bir etken oldu. Bununla
birlikte 7 Kasım'da TCMB Başkanlığı'na Naci
Ağbal'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi
Elvan'ın getirilmesi, Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomide
yeni dönem" vurgusu ve Kovid-
19 aşısına ilişkin olumlu haber-
lerin piyasalarda yer almaya
başlamasıyla Türk lirası varlık-
larda pozitif anlamda bir kırılım
yaşandı. Bu dönemden itibaren
bankacılık ve holding endeksleri
öncülüğünde yeni bir yükseliş

eğilimine giren BIST 100 endeksinde rekor
üzerine rekor kırılmaya başlandı.
BIST 100 endeksi yılın son iki ayında yakla-
şık yüzde 33 yükselerek analistlerin önemli
direnç seviyesi olduğunu belirttiği dolar bazlı
200 sent seviyesini test etti. Banka ve hol-
ding hisselerindeki yükseliş eğiliminde ya-
bancı kurumsal yatırımcının talep artışı
önemli rol oynadı. BIST 100 endeksi bu ge-
lişmelerle birlikte yıllık bazda yüzde 29,06
getiriyle 1.476,72 puandan kapanırken, kü-
resel pay piyasaları arasında en iyi getiriyi
sağlayan borsalardan biri olmayı başardı.

Gübre Fabrikaları kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dışın-
daki hisseler bu dönemde yüzde 124,7 getiri
sağlarken analistler, getiri arayışındaki
küçük yatırımcıların söz konusu perfor-
mansta etkili olduğunu ifade etti. 

Borsa dünyası neler yaşadı?



SİYASET
CUMARTESİ 2 OCAK 2021 7

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Yeni yılın ilk yazısı...

1
969 ve 2021..
Geride kalan yıllarda yaşananları özetleyip, yeni
yıla merhaba demek isterken bir yılın daha git-

mesi hüznü  çöker üzerime...
Bunun nedenini düşünürken adımı koyan babam gibi

birçok sevdiğimin yanımda olmadığı ve çoktan çekip
gittiklerini düşündüğümden mi yoksa 52 yıl boyunca
yaşanan onca tatsızlığın beni bir hayli yorduğunu his-
settiğimden mi bilmem ama yeni yılın ilk yazısını yaz-
mak zor geliyor.

Çünkü umutla merhaba dediğimiz yeni yılın geride
bıraktığı yıllarda yıkılan umutların ve hayallerinde ge-
ride kaldığını düşünüp üzülürken onca yıl birçok badi-
reye karşın hala ayaktayım deyip, moral toparlamaya
çalışıyorum 35 yıla yakındır günlük ele aldığım yazıla-
rımdan birine, yılın ilk yazısına başlarken.

Ama geride kalan yıl da ve diğerlerinde kalanları da
unutmadan ve yeni yılda güzelliklerle karşılaşmayı
umut edip, eski yıllarda yaşananların yenilerini yaşa-
mamak umuduyla.

1969 yılından 2021 yılına gelene dek sol yanımdan
yediğim kurşunun hatırlattıkları ya da yine solumdan
aldığım bıçak yarası mı daha acıydı yoksa sevdikleri-
min şimdi yanımda olmaması mı diye düşünürken çekti-
ğim ofun içtiğim sigaranın dumanına katılıp, havalanıp,
gittiğini görürken daha dün yanımda, çevremde olan
onca insanın çoğunun yeni yılı görmediği diğerlerinin
ise nerede ne yaptıklarını düşünüp, aslında hiçbir şeyi
unutmadığımı da anlıyorum bir of daha çekerken...

Hızla akan gündemin hızına kendimi kaptırmayıp,
geride kalan yılları özetleyen süreci düşünerek yazımın
nereye varacağını merak edip, devam ederken dost,
eşten art arda gelen güzelliklerle dolu yeni yıl mesajla-
rının da umut arayışında olduğunu görüyordum tek tek
ve hazır kalıpla, al yapıştırla değil de içimden, kalbim-
den, yüreğimden gelen tüm güzel hislerimle cevapla-
maya çalışırken.

Ve yeni bir yılın geride kalan yıllar gibi umutla, en
güzel şekilde yaşanması gereken bir yıl olduğunu anla-
yarak, üzerimde ki 51 yıllık ağırlığı kenara itip, 52. yılı
en güzel şekilde yaşamaya karar verip, geride kalanları
unutmadan, yaşananlardan ders alıp, yaşanması gere-
ken bir yıla merhaba diyerek, yılın ilk gününe adım atı-
yorum, yorsan da, üzsen de, yaşlandırsan da sonuna
kadar en güzeli seninle yaşayacağım 2021 diyerek..

İYİ Partİ Genel Başkanı
Meral Akşener, Covid-19
aşısı ile ilgili partisinin öneri-

lerini yayınladığı bir video ile duyurdu.
Bilim insanlarının, toplumsal bağışık-
lığa ulaşmak için nüfusun en az yüzde
60'ının aşılanması gerektiğini kaydetti-
ğini hatırlatan Akşener, şu sözlerle hü-
kümete seslendi: "Virüsün daha
bulaşıcı mutasyonlarının oluşması du-
rumunda ise bu oran yüzde 80'lere ula-
şıyor. Ne var ki, iktidarın açıkladığı
verilere göre ilk etapta 50 milyon doz
aşı alımı için anlaşma yapıldığını görü-
yoruz. Yani kişi başına iki doz yapılaca-

ğına göre, gelecek olan açılarla ancak
25 milyon vatandaşımızın aşılanabil-
mesi mümkün olacak. Gelişmiş ülkele-
rin altında olan bu oran maalesef
ülkemiz için de yetersiz. Bu nedenle ik-
tidarı her şeyden önce nüfusumuzu
dikkate alarak acilen daha fazla aşı
alımı için adım atmaya çağırıyorum."

Ücretsiz olarak sağlayın

"Sınırlı sayıda getirilen aşının; milleti-
mizin sağlığı, ülkemizin ekonomik çı-
karları ve fırsat eşitliğine özen
gösterilerek planlı ve adil bir şekilde uy-
gulanması çok önemli" diyen Akşener,

"Tüm dünya gibi vatandaşlarımız da
aşıya bir an önce ulaşmayı bekliyor. Bu
çok açık bir haktır. Bu sebeple aşını da-
ğıtımında hiçbir eşitsizliğe izin verilme-
mesi gerekir. Başta Sağlık Bakanlığı
olmak üzere iktidarı bu konuda hassas
davranmaya davet ediyorum. Milleti-
mizin, devletine olan güveninin sarsıl-
masına izin vermeyin. Tedarik ve
dağıtımdaki sorunlar çözülene kadar,
hastalığın yarattığı toplumsal maliyet-
leri en aza indirilecek adımları hemen
atın. Ayrıca aşıya erişimi, en azından
sürü bağışıklığı seviyesine ulaşılana
kadar mutlaka ve mutlaka ücretsiz ola-

rak sağlayın" ifadelerini kullandı. 

Maalesef ciddiyet yok

Aşılama bugün başlasa bile bağışıklığın
28 ile 30 günde kazanıldığını hatırlatan
Akşener, "Mevcut tedbirlerin alelacele
gevşetilmemesi gerekiyor. Bağışıklık ka-
zanım sürecinin yakından takip edile-
rek, veriye dayalı, disiplinli ve kademeli
geçişin şimdiden planlanması çok
önemli. Salgın gibi büyük bir krizi dev-
let ciddiyeti ile yönetmek bunu gerekti-
rir. Ancak bu disiplin ve ciddiyetin
izlerini iktidarın uygulamalarında maa-
lesef göremiyoruz" açıklamasını yaptı. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikri Sağlar'ın bir tele-
vizyon kanalında başörtüsü  konusunda kullandığı ifadelere
ilişkin, "Bu zat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı.
CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu

faşist anlayış hâlâ yaşamını sürdürüyor" dedi. "Bay Kemal
yanına iki tane başörtülü alıp da bununla milleti aldatma

sürecini de bıraksın" diyen Erdoğan, "Milleti aldatamazsınız.
Geçti o günler. Yanına 2 değil 20 tane başörtülü koysan da

senin ne olduğunu biliyorlar" ifadelerini kullandı

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, dün öğle saatlerinde Kı-
sıklı'daki konutundan çıkarak

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdo-
ğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü
Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Baş-
kanı Bayram Şenocak ve Fatih Belediye
Başkanı M. Ergün Turan eşlik etti. Er-
doğan, cuma namazının ardından
basın mensuplarının sorularını yanıt-
ladı. Daha sonra caminin yakınında iki
ayrı kafeye uğrayan Erdoğan, kafe çalı-
şanlarıyla bir süre sohbet etti. Topkapı
Sarayı önünde basın mensuplarınca fo-
toğrafı çekilen Erdoğan, gazetecileri ya-
nına çağırdı. Bu sırada Hürriyet
gazetesi muhabirinin fotoğraf makine-
sini alan Fahrettin Altun, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ile gazetecilerin
fotoğrafını çekti. Erdoğan, basın men-
suplarının yeni yılını kutlayarak, aileleri
ve sevdikleriyle güzel bir yıl geçirmele-
rini diledi.

Acılarla dolu bir yıl oldu

2020'de yoğun bir programı olduğu ha-
tırlatılarak, geçen yıla ilişkin değerlen-
dirmeleri sorulan Erdoğan, 2020'nin
sadece kendileri için değil, tüm insanlık
için gerçekten yoğun bir yıl olduğunu
söyledi. Erdoğan, "Tüm insanlık için
acılarla dolu bir yıl oldu. Dün itibarıyla
vefat sayısı 1 milyon 819 bin idi. Böyle
bir yıl yaşadık. Zaten vaka sayısının ne
kadar daha fazla olduğunu artık hep
birlikte hesap edelim. Temennimiz odur
ki alınan tedbirler sayesinde inşallah
2021 bu noktada bir düşüş yılı olacak-
tır, diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Tedbirlerle birlikte aşılarda da mesafe
alındığını vurgulayan Erdoğan, "Şu
anda yaptığımız görüşmeler neticesinde
3 milyon aşı geldi ve bunun serisi
devam edecek. Ve hedefimiz Çin'den 50
milyon, bunun yanında Almanya'dan
bir o kadar daha aşı gelme durumu söz
konusu. Aşılarla ilgili olarak da vatan-
daşlarımızın bir takvim çerçevesi içeri-
sinde aşıya karşı olan tutarlılığı
inşallah, bir temenni olarak söylüyo-
rum, bu vaka sayılarını daha da düşüre-
cek, inşallah vefat sayılarını da
azaltacaktır" dedi. Sağlık Bakanlığının

bu konuyla ilgili gerekli tedbirleri aldı-
ğını, çalışmaların devam ettiğini dile ge-
tiren Erdoğan, "Bunun yanında yine
ayrıca Almanya ile yaptığımız görüşme-
lerde bir ortak üretim meselesi de söz
konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışma-
sını sürdürüyor. Buradan da olumlu ge-
lişmeler var. Yine aynı şekilde Rusya ile
yaptığımız bir çalışma var. Bütün bun-
ların yanında ayrıca Türkiye'nin kendi
bünyesinde yaptığı çalışmaları var. Bu
çalışmalarla birlikte atacağımız adımlar
inşallah aldığımız şu tedbirlerle, örne-
ğin bugün bu tedbirlerden birisini yaşı-
yoruz. İşte bugün görüldüğü gibi
sokağa çıkmada tedbirlerimiz var.
Yarın, pazar aynı şekilde bu devam edi-
yor. Her akşam saat 21.00'den itibaren
devam eden bu çıkma yasağı hafta son-
larında pazartesi sabah 05.00'a kadar
devam ediyor. Bu konuda tüm ülkede
vatandaşlarımızın bir tutarlılığı var.
Ama işte bar, pavyon, balo, şu, bu ve-
saire... Dün Boğaz'da biliyorsunuz bir
yatta bu tür şeyler oldu. Bunlar bizi
ciddi manada üzüyor, rahatsız ediyor.
Çünkü biz bunları, affedersiniz bu ya-
sakları zevkimiz, keyfimiz için istemiyo-
ruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için
istiyoruz. Bunu da Bilim Kurulumuzun
tespitleriyle bu adımları atıyoruz. 
Temennim odur ki bundan sonraki 
süreçte bunlara çok daha dikkat ederiz
ve hayırlısıyla daha olumlu neticeler
alırız" diye konuştu. 

Değişiklik arz edebiliyor

Çin'den gelen aşıların 14 günlük teste
girdiği hatırlatılarak, bunun nerede ve
nasıl uygulanacağına, BioNTech ortak-
lığında bir takvimin belli olup olmadı-
ğına ilişkin soru üzerine Erdoğan,
BioNTech ile TÜBİTAK Başkanının 
görüşmeleri Uğur Şahin ile yaptığını
söyledi. Erdoğan, bu görüşmeler neti-
cesinde takvimin belli olacağını ve ona
göre adımların atılacağını belirterek,
"(Çin'den gelen aşılar) Diğer konuda ise
Sağlık Bakanlığımız açıklamaları yapı-
yor. Bunlar, 14 gün, 14 gün şeklinde
daha çok bu süreç devam ediyor. Ama
bu süreç bazen değişiklik arz edebiliyor.
Yani 7'de olabiliyor ama daha çok dok-
torlarımızın şu anda tavsiyeleri 14 gün
üzerindedir. Bu arada tabii başka ilaçlar
da tavsiye ediliyor duruma göre. Bu

ilaçlarla beraber süreç daha da hızlana-
bilir." dedi.

Bırakın artık bu işleri

Başörtülü hakimler hakkında yaptığı
açıklamalar nedeniyle Kemal Kılıçda-
roğlu'nun bile tepkisini çeken CHP eski
Milletvekili Fikri Sağlar'ı eleştiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğandan, "Bu zat, artık
bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde
kaldı. Bu ne yazık ki CHP zihniyetinin
faşizan anlayışının geçmişte olduğu gibi
bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış
hala yaşamını sürdürüyor. Bu başörtülü
kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapıla-
rından çevrildi. Eğer tarlada çiftçi olur-
san başörtü meşrudur. Ama bir
üniversitede olursan başörtüsü yasaktır.
Böyle bir mantık vardı. İnsanın giyi-
mine kuşamına göre değerlendirmeye
kalkacak olursak bunu bir defa kalkıp
da bir demokrasi ve fikir özgürlüğü ola-
rak anlatmak, inanç özgürlüğü olarak
anlatmak mümkün değildir. Bunlara
sorduğun zaman normalde bakıyorsu-
nuz, inanç ve fikir özgürlüğünden bah-
sediyor. Nasıl bir inanç, fikir özgürlüğü
bu? Bırakın artık bu işleri. Artık 50'li,
40'lı yıllardaki CHP'nin olduğunu,
yaşam tarzı olarak hala insanların ya-
şamlarına müdahaleye devam ettikle-
rini görmek istemiyoruz. Öyle kalkıp da
Bay Kemal yanına iki tane başörtülü
alıp, bununla milleti aldatma sürecini
de bir kenara bıraksın. Geçin o işleri.
Yanına iki tane değil 20 tane başörtülü
koysan artık senin kim olduğunu, ne ol-
duğunu gayet iyi biliyorlar. İnsanların
başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok.
Burada da hakim, savcı, polis bu ülke-
nin her kurumunda bunları görecekler"
ifadelerini kullandı. 

Sen çağın dışında kaldın!

Şartların belli olduğunu ve şartların içe-
risinde "Başörtülü olan, hakime, savcı,
polis olamaz" ifadesinin bulunmadığına
dikkati çeken Erdoğan, "Böyle bir şey
var mı? Devletin hangi kurumuna
hangi şartlarda girilir bunlar bellidir.
Daha bunlar çok şeyler görecekler.
Hangi kurumlardan mezun olduğunuz
zaman nerelere girebilirseniz, bunlar
bellidir. Dolayısıyla bu kuralları da
böyle ayaküstü bunların değiştirme
hakkı ve yetkisi yoktur. Oy almak için

bazı yerlerde görüyorsunuz başörtülü
birkaç kişiyi yanlarında adeta vitrin
mankeni gibi getirip koymak kimseyi
aldatmıyor. Geçti o işler. Bugün parla-
mentoda başörtülü bayanlarımız var.
Bay Fikri, görüyor musun bunları? Bak
buralara kadar gelindi. Daha çok mesa-
feler alacağız ama sen çağın dışında
kaldın. Tabii Bay Kemal bir şey söyleye-
miyor" şeklinde konuştu.  

AYASOFYA
2020’NİN 
TAÇLI
YILDIZIDIR
Gazeteciler, Pınar Gültekin'in öldü-
rülmesi olayının ardından CHP'li
bir milletvekilinin baba Sıddık Gül-
tekin'i telefonla arayarak davadan
vazgeçirme iddiasına ilişkin CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'na basın mensuplarının sorduğu
soruyu yanıtsız bıraktığını anım-
sattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz
konusu gelişmelere ilişkin şu de-
ğerlendirmede bulundu: "Sayın
Kemal niçin acaba bunu cevapsız
bıraktı? Orayı biraz sıkıştıracaksı-
nız. Onun adına ben konuşmaya-
yım veya onun adına ben cevap
vermeyeyim. Bunu anlamanız
lazım. Bunların sorunları var. Taciz,
tecavüz, hırsızlık var. Artık CHP'nin
nerden nereye geldiği çok açık net
ortada. Şimdi en güzel dersi
2023'te sandıkta benim milletim
bunlara verecektir diye inanıyo-
rum" değerlendirmesini yaptı. Er-
doğan, Sözcü gazetesinin "2020'de
hatırlanmak istenmeyen, felaket
ve gözyaşı" olarak nitelediği olay-
lar arasına Ayasofya-i Kebir Cami-
i Şerifi'nin açılmasını eklemesine
ilişkin, "Ben Sözcü gazetesini oku-
muyorum. Kimse de buna para
verip almasın. Ayasofya 2020'nin
adeta taçlı yıldızıdır" dedi.

Toplumsal krize sebep olmayın!

Girgin, avukatı 
şikayet edecek!

Muğla’da Cemal Metin Avcı isimli erkek ta-
rafından katledilen Pınar Gültekin’in babası
Sıddık Gültekin, CHP'li bir ismin kendisini

arayarak “Davadan vazgeçin” dediğini iddia etmişti.
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in iddialarla il-
gili önceki gün 5 buçuk aylık konuşma kayıtlarını basın
ile paylaşmasının ardından Pınar Gültekin’in babası Sıd-
dık Gültekin de yeni açıklamalarda bulunarak, CHP
Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in adını verdi. Gülte-
kin, "Ayın 23’ünde telefonum çaldı. Telefonu açtım.
Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi.
Taziye dileklerinde bulundu. Taziye kelimesinden sonra
‘davadan vazgeç’ dedi bana. ‘Kamu davası zaten devam
eder, biz senin yanındayız, ne gereki-
yorsa yapacağız’ dediler. Ben kabul et-
medim, defalarca beni aradı. Ne kadar
istersen veririz, yeter ki davadan vazgeç,
zaten kamu davası sürüyor dendi" açık-
lamasında bulunmuştu. 

Sadece taziyede bulundum

Süleyman Girgin ise “İddia ettikleri
söylemi ispat etsinler milletvekilliğimi
bırakacağım dedim. 5,5 aylık telefon
kayıtlarımı da ortaya çıkararak haklılı-
ğımı ispatlayınca şimdi söz değiştirdi-
ler" yanıtını verdi. Babanın açıklamalarının ardından
konuşan Süleyman Girgin, "Kadının cesedi bulunduğu
gün ben meclisten telefon açarak olayı kınadım. İkinci
gün yani 22'sinde Bitlis Hizan'da defnedilirken akşam ilçe
başkanını arayıp taziye dileklerimi ilettim. Olayın ne ol-
duğunu sordu ben de ona çok üzücü dedim. Annesinin
CHP yönetiminde olması nedeniyle ‘Şimdi CHP'ye vu-
rurlar’ dedim. ‘Ama bu tarz cinayetlerin, tacizlerin partisi
olmaz' dedim. Ertesi gün akşam da baba Sıddık Bey'i
arayıp bir dakika 56 saniye konuştum. Bunun tüm kayıt-
larını çıkarttım. Telefonda babaya kendimi tanıtıp ‘başı-
nız sağ olsun, üzüntülüyüz ve her zaman yanınızdayız’
dedim. Kapattım. Bir daha babayı aramadım. Avukatını
şikayet edeceğim” deyip kendini savundu.

CHP’YE
ÇOK SERT
ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı ve AK
Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan



E lektrik zammı kararının ardından
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası,
“Yapılan zamlar bizleri hiç şaşırtmadı”

diyerek tepki gösterdi. Açıklamada, “EPDK, 1
Ocak 2021 tarihinden geçerli olacak şekilde Tek
Terimli Tek Zamanlı tüketici tarifelerine yüzde
6,2 oranında zam yaptı. Yıllık değişimi yüzde
12,3 olduğu yeni tarifelere asgari yaşam koşulla-
rında aylık tüketimi 230 kW olan dört kişilik bir
ailenin 1 Ocak 2020'de 163,4 TL olan elektrik fa-
turası bundan böyle 20,0 TL'lik artışla 183,4
TL'ye yükselmiş oldu” tespiti yapıldı.

Sektör borç içinde

Açıklamada, "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren tarifelerdeki zamlar, adeta “per-
şembenin gelişi çarşambadan belliydi” deyişinde
olduğu gibi bizleri hiç şaşırtmadı. 2019 yılının
yaz aylarında, yaklaşık 1,5 yıl önce kamuoyuna
yansıyan bilgilerde enerji sektörünün 47 milyar
dolara varan borç içinde olduğu, bu borcun va-
desi gelen 10 milyar dolarlık bölümünün yapı-
landırıldığı halen hafızalarımızda tazeliğini
korumaktadır. Aradan geçen 1,5 yıl içinde döviz
kurlarında yaşanan artışları da göz önüne aldığı-
mızda, söz konusu borçların mevcut durumu
hakkında bilgimiz olmasa da bu borçların tarife-
lere yansıtılarak vatandaşların cebinden ödene-
ceğini anlamak için kahin olmaya da gerek
yoktur" tespitlerine yer verildi. 

İndirim beklentisi hayal

"Üretim alt yapısında ithal kaynak bağımlısı olan
elektrik sektöründe döviz kaynaklı girdilerin üre-
tim maliyetlerini artırması, amacını aşan ve kay-
nak aktarmanın yolu olarak kullanılan

YEKDEM mekanizmasında üretim şirketlerine
yapılan ödemeler, kapasite mekanizması adı al-
tında bazı santrallere yapılan destek ödemeleri
ve alım garantileri kapsamında kömür santralla-
rına yapılan ödemeler doğaldır ki tarifeler aracı-
lığı ile vatandaşlarımızın faturalarına
yansıtılmaktadır" denilen açıklamada, "Özelleş-
tirme ve serbestleştirme adı altında yürütülen bu
tür politikaların, kamu hizmeti niteliği taşıyan
sistemi getirdiği bu noktada elektrik tarifelerine
zam yapılmaması veya tarifelerde indirim bek-

lentisine girilmesi olsa olsa “hayalcilik” olacaktır.
Elektrik Mühendisleri Odası olarak; tarife dö-
nemlerinde yapılan can yakıcı zamların sona er-
mesi veya zam yapılmadığı ifade edilen
dönemlerde de şirketlerin kamu kaynakları ile fi-
nanse edilerek yapılan gizli zamların son bul-
ması için özelleştirme politikalarından bir an
önce vazgeçilerek, toplumsal çıkarları önceleyen
yenide kamusallık politikalarının hayata geçiril-
mesinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyo-
ruz" ifadedeleri yer aldı. 
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K oç
Bu yıl geçmişi daha fazla sorgulaya-
caksınız. Eskileri bırakıp, yeni dene-

yimler kazanma yoluna gitmeli ve karmaşadan
kurtulmalısınız. Kısır döngüden çıkıp, yeni ilgi
alanları yaratılmalı. Zaman zaman kararsızlık-
lar yaşayabilir ve kendinizi kaybolmuş gibi his-
sedebilirsiniz. Ancak savaşçı oluşunuzdan
dolayı bütün sorunların üstesinden geleceksiniz.
Sağlık alanında biraz endişe artmış gibi görün-
sede bu tamamen kuruntu yapmanız sebebi ile
olacak. Psikolojik ve ruhsal olarak rahatlata-
cak yollar bulmalısınız. Bu dönemde  meditas-
yona daha fazla ihtiyaç duyabilirisiniz. Para  ve
aşk konusunda daha fazla risk almanız gereke-
bilir. Kendinizi yaşadığınız duruma adapte et-
melisiniz. Kuruntulardan uzaklaşın. İş
hayatınızda stres azalıyor. Öfkeden uzaklaşın.
Yalnız olanlar için güzel bir aşk görünüyor. Ka-
vuşmayı bekleyenler için şunu söylüyor yıldız-
lar;”O yıl, işte bu yıl”

Boğa
Bir kaç yıldır yorulan boğaların şimdi mey-

veleri toplama zamanı. Projeleriniz var ve on-
ları bu yıl devreye sokacaksınız. Kariyer ve
başarı anlamında yükseleceksiniz. Maddi ola-
rak tüm sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. Yenilik-
lerle dolu bir yıl olacak. Her şeyin yolunda
gitmesi için planlamanızı iyi yapmanız gereki-
yor. Uzun yolculuklar yapmanız gerekebilir.
Daha fazla özgürlük arayacaksınız. Sürprizlere
hazır olun. Ayaklarınız yerden kesecek kadar
güzel bir aşk ile tanışmaya hazır olun.

İkİzler
Bu yıl yapmak istediklerinizle ilgili çok fırsat

çıkacak karşınıza. Sürekli göz önündesiniz. Pa-
rasal konularda hamle yaptığınız takdirde, size
dönüşü misliyle olacak. Geçmişte çok çabala-
mışsınız ve o çabaların karşılığını bu yıl alacak-
sınız. Çevrendeki insanların rahat ve huzurlu,

güvende olması sizin için çok önemli. Yapacağı-
nız işe daha fazla konsantre olursanız başara-
mamanız imkansız. Karamsarlıktan ve
başkalarını suçlamaktan vazgeçmelisiniz. Bir
süre yalnız kalıp toparlanmak isteyebilirsiniz.
Önümüzdeki yılın iyi geçmesi, bu yıl yapacakla-
rınıza bağlı. Aşk hayatınızda bazı değişiklikler
var. Ya yeni bir ilişki içine girip yol alacaksınız
veya var olan bir ilişkiyi bitireceksiniz.

Yengeç
Yapmak istediğiniz çok şey var. Ancak ya

yüksek mevkide biri veya otororite sahibi bir
erkek tarafından engelle karşılaşabilirisiniz.
Radikal değişiklikler yapmak istiyorsanız tam
zamanı. Maddi olarak eliniz bollaşacak. Bolluk
ve bereket yılı olacak bu sene. Ortaklı bir işiniz
varsa, yol ayımına girmeyi düşünebilirsiniz. İş
kurmak isteyenlerin eline yeterli para geçecek.
Hukuksal problemi olanlar sorunu aşacak ve
rahatlayacak. Geçmiş yıl sizin için iyi geçmemiş
olabilir, ancak bu yıl şans sizden yana. Müjde-
leri bekleyin. Gelenekçi bir yapınız var. Yaşada-
ğınız duygusal olaylar sizi maneviyata biraz
daha yönlendirmiş olabilir. 

aslan
İlham veriyor, ilham alıyorsunuz. Üretmek

sizin için büyük keyif. Artık büyük düşünme za-
manı. Ümit ettikleriniz bu yıl gerçekleşiyor. Sa-
dece doğru zamanda adım atmanız önemli.
Gözleriniz yolda, uzaktan gelecek birini bekli-
yorsunuz. O misafir gelmek üzere. Kabuğunuza
fazla çekilmişsiniz, onu kırma vakti geldi. Uzak
yollar sizi çekebilir, daha fazla özgürleşmek is-
teyebilirsiniz. İş kolik gurubundasınız. İşi aşka
tercih ediyorsunuz, bu sebeple aşk sizin için
ikinci planda. Gelecek güzel görünüyor.

Başak
İnanç ve maneviyatınız yüksek. Her şeyi ku-

rallara ve geleneklere uygun olarak yapmak is-

tiyorsunuz. Yenilikler sizi ür-
kütüyor. Var olan, sürekliliği sağla-
nıp uygulanmış adet ve sistemlere göre
yaşamak istiyorsunuz. Zaman zaman kendinizi
yalnız ve kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bu karı-
şıklık bazen size özgürlük duygunuzu kaybetti-
riyor. Kendi kurallarınızı hayata geçirmeyi
deneyebilirsiniz. Mükemmeli arayan başaklar
yeni senede biraz daha rahat davranacak. Deği-
şim söz konusu. Bu yıl eğitim anlamında kendi-
nizi geliştirecek aktiviteler arayacaksınız. Bu
size iyi gelecek. Aşk hayatında yalnız olanlar
maneviyatı ve inançları yüksek, geleneklerine
bağlı bir eş arayaklar. Buldukları taktirde, çok
mutlu bir evlilik hayatı olacağına şüphe yok.

Terazİ
Yeni dostluklar, arkadaşlıklar başlayacak.

İşler yoluna girecek ve çoğu şeyi halletmeye
başlayacaksınız. Ancak bu tamamen sizin nasıl
yol alacağınıza bağlı. Artık hayatınıza şekil ve-
recek olgunluğa ve tecrübeye eriştiniz. Güzel
bir strateji ve plan ile yola çıkmalısınız. Aniden
yön değiştirebiliyorsunuz, çekip gitmeyi düşüne-
biliyorsunuz. Sakin ve uzlaşmacı olun. Önemli
bir pozisyonu başkalarına kaptırabilirsiniz.
Yapmak istediğiniz işler için baba veya patron
tarafından engellenmek istenenebilir. Alttan
alın. Rakiplerinizle savaşmayın. Duygularınız
bazen mantığınızın önüne geçebiliyor. Öfke
kontrolünü öğrenmelisin, Yoksa yenilgilerden
kaçmanız olanaksız olacak. Açık havada dolaş-
mak, farklı sosyal guruplar içinde olmak iyi ge-
lecek. Evli olanların mutluluğu daha da
artacak. Tartışmalardan uzak durun. Bekar
olanlar yeni bir aşka yelken açabilir.

akrep 
Üçüncü kişilerle mücadele içinde olabilirsi-

niz. Bu durumdan hızla uzaklaşın. Yeni senede
birçok değişim yaşayacaksınız. Uzak yolculuk-
lar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Beklediğiniz
haberler var ve size ulaşması çok yakın. Her
neye başladıysanız, sonuca varmak an meselesi.
Önemli gelişmeler olacak. Epey mücadele et-
mişsiniz, artık bitiyor ve ilerlememek için sebep
kalmayacak. Yeni kararlar alıyorsunuz. Ancak
bu sonuç iyi veya kötü mü olacak bekleyip göre-
ceksiniz. Zaten geri döndürme şansı yok, artık
bitiş çizgisi yaklaşıyor. Yakın gelecekte çok
önemli şeyler var, ancak geçmişten kurtulmalı-
sınız. Yenilere yer açın.

YaY
Siz sadece başarıya odaklanmışsınız. Girdi-

ğiniz her alandan deneyimlerle çıkıyorsunuz.
Büyürken ve kriz zamanlarda edindiğiniz dene-
yimler sizin en büyük yardımcınız. İşinizde yük-
selme var, ancak bu yeni bir iş arayışı değil. Var
olan işinizde çıtayı biraz daha yukarıya çıkar-
maya çalışıyorsunuz. Başkaları ile işbirliği yap-
manızı gerektirecek durumlar oluşabilir. Daha
büyük sorumluluklar ve görevler alabilirsiniz.
Bundan sonra fazla mücadele etmenize gerek
yok. Çünkü; ne yaparsanız yapın, başaracaksı-
nız. Evliliklerinde sorun yaşayanlardan bir
kısmı, belki bir uzman yardımı almak isteyebi-
lirler. Bekar olanlar yeni biri tanışacak. Aşka
hazır olun.

oğlak
Başarının arifesindesiniz. Başladığınız işin

son uygulamalarını yapıyorsunuz. Amaca ulaş-
maya ramak kaldı. Pozitif kişiliğiniz ve moti-
vasyon özelliğiniz öne çıkıyor. Siz yukarı
çıkarken yalnız değil, gurup olarak çıkmak is-
tiyorsunuz. Anne veya mevki sahibi bir kadın
desteğini geri çevirmeyin. Sabrederseniz, iste-
diğiniz her ne ise gelecek. İş arayanlar için çok
az zaman kaldı. Hayatınızdan sorunlu ve nega-
tif insanları çıkartırsanız enerjinizi doğru yere
aktarabilirsiniz. Eleştirilere maruz kalabilirsi-
niz ama buna izin vermeyin. Çok güzel haber-
ler alacaksınız. Harcamalarınıza çok dikkat

etmelisiniz. Yalnız ve daha özgür olmak isteye-
bilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı pürüzler var.
Ya devam etmeye, ya da btirmeye karar ver-
meniz gerekebilir. 

kova
Hem işinizde, hem ilişkinizde bir viraja gel-

mişsiniz. Büyük başlangıçlara hazırlıklı olun.
Eğer dirençli olur, değişimlere direnebilirseniz
sonraki yıllar sizi çok iyi yerlere taşıyacak.
Kestirip atma zamanı değil, dinlemeyi öğren-
meniz gerekiyor. Bu yıl istenmeyen durumlarla
karşılaşmanız olası. Sabırlı olmanız ve deği-
şimden korkmamanız gerekiyor. Daha önce ya-
şadığınız anlaşmazlıklar yeniden sorun veya
sorunlu kişi olarak karşınıza çıkabilir. Davetsiz
misafirler canınızın sıkılmasına sebep olabilir.
Aile içinden veya arkadaşlarınızı reddetmek
durumunda kalabilirisniz. Sahip olduklarınıza
sıkı sarılın. Geçmişte bir sağlık probleminiz ol-
duysa yeniden ortaya çıkabilir. Kafanızın karı-
şık olması, alışagelmedik olaylar beden
sağlığınızı fazlasıyla etkileyebilir. Bu yıl sizin
çok sıkı çalışmanız gereken yıl. Gereksiz işlerle
uğraşmayın, korkularınızla yüzleşin. Yapacağı-
nız tek şey, yönünüzü belirlemek.

Balık
Yeni seçeneklerle karşılaşabileceğiniz bir yıl

olacak. Seçimler, tercihler yapmak zorunda
kalacaksınız. Yönünüzü ne tarafa çevirmeniz
gerektiğine karar vereceksiniz. Değişimden ka-
çamayacak durumda kalmanız halinde, bunu
olgunlıkla kabul etmeniz gerekiyor. Hayatınızın
dönüm noktasına geldiniz ve şans kapıyı çalı-
yor. Asla olmaz dediğiniz fırsatlar çıkacak.
Hayatınızda önemli değişiklikler olacak. Seya-
hat, başka bir mekana taşınmak, ev değiştir-
mek gibi her şey olabilir. Ya değişimi
kabullenip eskilerle vedalaşacaksınız, ya da 
yenilerle...

***
Yeni yıl hepimize şans, başarı, sağlık ve

huzur getirsin.
Sevgiyle kalın

2021 yılı için burçlarınız neler söylüyor?
Sevim Y. GÜNEY

guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

GIZLI ZAM 
YAPILMASIN
Elektriğe yeni yılla birlikte yüzde 6'lık zam gelirken, Elektrik Mühendisleri Odası, "Asgari yaşam koşullarında dört kişilik bir
ailenin 1 Ocak 2020’de 163,4 TL olan elektrik faturası 183,4 TL’ye yükselmiş oldu” dedi. Açıklamada, tarife dönemlerinde
yapılan can yakıcı zamların ve gizli zamların son bulması için özelleştirme politikalarından bir an önce vazgeçilmesi istendi

YÜZDE
ALTI

ORANINDA
ZAM!

Genel
tavsiyeler
kaygı
oluşturuyor
2021’in ilk günlerinde kişisel
yeni yıl hedefleri belirlemenin 
önemine işaret eden uzmanlar, 
herkes için önerilen genel tavsiyelerin
kimi zaman kişide kaygı
oluşturduğunu vurguluyor. Uzmanlar
uzun listeler yerine, belirlenecek
sloganların kişiyi daha çok motive
edeceğine dikkat çekiyor

ÜskÜdar Üniversitesi
NPİSTANBUL Beyin Has-
tanesi Uzman Klinik Psiko-

log Özgenur Taşkın, herkes için
önerilen genel listeler yerine kişinin
kendi ihtiyaçlarına uygun listesini ha-
zırlaması gerektiğine dikkat çekti. Taş-
kın, "Etrafınızda geçen onca yeni yıl
listesi, büyük büyük kararlar yerine
kendi listenizi oluşturmaya ne dersi-
niz? En yalın hali ile. Önümüzde 12
ay olan yeni bir yılı ‘başarılı’ geçirmeyi
planlıyorsanız, başarıyı kendinize bi-
rinci şart olarak seçmek sizi daha çok
kaygılandıracaktır. Ya yapamazsam
endişesini de beraberinde getirebilir"
dedi. 

Hedefler baskı oluşturabilir

Başkalarına uygun olan yeni yıl listele-
rini, yeni yıl kararlarını kendimize uy-
gunmuşçasına üstlenmeye çalışmak
aslında istemediğimiz hedefleri üzeri-
mizde baskı olarak hissetmemize se-
bebiyet verebilir" diyen Taşkın, "Çokça
duyduğumuz ‘mahalle baskısından’
pek de farkı olmayan bir durumdur.
Bu kaygıyla başa çıkmak için kişinin
liste yapabileceğini belirten Özgenur
Taşkın, “Şöyle bir adım herkes için
motive edici olabilir: 

Kişinin kendisini mutsuz hissettiği, ba-
şarısız hissettiği ya da durması gerekti-
ğini bildiği ama kendini
durduramadığı yerleri kişileri ve za-
manları listeleyebilir. Bu listeyi de ken-
dine bir ‘hatırlatıcı’ olarak bir kenarda
bulundurabilir. O liste okunmasa bile
bir kenarda olduğu bilindiğinde kişiye
destek olacaktır" diye konuştu.

Sloganlar belirleyin

Yeni yıl hedefleriyle ilgili uzun listeler
yerine sloganlar hazırlanabileceğini
belirten Özgenur Taşkın, "Ünlü mark-
ları genellikle tek bir sloganları vardır.
Markanın adını duymasanız bile slo-
ganından hangi marka olduğunu ha-
tırlarsınız. Şimdi size gelecek olursak
yeni yılda hissetmek istediğiniz duy-
gularınızı bir kutuya koyduğunuzu
düşünün ve onları anımsatacak bir
slogan belirleyin. Nasıl mı? ‘Ben yeni
yılda mutlu, başarılı ve huzurlu
olmak istiyorum. Bunların hepsini bir
kutuya koydum’ deyin ve bir slogan
belirleyin. Mesela slogan ‘Sadece
yap!’ olabilir. ‘Parla’ olabilir, ‘Bekle’
olabilir. Bir kelime olabilir ama sizi o
duygulara götürmesi mümkündür"
ifadelerini kullandı.  
TAYLAN DAŞDÖĞEN

1 milyon kişi etkileniyor
Psikoteknik Merkezleri Der-
nek Başkanı Cengizhan Kutlu,
ticari araç sürücülerinin bulun-

durması zorunlu olan psikoteknik belgesi
denetimlerinin ertelenmesi hakkında açık-
lamalarda bulundu.
Denetimlerin 30 Haziran 2021'e kadar er-
telenmesinin çok üzücü olduğunu belir-
ten Kutlu, "Sektör yatırım yaptığı halde
en son 24 Haziran 2020 tarihinde tekrar
bir ertelemeyle karşılaştık. İşte bunun son
olduğunu düşünüyorduk, 31 Aralık 2020
tarihine ertelenmişti fakat maalesef 24
Haziran – 24 Aralık 2020 tarihinde tekrar

bir ertelenme yazısıyla karşılaştık. Bu çok
üzücü. Pandemi süreci önemli ama insan
unsurundan doğan trafik kazaları, trafik
kazalarından verdiğimiz can kayıpları or-
tada. Sadece Kasım ayında 194 insanı-
mızı kaybettik. 2020 rakamları çok ciddi
rakamlar. Dünya sağlık örgütünün açık-
lamalarına göre ülkemizde trafik kazala-
rından dolayı 7 bin rakamlarında ölenler
var. Çok ciddi rakamlar, 300 – 400 bin
arasında değişen bir yaralanmalı trafik
kazalara neden olmakta. İnsanımızın psi-
kolojik kaygısı, travmasını da hesapladığı-
mız zaman bu her yıl 1 milyona aşkın

kişiyi etkiliyor" dedi.

Acilen denetim yapılmalı

Psikoteknik belgelerine sahip olmayan şo-
förlerin trafikte var olmasının trafik gü-
venliğini her geçen gün daha da tehlikeye
attığına değinen Kutlu, denetim erteleme-
lerinin bir son bulması ve acilen denetim-
lerin başlaması gerektiğini savundu. Bu
konuda Psikoteknik Merkezleri olarak
boş durmayacaklarını da söyleyen Kutlu,
bu hafta içinde İdari Danıştay’a dava
açacaklarını, yürütmeyi durdurma iste-
miyle davanın en geç pazartesi günü açıl-

mış olacağını söyleyerek, "Bizim dava ge-
rekçesinde de belirttiğimiz üzere 84 mil-
yon kişinin hayati tehlikesi var. O yüzden
İçişleri Bakanlığımızdan savunma alma-
dan, biz yürütmeyi durdurma istemli ta-
lebimizin bir an önce olumlu
karşılanacağını düşünüyoruz ve bir an
önce yönetme durdurma yapılarak dene-
timlerin başlatılmasını talep
ediyoruz.Eğer dava süreci olumsuz so-
nuçlanırsa tüm Türkiye’de iş durdurma
gibi eylemler düşünüyoruz. Tüm Tür-
kiye’deki psikoteknik merkezlerimiz bize
bağlı ve ortak hareket ediyoruz” dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası, yapılan
yüzde altılık zammın haksız bir
zam olduğunu ifade etti.



A K Parti döneminde İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi'nin Kasım 2016’da
başlatılan 10,10 kilometrelik T5

Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramva-
yı’nın 12 istasyon ve 8,8 km’den oluşan Ci-
bali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk
kısmının açılışı gerçekleştirildi. Törene, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri
Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Baş-
kanı Meral Akşener de katıldı. Açılışta konu-
şan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim 2017'de ifade
ettiği, "İstanbul'a ihanet ettik, hâlâ da etmeye
devam ediyoruz" sözüne göndermede bulu-
narak, "İstanbul’a ihanet edildiği söylendi, en
yetkili kişi tarafından. Şimdi şunu ifade etmek
isterim. İBB Başkanı İstanbul’un kalbine sap-
lanan o ihanet hançerini çekip çıkarmak isti-
yor" dedi. CHP lideri, iktidara, "Lütfen
belediye başkanlarımıza hiçbir engel çıkar-
mayın bırakın onlar kente hizmet etsinler"
diye seslendi.

Bize umut veriyorsunuz

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, "Her ikinize bakınca
(Kılıçdaroğlu ve Akşener'i işaret ederek) çok
umutlu yıllar bekliyorum. Bir arada inanıl-
maz bir güç ve umut veriyorsunuz bize. Bu

güzel bir yıl başlangıcı olsun istedik. Bu de-
ğerli açılışı yapalım istedik çünkü İstanbulu-
muza ve bütün milletimize çok şey
yapmamız gerektiğini, insanlara istihdam or-
tamları yaratmamız gerektiğinin bir mesajını
bu yılın ilk saatlerinde verelim istedik. Katılan
bütün konuklarımıza , bu süreçte emeği
geçen herkese hoş geldiniz diyorum. İyi yıllar
diliyorum" ifadelerini kullandı. Açılışta kurak-
lığa da dikkati çeken İmamoğlu, "Gömlekle
ceketle açılış yapıyoruz. Türkiye büyük bir ku-
raklık içerisinde dün itibariyle aralık ayında
normalde metrekareye düşen yağmur 105
kilo iken, maalesef dün 22 kiloya düşmüş du-
rumda. Umut ediyoruz ki yağışın da bere-
ketle bizi bulduğu bir yıl olması için dua
edelim" dedi. 

Yüzde 55'i tamamlanmıştı

"Biz göreve geldiğimizde ne acı ki bu metro
hatları çalışmaz durumdaydı. 2016’da ihale
edilen bu hattın aslında açılış tasarımı
2018’in ortalarındaydı" diyen İmamoğlu, "Biz
göreve geldiğimizde yüzde 55 oranında ta-
mamlanmıştı. Biz göreve geldiğimizde çok
büyük eksiklikleri gidererek devam ettik.
Hemen biraz geride aktarma bölümde 1.3 ki-
lometrelik rayları döşenmiş bölümde çökme-
ler yaşandı. Haliç kıyısı detaylı incelenmesi
gereken bir zemin yapısına sahip. Biz bu 1.3
kilometreyi yıkıp tekrar yapının sağlamlığını
sağladık. Ciddi zaman aldı ve ciddi maddi-

yata sebep oldu. Başka iyileştirmelerle bera-
ber de hızla yol aldık. Bu yaşadığımız sorun
İstanbul’un birçok noktasındaki metrolarda
da var idi. Bugün biz başlatılmamış hiçbir
hattın kalmayacağı noktaya geldik. Buluna-
maz dendiği noktada finansman imkanları
sağlayarak bütün metro hatlarımızı harekete
geçirdik" ifadelerini kullandı. 

Beylikdüzü'ne müjde verdi

Yıllardır konuşulan her seçim döneminde
vaat edilen, İncirli-Beylikdüzü hattının da
projelerini güncelleyerek ve finansman im-
kanlarını da en iyi şekilde karşılanabilecek
hale getirerek İstanbul’a hediye edilmesi süre-
cine tam gaz devam edildiğini belirten İma-
moğlu, "Ve 2021 yılı içinde bu hattı kendi
finansman imkanını sağlayacak ve gerçekten
halkçı prensiplerle bir nevi yap-işlet modeli-
nin yeni vizyonel ve toplama sırtını dönen
değil topluma hizmet eden biçimiyle hazırla-
yarak inşallah ihalesini yapmak istiyoruz. Bu
hattımız yaklaşık 30 kilometrelik bir hat" dedi.
İmamoğlu, "Şeffaf bir yönetim katılımcı ve
ortak akılla süreci tarifleyen bir yönetim
olmak. Biz bütün bu kararları alırken az önce
burada konuşma yapan yol arkadaşım Pelin
Hanım gibi o masada olup beraber karar
alan bir beceriyle ortaya koyduk. Ortak aklın
büyük başarısını yaşadık. Demokrasinin çok
büyük bir örneğini başarmanın sonucu siz-
lerle paylaşıyoruz" vurgusu yaptı. 
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Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

Şükür ki, lanet 2020 bitti

H iç kimseden çekmedik 2020 den çektiğimiz
kadar.
Hep beraber yokluklar yaşadık. 

Sokağa çıkamadık.
Eşe dosta sarılıp sarmalamadık.
Onu bırak çoluk çocuğumuza torunlarımıza hasret

kaldık.
Eğitim yok oldu.
Spor faaliyetleri yok oldu.
Seyircisiz, coşkusuz maça maç mı denilir yahuu.
Eğlence yeme içme sektörü tamamen bitti.
Arkadaşlarla dostlarla bulaşamaz, dertleşemez,

bir bardak çayın keyfini çıkaramaz olduk. Toplantı-
lara katılamaz, etkinliklere gidemez olduk.

En önemlisi 65 yaş üzerindeyseniz zaten ev hapsi
ile cezalandırıldığınız size tebliğ edildiği için evden çı-
kamaz oldunuz.

Bu ev hapsi ile ilgili olarak eğer devam eden dava-
larınız varsa ve ola ki, mahkumiyet olursa, mahkeme-
den ev hapis günlerine sayma talep etme hakkımız
olmalı.

Ne yapayım ben ve benim gibi 65 yaş üstü olanlar
evet Mart ayından bu yana maalesef ne sebeple oldu-
ğunu bilmediğimiz ev hapsindeyiz. Dışarı çıkamaz,
sadece mahkum deyimi ile teneffüslerde, (Havalandır-
mada) çıkar olduk.

Hele, hele bu mahkumiyet günlerimizde sevdikleri-
mizin ve dostlarımızın vefat haberlerini alıp üzülme-
miz bir yana, onların cenazesine gidemez olmamız
ayrı bir kahır olmadı mı?

Bu nalet virüsle ölümü pahasına sanki kurtuluş
mücadelesi veren ve bu uğurda yüzlerce şehit veren
sağlıkçılarımızın durumu hepimizi yeterince üzüp
kahretmedi mi?

Ayrıca bu savaşçılarımızın ölümlerinin meslek has-
talığı sayılması, hatta onların şehit sayılması gerek-
tiği defalarca dile getirildiği halde, ülke yöneticileri
tarafından kale alınmaması ayrı bir üzüntü vesilesi
değil mi?

Bu lanet virüs’ün sebep olduğu işsizlik, işgücü ve
üretim kaybı ayrı bir dert değil mi?

Dövizin önlenemeyen yükselişi, ekonomik çökün-
tüye ne demeli?

Pandemi nedeniyle dağıtılamayan maskeye hayıf-
landığımız gibi günümüzde aşı olup olmayacağımızın
garantisini bilmediğimiz gibi, olup olamayacağımızı
biliyor muyuz?

Tüm bu olup bitenler karşısında bu devletimizi yö-
neten ve yönetmeye talip olanların sürekli gerginlik
yaratarak açıklarını aramaya ne demeli?

Sanki her şeyi halletmişler gibi, “Senin partililerin
tacizci, yok, yok şu, bu sebep ve örnekler nedeniyle si-
zinkiler daha tacizci denilip” gereksiz gündem yarat-
maları neyin nesi?

Ülke ve millet için gerekli olduğu bilindiği halde
sırf muhalefet tarafından verilen önerge ve yasa tek-
liflerinin reddedilmesine ne demeli?

Aynı şekilde muhalefetin iyi olabilecek konulara
katkı verip desteklemek yerine muhalefet edilmesi
çok anlamlı mı?

Merak ediyorum, mesela muhalefet, “Cumhurbaş-
kanı vefat edinceye kadar görevinde kalsın” şeklinde
bir teklif getirse iktidar yanlıları yine ret oyu verirler
mi acaba?

Geride bıraktığımız berbat yılda 297 kadın katle-
dilirken, 161 kadının şüpheli ölümüne, tedbir alınma-
masına ne demeli?

Meral Akşener Haliç Tramvay Hattının açılış töre-
ninde bu konuya dikkat çekerek, “İstanbul’un bir ka-
dının işinden çıkınca sokaklardan korkmadan
yürüyüp evine huzur içinde ulaşılan bir şehir olmasını
istiyorum” dedi

Parlamentoda olup bitenlerin aynı şekilde yerel yö-
netimlere taşıyıp yapılacak halka yararlı hizmetlerin
körü körüne engellenmesini neresinde mantık var?

Hak, hukuk, adalet mücadelenin verildiği, zamanla
yok sayıldığı, Anayasa Mahkemesi kararının tanınıp
uygulanmadığı, kurucusu olup, görevli bir hakimimi-
zin de bulunduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarının tartışıldığı bir yılı geride bıraktık.

Beterin beteri olmasın
Ey yöneten ve yönetmeye talip olanlar, kısacası

halkımızın vekilleri, pek iyisi olmayan nalet bir yılı
uğurladık.

Ne olur bir araya gelin sizleri o kutsal Gazi Mec-
lise gönderenlerin hakkını koruyun. Bir araya gelin.
Bu pandemiden ne zaman kurtulacağımızın belli ol-
madığı bir yıla giriyoruz..

Önemlisi belki ondan daha tehlikeli bir durum var.
Başta ülkemiz olmak üzere Dünya da bir kuraklık
hüküm sürmekte. Eğer böyle sürerse ki inşallah
olmaz. Kuraklığın sonucu susuzluk, yokluk, açlık ve
belki adlarını bile bilemeyeceğimiz yeni salgınlar 
olabilir.

İlgili ve yetkililer açıklamalar yapıyor. “İstanbul
da iki aylık, İzmir de şu kadar, Ankara da bu kadar
su rezervi var” diyorlar.

Dikkat ediyorum tedbirden bahseden yok.
Arkadaşlar,  Allah tüm kainatın yardımcısı olsun

ama, ya beklenen yağışlar gelmez ise ne 
düşünüyorsunuz?

20 milyona yaklaşan İstanbul da suların kesilmesi
sonucu ortaya çıkacak durumu değil görmek düşün-
mek bile istemiyorum.

Bu nedenledir ki, dünyanın en az tuzlu suyuna
sahip olan Karadeniz kıyılarına İsrail örneğinde ol-
duğu gibi arıtma tesisleri kurulup önlem alınması ge-
rektiği kanaatindeyim.

Bu durumu devlet ve yerel yöneticileri kısa za-
manda bir araya gelip, engellemeleri bir kenara bıra-
karak, el ele vererek, güç birliği yaparak önlem
almaları gerektiği kanaatindeyim.

Tüm bu nedenlerle bizlere sıkıntılar çektiren nalet
2020 yılının bitmesine sevinirken, yeni yılın onu arat-
mamasını, iyilikler ve güzelliklerle dolu olmasını te-
menni ediyorum.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabının açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu,
"Ben merkezi hükümetten şunu beklerim, İstanbul’a ihanet edildiği söylendi. En yetkili
kişi tarafından ‘Biz İstanbul’a ihanet ettik’ cümlesi kullanıldı. Ekrem İmamoğlu, 
İstanbul’un böğrüne saplanan ihanet hançerini çıkarmak istiyor" dedi

Haliç hakkında da açıklama yapan
imamoğlu, "Sirkeci’den Alibey-
köy’e kadar bu bölgenin insanlarını
taşıdığı kadar aslında bu güzelim
coğrafyanın turistik misyonuna da
hizmet edecek. Biz bu tramvay
hattı sayesinde aynı zamanda bu
yakayı deniz ulaşımıyla beraber
karşı yakayla da sıklıkla buluştura-
rak oradaki müzelerle buluşturarak

çok interaktif turizme katılmış bir
alanı yeniden istanbullulara servis
etmenin keyfini yaşıyor olacağız"
diye konuştu. "Haliç’le ilgili yalan
yanlış ifadelerle suçlanmak isten-
dik" diyen imamoğlu, "Haliç’le ilgili
bazen yalan yanlış ifadelerle biz
suçlanmaya çalıştık. nasıl kötü bir
akıl ki göreve geldiğimizin üçüncü
ayında Haliç’i kirlettiniz diye man-

şetler atıldı. Tam aksine biz Haliç’i
yeniden hayata kazandırıyoruz. Bu
hattın yanı sıra bu hattın olduğu
noktada 3.1 milyon metrekarelik
yeşil alanın yeniden tasarımıyla
beraber imalatına başlamış du-
rumdayız. Doğal yapısına tarihine
uygun bir peyzaj oluşturarak inşal-
lah süreci tamamlayacağız" açıkla-
masını yaptı. 
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imAmOğlu'nun ardından açıklamalarda
bulunan iyi Parti lideri meral Akşener,
"Çok güzel bir mutluluğu yaşıyoruz. Siz
konuşurken gözümü kapattım ve sayın Kı-
lıçdaroğlu ile birlikte bu millet ittifakı'nı
kurmasaydık bugün bu hizmet kaça mal
olacaktı, bitmiş olacak mıydı! Siz bu hiz-
metleri yaparken ülkemize bu birlikteliğin
nasıl fayda sağladığını gösteriyorsunuz.
Beyler tefeci faiziyle borçlanırken siz ge-
reği üzerinden kredi buluyorsunuz, değeri
üzerinden kredi buluyorsunuz. niçin
çünkü şeffaflığınıza inanılıyor" dedi. ima-
moğlu'na çağrıda bulunan Akşener, "Bir
yılda 386 kadın öldürüldü bu ülkede, bir
günde üç kadın katledildi. Başkanım siz-
den bir vizyon daha koymanızı istiyorum.
istanbul’un Türkiye’de yaşanabilir tüm
kadınlar için, nefes aldıkları bir kent ol-
masını sağlamanızı istiyorum. istanbul’da
bir kadın işinden çıkıp evine giderken sal-
dırıya uğramayacağından emin olmasını
istiyorum. Dün istanbul gönüllülerinin or-
ganize ettiği bir kadın pazarına gittim. Şu
dönemde evde oturan kadınlarımızın yap-
tığı el emeklerinin satıldığı bir pazardı.
Kadınlarımızın ekonominin içine katılma-
sını sağlayacak yollar bulmanızı istiyo-
rum. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa
yapmaya hazırız. Başka ilden gelen bir
kadının istanbul’a geldiğinde derin bir
nefes almasını istiyorum" şeklinde 
konuştu. 

İMAMOĞLU'NA 
ÇAĞRI YAPTI

TÖrEnin ardından gazetecilerin sorula-
rını cevaplayan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Cum-
hurbaşkanının cuma namazı çıkışında bir
açıklaması oldu. "Vitrin mankeni gibi başı
örtülü bazı isimleri yanınıza alarak, halkı
kandırdığınızı söyledi. Bu açıklamasına
ne söylersiniz?" şeklindeki sorusuna, "Bir
kadına bundan daha ağır hakaret edil-
mez. Doğru değil yani. ne demek ya vitrin
mankeni? Dönüp bir kendisine baksın ba-
kalım. insan gerçekten üzülüyor. O koltu-
ğun, hakkını ver sen. Oturduğu koltukla
millete vatandaşa, başını açana, başını
kapatana her türlü hakareti yapabiliyor.
ne demek ya vitrin mankeni? Kendi parti-
sinden olursa hiçbir sorun yok, başka bir
partiden olursa vitrin mankeni. Hangi
akılla hangi mantıkla bunu söylüyor?
Hangi bilgiyle, hangi birikimle bunu söy-
lüyor? Ben Erdoğan’ın bütün başı örtülü
kadınlardan açık ve net özür dilemesini
bekliyorum. Yazıktır günahtır ya. Toplumu
ayrıştırmak, toplumu kavga eder hale ge-
tirmek yetmedi mi arkadaş. Biraz da se-
sini kes ya. insanlara hakaret etmekten
vazgeç, senden yana olan herkes çok iyi
karşında olan düşman. ne düşmanı ya?
Bu ülkede yaşıyoruz beraber yaşıyoruz
ya. Başı açık başı kapalı kadını erkeği
yaşlısı genci beraber yaşıyoruz. Bırakın
ya 2021’in birinci günü milletin yüzü gül-
sün bari. Gerçekten acıyorum Allah akıl
fikir versin buna" karşılığını verdi. 

NE DEMEK YA 
VİTRİN MANKENİ?

YALAN YANLIŞ İFADELERLE SUÇLANDIK!

iYi Ki DOĞDUN EREN
Trabzon'da, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine
yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı

MAÇKA ilçesinde 11
Ağustos 2017’de PKK’lı
teröristlerin erzak çaldığını

ihbar eden ve girdikleri evi gösterir-
ken teröristlerin açtığı ateşle Jan-
darma Astsubay Başçavuş Ferhat
Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bül-
bül'ün şehadetlerinin üzerinden 4 yıl
geçti. Şehit olmadan önce sosyal
medyadaki hesabında ‘Biri de çıkıp
demiyor ki Eren iyi ki varsın’ paylaşı-
mının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi
hüzne boğan Eren Bülbül, doğum
gününde unutulmadı. 1 Ocak 2002
doğumlu şehit Eren Bülbül için, sos-
yal medyada binlerce takipçi payla-

şım ve yorumlarda bulundu.

Bu vatanda er bitmez

Takipçiler, şehit Eren Bülbül’ün hafı-
zalara kazınan fotoğraflarını, ‘İyi ki
varsın Eren, doğum günün kutlu
olsun’, ‘İyi ki varsın Eren, bu millet
seni asla unutmayacak’, ‘Yaşasaydı
19 yaşında bir delikanlı olacaktı’
‘Doğumun ve şehadetin mübarek
olsun Eren Bülbül’, ‘Bu vatanda
Erenler bitmez!, Bu vatanda Er bit-
mez! İyi ki varsın, İyi ki doğdun
Eren’ yorumlarıyla sayfalarında pay-
laşıp, kutlama ve anma mesajları ya-
yımladı.  DHA

Aşıdan başka bir silah yok
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik
Özlü, toplumun yüzde 60-70’i aşılanabilirse yaza
kadar mesafe alınabileceğini belirterek, “Aşıyla ilgili
soru işaretleri olabilir. Fakat bu pandemiyi 
durduracak aşıdan başka bir silah yok” dedi

Bilim Kurulu üyesi
Prof. Dr. Özlü, Demi-
rören Haber

Ajansı’na (DHA) açıklama-
larda bulundu. Yaza kadar ted-
birlerin uygulanmasıyla ve
aşılamayla kontrolün sağlana-
cağını söyleyen Prof. Dr. Özlü,
“Hızlı bir şekilde aşılamaya
geçebilirsek, tedbirlere, kısıtla-
malara ve tavsiyelere uyar-
sak; yani toplumun yüzde
60-70’ ini aşılayabilirsek inşal-

lah yaza kadar bir mesafe ala-
biliriz. Kontrolü sağlayabiliriz.
Yoksa işimiz zor. Sanıyorum ki
yaza kadar tedbirlerin uygu-
lanmasıyla ve aşılamayla bir
kontrol sağlanabilir. Güzel bir
rahatlama elde edebiliriz, diye
düşünüyorum. Ama koşullara
uymazsak o zaman süreç
daha da uzar” diye konuştu.

Virüsü durduramıyoruz

Aşının risklerinin olduğunu
fakat normal hastalığa göre
çok düşük olduğunu belirten
Prof. Dr. Özlü, “Aşıyla ilgili soru
işaretleri olabilir. Ama aşıdan
başka bir çözüm yok. Bu pan-
demiyi durduracak aşıdan
başka bir silah yok. Bir yıldır
virüsten kaçıyoruz. Evlerimiz-
deyiz ama durum aynı. Virüsü
durduramıyoruz” dedi.

IHANET HANCERINI
CIKARMAK ISTIYOR
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E rmenistan ile Azerbaycan arasında 44
gün süren savaşın Türkiye’nin siyasi ve
askeri olarak desteklediği Azerbaycan

lehine sonuçlanması sadece Türkiye Azerbay-
can ilişkileri için değil, Türkiye’nin Kafkasya ve
Orta Asya coğrafyasındaki kazanımları açısın-
dan da önemli bir dönüm noktası oldu. Türki-
ye’nin Kafkasya hamlesi bölge jeopolitiğinde
tüm bölge aktörlerini etkileyen kapsamlı bir
dönüşümün habercisi olup Türkiye ile Azer-
baycan arasında gerçekleşen Nahçıvan Doğal-
gaz Boru Hattı anlaşması ve 4 milyar doların
üzerine çıkarılması hedeflenen ticaret işbirliği
bu dönüşümün ilk sinyalleri. Türkiye’nin Avru-
pa’dan Çin’e uzanması hedeflenen tüm trans-
Avrasya ticaret yollarının Türkiye, Azerbaycan
ve Orta Asya Türki Cumhuriyetler üzerinden
geçmesini öngören Orta Koridor planı da ikili
anlaşmanın ardından derhal faaliyete geçti ve
Türkiye, Türki cumhuriyetlerle olan bağlantı-
sını sağlam bir zemine oturtarak Kafkasya’nın
ana oyuncusu olma yolunda önemli bir kaza-
nım elde etti. Türkiye’nin Kafkasya’dan başla-
yıp Türki cumhuriyetlere kadar uzanan
coğrafyadaki bu enerji odaklı, ticari ve siyasi
kazanımları üzerine bölgenin bir diğer önemli
aktörü olan İran’ın söz konusu bölgedeki kâr
marjını kaybettiğine dair yorumlar artıyor. Ni-
tekim İran, Nahçıvan ile Azerbaycan arasında
faaliyete girecek olan doğalgaz boru hattı pro-
jesi sebebiyle bu iki bölge arasında enerji taşı-
macılık faaliyetlerinden elde ettiği geliri
kaybedecek. Buna ek olarak Türkiye’nin kurgu-
ladığı Orta Koridorun faaliyete geçmesiyle bir-
likte Kuşak ve Yol Projesi’nin Çin’den
Avrupa’ya uzanacak güney kara hattının İran
toprakları üzerinden geçmesine yönelik orijinal
plan ve İran’ın bu ticaret hattının önemli du-
raklarından biri olma şansının da riske girdiği
söylenebilir.

İran'a davet vardı

İran’ın savaşta resmi olarak tarafsızlığını ilan
etmekle birlikte Ermenistan’la yoğun ticari ve
insani ilişkileriyle kuzey eyaletlerinde huzursuz-
lanan Azeri nüfusu arasında kalarak ikircikli bir
dış politika davranışı sergilemesi de savaşın
Azerbaycan lehine sonuçlanması üzerine
İran’ın Kafkasya’da büyük bir yenilgiye uğra-
dığı şeklinde algılandı. Öte yandan savaş süre-
since İran ve Türkiye arasındaki üstü örtülü
siyasi ve askeri gerginliğe rağmen her iki ülke-
nin birbirine karşı büyük ölçüde dengeli bir
diplomatik duruş sergilediği görülüyor. Nite-
kim iki ülke arasında yaşanan şiir krizi uzun
sürmeyerek İran Dışişleri Bakanı Muhammed
Cevad Zarif ABD’nin Türkiye’ye yönelik am-
bargo kararına bir kınama mesajı yolladı ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savaş
sonrası tüm bölgeye yaptığı Altılı Platform
çağrısında bölgeye angaje ve söz sahibi bir
aktör olarak İran’ı da davet etti.

Kafa karıştıran temaslar var 

Bölgede Türkiye ile İran arasındaki bu üstü ör-
tülü gerginliğe karşın diplomatik arenada göz-
lemlenen dengeli yaklaşım kafa karıştırıcı.
Türkiye’nin Kafkasya’dan Orta Asya’ya doğru
uzanan kazanımları karşısında İran’ın Av-
rasya’daki muhtemel pozisyonu ve İran-Tür-
kiye ilişkilerinin muhtemel seyri hakkında neler
söylenebilir? Bu iki soruyu cevaplandırmak için
İran ve Türkiye’nin Kafkasya’daki ilişkilerine
odaklamak yerine bakış açısını biraz daha ge-
nişletmek ve meseleyi küresel sistem bağla-
mında incelemek gerekiyor. Zira önümüzdeki

yıllarda Asya’nın devralması beklenen ve
Kuşak ve Yol projesiyle resmiyete dökülen yeni
küresel politik-ekonomik yapılanmada Türkiye
ve İran’ın konum, görev ve avantajlarına bak-
mak yerinde olacak.

Altılı Kafkasya mevzusu

Çin’in Kuşak ve Yol projesi, özünde, ekonomik
üretim gücüne sahip Çin’i yoğun yapılandırıl-
mış ulaşım ağları ve imar projeleriyle Avrupa
pazarına bağlayan bir Avrasya koridoru geliş-
tirme projesi. 2013 yılında duyurulan proje Av-
rupa, Asya ve Orta Doğu’da 70’e yakın ülkenin
katılımıyla gerçekleşen, eski Sovyet ülkeleri
başta olmak üzere altyapı sistemleri miadını
doldurmuş bölge devletlerinin uluslararası ti-
caret ve yatırıma elverişli hale getirilmesini ön-
gören, bu amaçla proje bağlamında büyük
imar bankaları kuran “bir mega imar projesi”
olarak okunmalı. Proje Orta Asya devletleri,
İran ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanan
ve tarihi İpek Yolunu andıran Kara İpek Yolu
ile Hint okyanusu, Süveyş kanalı, Akdeniz üze-
rinden Avrupa’ya uzanan Deniz İpek Yolu
olmak üzere iki ana kola ayrılarak bu kollardan
Avrasya’nın çeşitli alt bölgeleri için ayrı alt ti-
cari bölgeler geliştirildi. Dolayısıyla bu mega
projeyle Avrasya’nın kara ile kuşatılmış alt
bölgelerine mal, sermaye ve işgücü akışı
hızlanacak ve bu bölgelerin ekonomik
gelişimi desteklenecek. Türkiye,
Çin’le 2015 yılında Uzlaşı Belge-
sini imzaladığından beri bu Av-
rasya entegrasyon projesiyle
ciddi olarak ilgileniyor. Bu bağ-
lamda Türkiye jeopolitik konu-
munu kullanarak Orta Asya ile
Avrupa arasındaki en kısa
geçiş bölgesi olma avantajını
kullanmak istedi ve Rusya üze-
rinden geçmesi planlanan
kuzey kara yolu ile İran üzerin-
den geçmesi beklenen güney kara
koridorlarına alternatif bir Orta
Koridor projesi geliştirdi. Sonraki
yıllarda Türkiye’nin Azerbaycan,
Gürcistan, Türkmenistan, Afganistan
ile imzaladığı Lapis Lazuli Güzergâh An-
laşması, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Avrasya
Tüneli, üçüncü köprü gibi ulaştırma projeleri
Türkiye’nin Orta Koridor planının temel altya-
pısını oluşturdu. 

Roller hazır durumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü ettiği Altılı
Kafkasya Platformu ise ilk kez 2008 yılında
gündeme gelen ancak faaliyete geçirilemeyen
bir proje olup Azerbaycan-Ermenistan savaşı
sonrası farklı bir bağlam içinde yeniden gün-
deme geldi. Bu platform çağrısıyla Türkiye
artık büyük Avrasya entegrasyonu çerçeve-
sinde ele aldığı Kafkasya’nın yeni jeopolitiğine
yönelik yeni bir sistemsel yapılanma önerisi su-
nuyor. Çin’in Kuşak ve Yol projesinin önün-
deki en önemli engellerden biri alt bölgelerin
bir kısmında devam eden yasal ve kurumsal
altyapı problemleri ile çatışma ve güvenlik so-
runları. Buna göre Türkiye, bölgenin en büyük
gücü Rusya, bölgesel aktör İran ve orta ölçekli
devletler olan Ermenistan, Gürcistan ve Azer-
baycan’ı ulaşım ve ticari işbirliği çerçevesinde
bir araya getirerek bu sorunları en aza indir-
meyi hedefliyor ve Avrasya entegrasyonunun
gerektirdiği güvenlik ortamının, devletlerarası
işbirliğinin ve altyapı imarının ana bölgesel ida-
recisi olmak istiyor. Orta Koridorun sürekliliği

ve
Tür-
kiye’nin Avrasya ko-
ridorundaki transit bölge konumunun
güçlenmesi için bölge ülkeleriyle her türlü gü-
venlik, imar ve ekonomik işbirliği önemli. Bunu
doğru okuyan Türkiye, optimum başarıya
ulaşmak için Altılı Kafkasya Platformu ile böl-
geleri ortak bir çıkar paydasında buluşturması
gerektiğini biliyor ve ana taşıyıcı rolüne de
hazır görünüyor.

Kuşak ve Yol projesinde İran

İran’ın Kuşak ve Yol projesindeki konumu
Türkiye’ninkine nazaran iki noktada farklılık
arz ediyor: İlkin, İran ile Çin ilişkilerinin daha
küresel bir boyutu bulunuyor. İkinci olarak,
İran’ın Hürmüz boğazında varlık gösteren bir
petrol ülkesi olması hem Çin’in iç ihtiyaçları
hem de küresel stratejik vizyonu açısından
İran’ı cazip bir müttefik kılıyor. 2016 yılında
İran ile Çin arasında imzalanan Kapsamlı
Stratejik İşbirliği anlaşmasına göre iki ülke,
uluslararası sistemin çok kutuplu ve çok ak-
törlü bir yöne doğru evrildiğine ilişkin ortak bir
vizyon sergiledi ve bu ortak küresel vizyon çer-

çevesinde her türlü
ekonomik, imarla ilgili
ve stratejik ortaklığa
açık olduklarını dile
getirdiler. [2] Bu bağ-
lamda Çin’in İran’daki

imar çalışmaları 2017
yılından itibaren kara

hattı üzerindeki demir-
yolu ulaşım sektöründe yo-

ğunlaşarak, Çin bankaları ve
şirketleri 926 km uzunluğun-

daki Tahran-Meşhed yüksek hızlı
tren projesi ile 375 kilometrelik Tah-

ran-Kum-Isfahan yüksek hızlı tren pro-
jelerine destek sağladılar. 2020 yılında iki ülke

arasında imzalanarak basına sızdırılan ortaklık
anlaşmasıyla İran-Çin ilişkilerinin hem küresel
güç odaklı hem de enerji odaklı Deniz İpek
Yolu boyutu daha da görünürlük kazanmış
oldu. 2020 anlaşmasına göre petrol ithalat ta-
lebi arttıkça ucuz petrol alımı için İran’a ba-
ğımlı olmaya başlayan Çin, Hürmüz
boğazında petrol taşımacılığı faaliyetlerini yo-
ğunlaştırmak isteyerek İran Çabahar limanına
ek olarak Jask limanı projesiyle de ilgilenmeye
başladı. [4] Çin’in Deniz İpek Yolu üzerinde
İran limanlarına yapacağı her türlü yatırımın
askeri ve küresel stratejik bir boyutu olduğunun
altı çizilmelidir. Zira Çin’in İran limanlarında
verdiği her türlü altyapıyla ilgili ve askeri destek
ABD’nin askeri varlığının devam ettiği bu Kör-
fez bölgesinde ABD ile karşı karşıya gelmesi
anlamına gelecektir. Basına sızdırılan belge-
lerde Çin’in İran’a vadettiği askeri teçhizat ve
stratejik askeri ortaklık paketi de Hürmüz’deki
bu küresel güç karşılaşması öngörüsü açısın-
dan önemli.

Olası senaryolar neler?

Bu tabloya bakıldığında, İran’dan geçmesi
planlanan güney kara koridorunun Türkiye’nin
uygulamaya geçirdiği Orta Koridor yüzünden
değer kaybetmesinin ardından İran’ın Yol ve
Kuşak projesindeki konumu ve ikili ilişkilerin
muhtemel seyrine ilişkin birbiriyle bağlantılı şu
senaryolardan söz edilebilir: İran, Kuşak ve Yol
projesine Çin ve İran’ın üzerinde uzlaştığı bir
küresel vizyon bağlamında eklemlenmiştir ve
ABD ile ilişkileri mevcut olumsuz seyirde
devam ettiği müddetçe Çin’in ABD ile küresel
mücadelesinde önemli bir jeopolitik ve diplo-
matik koz olarak yer tutmaya devam edecektir.
Dolayısıyla İran’ın İpek Yolu projesinin kara ve
deniz ayaklarından uzaklaştırılması mümkün
görünmüyor. Çin için kuzey ve güney koridor
hedefleri Orta Koridora karşın devam edebilir.
Zira Çin her ne kadar ulaşım maliyetini dü-
şürse de sadece Türkiye’nin açtığı Orta Kori-
dora bağlı kalmak yerine daha çeşitlilik arz
eden bir rotada ilerleyen büyük Avrasya enteg-
rasyonunun alt bölgelerdeki işlerliğini korumak
isteyecektir. Bu bir açıdan Afganistan üzerin-
den geçerek İran’a bağlanmasını planladığı ko-
ridoru hâlâ açık tutmak ve söz konusu bölge

ülkeleri arasında ekonomik ve altyapı entegras-
yonuna devam etmek anlamına gelir. Öte yan-
dan İran’dan geçip yukarıda Türkiye’ye
uzanması beklenen güney koridor rotasında
birtakım değişiklikler de gerçekleşebilir. Buna
göre Yeni İpek Yolu; İran üzerinden Irak, Su-
riye, Lübnan ve oradan da Akdeniz’e ulaşabilir,
savaş sonrası yeniden yapılandırılmaya son de-
rece aç olan bu bölgelerin entegrasyonu sağla-
nabilir ve böylece bir ana Orta Doğu hattı
açılabilir. Böylesi bir hattın açılıp geliştirilmesi
İran için de avantaj sağlayacaktır, zira söz ko-
nusu devletler İran’ın başını çektiği "Direniş Ek-
seni" müttefiklerine ev sahipliği yapıyorlar. Orta
Doğu’nun kuzey hattında gerçekleşecek bir
ekonomik ve altyapı entegrasyonu İran’ın bu it-
tifak ağını da destekleyecektir.
İran’ın çoğunlukla göz ardı edilen Deniz İpek
Yolu üzerindeki konumu, İran’ı özellikle deniz
ayağında Çin için vazgeçilmesi zor bir aktör kı-
lıyor. Nitekim Çin Hürmüz civarındaki İran li-
manlarına erişim sağlayarak başından beri
Kuşak ve Yol projesine destek vermeyen Hin-
distan’ın gelişmiş limanlarını aradan çıkaracak
ve Pasifik okyanusunda sahip olduğu üstün-
lüğü Hint okyanusunda elde etmek için gerekli
liman seçeneklerini artırmış olacaktır. Böylelikle
tarih boyunca kara imparatorluğu olarak bili-
nen, ancak son yıllarda Hint okyanusunda var-
lık gösterme iradesi sergileyen Çin için İran
limanları bir fırsat kapısı aralayacaktır.

Türkiye kazanım elde eder

Dünyanın üretim devi olan Çin’in ucuz petrol
ihtiyacını karşılayacak en uygun ülke de yine
ambargolar yüzünden petrol satışı büyük öl-
çüde engellenen İran’dır. Çin’in İran limanla-
rına erişimi, Hürmüz’de ABD ile Çin
arasındaki küresel stratejik güç dengeleri açısın-
dan önemli bir adım. Zira Çin’in Hürmüz’e
İran üzerinden yaklaşması, İran’ın iç siyaseti de
buna elverdiği müddetçe İran için artı askeri ve
stratejik güç anlamına gelebilir. Hem Türkiye
hem de İran önümüzdeki yıllarda daha entegre
olmuş bir Avrasya’nın kendilerine avantajlar
sağlayacağının bilincinde görünüyor. Yeni Av-
rasya entegrasyonunda bir kazan-kazan senar-
yosunun gerçekleşmesi için de aradaki tüm
üstü örtülü askeri gerginliğe karşın çatışma ve
krizden uzak bir tavır önem kazanmakta. Bu
bağlamda İran ve Türkiye Kuşak ve Yol projesi
içerisinde kendi konum, görev ve olası avantaj-
larını iyi tespit ederek kendi aralarında bir böl-
gesel görev dağılımına gidebilirler. Bu görev
dağılımına göre, Türkiye büyük bir kazanım
elde ettiği Kafkasya alt bölge entegrasyonunun
ve Orta Koridorun ana taşıyıcısı olarak Orta
Asya’da etkinliğini artırabilir. Öte yandan söz
konusu bölge İran’ın kendi Azeri nüfusu sebe-
biyle hassasiyet arz eden ve İran’ın hareket ala-
nının halihazırda çok kısıtlı olduğu bir bölge.
Bu sebeple İran Kafkasya’ya odaklanmak ye-
rine muhtemel bir Orta Doğu koridorunun
transit noktası olma projesine yatırım yapmayı
tercih edebilir.  HABER MERKEZİ

TURKIYE IRAN ILISKILERI 
NEREYE DOGRU GIDECEK?
Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşın
Türkiye’nin siyasi ve askeri olarak desteklediği
Azerbaycan lehine sonuçlanması Türkiye’nin ka-
zanımları açısından da önemli bir dönüm noktası
olurken, İran ilişkilerine de yeni boyut kattı

İran’ın dikkatini Kafkasya’dan çekerken Deniz İpek Yoluna da
yönlendirmesi ve  Körfezdeki olası ABD-Çin karşılaşmasını kendi

avantajına çevirme stratejisini devreye sokması da ihtimal dahilinde. Söz
konusu senaryolar İran ve Türkiye’nin yeni Avrasya entegrasyon projesi da-
hilinde bir kazan-kazan noktasında buluşma tercihi yapacaklarını öngörü-

yor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de İran’ın pragmatist/faydacı
Ruhani yönetiminin verdiği son diplomatik sinyaller bu kazan-kazan se-
naryosu çerçevesinde okunabilir. Bu senaryoların gerçekleşme ihtima-

linin 2021 İran cumhurbaşkanlığı seçimleri ve İran’ın iç siyasi
dengelerine bağlı olduğu da gözden kaçırılmamalı.

Hem Türkiye hem de İran önümüzdeki yıllarda daha
entegre olmuş bir Avrasya’nın kendilerine avantajlar
sağlayacağının bilincinde. Yeni Avrasya entegrasyo-

nunda bir kazan-kazan senaryosunun gerçekleş-
mesi için çatışma ve krizden uzak bir tavır

önem kazanmakta.
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Soldan Sağa:
1. Web ve log kelimesinden türemiş kelime. - Be-
lirlenmiş sınırlarda işletilen maden alanı. 2. Cü-
neyt Arkın’ın canlandırdığı “Dünyayı Kurtaran 
Adam”ın adı. 3. Tahtadan yapılmış ü�emeli çalgı. 
- Küçük tekne kaptanı. 4. Şartlaşmak işi. 6. Tram-
vay şöförü. 7. İkiyüzlülük. - Gerçek. 8. Olabilir ki, 
belki. 9. Kabzasına doğru daralan bir tür kılıç. - 
Kalori.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Kadınların takındıkları süs iğnesi. - Aynı ti-
yatroda çalışan oyuncular topluluğu. 2. Uzun bo-
yunlu, sivri gagalı, boynunun önü ve göğsü parlak 
beyaz olan, alçaktan ve hızlı uçan, suya bağımlı 
bir kuş türü. 3. Fıkra. - Genellikle kadınların kul-
landığı bir seslenme sözü. 4. Orta Amerika’da Kıs-
tas bölgesinde bir ülke. 6. Acyo. 7. “Karlı Dağdaki 
...” (Film). - Umutsuzluktan doğan karamsarlık. 8. 
Köylü işbirliği. 9. Geminin rüzgâr alan yanı. - Kı-
vıl yükü olmayan.
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har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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KÜLTÜR SANAT
CUMARTESİ 2 OCAK 2021 13

8 ülkeden 42 önemli sanatçıyı bir araya
getirdiği "For Love" (Aşk İçin) adlı al-
bümünü ve 40 yıla yaklaşan sanat ha-

yatını anlatan usta sanatçı, 7 yaşlarında
başladığı müzik yolculuğunu, 14 yaşındayken
Cemal Reşit Rey'in yaşamına dokunmasını, 30
küsur yıldır yaşadığı Amerika'da, Amerika rü-
yasının gerçek olup olmadığını, "Cumhuriyet",
"Sarı Zeybek" ve "Demir Kırat" adlı önemli bel-
gesellere yaptığı eserlerini, "15 Temmuz Des-
tanı" çalışmasıyla yer aldığı Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde hissettiklerini, salgın sürecinden
sonra daha belirginleşen ve kendi müzik kariye-
rinde de hayat düsturu haline gelen ‘Hepimizi
sanat birleştirecek’ anlayışını detaylarıyla dile
getirdi.

lFahir Bey hoş geldiniz, İstanbul'dan Ameri-
ka’ya selamlar.
"Hoş bulduk. Selamlar, aynen bizden de size."

lÖncelikle bu salgın sürecinde nasılsınız?
Sağlığınızı, sıhhatinizi sorayım. Afiyette 
misiniz?
"İyiyiz, çok şükür. Teşekkür ederim. Yani şanslı
geçirdik diyeyim. Şans bu, biliyorsunuz. Salgın
bir hastalık. Hatta ben Mart’ın 10’unda New
York’taydım. Son yaptığım albümün keman
kayıtlarını yapıyordum. 3 gün kaldım orada,
sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediyordu.
Düşünün, bir ay ara var Amerika ile dünya
arasında. Çok ağır geçiyor burada ama çok
şükür iyiyiz. Bir yere çıkmıyoruz."

lSon albümünüz "For Love" hayırlı, uğurlu
olsun. Çok güzel karma bir albüm yapmışsınız,
8 ayrı ülkeden 42 farklı sanatçıyı bir araya geti-
rerek. 13 eserinize onların kendi dillerinde söz
yazılarak, sanatçılar tarafından seslendirildi.
Bu buluşmayı nasıl sağladınız?
"Aslında hikayesi çok uzun. Çünkü ben uzun
süre, kendi adıma bir albüm yapmıyordum. Bu
arada film müzikleri yapıyor, onların albümle-
rini çıkartıyordum. Film müziklerinin de yo-
ğunluğundan galiba... Ayla'dan itibaren birisi
bitti diğeri başladı. Öyle olunca kendi albü-
müme zaman ayıramamıştım. Ama hep ak-
lımda şarkıcılarla bir albüm yapmak vardı.
Daha doğrusu benim bestelerimi kendi lisanla-

rında okuyup, seslendirsinler istiyordum.
Albüm 2020'de çıktı ama ben 2015'ten
beri ufak ufak kayıtlarını yapıyordum as-
lında. Önce Buika ile başladık. Buika'ya
'Lal'i dinletmiştim. New York'ta, New Jer-
sey'de birlikte çalmıştık. Dostluğumuz ilerle-
yince, bestelerimi dinletmiştim. Lal’i çok
beğenmişti."

lİspanyolca "Por Amor" diyerek sözlerini
yazdı ve okudu değil mi?
"Evet, Por Amor. Kendisi söz yazdı ve seslen-
dirdi. Müthiş bir yorum. Şarkıcılar kendi kişi-
liklerini, yorumlarını ortaya koysun ve
kendilerine göre yorumlasın istedim. Belki de-
ğiştirsinler. Zaten caz da öyle bir şey. Öyle iste-
dim ve yola çıktım. Bu arada Luciana Soza,
Brezilya kökenli bir sanatçı. Bu şarkıcıların
hepsi hayatım boyunca dost, arkadaş olduğum
insanlar. Fakat tanımadığım insanlara da sun-
muştum. Mesela Alcero’yu tanımamıştım, rah-
metli oldu. 'High Street' diye bir parçam vardı,
ona söz yazacaktı. Tabii ilk defa burada açıklı-
yorum. Allah rahmet eylesin, 'Gerçekten yapa-
cağım' dedi, cennete gitti. Bobby McFerrin ile
konuşmuştuk. Çok hastaydı o sıralar. 1-2 şarkı-
cıyla daha konuştuk fakat çok büyük paralar is-
teyen de oldu. Çok profesyonelce yaklaşıp,
'Yaparım ama bu kadar isterim.' diyenler... So-
nuçta bütün bir albümü şarkıcılarla yapama-
dım ama Luciana Souza katıldı."

lAimee Allen var galiba?
"Aimee Allen ve Letizia Gambi var, evet. Bun-
ların hepsi söz yazabilen insanlar olduğu için
bestelere kendileri söz yazıp, kendileri yorumla-
dılar. Başka bir boyut getirdi tabii. Parçalar çok
daha onların oldu. Öyle bir içtenlikle çıktı.
Güzel bir kadro ile kaydettim ve videolarını
koydum Youtube'a. Birçoğunu çalarken canlı
kaydetmiştik. Bir de keman grubu ekledik. O
da başka bir boyut getirdi."

lBu farklı tınılar, gırtlaklar, farklı renklerin
kendi dillerinde sizin eserlerinizi yorumlama-
ları, gerçekten 'Aşk İçin' tanımına uygun olmuş.
Dediğiniz gibi profesyonel bakıp çok paralar
isteyenlerin yanında, bu isimlerle çalışmanız sı-
caklığını ve yaşanırlığını kliplerinize de yansıt-

mış.
Elleri-
nize sağlık
çok güzel olmuş.
"Çok teşekkür ederim. Tabii bir de 'Aşk İçin'
(For Love) başlığı var albümün. İnanın ben al-
bümü yaparken 'Şöyle bir albüm yapayım,
şöyle bir proje olsun.' diye başlamıyorum
açıkçası. Hiçbir albümüme de öyle başla-
madım. Birkaç senenin birikimi oluyor. Bazı
besteleri yapıyor, bazı besteleri bitirmiyor-
sunuz. Onları bir kenara koyuyor, sonra bir
araya getiriyorsunuz. Ben bir proje başlı-
ğıyla başlamamıştım bu albüme. For Love,
albümde yazılan sözlerin tamamen aşk
üzerine olmasından çıktı aslında. Besteyi
beste olarak verdim. Hiç kimseye, 'Bu bes-
teyi şöyle yazdım, böyle yazdım, bu hissi-
yatla yazdım.' diye söylemedim. Hepsi
melodilerde aşkı buldu ve o aşk, hem insan
aşkı, hem doğaya, hem evrene aşktı. O
sevgi ve aşkı buldular ve hepsi birbirlerin-
den habersiz bir şekilde onlardan bahsetti."

lAslında müziğin evrenselliği ve aşkın ev-
rensel oluşu, hissi temas yakalamak anla-
mında duyguların birliğini de ifade ediyor
değil mi. Bunun kültürlerarası farklılığı yok-
tur sanırım müzisyen olarak sizin için?
"Yok tabii. Müzik o kadar birleştirici ve tek
bir şey ki. Mesela bir melodiyi (bir şarkıyı)
duyduğunuzda, sözlerini anlamasanız bile,
çok hoşunuza gidebiliyor ki sözlerini anla-
dığınız zaman da daha derinleşiyor. Ama
öyle bir şey, evrensel ve tek bir dil. Bir de
ben bir melodiyi bir şarkıcıya veriyorum ve
'Buna söz yazar mısın?' diyorum. 'Yazarım.'
diyor. Bir de 'Söyler misin?' diyorum. 'Ok,

söylerim de.' diyor.
Çünkü hissedi-
yor. Söz hak-
kında hiçbir şey
konuşmuyoruz ve
hepsi bu melodi-
lerde aşkın ve sev-
ginin çağrışımını
yapıyor. O da çok
güzel. Demek ki o
melodilerimde ben,
hakikaten onu an-
latabilmişim ki
hepsinde aşk ve
sevgi tanımı var."

lBunun tamamla-
yıcısı olarak, albüm
kapağınızın yağlı
boya çizimini eşi-
niz Tülin Hanım
yapmış. Ne kadar
güzel. Mavi tonla-
rında, kalp bir kıta
anladığım kada-
rıyla. Aşkın rengi,
tonları, mavi mi
sizce?
"Ya, öyle ne güzel.
Ben albümü çalı-

şırken, o resmi çalı-
şıyordu aslında. Öyle

bir devreydi. Son 1-
2 seneden bahsedi-

yorum. O aslında
çok büyük bir

tablo. Kalp
şeklinde

değil. Onun
ortasın-

dan gra-
fik

tasa-
rım-

cımız öyle bir şey çı-
karttı. Her şey çok denk
geldi. Böyle bir karma
oldu. Her şeyin güzel

yanı bir araya geldi."

lEvet her şey denk gelmiş
ve üzerine ABD'li müzik kri-

tikçilerinden Bill Milkovski de
sizin için 'İflah olmaz romantik'

demiş.
"Albüm notlarını yazan insanları seçi-

yorsunuz. Onlar da isterse yazıyor. Benim
albümlerimden bir tanesini de (Bill Milkovski)
yazmıştı. Beni ve müziğimi de tanıyor diye, ben
yine onu tercih ettim. Yazdığı ilk cümleyi oku-
yunca dedim ki, 'O nasıl başlık?' Ama evet ro-
mantiğim aslında. Romantiklik güzel, hoş bir

şey. İflah olmaz romantik miyim? Bilemeyece-
ğim, o kendi düşünmüş."

l7-8 yaşlarında başlayan piyano ve klasik
müzik yolculuğunuz ve sevdanız, sizi 14 yaşı-
nızda ülkemin mihenk taşlarından biri olan
Cemal Reşit Rey ile buluşturmuş. Onunla anı-
larınızı, iletişiminizi ve müzik yolculuğunuz-
daki değerini anlatır mısınız?
"Müthiş ve çok derin bir konu tabii. Benim ha-
yatımda çok özel yeri olan bir insan. Ben Işık
Lisesi'nde okuyordum. Bir müzik hocam vardı,
Muzaffer Uz. O, bana piyano dersleri veri-
yordu hem de bestelerimi dinliyordu. Okulun
haricinde özel ders de veriyordu. Ben yatılı
okuyordum. Hafta sonları eve gelip ders veri-
yordu. Ortaokul süresince bu devam etti ve li-
seye geldiğimde bana dedi ki, ‘Benim çok
katkım olmayacak bundan sonra ama seni
Cemal Reşit Rey ile tanıştırmak istiyorum.' Ben
de tanıyorum tabii ama lise bir öğrencisiyim.
15'li yaşlarım. Tabii Türkiye'nin önemli kompo-
zitörü olarak tanıyorum. Lüküs Hayat'ı biliyo-
rum. Çok da bilmiyorum. Benimle tanıştırdı.
Serencebey Yokuşu'nda evi vardı. Evine girdik.
Beni çok güzel karşılamıştı, çok iyi hatırlıyo-
rum. Oturduk iki dakika sonra, 'Çal' dedi. Ben
bestelerimi çalmaya başladım. Bana, 'Ne
olmak, ne yapmak istiyorsun?' dedi. Ben, 'Bes-
tecilik yapmak, konservatuvara gitmek istiyo-
rum.' dedim. Tabii o sıralar Türkiye’de müthiş
bir terörizm var. 1980 öncesi. Gazeteleri bir açı-
yorsunuz, 15 kişi ölmüş. Ertesi gün bir 10 kişi
daha ölmüş falan. Otobüsler taranmış. Orada,
burada bomba yani çok kötü bir hayat vardı ve
insanlar geleceğini göremiyordu. Zaten Türki-
ye’de ne müzik var, ne bir şey. 3-5 şarkıcı, 2-3
grup var. Her şey sansürlü. Tuhaf bir şeyler dö-
nüyor. Gelecek de yok müzik hakkında. Ama
ben yine de yapmak istiyorum. Işık Lisesi’nde
okuyorum. Ağabeyim o sıralarda Londra’da.

Cemal Reşit Rey, 'Tamam, biraz da piyanoda
çalışman lazım. Enstrümanın piyano ise onu
da geliştirmen lazım.' dedi. 'Tamam ama ben
piyanist olmak istemiyorum.' dedim. 'Yine de
bilmen lazım. Sevdiğin bir besteci var mı?'
dedi. 'Debussy'i çok seviyorum' dedim. 'O
zaman Debussy çalışırız.' dedi. 2-3 sene beste-
lerimi de ona dinlettim, Debussy de çalıştık.
Kontrpuan, armoni çalıştık. Onun bestelerini
çalıştık. 70 küsur yaşlarındaydı, bir Debussy
çalardı, parmakları o kadar güzel, o kadar do-
kunaklı, o kadar hisliydi. Allah rahmet eylesin,
çok özel bir insandı. İşte tam da 1980 önce-
siydi, çok da iyi gidiyordu. Hatta benim için bir
de mektup yazmıştı beni kompozisyon bölü-
müne konservatuvara 3. sınıftan alsınlar diye.
Bana hem sağdan hem soldan tehditler geli-

yordu, 'Bizimle birleş.' diye.
Böyle bir zaman ve artık canı-
mız burnumuzda. Ağabeyim
Londra’da okuduğundan, beni
oraya yollamaya karar verdiler.
Sokağa çıkmaya korkar derece-
sine geldik. Cemal Reşit Rey ile
2-3 sene çok güzel devam etti.
Onun hikayeleri, hayat bilgisi
bir yandan aslında onunla
olmak tabii... Babam bilmezdi
ders aldığımı. Bana verilen haf-
talığımın üzerine annem de
biraz koyardı. Ben zarfa koyar-
dım ve bir de çiçekle her hafta
giderdim. Dersin sonunda da
koyardım piyanonun başına.
Öyle bir alışveriş de yoktu ara-
mızda tabii."

lÇok tatlı, özel bir hareket.
"O çok başkaydı. 3-5 insana
ders veriyordu o zaman. Bir ba-
kıcısı vardı. Tanıyanlar, bilenler
bilir, çok özel insanlar yetiştirdi
Cemal Reşit Rey Türkiye’ye
son zamanlarında. Biraz kötü
oldu ayrılmamız. Ben ona Alla-
haısmarladık bile diyemedim.
Yüzüm yoktu gitmeye. Annem
gitti, ‘Hayatı tehlikede. Biz Lon-
dra’ya yolluyoruz.' dedi. O da
üzülmüştü. Annem öyle anlattı.

Ben gittim Londra’ya, birkaç
sene sonra da vefat etti. Öyle hatırlıyorum."

lVedalaşamadınız?
"Evet ama yani 1980 öncesi hayat çok kö-
tüydü. Berbattı."

lAllah rahmet eylesin. Tabii biraz hüzünlü bu
kısımlar ama sizin o çalışmanız, devamında
Londra’daki koleji bitirip, orada çalmanız ve
20’li yaşlarda gelip Türkiye’ye ayağınızın to-
zuyla reklam müziği yapmaya başlamanız gibi
bir yolu da getirmiş.
"Tabii, orada stüdyo müzisyenliği yaptım, mü-
ziğimi çok geliştirdim. Londra’ya ilk gittiğim
zamanlarda piyano yoktu. Düşünün her gün
piyano çalıyorum ve bir tane piyano yok. Ağa-
beyimin sınıf arkadaşıyken tanıdığı bir ailenin
yanında kalıyorum. Piyano yok. Kendime ka-
ğıttan piyano çizdiğimi hatırlıyorum. Sonra
okula götürdüler beni, kayıt olacağım, ilk sor-
duğum soru 'Piyano var mı?' oldu. 'Var, şu
odada' dediler. Sonra anahtarını verdiler oda-
nın. Her gün piyano çalıyordum. Sonra müzis-
yenleri tanıdım, caz kulüplerinde çaldım.
Güney Londra Caz Yarışması’nda ikinci ol-
muştum. Öyle stüdyo müzisyenliğine başla-
dım. Prodüktörler tanıdım. George Michael
tanınmazdı o zamanlar."

lÖyle mi?
"Tabii, o zamanlar Wham grubuydu. İkisi de
Yunan asıllı biliyorsunuz, bir arkadaşı daha
vardı. Aynı stüdyoda bir gün kayıt yapıyorduk.
Öyle tanışmıştım."

lPeki bu reklam dünyasına giriş biraz bilinçli
bir tercih mi oldu?
"Tabii, tabii. Çok bilinçliydi. Geldim. Annem
çok istedi gelmemi. Belki okumuşsunuzdur,
fabrikada çalıştım, ağır işler yaptım, tezgahtar-
lık yaptım. Her şeyi yaptım."
Bu söyleşi aa.com.tr adresinden alınmıştır.

müziğe 

Dünyaca ünlü piyanist,
müzisyen ve besteci 

Fahir Atakoğlu, müziğin tek
ortak lisan olduğunu 

söyleyerek "Film müziklerini 
çok severek yaptığımdan 

bütün kalbimi 
veriyorum" dedi

lUzun yıllardır Amerika’da yaşıyorsunuz.
Dünya müzik piyasasının nabzının attığı yerde,
bestelerinizle caz listelerinin üst sıralarına tır-
mandınız. Bu çok kolay olmamış olmalı? Ame-
rika rüyası diye bir şey var mı gençler için?
"Yok, tabii ki kolay değil ama cesaret de iste-
yen bir şey aslında. Öyle de oldu. Cesaretle
girdim. Sonra da bir baktım ki bütün hayatım

boyunca hayranlıkla dinlediğim, izlediğim in-
sanlarla aynı listedeyim. Hem onları hem de
beni dinliyorlar. Bana güç de verdi tabii. Öyle
olunca kaldım, devam ettim. Hiçbir şey kolay
değil. Hele benim geldiğimle şimdiki Amerika
arasında çok büyük fark var. Benden önce-
sinde de daha büyük bir fark vardı. Yani de-
ğişti. Bunu anlatmak ayrı program olur. Şu an

Amerika’yı kimseye tavsiye
etmem ama ne yapacağınıza, ne
istediğinize de bağlı. Dünyanın den-
gesinde, 100 kilometre sınırınızda
mutluysanız orada kalın bence, daha
iyi. Herkesin hayattan istediği başka bir
şey var, onu nerede bulacağınızı
bilemezsiniz."

AMERİKAN RÜYASI YOK 

kalbini
veren
adam!
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Judocular
gururlandırdı

SP  R ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta-
sında Galatasaray, bugün Fenerbahçe Be-
ko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor
Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi,

saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Ti-
vibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen ya-
yımlanacak. Ligde oynadığı 14
müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet

yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer
alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve
3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haf-
taya ilk sırada girdi.

TürkiyE Judo Federasyonu Başkanı Huysuz,
Kovid-19 şartlarına rağmen iyi hazırlanan milli
judocuların uluslararası turnuvalarda elde ettik-
leri madalyalarla judo camiasını ve ülkeyi gurur-
landırdıklarını belirtti. Türkiye Judo Federasyonu
Başkanı Sezer Huysuz, 2020 yılında Kovid-19
şartları altında milli judocuların ulusal ve uluslar-
arası turnuvalarda elde ettikleri başarıları değer-
lendirdi. Mart ayından itibaren dünyayı etkisi
altına alan koronavirüs nedeniyle başta 2020
Tokyo Olimpiyatları olmak üzere birçok spor or-
ganizasyonunun ya iptal edildiğini veya da erte-
lendiğini hatırlatan Huysuz, "Bu sürecin başında
judocularımızı, antrenmanlardan geri kalmaması
için 'Evde kal, antrenmansız kalma' sloganı ile bi-
reysel çalışmalara yönlendirdik." dedi. Ardından
haziran ayından sonra yeni normalleşmeyle bü-
yüklerde olimpik kadromuzda yer alan kadın ve
erkek judocuları periyotlar halinde kamplara al-
dıklarını belirten Huysuz, şöyle devam etti: "İlk
olarak İstanbul'da başlayan çalışmalarımız, Er-
zurum'da yükseklik antrenmanıyla devam etti.
Akabinde Antalya'da devam eden kamplarımızı,
diğer ülke judocularının katılımıyla da ortak çalış-
malarla sürdürdük. Ümitler kategorisinde ise
milli takımlarımızdan erkeklerin Samsun'da, ka-
dınların Trabzon'da daha sonra ümit kadın judo-
cularımızın Ankara'da Azerbaycan ile ikili
çalışma yapmalarını sağladık. Olimpiyatlara kota
puanı da verecek organizasyonlara çok iyi hazır-
landık. Judocularımız her an bir şampiyonaya
katılacakmış gibi hazırlık yaptı." Kovid-19 nede-
niyle geçen sezon büyükler dalında dünya şampi-
yonasının organize edilemediğini belirten
Huysuz, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na
puan kazandıran turnuvalar arasında yer alan
Tel-Aviv Grand Prix ve Budapeşte Grand Slam
müsabakalarında ise; milli judocularımız Vedat
Albayrak, Kayra Sayit altın, Mihraç Akkuş, Mi-
kail Özerler gümüş, Tuğçe Beder ve Kayra Sayit
bronz madalya kazandı." bilgisini verdi.

Milli sporcuların başarıları

Başkan Huysuz, geçen yıl uluslararası turnuva-
larda elde edilen diğer madalyalara ilişkin de
"Gençler ve 23 yaş altı Avrupa şampiyonalarında
tatamiye çıkan judocularımızdan 100 kiloda Mert
Şişmanlar gümüş, 57 kiloda Özlem Yıldız, 60 ki-
loda Salih Yıldız ve 90 kiloda Muhammed Mus-
tafa Koç bronz madalya elde ettiler. 23 yaş
altında +78 kiloda Kübranur Esir gümüş ma-
dalya ile kürsüye çıktı. Ümitlerde ise ülkemizde
geleneksel hale gelen ve Antalya'da gerçekleşen
Nazım-Natık Canca Avrupa Kupası'nda ise 7
altın, 13 bronz madalya kazandık."  dedi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında
bugün Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bah-
çeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlaya-
cak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan
yönetecek. Ligde oynadığı son 6 maçı kazanama-
yan turuncu-lacivertli takım, sırasıyla Beşiktaş ye-
nilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni
Malatyaspor'la berabere kaldı. Gaziantep FK ve
Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybeden İstan-
bul ekibi, son olarak Kasımpaşa ile berabere kaldı.
Medipol Başakşehir, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 be-
raberlikle 16 puan topladı. Aytemiz Alanyaspor da
ligde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Akdeniz
ekibi 27 puanla haftaya aynı puana sahip Gazian-
tep FK'nın önünde 3. sırada giriyor. Medipol Ba-
şakşehir'in Kasımpaşa ile oynadığı maçta aşil
tendonu kopan Martin Skrtel ile tedavisi süren Ju-
nior Caiçara, Aytemiz Alanyaspor maçında forma
giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, cezası biten
İrfan Can Kahveci ise bu karşılaşmada takımın-
daki yerini alabilecek. Medipol Başakşehir'de bu
sezon ligde 3 sarı kart gören Rafael, kart ceza sını-
rında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, kart görmesi
durumunda turuncu-lacivertli ekibin 17. haftada
sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile
oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

k adrolarını güçlendirme çalışmala-
rına başlayan kulüpleri, sezon sonu
serbest kalacak futbolcu piyasa-

sında önemli isimlerin yer alması nede-
niyle hareketli bir transfer dönemi
bekliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle mali açıdan zor günler
geçiren kulüpler için bonservis ücreti
ödenmeden yapılacak transferler, her za-
mankinden daha fazla önem kazandı.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler
arasında başta Barcelona'nın yıldızı Lio-
nel Messi olmak üzere Bayern Münih'ten
David Alaba, Milan'dan Hakan Çalha-
noğlu ve Gianluigi Donnarumma, Real
Madrid'den Sergio Ramos, Manchester
City'den Sergio Agüero gibi oyuncuların
yer alması, kadrosunu yıldızlarla güçlen-
dirmek isteyen kulüpler için büyük fırsat
oluşturuyor. Kulüpler, Bosman kuralları
gereği sözleşme bitiş tarihinin 6 ay önce-

sinden futbolcularla ön anlaşma imzala-
yabiliyor. Gelecek yıl için transfer planla-
maları kapsamında kulüpler, sözleşmeleri
sezon sonunda bitecek futbolcularla şim-
diden anlaşma imkanına sahip.

En değerlisi Messi

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman
internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine
göre, sözleşme yenilemediği takdirde
sezon sonu serbest kalacak futbolcular
arasında Barcelona forması giyen Lionel
Messi, en değerli isim olarak dikkati çekti.
Sezon öncesi adı Manchester City ve
Paris Saint-Germain (PSG) gibi kulüp-
lerle anılan Messi'nin 100 milyon avro pi-
yasa değeri bulunuyor. Sezon sonu
takımından ayrılabilecek yıldız futbolcu-
lar arasında Messi'yi 65 milyon avro pi-
yasa değeriyle Bayern Mühih'ten
savunma oyuncusu David Alaba takip

ediyor. Sol bek ve stoperde görev yapan
Alaba'nın ismi şimdiden Real Madrid ile
transfer söylentilerine karıştı. Real Mad-
rid'den Sergio Ramos da henüz sözleş-
mesi yenilenmeyen yıldız savunma
oyuncularından biri olarak göze çarpıyor.

Milan'ın yıldızları radarda

Milan'da forma giyen milli futbolcu
Hakan Çalhanoğlu ve kaleci Gianluigi
Donnarumma, sözleşmesi sona erecek
önemli isimler arasında yer alıyor. Söz-
leşme yenileme görüşmeleri devam eden
ve önemli kulüpler tarafından istendiği
öne sürülen iki futbolcudan Donna-
rumma 60 milyon avro, Hakan Çalha-
noğlu ise 35 milyon avro piyasa değerine
sahip.

Önemli oyuncular serbest kalabilir

Memphis Depay, Sergio Agüero, Florian

Thauvin, Angel Di Maria ve Arkadiusz
Milik gibi hücum oyuncuları, sezon so-
nuna kadar sözleşme yenilemedikleri tak-
dirde boşta kalacak. Manchester City'de
10 yıldır görev yapan Agüero ve Napo-
li'den Arkadiusz Milik'in takımlarından
ayrılması beklenirken Olympique Lyonlu
Memphis Depay'ın Barcelona ile transfer
görüşmeleri yaptığı biliniyor.
PSG'de forma giyen ve kariyeri boyunca
en fazla bonservis bedeli ödenen futbol-
cular arasında yer alan Di Maria ve
Olympique Marsilya'dan Florian Thau-
vin, kulüplerin kadrosunda görmek iste-
yebileceği önemli kanat oyuncuları olarak
göze çarpıyor. Real Madrid'den Luka
Modric, PSG'den Julian Draxler, Ro-
ma'dan Henrikh Mkhitaryan ve Liverpo-
ol'dan Georginio Wijnaldum gibi orta
saha oyuncuları için de birçok kulübün
girişimde bulunduğu iddia ediliyor.

Boksta tek hedef madalya
Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, 2020
yılındaki ana hedeflerinin olimpiyatlarda
madalya kazanmak olduğunu ancak
bunu salgın nedeniyle 1 yıl ertelemek zo-
runda kaldıklarını söyledi. Çok genç bir
olimpik takıma sahip olduklarını vurgula-
yan Gözgeç, "22 yaş ortalamasına sahip
genç ve dinamik bir takımımız var. 2021
yılı hedefimiz, Avrupa ve dünya kota mü-
sabakalarında başarılı olarak Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcuyla
gitmek ve oradan ülkemize madalyalarla
dönmek. Bu hedefler için Türkiye Boks
Federasyonu olarak var gücümüzle çalışı-
yor, 2021 yılının tüm dünyaya sağlık ve
huzur getirmesini temenni ediyoruz." ifa-
delerini kullandı.

Sporcularımız 5 ay evde kaldı

Eyüp Gözgeç, salgın nedeniyle milli bok-
sörlerin mart ayından itibaren yaklaşık 5
ay evlerinden çıkamadıklarını aktardı. İn-
giltere'de mart ayında düzenlenen 2020
Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota
Müsabakaları'nın yarıda kaldığını hatırla-
tan Gözgeç, şunları kaydetti: "Kovid-19
nedeniyle 16 Mart'ta oynanan müsabaka-
ların ardından turnuva durduruldu. Son
açıklamalara göre Avrupa Kota Müsaba-
kaları 22-26 Nisan 2021'de yapılacak.

Londra'da yapılan müsabakalarda erkek-
ler 52 kiloda sporcumuz Batuhan Çiftçi,
Tokyo Olimpiyat Oyunları için vize al-
mıştı. Erkekler 57 kilo dışında tüm spor-
cularımız kota müsabakalarına kaldığı
yerden devam edecek." Mart ayının orta-

sından itibaren hem erkek hem de kadın
olimpik takımlarındaki milli sporcuların
uzun süre evden çalıştığını belirten Göz-
geç, "Sporcularımız 5 ay evde kaldı ve
teknik ekibin oluşturduğu antrenman
programlarını uyguladı. Bu 5 ay sonunda

5-12 Ağustos 2020 tarihlerinde Kadın ve
Erkek Olimpik Milli Takımlarımız, Antal-
ya’da yapılan adaptasyon kampıyla çalış-
malara tekrar başladı. Daha sonra
İngiltere, Romanya ve Azerbaycan'ın milli
takımlarıyla ikili kamplar yaptık. Olimpik
Kadın Boks Milli Takımımız şu an ikili
kamp için Kazakistan’da. Olimpik Erkek
Boks Milli Takımımız ise Özbekistan'da
ikili kampta." değerlendirmesinde bu-
lundu.

Pandemi öncesi madalyalar aldık

Eyüp Gözgeç, salgından önce yılın ilk 2
ayında düzenlenen uluslararası turnuva-
larda başarılı sonuçlar elde ettiklerini dile
getirdi. İstanbul'da 14-18 Ocak'ta 33.
Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnu-
vası'nı düzenlediklerini hatırlatan Gözgeç,
"Pandemi öncesi madalyalar aldık. Milli
takımımız burada 4 altın, 5 gümüş ve 7
bronz madalya kazandı. Şubat ayında
Macaristan'da düzenlenen Uluslararası
Boks Turnuvası'nda da sporcularımız
madalya aldı. Debrecen şehrinde düzen-
lenen turnuvada milli sporcularımı 1
altın, 2 bronz madalya alarak bizi mutlu
etti. 2021 yılında da boksörlerimiz ülke-
mize madalya kazandırmaya devam ede-
cek." diye konuştu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "2021 yılı hedefimiz Avrupa ve dünya kota müsabakalarında başa-
rılı olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcuyla gitmek ve oradan ülkemize madalyalarla dönmek" dedi

PoTada derbi heyecani yaşanacak
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Türkiye’de de
çok isim var

Süper Lig'de özellikle Beşiktaş ve Galatasa-
ray'da sözleşmesi bitecek oyuncular dikkati
çekiyor. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Josef
de Souza, Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson,
Galatasaray'da Younes Belhanda, Fernando
Muslera, Emre Akbaba, Martin Linnes, Ömer
Bayram, Ryan Donk ve Arda Turan kontrat-
ları yenilenmediği takdirde kulüpten ayrıla-
cak. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Papiss
Cisse ve genç yıldız adayı Ömer Faruk Be-
yaz'ın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor'dan Ste-
ven Caulker, Salih Uçan, Kasımpaşa'dan Aytaç
Kara, Çaykur Rizespor'dan Braian Samudio
gibi futbolcular serbest kalma ihtimali bulu-
nan oyuncular olarak öne çıkıyor.

Başakşehir’in
zorlu sınavı



SPOR

Kaya son olarak ise, “Termal kimyasal bir
yanık. Temizlik işlemi yaptık, yüzeydeki ma-
teryalleri temizledik, gereken işlemleri yap-

tık. Bu bile 1 gün içinde büyük fark
yarattı. Şimdi yüzeyin restorasyo-

nunu adım adım planlıyo-
ruz” diye konuştu. 

Adım
adım plan 
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e vinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması
nedeniyle yaralanan ve hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın
norveçli futbolcusu Omar elabdellaoui'nin sağlık durumuyla il-

gili Prof. dr. Vedat Kaya açıklamalarda bulundu. süreç hakkında
basın mensuplarına konuşan Kaya, “hastanemize geldi ve her iki
gözde; bir gözde daha ağır olmak üzere bir yaralanma söz konusu. ilk
önce ben ve plastik cerrahi arkadaşım gerekli tetkik-
leri yaptık. Şu an odasında ve durumu düne
göre çok iyi. Şu an medikal tedavi uygula-
nıyor. Tekrar bir müdahale gerekebilir
mi, muhtemelen gerekecektir. Böyle
bir planlama yapıyoruz. Yarın tekrar
bir değerlendirme yapacağız. Gidi-
şatı planlamayı düşünüyoruz”
diye konuştu. Vakanın termal,
kimyasal bir travma olduğunu
söyleyen Kaya, “Mutlaka olum-
suz etkilenme ilk etapta ola-
cak. Önemli olan finalde
nereye varacağız. dün gece
almadan önce incelememizi
yaptık, sabah tekrar gördük;
bütün tetkiklerini yaptık. düne
göre daha iyi olduğunu söyle-
yebilirim” dedi.

Gözü için bir şey
söylemek zor

Göreceli olarak bir gözün diğe-
rine göre daha hasarlı olduğunu
söyleyen Prof. dr. Vedat Kaya,
“Futbola dönüşüyle ilgili bir şey
söylemek zor olur. Önümüzdeki sü-
reçte yapılacak olan işlemlerle daha
da iyi bir duruma geleceğini umuyoruz”
açıklamasında bulundu.

Doktorlar temkinli

Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü: “Burası
aynı zamanda üniversitesi kliğini. en iyi
ekipmana sahip bir yer. Bu tür vakalara
daha önceden de müdahale ettik. Bunu şu
anlamda söylüyorum; Bu tür yaralanma-
larda ilerleyen süreçte müdahaleler gere-
kebilir. Bunları tam olarak en iyi şartlarda,
dünya ortalaması üzerinde yapmaya sahi-
biz ve de yapacağız. Görme yetisi var ama
ileriki dönemdeki gidişat nasıl olur onu
söylemek çok bağlayıcı olur. Basit bir
parça yüzünden görme değişebilir. ertesi
gün temizlerseniz görme artar. Bunlarla il-
gili bir şey söylemek istemiyorum. 
Termal yanık ve ona bağlı bir tedavi 
uygulayacağız.”dhA

Prof. Dr. Vedat Kaya,
Galatasaraylı Omar 

Elabdellaoui'nin sağlık
durumuyla ilgili, 

“Göreceli olarak bir gözü
diğerine göre 

daha hasarlı. Futbola
dönüşüyle ilgili bir 

şey söylemek zor 
olur. Önümüzdeki 
süreçte yapılacak 

olan işlemlerle 
daha da iyi bir 

duruma geleceğini 
umuyoruz” dedi

Omar’ın gözü 
için risk var!

Spor
sayesinde
hayata 
tutundu

Türk atletizminin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan 52
yaşındaki İzmirli veteren atlet Aycan Kurtcan, yakalandığı
kolon kanserini gönül verdiği spor sayesinde yendi
PiStlerle 13 yaşında tanışan Kurt-
can, geçmişte kırdığı rekorlarla, 'Uçan
kız' olarak anılırken, tedavi sürecini ve
yaşadıklarını Demirören Haber Ajan-
sı'na (DHA) anlattı. Yaklaşık 2 yıl önce
hastalığının ortaya çıktığını ifade eden
Kurtcan, "Ocak 2018'de bana kanser
teşhisi kondu. O dönem Uluslararası
Masterlar Atletizm Şampiyonası ve
Avrupa Masterler Salon Atletizm
Şampiyonası'na hazırlanıyordum.
Hastalığıma rağmen asla pes etme-
dim, atletizmden vazgeçmedim. Yarış-
lara katılabilmek için tedavi sürecimi
erteledim ve yarışlardan altın madalya
ile döndüm" dedi. Şampiyonaların bit-
mesiyle tedavi sürecinin başladığını an-
latan Aycan Kurtcan, "Yarışların
ardından Nisan 2018'de ameliyat
oldum. Daha sonra 8 kür kemoterapi
tedavisi gördüm. Kemoterapiler kolay
değil, bazen yürüyecek hali kendimde
görmüyordum. Ancak atletizm ve
spora olan sevgim hiçbir koşulda bit-
medi. İnancım ve hedeflerim vardı.
Düzenli idmanlar yapmaya başladım
ve kanseri yendim" diye konuştu. Ke-
moterapinin ardından yaklaşık 4 ay
sonra yeniden pistlere döndüğünü söy-
leyen Aycan Kurtcan, "Türkiye Master-
ler Salon Şampiyonası'nda yarıştım ve
4 altın madalya kazandım. Daha sonra
Balkan Şampiyonu oldum. Polonya'da
ise Dünya Masterlar Salon Atletizm
Şampiyonası'na katılarak 4'üncü
oldum. Balkan rekorunu kırdım" ifade-
lerini kullandı.

Kendi mucizemi
gerçekleştirdim

Kanserin asla kendisini ümitsizliğe

sürüklemediğini belirten Aycan Kurt-
can, "Bu hastalığı atlatıp çok başarılı
olan sporcular var. Fakat ben hasta
halimle yarışarak birçok şeyi başar-
dım. Kimse ümidini kaybetmesin,
beni ilham kaynağı olarak görsünler"
cümlelerini kullandı. Yeni bir sayfa aç-
tığını sözlerine ekleyen Kurtcan, "Şu
an maalesef koronavirüs salgınını ya-
şıyoruz. Salgından korunmanın yolu
ve bağışıklık sisteminin en büyük
dostu spordur. Her yaştaki insanlar
sporlarını aksatmasınlar. Ben yeni bir
sayfa açtım hayatımda. Sporla ya-
şama tutundum, halen de sporumdan
vazgeçmiyorum. Tedavi sürecinde be-
denim ne kadar yıpransa da ben vaz-
geçmemeyi bildim. Bebe gibi
emekleyerek başladım ve şimdi rekor-
lar kırmış bir sporcu olarak ayakta-
yım. Kendi mucizemi gerçekleştirdim.
Bütün bu sürecin ardından 4 Türkiye
şampiyonluğu, 1 Balkan şampiyon-
luğu, 3 Balkan ikinciliği, dünya dör-
düncülüğü, 7 Türkiye rekoru, 2
Balkan rekoru kırarak hayatımın kah-
ramanı oldum" şeklinde konuştu.

34 yaşında geri döndü

1980'li yıllarda ve 90'ların başında
yüksek atlamada üst üste Türkiye re-
korları kırıp şampiyonluklar kazanan
Aycan Kurtcan, 9 Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'ni bitirip avukatlığa
başladıktan sonra 24 yaşında aktif
sporculuk kariyerini sonlandırdı. 26 ve
23 yaşlarında iki oğlu olan Kurtcan,
bıraktığı pistlere yıllar sonra 2002'de
34 yaşında dönüp veteranlarda elde
ettiği şampiyonluklarla yeniden zir-
veye çıktı. 

Göz dolduran bir forvet
Atakaş Hatayspor'un Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0
yendiği maçta 4 gol atan Gabonlu forvet Aaron Boupendza, performansıyla göz dolduruyor
Sezon başında transfer edi-
len Gabonlu forvet, etkili
performansıyla hem takımı-
nın 3 puan almasında
önemli rol oynadı, hem de
12 kez forma giydiği ligde
gol sayısını 7'ye yükseltti.
Süper Lig'de, 15 hafta so-
nunda 24 puanla 6'ncı sırada
bulunan Hatayspor, Ga-
bonlu golcüsünün skor üret-
tiği 3 maçta da yenilmedi.
Boupendza'nın skora katkı
yaptığı maçlarda Atakaş Ha-
tayspor, Çaykur Rizespor ile
2-2 berabere kalırken, Fatih
Karagümrük'ü 3-1 ve Fra-
port TAV Antalyaspor'u 6-0
yendi. Aaron Boupendza,
gol krallığı yarışında da 2'nci
sıraya yükseldi. Beşiktaşlı
Vincent Aboubakar'ın 8 golle
ilk sırada bulunduğu yarışta,

7'şer gol atan Boupendza,
Yeni Malatyasporlu Adem
Büyük, Gaziantep FK oyun-
cusu Alexandru Maxim ve
Aytemiz Alanyasporlu Da-
vidson Pereira ikinciliği
paylaşıyor.

Her maçta daha iyi 
performans

Aaron Boupendza, yaptığı
açıklamada, Fraport TAV
Antalyaspor maçının ilk yarı-
sında 4 gol atarak Süper Lig
tarihine geçmekten dolayı
gurur ve mutluluk duydu-
ğunu söyledi. Maçta takım
halinde çok iyi performans
gösterdiklerini belirten Bou-
pendza, şöyle konuştu:
"Böyle bir sonuç beklemiyor-
dum. Maçta ilk yarıda 4 gol
atarak Süper Lig tarihinin

bir parçası olmak benim için
gurur verici bir olay. Mutlu-
luğum tarif edilemez. Bu-
rada takım arkadaşlarımın
büyük katkısı var. Ben sadece
orada uygun yerde bulundu-
ğum için böyle bir şeyi ba-
şardım. Sezonun başından
bu yana her maçta daha iyi
bir performans göstermeye
çalışıyorum. Takımda değişik
ülkelerden, kültürlerden, dil-
lerden arkadaşlarımız olma-
sına rağmen aramızda iyi bir
iletişim bulunuyor. İyi bir ar-
kadaşlık ortamımız var. Bun-
dan da çok mutluyum.
Takımda güzel bir uyum bu-
lunuyor." Boupendza, şu
anda 7 golle takımın en sko-
rer ismi olduğunu ve ekibe
daha fazla katkı vermek iste-
diğini sözlerine ekledi.

Çebi’nin durumu iyi
İkinci kez yeni tip 

koronavirüse (Kovid-19)
yakalanan Beşiktaş Kulübü

Başkanı Ahmet Nur Çebi,
sağlık durumunun iyi

olduğunu bildirdi
AhMeT nur Çebi, sosyal medya hesa-
bından yaptığı açıklamada, Kovid-19
testinin pozitif sonuçlanmasından bu
yana hastanede tedavi gördüğünü be-
lirterek, "Öncellikle sağlığımın iyi oldu-
ğunu ve endişe duyulacak herhangi bir
durum bulunmadığını mutlulukla ifade
ederim. Kovid-19 nedeniyle tedavi gör-
meye başladığım andan itibaren ara-
yan, mesaj atan ve sosyal medya
aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ile-
ten herkese şükranlarımı sunuyorum.
iyi dilekleriniz ve dualarınız bana güç

veriyor." ifadelerini kullandı. sağlık çalı-
şanlarına teşekkür eden Çebi, "Kovid-
19 pandemisiyle en ön safta mücadele
eden sağlık çalışanlarımıza teşekkürle-
rimi sunuyor, bu uğurda hayatlarını
kaybeden sağlık şehitlerimizi saygıyla
ve rahmetle anıyorum. Karşılamak
üzere olduğumuz 2021 yılının başta ül-
kemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık,
huzur ve mutluluk getirmesini temenni
ediyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle
kutluyorum." değerlendirmesinde 
bulundu.

Madalya sevinci
Mersin'de gerçekleşen Avrupa Kadın-
lar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda,
gençler kategorisinde bronz madalya
kazanan 14 yaşındaki milli sporcu
derin Tanrıyaşükür, kariyerindeki ilk
Avrupa madalyasının mutluluğunu ya-
şıyor. Cimnastiğin "yükselen yıldızı"
derin Tanrıyaşükür, şampiyonada asi-
metrik paralel aletindeki performan-
sıyla madalya kazandığını anladığı
sırada sevinçten adeta havaya uçtu-
ğunu söyledi. Takım arkadaşlarının ya-
rışlarda kendisine büyük destek
verdiğini aktaran
milli sporcu derin,
"Şampiyonadaki he-
defim, serimi az ve
öz yapıp eğlenmekti.
Madalya hedefim
yoktu, başarı elde
edebileceğimi dü-
şünmüyordum. Ma-
dalya kazanmak
hayalimdi, üçüncü
olduğum anda çok
heyecanlandım,

mutlu oldum ve sevindim." dedi. derin,
kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyona-
sı'nda yarıştığını ifade ederek, şöyle ko-
nuştu: "Avrupa'da ilk kez yarıştığım için
final müsabakalarından önce gergin ve
heyecanlıydım. Büyük bir yarışmaya
çıktığımı biliyordum. Birçok ülkeden
çok sayıda iyi sporcu organizasyona
katıldı. Benim için çok iyi bir deneyim
oldu. Başarı elde edip madalya kazan-
dığım için çok mutluyum. Bundan
sonra kariyerime iyi bir şekilde devam
edeceğim. elde ettiğim başarıyı bütün

aletlere taşımak isti-
yorum. en büyük he-
defim, 2024 Paris
Olimpiyat Oyunla-
rı'nda giderek başarı
elde etmek. " Genç
sporcu derin, şampi-
yonada elde ettiği ba-
şarıda emeği geçen
Türkiye Cimnastik Fe-
derasyonu yöneticileri
ve antrenörlerine te-
şekkür etti.
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TÜRKAN ERVAN

S ağlık, politik, ekonomik, çevresel ve sos-
yal açıdan mücadele içinde geçen 2020
yılı sadece Covid-19’un olumsuz etkile-

riyle dahi hem ülkemiz hem de dünya için
unutulmaz bir yıl olarak hafızalara kazındı.
B2Press Online PR Servisi, 1 Ocak - 15 Aralık
2020 tarihleri arasında dijital basında yer alan
49.4 milyon haberi analiz ederek, bu yıl dijital
basında en çok yer alan olayları, yerli ve ya-
bancı siyasileri belirledi. 2019’un aralık ayında
ortaya çıkan ve 2020’nin mart ayında pandemi
ilan edilen Covid-19 salgını dijital medyada 13
milyon 614 bin 732 gibi oldukça yüksek bir
haber sayısıyla en çok yer alan konu oldu.
2019 yılında en çok basında yer alan haber ko-
nusu Barış Pınarı harekatı yaklaşık 219 bin ha-

bere konu olmuştu.  Bu yıl, pandemi haberle-
rini 356 bin 58 haber ile Azerbaycan-Ermenis-
tan Çatışması ve 280 bin 433 haberle
Ayasofya’nın ibadete açılması haberleri 
takip etti. 

Erdoğan ve Trump zirvede

Online basında görüşleri ve açıklamalarıyla en
çok yer alan siyasi isim 1 milyon 542 bin 87
haber ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan oldu. İkinci sırada 727 bin 454 haberle
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve üçüncü sı-
rada da 291 bin 846 haberle İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu yer aldı. Yabancı siyasilerin
de araştırmaya dahil edilmesiyle 417 bin 549
habere konu olan Donald Trump en çok gün-
demde yer alan isim olurken, 156 bin 35 ha-
berde Emanuel Macron ve 138 bin 860

haberde Joe Biden’ın da Türk basınının mer-
ceğinde olduğu görüldü. 

Doktorlar görünür oldu

Koronavirüs sürecinde Bilim Kurulu üyeleri
medya tarafından sık sık haber kaynağı olarak
kullanıldı. Haberlerde açıklama ve görüşleri ile
en çok yer verilen Bilim Kurulu üyeleri, 22 bin
689 haberle Tevfik Özlü, 20 bin 758 haber ile
Ateş Kara, 8 bin 761 haber ile Ercüment Ovalı
ve 8 bin 395 haber ile Alpay Azap oldu. Ancak
Bilim Kurulu üyesi olmamasına rağmen
medya tarafından en çok haberine yer verilen
doktorun, 28 bin 529 haber ile Mehmet Cey-
han olması dikkat çekti. Araştırmada; İstanbul
Sözleşmesi’nin 58 bin 661, kadın cinayetleri-
nin 34 bin 861 ve hayvan hakları yasasının 26
bin 284 habere konu olduğu görüldü. 

2020 YILININ
21. yüzyılın dünya için
en uzun ve zorlu yılı
olmaya aday 2020
bitti. Covid-19 salgını
başta olmak üzere;
iklim krizlerinden
siyasi tartışmalara 
pek çok konu 
gündeme taşınırken,
B2Press Online PR
Servisi yaklaşık 
49.4 milyon haberi
analiz ederek, dijital
basında en çok yer
alan olayları ve siyasi
isimleri açıkladı.
Dijital basında en çok
haber olan siyasetçi
Recep Tayyip Erdoğan
olurken, kadın 
cinayetleri konusu en
çok konuşulan sosyal
konu arasında yer aldı

Yeni yılda yüzümüzde
maskelerin değil, ışık gibi 
parlayan gülümsemelerin 

olması dileğiyle. 
Yeni yılınız kutlu olsun.

Sağlık, huzur, mutluluk ve 
sevgi sizlerle olsun...

ENVER 
KATRANCI
Mono Elektrik
Genel Müdürü 
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2020 yılı 
sadece 

Covid-19’un
olumsuz 
etkileriyle 

hem ülkemiz 
hem de dünya
için unutulmaz 
bir yıl olarak 
hafızalara
kazındı.


